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JESENICKÝ
OBČASNÍK

Informační zpravodaj města

VLADIMÍR ZUSKA – výročí 110 let

Fotografie: Vladimír Zuska (archiv rodiny Zuskových)

Informace k dopravním omezením v souvislosti s prováděním stavby
„I/27 průtah II. a III. etapa – oprava komunikace“
Rozsah prací:
V rámci výše uvedené stavby bude probíhat rekonstrukce ulice Plzeňské v Jesenici
v úseku od ulice Oráčovské až na konec města Jesenice ve směru na Plzeň. V dané ulici
se bude postupně opravovat kanalizace, vodovod, chodníky, veřejné osvětlení a těleso
silnice.
Termín:
12. 4. 2021 - 31. 10. 2021
Etapizace stavby
I. etapa (12. 4. 2021 - 18. 7. 2021) - úsek ulice od ul. Oráčovské k ul. Krtské (neprůjezdná od Plzeňské ul.), úsek od železničního přejezdu k ul. 5. května (průjezdná z ul.
Plzeňské), neprůjezdná křižovatka Mírové nám. x Oráčovská ulice x Plzeňská ulice
v termínu od 5. 7. 2021 do 18. 7. 2021
II. etapa (19. 7. 2021 - 31. 10. 2021) - úsek od ul. 5. května (neprůjezdná od Plzeňské
ul.) k ul. Krtské (průjezdná od Plzeňské ul.)
Dopravní opatření pro I. etapu stavby:
Silnice I/27 bude z důvodu uzavření železničního přejezdu zcela uzavřena pro veškerou
tranzitní kamionovou i osobní dopravu, tj. tato vozidla budou muset dodržovat dopravní
značení a vyznačené objízdné trasy. Tato opatření platí také pro uživatele všech rekreačních zařízení (penziony, hotely, ubytovny, kempy) a majitele chat v Jesenici a přilehlých
obcích.
Přístup do neuzavřené části ul. Plzeňské od Oráčovské ulice (od Rakovníka) do ul.
Školní a ul. Krtské:
Ve směru od Rakovníka bude nutné respektovat náhradní dopravní značení a využívat
ulice Wintrovu, Nezvalovu, Smetanovu a Příčnou. Lokalita sídliště v ul. Školní bude
přístupná ulicí 5. května a ul. Okálovou.
Přístup do ulice V Jahůdkách:
Tato ulice bude v rámci první etapy stavby zcela nepřístupná z ul. Plzeňské. Náhradní
přístup do ulice bude umožněn ul. 5. května po zpevněné polní cestě živičným recyklátem od domu čp. 351, tj. na přechodnou dobu budou odstraněny betonové květníky.
Přístup do ulice Jencovy:
Tato ulice bude v rámci první etapy stavby zcela nepřístupná z ul. Plzeňské. Náhradní
přístup do ulice bude umožněn ul. 5. května kolem domu čp. 351 k ul. V Jahůdkách a po
zpevněné polní cestě živičným recyklátem, tj. bude zajištěn přístup od pole.
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Přístup do uzavřených částí ulice Plzeňské a Mírového náměstí:
V prvních dnech stavebních prací budou nemovitosti omezeně přístupné po vyfrézované
komunikaci, následně doporučujeme obyvatelům, kteří denně dojíždějí do práce, aby si
své osobní vozidlo přeparkovali mimo území probíhajících stavebních prací. Bližší informace (např. přístupnost konkrétního domu vozidlem apod.) hlavně pro majitele nemovitostí v Plzeňské ulici budou poskytovat zástupci zhotovitele na tel. kontaktech uvedených v oslovovacím dopise z března 2021.
Přístup do lokality za železničním přejezdem – do ul. Zahradní, ul. K Drahouši, ul.
Rekreační, Samota ÚSP (Domov Krajánek), K Velkému rybníku:
Část ulice Plzeňské za železničním přejezdem bude realizována tzv. na půlky, tj. bude
zde umožněn kyvadlový provoz pomocí semaforů. Pro obyvatele uvedených ulic a zaměstnance jednotlivých provozů/podniků bude zajištěna po zpevněné polní cestě živičným recyklátem podél železnice do ul. Zahradní, dále po cestě k Fikačům, do ul. Oráčovské. Dále bude třeba se pohybovat dle náhradního dopravního značení a stanovených
objízdných tras.
S ohledem na omezené šíře jednotlivých cest a ulic bude třeba dbát zvýšené pozornosti
nejen vůči ostatním vozidlům, ale i chodcům.
Z důvodu omezené kapacity polních cest a ulice Zahradní bude Městský úřad Jesenice
vydávat pro obyvatele dané lokality a pracující v dané lokalitě povolenky k vjezdu na
polní cestu. Tyto povolenky nebudou vydávány majitelům nebo uživatelům rekreačních
chat, které žádáme, aby respektovali objízdné trasy.
Zásobování podniků v dané lokalitě bude možné pouze ve směru od Kralovic (Plzně).
Zásobování obchodů:
Zásobování obchodů bude možné vždy s přihlédnutím k aktuálnímu průběhu stavebních
prací. Obchody na Mírovém náměstí budou moci využívat okolní ulice, např. Hradní ul.
nebo Křižíkovu ul. Zásobování doporučujeme realizovat menšími nákladními vozidly.
Obchody v okolí kostela a ZŠ a PrŠ Jesenice budou muset využívat ul. Krtskou, ul.
V Jamce.
Upozornění pro řidiče a apel na ně:
Žádáme všechny obyvatele města Jesenice, řidiče a návštěvníky města Jesenice, aby dodržovali všechna dopravní omezení. Při využívání objízdných tras v intravilánu města
Jesenice žádáme všechny o trpělivost, shovívavost a vzájemné porozumění. V mnoha
ulicích využívaných pro objízdné trasy budou rozmístěné zákazy zastavení, které bude
s ohledem na zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy nezbytné respektovat!
S ohledem na omezenou kapacitu a šířku jednotlivých ulic města Jesenice žádáme
všechny, aby se pokusili omezit cestování osobními vozidly, příp. využívali jízdní kola
nebo chodili pěšky.
Další informace:
Informace o objízdných trasách platných pro druhou etapu stavby budou uveřejněny
nejpozději týden před jejím zahájením.
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Z důvodu zajištění prostupnosti území budou z ul. Školní směrem do areálu bývalého
státního statku demontována zadní vrata.
Vývoz popelnic z uzavřených částí ulic Plzeňská budou organizovány pomocí pracovníků zhotovitele ze svozových míst. Proto bude nutné, aby si majitelé označili popelnici
číslem popisným svého domu.
Pro více informací sledujte stránky města www.jesenice-ra.cz, záložka Aktuality, zde
najdete i přehlednou mapu dopravního opatření.
Děkujeme za pochopení.
Za město Jesenice Ing. Jan Polák, starosta

