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Zastupitelé obce Strašice, v čele s panem starostou Jiřím Hahnerem,
místostarostou Mgr. Martinem Strakou a tajemníkem obecního úřadu Mgr. Tomášem
Svobodou, důstojně připomněli Den vzniku samostatného československého státu.
Součástí této připomínky bylo položení věnců u pomníku padlých v I. světové a II. válce
na návsi a k pomníku Jana Husa nedaleko restaurace Na poště.
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Zápis z Rady obce č. 79/10/22 (5. 10. 2022)
J. Hahner, M. Straka

I. Projednáno
1.	Smlouva o poskytnutí účelové dotace
– Plzeňský kraj

RO projednala návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace
z rozpočtu Plzeňského kraje na pořízení a instalaci měřiče
rychlosti v obci. Tento měřič byl umístěn před křižovatkou
U Libuše. Výše dotace činí 31.195,- Kč,
RO schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace
č. 35272022.

2.	Licenční smlouva – OSA

RO projednala návrh licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl. Předmětem smlouvy je úhrada
poplatku ve výši 1.734,- Kč za hudební díla prezentována
v rámci akce Strašické posvícení.
RO schvaluje Licenční smlouvu o veřejném
provozování č. VP_2022_143836.

3.	Připojení k veřejné komunikační síti
– Obytná zóna Strašice – Dvůr

RO projednala zaslaný návrh společnosti CETIN a.s. ohledně připojení obytné zóny ve Dvoře k veřejné komunikační
síti. Jedná se o realizaci optické sítě v této budované obytné
zóně. Celkem bude realizováno 19 přípojek. V rámci budování inženýrských sítí bude poskytnuta součinnost společnosti CETIN a.s. k přiložení jejich vedení. Obec Strašice
za tuto akci zaplatí příspěvek ve výši 100 tis. Kč bez DPH.
RO schvaluje návrh společnosti CETIN a.s. ohledně
možného připojení „Obytné zóny Strašice – Dvůr“
k veřejné komunikační síti.

4.	Cenová nabídka – DOMOZA projekt s.r.o.

RO projednala cenovou nabídku v souvislosti s možným
podáním žádosti o dotaci na depozitář a novou expozici
muzea. Předmětem cenové nabídky je zpracování žádosti
o dotaci (5 tis. Kč + 40 tis. Kč + 1 % z poskytnuté dotace v případě úspěšného podání). Nabídka dále obsahuje
ceny za zpracování výběrového řízení a případný monitoring projektu.
RO schvaluje Cenovou nabídku společnosti
DOMOZA projekt s.r.o. ohledně zpracování a podání
žádosti na depozitář a novou expozici Muzea
Středních Brd.

5.	Žádost o prodloužení nájemní smlouvy
– č.j. 969/22

RO projednala žádost o prodloužení nájemní smlouvy
na byt v č.p. 558. Žadatel uhradil dlužné nájemné i dlužné částky za poplatky vůči OÚ Strašice. RO již tuto žádost
v minulosti projednávala, žadatel však nesplnil stanovené
podmínky – nezaplatil dlužné částky ve stanoveném termínu.
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RO konstatuje, že danou situaci ještě prověří a na základě
zjištěných skutečností bude následně rozhodnuto.
RO bere na vědomí žádost o prodloužení nájemní
smlouvy č.j. 969/22.

6.	Žádost o převedení nájemního vztahu
– M. Mraček

RO projednala žádost o převedení nájemního vztahu
k bytu č. 1 v č.p. 458 ze současného nájemce na jeho
dceru T. Mračkovou. Současný nájemce se stěhuje do rodinného domu.
RO schvaluje převedení nájemního vztahu k bytu č. 1
v č.p. 458 dle žádosti č.j. 978/22.

7.	Přidělení bytu s pohledávkou

RO projednala žádosti o přidělení bytu 1+1 v č.p. 558,
na kterém je pohledávka ve výši 27.797,- Kč. Na OÚ Strašice byly doručeny celkem čtyři žádosti. RO zohlednila situaci jednotlivých žadatelů a rozhodla, že daný byt bude
přidělen žadateli panu T. Hamrozimu.
RO schvaluje přidělení bytu č. 2 v č.p. 558 žadateli
Tomášovi Hamrozimu, s podmínkou jednorázového
uhrazení dané pohledávky před podpisem nájemní
smlouvy.

