
V Jesenici jsem našla domov. Přestěhovali jsme se sem, abychom byli blíž přírodě. Několik let jsem 

žila v USA, Irsku a Jižní Americe. Žila jsem v ruchu velkoměst i na samotách u lesa. Doufala jsem, že 

Jesenice, byť na dosah města, bude příjemným a klidným místem v přírodě,  jak tomu vždy bývalo. 

Jsem homeopat a pracuji s energiemi. Je pro mě důležité žít v harmonickém prostředí,  jsem ráda 

venku a děti také vedu k lásce k přírodě. Doufala jsem, že takhle budeme moci žít i tady.  

Spolu se 3 dalšími ženami pořádáme akce pro děti a rodiče spojené s přírodou. Naše organizace nese 

název Letokruh Jesenice a spadá pod Český svaz ochránců přírody. Akce, které pořádáme, jsou pro 

všechny, kteří se chtějí účastnit oslav přírodních cyklů a jejich proměn. Během tohoto roku jsme 

pořádali např. vynášení Morany, netradiční pálení čarodějnic, oslavu letního Slunovratu, 

Svatomichalskou slavnost a další... Akce jsou vždy částečně poznávací, děti se učí o zvířatech, 

bylinkách a kamenech, čímž se upevňuje jejich pouto k přírodě. Poznáváním přírody také přirozeně 

poznávají sami sebe, svoje možnosti a také omezení, je to velmi důležitá část jejich života. 

Je na vedení obce, aby jí chránilo před překotným a neudržitelným růstem. Jsem zastáncem 

rozumného rozvoje obce, tedy rozvoje, který bude citlivě reagovat na potřeby občanů, a který půjde 

v souladu s přírodou, nebude jí devastovat, ale bude jí respektovat. Za posledních několik let se obec 

rozrůstala nesmyslným způsobem, stavby často byly a bohužel nadále jsou prováděny neuváženě, 

investice jsou enormní a přínos pro Jesenici nejen že není, ba naopak následky jsou někdy ničivé a 

přináší problémy v oblastech jako jsou hluk, doprava, znečištění ovzduší, odpady atd. Příroda v okolí 

Jesenice je devastována, mizí biokoridory pro zvířata, ubývá zeleně a ploch, kde by si děti mohly jen 

tak hrát, chybí tu parky. Je nezbytné tuto problematiku řešit. Dále je třeba zlepšit kvalitu obytných 

zón, např. v Horních Jirčanech, kde se musí vyřešit probém s kanalizací a kde na některých místech 

dodnes chybí veřejné osvětlení. Je třeba nainstalovat zpomalovací prvky v těch obytných zónách, 

které se staly díky špatnému plánování rychlejší variantou dopravy a v neposlední řadě je třeba 

světelně označit přechody, obzvlášť ty, kde se pohybují děti. Tato bezpečnostní opatření chybí všude 

v obci a hrstka těch, které byly nedávno účelově a narychlo vybudované, prostě nestačí. Vedení obce 

postupuje naprosto nesmyslně a opačným způsobem, než by mělo. S rychlou výstavbou narůstají 

různé problémy, které lze zpětně jen ztěží řešit. Chybí mnohé odborné studie a dlouhodobé 

plánování. Příliš rychle narůstá počet obyvatel, ale životní úroveň klesá. Motiv pro výstavbu je nám 

všem hloubavým občanům Jesenice zcela jasný, a víme, že my jím nejsme.  

Byť se v politice běžně neangažuji, považovala jsem to za svou občanskou povinnost podpořit stranu, 

která by se o Jesenici dobře starala, vnímala by potřeby občanů a v neposlední řadě také postupovala 

citlivě s ohledem na přírodu - tedy stranu, která by se skutečně myšlenkou rozumného rozvoje obce 

řídila, ne pro ni pouze agitovala. Stranu, která by zde podporovala i smysluplný kulturní a komunitní 

život. Leaderem Strany Zelených pro Jesenici je stávající místostarostka Sylva Marková. Velmi si jí 

vážím a vím, že za ní stojí mnoholetá práce a ta mluví za vše. Navíc se může opřít o tým lidí, z nichž 

někteří mají dlouholeté zkušenosti z vedení radnice a většina může do řízení obce přispět svými 

profesními zkušenostmi. Všichni mají Jesenici rádi a všem záleží na tom, aby nám byla dobrým 

domovem. 