Výluka autobusů po dobu uzavírky ul. Plzeňské
S ohledem na nutnost koordinace jednotlivých linek a změnu umístění autobusových
zastávek je třeba dbát na časové úpravy některých spojů.
Tímto upozorňujeme na dřívější odjezd školního spoje v 6:46 na lince 564 z Kolešova,
který je posunutý o cca 10 minut oproti pravidelnému spoji na lince 573. Linkou 564 je
výlukově zajištěn odvoz dětí z Kolešova, Bukova a Chotěšova a zároveň je zachován
dojezd do Rakovníka na cca 7:30. Odpoledne je zachován odjezd linky 564 do Kolešova
v 15:11 z Jesenice a posunutý odjezd linky 564 směr Rakovník na 15:33 z Jesenice. Autobusová linka 766 Podbořany – Jesenice bude po dobu uzavírky silnice I/27 končit
v zastávce Jesenice, nám., zastávka Jesenice, žel. st., nebude obsluhována.
Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné komplikace. Více informací na
stránkách města www.jesenice-ra.cz - v záložce Aktuality.
Za město Jesenice a koordinátora regionální dopravy PID Ing. Jan Polák, starosta
Jízdní řád – linka 564 – Rakovník - Jesenice
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Jízdní řád – linka 573 – Břežany – Čistá – Jesenice - Kolešov