8.	Rozpočtové opatření obce Strašice č. 8-2022

RO projednala Rozpočtové opatření obce Strašice č. 8-2022.
Toto rozpočtové opatření zahrnuje navýšení příjmů za organizaci voleb a příjmy z pronájmu hrobových míst. Ve výdajové stránce rozpočtu jsou provedeny drobné přesuny v rámci
jednotlivých paragrafů, navýšení výdajů na plynofikaci bytů
(120 tis. Kč), navýšení výdajů za opravu chodníku na návsi
(634 tis. Kč), oprava garáže (147 tis. Kč), atd.
RO schvaluje Rozpočtové opatření obce Strašice č.
8-2022.

9. Z
 ápis z jednání Komise životního prostředí

RO projednala Zápis z jednání Komise životního prostředí
ze dne 7.9.2022. Komise se na svém jednání projednala
dendrologický průzkum a zároveň žádost o kácení dřevin
společnosti HR Design s.r.o. na pozemcích budoucí stavební zóny u vodárny. Byl zkoumán zdravotní stav 30 stromů a 8 keřů, k pokácení byly navrženy 2 jeřáby, 1 borovice, 2 lípy, 1 smrk a 1 jasan. Komise dále projednala žádost
o pokácení 1 modřínu na pozemku Mgr. Hrádkové. Komise
s pokácením dřevin vyslovila souhlas. Komise dále vyjádřila poděkování za opravu cesty k vysílači, zde však došlo
také k poškození nově vysazeného stromu zemědělskou
technikou. Závěrem předsedkyně komise poděkovala členům za činnost komise v uplynulém období.
RO bere na vědomí Zápis z jednání Komise životního
prostředí ze dne 7.9.2022.
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Nové volební období začíná, voliči projevili svoji vůli
Vážení občané, dovolte mi abych Vám poděkoval za účast ve volbách a za projevenou důvěru
a podporu. Blahopřeji všem zvoleným členům zastupitelstva. Ohlédnu-li se za uplynulým obdobím, chtěl bych poděkovat za práci všem zastupitelům, a také členům výborů a komisí a samozřejmě nechci zapomenout na zaměstnance obce. Těm členům minulého zastupitelstva, kteří již
ve funkci nepokračují, jmenovitě Jitce Kebrlové, Josefu Štychovi i magistrům Weberovi a Kantorovi přeji hodně zdraví, pohody a úspěchu v dalším životě.
Stojíme na prahu nového volebního období a já se těším na plodnou
spolupráci všech zastupitelů, bez
ohledu na politickou příslušnost.
V první řadě se musíme vypořádat s hrozícím skokovým nárůstem cen energií, hlavně tepla, kde
věřím, že se nám podaří složitou
situaci zvládnout. I v dalších letech
budeme zvelebovat naši brdskou
vesnici, která je již nyní hodnocena
kladně za svůj hezký vzhled. Chceme maximálně podporovat činnost
našich spolků, dále rozvíjet kulturu a společenský život. Od roku
2010 jsme partnery bavorské obce
Markt Hohenfels. Jsme rozhodnuti v novém období naši spolupráci
nadále posilovat, stejně jako vztahy s obcí Strašice v Pošumaví.
I v novém období nás čeká masivní
stavební činnost, se kterou se jistě dokážeme se všemi zastupiteli
úspěšně vypořádat. Jasnou spolupráci chceme deklarovat
tím, že klíčové výbory zastupitelstva svěříme partnerským
volebním stranám – Hnutí občanů Strašic a Alternativě.

Nadále chceme podporovat školství a zdravotnictví. V příštím roce
nás čeká nesnadný úkol. Převezmeme do správy Dům přírody Brd,
který se buduje v areálu loveckého
zámečku Tři trubky. Bude to signál,
že usilujeme rozvíjet turistický ruch
s CHKO Brdy.
Vážení občané, věřím, že se nám
podaří v naší obci udržet přátelské
prostředí, které možná dostalo trhliny covidovými lockdowny. Mám
obrovskou víru, že nové volební období proběhne ve znamení odhodlání, spolupráce, zdraví, pohody
a přátelství.
První příležitostí, na kterou Vás zvu,
a na které se můžeme společně setkat, je slavnostní rozsvícení obecního vánočního stromu, které se
koná 24. listopadu od 17.00 hodin.
J iří Hahner
starosta obce Strašice

Volby 2022 Poděkování
Sdružení nezávislých kandidátů
Alternativa pro Strašice děkuje
voličům za hlasy ve volbách
do obecního zastupitelstva.
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Vyhodnocení – informační zpráva
za měsíc září, říjen 2022
Za měsíc září, říjen 2022 řešila OPS tyto
přestupky:
Doprava:

38× – přestupek řešeno
v příkazním řízení (rychlost,
zákazové značky, CHKO)

Vážení občané,
v listopadovém výtisku měsíčníku Barňák
bych Vás chtěl seznámit s událostmi
za uplynulé 2 měsíce z pohledu Obecní
Policie Strašice.

26× – oznámení odboru
dopravy
2× – dopravní nehoda bez
zranění z toho 1× se škodou
obci, 3× vrak

Veřejný pořádek:

6× přestupek

Občanské soužití:

2× přestupek – 1x řešení PČR

Proti majetku:

5× přestupek – 2× řešení PČR
– Tč – krádež,1× sprejerství

OZV č.2/2012:

7× přestupek – 2× pokousání
psem

OZV č.2/2015:

2× přestupek

OZV č.2/2017 (odpady):

1× přestupek

Nález věci:

pas, bunda, 2× klíče, 1× klíč
s čipem, telefon

Ověřování pobytu, pověsti:

9×

Řešení stížnosti občanů:

3×

Součinnost s PČR OO Hrádek:

8×
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Veřejný pořádek
Odkládání nepotřebného materiálu jako velkoobjemových
krabic ke kontejneru, plasty, pneumatiky v sídlišti u pošty.
Odkládání nepotřebného starého lina ke kontejnerům v sídlišti na Huti. Založení černé skládky eternitových pásů ze
střechy na Huti blízko „koupáku“.
Poškozování autobusových zastávek (sprejerství) – u ObÚ
a u slévárny – zřejmě mládež čekající na autobus – ostudné
nápisy.
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Doprava

Dne 8. 10. se konala akce „Tour de Brdy 2022“, která proběhla bez větších problémů. Nedošlo k žádným kolizím
na našich místních pozemních komunikacích ani újmě
na zdraví osob a majetku. Obecní policie Strašice zabezpečovala dopravní situaci při průjezdu na křižovatkách.
Z hlediska bezpečnosti řidičů na pozemních komunikacích a ohrožování dalších účastníků silničního provozu,
Vám připomínáme včasnou výměnu letních pneumatik
za zimní a to od 1. 11. 2022 – do 31. 3. 2023 podle novely
zákona o provozu na pozemních komunikacích. Dále je
třeba připomenout, že na komunikacích zůstává spadané
listí, bláto z polí a povrch vozovky je nebezpečně kluzký.
V tomto období jsou převážně ráno velmi časté mlhy
a špatná viditelnost. Zvěř migruje přes komunikace a dochází často ke kolizím. Proto je zapotřebí zpomalit rychlost
a přizpůsobit se povaze stavu komunikací!!!
Apelujeme zvláště na cyklisty, aby při zhoršené viditelnosti byli osvětleni, jak vpředu, tak vzadu a měly reflexní prvky.
V neposlední řadě u chodců za soumraku a v nočních
hodinách používání reflexní prvků, které ochrání před
střetem s vozidly.
Upozorňujeme všechny cyklisty, že stále provádíme bezplatnou registraci jízdních kol a elektrokol. K registraci jízdního kola a elektrokola je zapotřebí OP, včetně
dokladů o jeho nabytí, u dětí mladší 15 let přítomnost
jednoho z rodičů (Info – 371 585 731). Tato služba je pro
občany zdarma.
Ing. Frajt Luboš
Velitel obecní policie Strašice