Grafické znázornění vedení linek
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Základní škola a mateřská škola Jesenice
Úspěchy žáků
19. 1. Okresní kolo dějepisné olympiády
2. místo: Jitka Chalupová (9. tř.)
26. 1. Okresní kolo olympiády z českého jazyka
2. místo: Jitka Chalupová (9. tř.)

Zápis do I. třídy
Zápis do I. třídy se konal ve středu 7. 4. 2021 (9.00 – 16.00 hod.), ve čtvrtek 8. 4. 2021
(13.00 – 17.00 hod.), v pátek 9. 4. 2021 (13.00 – 17.00 hod.)
Vzhledem k současné situaci proběhl zápis bez dětí.
Bližší informace na www.zsjesenice.cz.

Zápis do MŠ
Zápis do MŠ se koná 3. – 14. 5. 2021
Vzhledem k současné situaci proběhne zápis bez dětí.
Bližší informace budou zveřejněny na www.ms-jesenice.cz.

Určená škola
Naše škola byla po dobu nouzového stavu určena pro umístění dětí ve věku od 2 do
10 let, které mají rodiče ve vyjmenovaných profesích níže. Od 12. 4. se staráme o
děti rodičů určených profesí, které jsou u nás zapsané.
Rodiče, jejichž výčet profesí je uveden v nařízení vlády, resp. v rozhodnutí hejtmanky
Středočeského kraje:
•
•
•
•
•

zaměstnanci bezpečnostních sborů,
zaměstnanci obecní policie,
zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách
podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
• sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů,
• sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
• zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
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• zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního
zabezpečení,
• zaměstnanci Finanční správy České republiky,
• příslušníci ozbrojených sil,
• zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
• pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského
zařízení,
• zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
• zaměstnanci zařízení školního stravování,
• zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění
funkce prvku kritické infrastruktury,
• zaměstnanci České pošty, s. p.,
• zaměstnanci obecních úřadů ORP a krajského úřadu zařazených do krizových štábů a jejich pracovních skupin,
• pedagogickými pracovníky mateřské školy, základní školy, střední školy, vyšší
odborné školy, konzervatoře, základní umělecké školy anebo školského poradenského zařízení;
• zaměstnanci obecních úřadů, kteří se přímo podílejí na zajištění chodu úřadu za
nouzového stavu,
a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského
zařízení, zadají požadavek přes svého zaměstnavatele, který zašle žádost o umístění
dětí.
Následné umístění dětí administruje Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje (konkrétně Štěpánka Jiroušková, www.jirouskova@kr-s.cz 702 147 703) ve spolupráci
s určenými školami.
1. Zaměstnavatel (např. nemocnice, HZS, Policie ČR, obecní policie, Armáda ČR,
atd. – viz výčet profesí dle nařízení vlády) zašle požadavek na umístění dětí rodičů, kteří jsou jeho zaměstnanci. Žádost obsahuje tyto údaje:
•