Toto jsou ukázky, jak někteří občané páchají přestupky proti veřejnému pořádku o odpadech a kazí tak vzhled obce.
LIstopad 2022 – ROČNÍK XXIX
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Udělení medaile
V letošním roce si připomínáme 15. výročí zřízení Obecní policie Strašice.
Byla založena v roce 2007 a v její organizační složce působili 3 zaměstnanci. Za uplynulých 15 let se ve službě vystřídalo několik strážníků, kteří odvedli pro obec výbornou
práci. Po celé 15leté období je velitelem obecní policie
Ing. Luboš Frajt, kterému byla v obřadní místnosti obec-
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ního úřadu udělena pamětní medaile. Hlavním přínosem
této složky obecního úřadu je radikální snížení kriminality v naší obci. Přejeme našim strážníkům hodně energie
a zdraví do další práce.
Jiří Hahner, starosta obce Strašice
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Kladení věnců k 28. říjnu
Zastupitelé obce Strašice, v čele s panem starostou Jiřím Hahnerem, místostarostou Mgr. Martinem
Strakou a tajemníkem obecního úřadu Mgr. Tomášem Svobodou, důstojně připomněli Den vzniku
samostatného československého státu. Součástí této připomínky bylo položení věnců u pomníku
padlých v I. světové a II. válce na návsi a k pomníku Jana Husa nedaleko restaurace Na poště.

Novinka v knihovně
Martina Viktorie Kopecká
DENÍK FARÁŘKY
„O životě někde mezi nebem a zemí“
Boží cesty jsou nevyzpytatelné a nekonvenční farářka Martina Viktorie Kopecká o tom ví své. Valnou
většinu jejího života se nezdálo, že bude aspirovat
na službu v církvi – a přesto je dnes výraznou postavou Církve československé husitské. Jak vypadá
život moderní farářky? To se dozvíte v jejích zápiscích, které se odvíjejí v rytmu církevního roku a nabízejí neopakovatelný vhled do zážitků ženy – kněze:
od bohoslužeb až po setkání s papežem Františkem.
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Zajímavosti ze Základní školy Karla Vokáče Strašice
za měsíc říjen
Akce školní družiny
Dne 29. září navštívila naše školní družina Obecní policii
Strašice. Během setkání jsme se seznámili s prací policistů a viděli jsme ukázku výcviku služebního psa pana
strážníka Bc. Václava Svobody.

Organizátoři nezapomněli
ani na pitný režim pro děti
a sladké odměny. Děkujeme za velmi vydařenou
akci, které se žáci s nadšením a velkou radostí zúčastnili.
Mgr. Zuzana Andrlíková

Nábor TJ Spartak Strašice

Divadelní představení v Rokycanech
V pondělí dne 3. října se vypravilinaši prvňáčci a druháčci
do sálu ZUŠ v Rokycanech na divadelní představení Honzy
Krejčíka s názvem „První slovo platí, druhé leze z gatí“.
Zažili společně špetku ponaučení, ždibec moudrosti, hrstku písniček a kopec legrace. Všichni byli nadšeni a v závěru si i zatancovali a zazpívali před pódiem. Na památku si
přivezli do třídy CD s písničkami, které využijí v hodinách
hudební výchovy.
Mgr. Irena Mitterbachová
Skupina Emongo v ŠD

Dne 6. října nás ve školní družině opět navštívila skupina
Emongo s pásmem africké kultury. Toto vystoupení opravdových Afričanů děti živou a zábavnou formou seznámilo
se životem a kulturními zvyky lidí v Africe. Družinou zněly
rytmy bubnů a africké písně, to vše doprovázené tancem
s aktivním zapojením dětí, které byly z této akce nadšeny.
Eva Krajdlová

Preventivně výchovný program „Hasík“
a návštěva HZS v Rokycanech
Ve dnech 30. září a 7. října se žáci tříd 2.A, 6.A a 6.B zúčastnili preventivně výchovného programu s názvem „Hasík“. Žákům přednášeli dva lektoři z pracoviště prevence,
ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS Plzeňského
kraje - pan pprap. David Šmíd a pan nprap. Tomáš Ulrych
z Rokycan.

Náborová akce TJ Spartak Strašice
pro žáky prvního stupně
Páteční dopoledne dne 30. září bylo pro naše
prvostupňové sportovce doslova rájem.
TJ Spartak Strašice na fotbalovém hřišti pro naše žáky připravil rozličné sportovní aktivity, při nichž si žáci mohli vyzkoušet sportovní oblasti, které právě TJ Spartak Strašice
nabízí, a tím i zjistit, jaký sport by je oslovil a na koho se
obrátit v případě zájmu.
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Návštěva HZS Rokycany
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Profesionální hasiči dětem předávali informace a důležité
zkušenosti z vlastní profese, které pomáhají předcházet
katastrofám, nebo případně ukáží, jak nastávající situaci
řešit a zachránit sebe nebo ostatní. Děti se dozvěděly plno
užitečných informací, např. o správném postupu užívání
tísňové linky, o rozdělení a užívání jednotlivých hasicích
přístrojů, o prevenci a příčinách požáru a co dělat v případě jeho vypuknutí. Zopakovaly si základy první pomoci
při ošetření popálenin a součástí programu byla rovněž
ukázka hasičské výstroje. Děti s velkým nadšením spolupracovaly, zkoušely si hasičskou výstroj, nadšeně sledovaly výklad a měly spoustu dotazů na to, co vše hasiči
dělají a při čem všem pomáhají. Dále si děti vyzkoušely,
jak se nahlašuje správně nehoda, požár nebo jiná mimořádná událost a jak se v takové situaci chovat. Dále byly
děti poučeny o možných hrozbách v domácnosti.
Setkání s profesionálními hasiči probíhá každý školní rok
a je vždy velice poučné a zajímavé. Na závěr děti odměnily hasiče obrovským potleskem. Na oplátku lektoři pozvali
naše žáky na prohlídku pracoviště HZS v Rokycanech.
Prohlídky se dne 17. října zúčastnila v doprovodu třídní
učitelky Michaely Peterkové třída 6.A. Žáci si prohlédli
hasičskou zbrojnici, seznámili se zázemím práce profesionálních hasičů a s jejich výstrojí. Také si mohli prohlédnout požární auta a obléci protipožární obleky. Děti byly
z návštěvy nadšené.
Bc. Tereza Mračková a Michaela Peterková

Lesní pedagogika na prvním stupni
V úterý dne 11. října se žáci 3.A zúčastniliv rámci environmentální výchovy programu lesní pedagogiky pod vedením Ing. Lucie Lenghartové.

Počasí nám sice příliš nepřálo, nicméně o to dobrodružnější
samotný program byl. Děti se dozvěděly spoustu užitečných
informací o přírodě a jejích obyvatelích, zahrály si naučné
hry a na závěr si odnesly pěkné odměny s lesní tématikou.
Navzdory deštivému počasí si děti dopoledne v brdských
lesích užily a už se těší na pokračování příští rok.
Bc. Adéla Veselá

Pišqworky
Den se dnem, rok s rokem se sešel a opět se
před námi objevila nabídka účastnit se dalšího ročníku PIŠQWOREK.
Tentokrát se pravidla trochu změnila. Účastnící se tým
může být pouze tříčlenný a za školu je možné vyslat jen
4 týmy do oblastního kola. Tudíž rozhodnutí jasné… Aby
byla nominace spravedlivá, postoupí z každého ročníku
druhého stupně jeden tým. A o tom nejlepším z ročníku
rozhodne školní kolo.
Vzhledem k tomu, že i při takto nastavených pravidlech byl
poměrně velký zájem, se školní kola pro jednotlivé ročníky
uskutečnila v průběhu týdne od 10. 10. do 14. 10. 2022.
A tak týmy křížkovaly a „kolečkovaly“ o sto šest.
Soutěžící změřili síly vždy ve dvou vzájemných duelech,
rozehrávalo se systémem SWAP1. Týmy sbíraly cenné
body za každého člena.
A kdože bude naši školu 15. listopadu na oblastním kole
v Plzni reprezentovat, kdo v jednotlivých ročnících získal
nejvíce bodů?
6. ročník – tým Mařeny – Marie Plešmídová, Barbora
Stupková, Johana Vohradníková
7. ročník – tým Bermudský trojúhelník – Martin Kocábek, Sára Vostatková, DaniilCaletnic
8. ročník – tým Nevím – Jakub Havel, Petr Laibl,
Jáchym Spáčil
9. ročník – tým Tři kozi – Barbora Stryalová, Barbora
Valečková, Nela Pištová