jméno a věk dítěte,

•

bydliště, popř. místo výkonu práce rodičů,

•

telefonický (mobilní) kontakt na rodiče

Žádost se zasílá na e-mailovou adresu jirouskova@kr-s.cz
Žádost o umístění je následně předána místně příslušné určené škole (Základní škola a
mateřská škola Jesenice), která se spojí s rodiči dítěte a domluví se na konkrétních záležitostech (např. den nástupu do školy, možnosti provozu apod.).
Mgr. Petr Koníř, ředitel školy
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Velikonoční soutěž na FB MY Jesenice
Během velikonočních svátků proběhla na Facebooku MY Jesenice velikonoční soutěž.
Pravidla byla velice jednoduchá, stačilo zaslat fotku s velikonoční tématikou. Ještě jednou děkujeme účastníkům a gratulujeme výhercům Martině Iblové, Lucii Černíkové a
Ladislavu Jesínkovi. Věříme, že jste si užili Velikonoce stejně dobře jako oni.
Fotografie výherců: (zleva) Lucie Černíková, Ladislav Jesínek, Martina Iblová
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Bezkontaktní akce kulturní komise
Kulturní komise města Jesenice pro Vás připravuje několik bezkontaktních akcí, které
by Vám, především pak Vašim dětem, mohly zpestřit covidové období.
Pro děti a jejich rodiče chystáme na konci dubna čarodějnou stezku, místo sportovního
odpoledne připravujeme orienťáček a tuto bezkontaktní sérii akcí zakončíme pohádkovou cestou. Podrobné informace budou uvedeny na plakátech, FB MY Jesenice a stránkách města. Vše se bude odvíjet od aktuální situace, stejně jako plánování dalších kulturních akcí.

Ukliďme Jesenici
Město Jesenice se opět připojilo k celostátní úklidové akci „Ukliďme Česko“. Již od této
středy až do pondělí 12. dubna jsou rozmístěny po Jesenici „PYTLOMATY“ - na cestě
od školky k Fikačům, na konci hráze Velkého rybníka a před úřadem. Na těchto místech
najdete rukavice a pytle, do kterých můžete sbírat odpad kdekoliv v Jesenici a jejím okolí. Pytle s odpadem potom nechte u kteréhokoliv pytlomatu. Prosím dodržujte aktuální
vládní nařízení týkající se covidu. V případě nedostatku rukavic či pytlů neváhejte kontaktovat paní tajemnici na tel. č. 724 893 374. Pokud to bude možné, třiďte prosím sesbíraný odpad. Na FB MY Jesenice probíhá fotografická soutěž. Vylosujeme tři dobrovolníky, kteří vyčistili Jesenici od odpadků. V následujícím týdnu proběhne obdobným
způsobem úklid v přilehlých obcích (v Kosobodech, Sosni, Podbořánkách, Chotěšově,
Bedlně).
Těšíme se na Vaši spolupráci!
Za kulturní komisi Anna Poláková a Martina Pacourková
Ukázka pytlomatu u úřadu a na konci hráze Velkého rybníka
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VLADIMÍR ZUSKA – výročí 110 let
Dne 8. února 2021 uplynulo 110 let od doby,
kdy se v Nižboru narodil můj otec Vladimír
Zuska. Většinu svého života prožil v Jesenici,
kde i zemřel a kde je také pochován.
Do Jesenice přišel v roce 1945 jako učitel na
zdejší měšťanskou školu. Mimo krátkou dobu,
kdy působil jako metodik výtvarné výchovy na
Krajském ústavu pro další vzdělávání učitelů v
Karlových Varech, působil jako učitel matematiky, fyziky, výtvarné výchovy a přírodních věd
na škole v Jesenici až do své penze.
Hned v poválečných letech působil v Jesenici
jako cvičitel v Sokole a nastudoval se žáky a
muži cvičení pro Všesokolský slet v roce 1948.
V Jesenici se věnoval vybudování a činnosti
Stálé městské loutkové scény, nastudoval a režíroval několik dětských a ochotnických divadelních představení a pro některá z nich složil
scénickou hudbu. Sestavil hudební soubor, který tato divadla doprovázel, ale pak účinkoval i při mnoha veřejných vystoupeních a také jako hudba k tanci na odpoledních čajích a na bálech v Jesenici a v širokém okolí. V Jesenici založil vlastivědné muzeum.
Během svého života namaloval mnoho obrazů, na kterých zachytil hlavně krajinu Jesenicka.
V roce 1963 založil na místní základní devítileté škole železniční modelářský kroužek a
věnoval se mu až do vysokého věku. Jeho zájem o železnici pocházel už ze studentských
let, kdy sledoval hlavně rozvoj železnic kolem Rakovníka a rakovnické výtopny. V té
době si začal vyrábět z hlíny a později z dřevěných špalíčků malé modely železničních
vagonů a sestavoval si je do souprav, které tehdy jezdily z Rakovníka na všechny strany.
Ty se pak staly základem prvního jednoduchého modelového kolejiště, které pro mne
postavil ještě v době války. O těchto jeho modelářských začátcích a o tomto kolejišti a
jeho dalším osudu jsem napsal v roce 2017 článek do časopisu „Svět železnice“.
V šedesátých letech minulého století se otec seznámil s mým spolužákem Zdeňkem Marunou a knížkami, které o železničních modelech tehdy vydal, a začal stavět železniční
modely v přesném měřítku a z papíru. Sám pak vydal několik knížek o železničním modelářství a o starších železničních vozech a lokomotivách. Mnohé z těchto modelů se
pak rozjelo na velkém železničním modelovém kolejišti, které v klubovně železničních
modelářů v Jesenici společně postavili. Ve své publikační činnosti spolupracoval hlavně
s vydavatelstvím NADAS a také se železničním spolkem Lokálka Group, Rokycany.
Aktivně se podílel na organizování oslav výročí železničních tratí Rakovnicka a na vydání publikací k těmto výročím. Železničnímu modelářství se pak věnoval jako metodik,
instruktor a rozhodčí v celostátním měřítku až do svého vysokého věku. Vedení železničních modelářů v Jesenici později předal panu Petru Berkovi.
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V roce 2004 se otec stal čestným občanem města Jesenice.
Jeho plnou aktivní činnost náhle ukončila částečná mrtvice, kterou byl v posledních letech svého života postižen.
V minulém roce jsem nechal zrekonstruovat hrob rodičů své matky v Jesenici a tam
jsme se sestrou Vilmou Michlovou uložili do schránky i urny našich rodičů. Vzpomeňte
prosím spolu s námi památku našeho otce.
Vladimír Zuska – junior, dnes už 82letý