Jako jednotlivci si nejlépe vedli:
6. ročník 1. místo: Barbora Stupková
2. místo: E
 liška Doskočilová, Aleš Jíra,
Tomáš Orcígr
7. ročník

1. místo: Martin Kocábek
2. místo: DaniilCaletnic
3. místo: Jan Doskočil

Lesní pedagogika
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8. ročník 1. místo: Jakub Havel, Lilien Krejčíková
3. místo: Petr Laibl, Jáchym Spáčil
9. ročník 1. místo: Nela Pištová
2. místo: Julie Rothová, Barbora Stryalová
Všem hráčům děkujeme za účast, vítězům gratulujeme
a postupujícím týmům držíme pěsti.
Mgr. Pavlína Dostálová Zechovská a Mgr. Olga Škardová

Exkurze třídy 6.A na OÚ Strašice

Pan strážník za spolupráce figuranta předvedl výcvik
služebního psa s ukázkou zadržení pachatele. Akce pro
žáky 8. a 9. ročníků proběhla v okolí venkovní učebny
v areálu školy.
Děti byly panem strážníkem poučeny o tom, jak funguje spolupráce psovoda a jeho vycvičeného čtyřnohého
parťáka. Bylo jim vysvětleno, jak se chovat v různých situacích a jak předcházet zásahu policisty se psem. Dále děti
mohly vidět práci policejního psa v akci, kdy pes vyhledal
skryté předměty a zpacifikoval nevhodně se chovajícího
figuranta ve vycpaném obleku.

V pondělí dne 17. října zavítali na strašickou radnici žáci
třídy 6.A, aby se v rámci výchovy k občanství seznámili se základy fungování obce a jejích orgánů. Průvodcem
a přednášejícím byl žákům pan starosta obce Jiří Hahner,
který dětem poutavou a názornou formou objasnil základní principy fungování obecní samosprávy a seznámil je
na konkrétních příkladech s prací orgánů obce.
Také je provedl budovou obecního úřadu, ukázal jim jednotlivé odbory a objasnil rozdíly mezi fungováním státní správy
a samosprávy. Žáci navštívili rovněž obřadní a zasedací síň
obecního úřadu, kde si mohli prohlédnout katastrální mapu
obce, starostenský řetěz, znak a vlajku obce a různé úřední
dokumenty. V závěru setkání zbyl prostor pro dotazy žáků.
Děti byly velmi pozorné, aktivní a návštěva radnice se jim
velmi líbila. Stejná exkurze čeká rovněž třídu 6.B.
Michaela Peterková

Beseda s OP Strašice

Žáci využili i možnost se do obleku navléci a vyzkoušet
si pohyb v něm. Přednášející odpovídali i na velké množství otázek od žáků a akce byla všemi hodnocena velice
pozitivně.
Mgr. Tomáš Koudelka, školní metodik prevence

Akademie řemesel

Exkurze na OÚ Strašice

Besedy s Obecní policií Strašice pro
8. a 9. ročníky
V rámci preventivních besed školního poradenského pracoviště byly dne 17. a 24. října uskutečněny na škole dva pondělní hodinové bloky se strážníkem a zároveň i psovodem
Obecní policie Strašice panem Bc. Václavem Svobodou.
Listopad 2022 – ROČNÍK XXIX

Po dvouleté odmlce se ve druhý čtvrteční říjen opět uskutečnila Akademie řemesel, prezentace středních škol v Rokycanech. Akce je určena pro žáky 9. ročníků a naše škola
u ní samozřejmě nemohla chybět. Akademie je pořádaná
tradičně Úřadem práce ČR, konkrétně ÚP v Rokycanech.
Žáci se mohli informovat o možnostech výběru učebního
a studijního oboru na školách v Plzeňském kraji. Jednotlivé
školy na svých stanovištích prezentovaly svoje obory a žákům byly k dispozici i potřebné informační materiály.
Na akci doprovázeli žáky pedagogičtí pracovníci - členové Školního poradenského pracoviště při ZŠ Karla Vokáče
Strašice - Mgr. Tomáš Koudelka a Mgr. Věra Peterková.
Tito pedagogičtí pracovníci vedli informativní schůzku 6. října pro zákonné zástupce našich deváťáků. Rodiče dostali
informace potřebné k volbě povolání. Zároveň mohli využít
prezentaci čtyř středních škol z našeho blízkého okolí. Akce
měla hojnou účast jak rodičů, tak i našich nejstarších žáků.
strana 10

Atletický čtyřboj
Druhou říjnovou středu proběhl dlouho očekávaný závod královny sportu - atletický čtyřboj pro kategorii starších hochů a dívek – tedy žáků osmých a devátých tříd.
Všestrannost, to je schopnost, kterou účastník tohoto
sportovního klání musí mít. Měli by umět dobře skákat,
házet, sprintovat i běhat na dlouhé tratě. Pětice takových
kluků a rovněž i pětice nadějných dívek byla vyslána, aby
reprezentovala naši strašickou školu.
Akademie řemesel

Obě akce proběhly v rámci volby povolání devátých ročníků
a našimi žáky byly vnímány velmi pozitivně.
V rámci volby povolání byla tradice účastnit se Dne otevřených dveří na SŠ Jeřabinová 96/III, Rokycany. Tuto akci pořádala uvedená střední škola. Letos je ovšem akce v režii
rodičů a samotných žáků. Dny otevřených dveří jsou na SŠ
Jeřabinová, Rokycany:

v pátek 25. 11. 2022 od 8:00 do 17:00 hodin
v sobotu 26. 11. 2022 od 8:00 do 11:00 hodin
Akce Dny otevřených dveří realizují téměř všechny střední školy. Doporučujeme tyto akce na Vámi zvolené střední
škole využít a rozhodně se zúčastnit. Bližší termíny se dozvíte na webových stránkách jednotlivých středních škol.

V podzimním slunci se po studeném ránu pomalu rozehřívaly svaly atletů z devíti základních škol celého rokycanského okresu a pestrobarevné dresy sportovců ladily
s barvami podzimního listí. Konkurence byla veliká, a tak
naši reprezentanti v boji o cenné kovy ze sebe vydali
všechny své schopnosti a dovednosti. Úspěšnější tentokrát byli chlapci, kteří získali po sečtení bodů ze všech disciplín úžasné druhé místo a na hrudích se jim při závěrečném ceremoniálu zaleskly medaile v barvě stříbra. Všech
pět hochů dosahovalo v průběhu celého sportovního dopoledne perfektních výsledků, ale svými výkony nejvíce
zazářil Jára Dostál z osmého ročníku, který s přehledem
vyhrál disciplínu ve vrhu koulí, na skoku vysokém dosáhl
třetí nejlepší výšky a na předních pozicích se objevoval
i v obou bězích. Jára tak získal navíc bronzovou medaili
v jednotlivcích, což je v konkurenci 45 nejlepších atletů
z okresu parádní kousek.