Milí přátelé,
ve dnech 1. – 24. ledna probíhala v České republice tradiční Tříkrálová sbírka pořádaná
Charitou České republiky ve prospěch potřebných a na podporu charitních sociálních
služeb a projektů.
Ve městě Jesenice pořádaly tuto sbírku jako každým rokem paní vychovatelky se svými
žáky ze školní družiny a internátu ze ZŠ a PrŠ Jesenice.
Letošní ročník byl však jiný, při 5. stupni PES nemohly tříkrálové skupinky vyjít na koledu do ulic, epidemiologická situace neumožnila setkání koledníků tváří v tvář.
I přes nepříznivé podmínky přišlo několik dárců z řad jesenických občanů vložit finanční příspěvek do statické pokladničky, která byla přístupná u nás ve škole. Příspěvek
v letošním roce činí 2 945 Kč.
Touto cestou bychom chtěli všem dárcům za jejich štědrost a vstřícnost co nejsrdečněji
poděkovat. Každá koruna pomáhá a my jsme za každý příspěvek všem velice vděčni.
Naším dílčím záměrem sbírky je podpora žáků s různým stupněm mentálního a zdravotního postižení, žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí (pěstounské péče, dětského
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domova), kteří jsou ubytováni na internátě. Výtěžek sbírky je odesílán na účet Charity
České republiky, naší škole se pak vrací 65 % z výtěžku.
Až do 30. dubna 2021 můžete přispívat na koledu online.
Můžete nás podpořit na číslo účtu 66008822/0800 pod VS: 7770317 (pod tímto variabilním symbolem budou vaše příspěvky pomáhat našim koledníkům ze ZŠ a PrŠ
v Jesenici).
Díky online kasičce umístěné na oficiálním webu sbírky www.trikralovasbirka.cz
můžete také přispět koledníkům ve městě Jesenice, a to zadáním poštovního směrovacího čísla (tak poputuje příspěvek přímo našemu koledujícímu místu – ZŠ a
PrŠ Jesenice).
Ještě jednou děkujeme za vaši podporu a přízeň Tříkrálové sbírce i v nepříznivých podmínkách.
Za skupinu koledníků ZŠ a PrŠ Jesenice Libuše Šmausová, vedoucí vychovatelka,
a Mgr. Hana Vanická, ředitelka školy

Změna e-mailové adresy pro Občasník
Máte-li námět či konkrétní příspěvek do občasníku, budeme rádi, když nám napíšete na
e-mail: obcasnik@jesenice-ra.cz.

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant všechny barvy, Green
Shell - typu Araukana a Dark Shell - typu Maranska. Stáří 16 - 20 týdnů, cena 185 229,- Kč/ ks.
Prodej: Jesenice - u Jednoty
8. 5. a 18. 6. 2021 - 12.30 hod.
15. 5. a 12. 6. 2021 - 9.45 hod.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Info: Po-Pá 9.00-16.00 hod., tel. 601 576 270, 728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz

Termíny veřejných jednání Zastupitelstva města Jesenice na rok 2021
14. 4. 2021
23. 6. 2021
22. 9. 2021
8. 12. 2021
13
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Nezapomeňte se sečíst!!!
„Sečtěte se bezpečně a jednoduše prostřednictvím internetu. Vyplňte elektronický sčítací
formulář přes web nebo v mobilní aplikaci, a to nejen za sebe, ale i za celou domácnost.
Kdo se sečte online, nemusí vyplňovat listinný formulář.
Sčítání 2021 začalo o půlnoci z 26. na 27. 3.
2021. Do 11. 5. 2021 má každý možnost sečíst se jednoduše a bezpečně online prostřednictvím elektronického sčítacího formuláře. Ten je zveřejněn na stránce
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo
se nesečte online, má zákonnou povinnost od
17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. První výsledky Sčítání 2021 budou všem bezplatně k dispozici na
přelomu let 2021 a 2022.
Sčítání 2021 je zdrojem unikátních informací o životě v naší zemi. Získaná data mohou
pomoci při plánování opatření, aby se v Česku žilo lépe, například při řešení nedostatku
volných bytů, nabídky vzdělávání v místech, kde chybějí potřebné profese, nebo zavedení vlakových a autobusových spojů. Pomáhají při zajištění kapacit ve zdravotnických
zařízeních nebo školkách, při tvorbě protipovodňových opatření i hasičům při jejich zásazích.“ (zdroj: Sčítání 2021 – www.scitani.cz)
Přínos sčítání a další viz www.scitani.cz

Zdroj: Sčítání 2021 - www.scitani.cz
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Je divná doba
Je divná doba a lidi se bojí,
to všechno špatné je dneska spojí,
schovat se, zahalit, co ještě víc,
člověk by vyletěl i na Měsíc.
Co bude potom, to dneska nevíme,
ale je jisté, že všichni se bojíme,
co ještě přijde, co bude dál,
jestli se vrátí, co dříve bylo
a bude skutkem to, o čem se snilo.
Všechno si koupíme, jenom ne zdraví,
víc si ho važme, dokud jsme zdraví.
Tak jako v ráji jsme si dřív žili,
jen jsme si toho moc nevážili.
A dneska čekáme, co bude dál,
jen hlupák by se od srdce smál,
my ale víme, že k smíchu to není,
musíme doufat, že všechno se změní
a my budeme žít zase jako dřív,
aby nás divná doba netrápila,
všichni si přejeme, aby pryč už byla.
Ještě si rádi chvíli počkáme a budeme věřit,
že lepších časů se všichni dočkáme zdraví
a s chutí zase budeme spokojeně žít.
Mgr. Alena Mondříková
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