Mgr.Tomáš Koudelka, vedoucí školního poradenského
pracoviště, školní metodik prevence
Mgr. Věra Peterková, zástupkyně ředitele,
výchovná poradkyně

Návštěva dětského oddělení
strašické knihovny
Ve druhé polovině měsíce října probíhaly návštěvy strašické knihovny, kterých se postupně zúčastnily třídy 2.A,
3.A, 4.A a 5.A. Dětským oddělením prováděla děti paní
knihovnice Eva Kloudová, která malým čtenářům vysvětlila systém půjčování knih a jejich uspořádání v regálech.
Děti si vše mohly osahat, prohlédnout a knihami si zalistovat. Někteří žáci jsou již registrovaní čtenáři - ti si rovnou
vypůjčili knihy a dětské časopisy z pestré nabídky. Rovněž některé další děti o členství projevily zájem. V dětech
pravidelné návštěvy knihovny probouzejí zájem o aktivní
čtenářství a s tím spojenou radost z četby.
Na rozvoj čtenářských dovedností je kladen důraz i ve výuce, žáci v hodinách využívají moderně vybavenou čítárnu a mohou docházet do Čtenářského klubu.
Mgr. Alžběta Kapolková
LIstopad 2022 – ROČNÍK XXIX
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mých a devátých tříd a ve čtvrtek a v pátek se okolo házenkářských brankovišť “prala“ o medaile mladší kategorie čítající žáky šestých a sedmých tříd. Házená je krásný
sport, který je založený na týmové spolupráci všech hráčů
a umění manipulovat obratně s míčem. Je to ale i sport
tvrdý a náročný, takový, který poměrně často bolí. A tak se
ve všech čtyřech turnajích bojovalo do posledního dechu,
naraženého prstu i do poslední nitky propoceného dresu.
A výsledky byly různorodé.

Dívky také bojovaly se ctí, v obrovské konkurenci se tak
umístily na pěkném šestém místě. Za zmínku zde stojí výkon Karolíny Tomáškové, která sice na medaili nedosáhla,
ale dařilo se jí v běžeckých disciplínách, kdy ve sprintu zaběhla v nejlepším čase ze všech dívek a ve vytrvalostním
běhu doběhla jako druhá těsně za vítězkou.
Výkonů všech našich atletů si vážíme a děkujeme jim
za vzornou reprezentaci.

Reprezentovali nás:

Zahájily starší dívky, které skončily v základní skupině
na třetím místě a semifinálové boje se tak obešly bez nich.
Páté až šesté místo úplně nepotěšilo, ale musíme uznat,
že ostatní dívky prostě byly lepší a bojovnější. Mnohem
lépe se dařilo starším klukům, kteří do semifinálových
bojů ze základní skupiny postoupili a vybojovali v obrovské konkurenci deseti družstev krásné třetí místo s bronzovou příchutí.

Jaromír Dostál, Jiří Rys, Michal Boháč, Jakub Novák,
Jáchym Spáčil
Karolína Tomášková, Lucie Tomášová, Linda Kešnerová, Elena Špelinová a Sabina Razímová
Mgr. Pavla Hrazdilová

Turnaje v házené

Přesně naopak to bylo v kategorii mladších sportovců.
Tady se ve čtvrtek dařilo děvčatům, která sice ve svém
týmu neměla házenkářky, ale svou bojovností a týmovými
přihrávkami ze základní skupiny postoupila a v závěrečných bojích pak rovněž zažila krásný pocit z vyhraného
zápasu o třetí místo. Holky si pak hrdě kráčely pro bronzové medaile, které se jim na krku houpaly celou cestu

Předposlední říjnový týden by se dal bez nadsázky nazvat jako svátek házené. Ve čtyřech dnech se do haly
rokycanského gymnázia postupně vydala téměř padesátka našich sportovců druhého stupně z řad kluků i holek.
V úterý a středu bojovali o házenkářskou prestiž žáci os-

Házená
Listopad 2022 – ROČNÍK XXIX
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do školy. Mladší chlapci už tolik štěstí a bojovnosti neměli,
takže bohužel nepostoupili ze základní skupiny, i přesto
se za své výkony nemuseli stydět, protože dvakrát vyhráli
a dvakrát prohráli, a zkušenosti, které na turnaji získali,
jistě využijí v dalších letech a na dalších turnajích.

Dívky 6.–7. třída:
Alexandra Andrei, Zuzka Korbová, Eliška Doskočilová, Karolína Chodorová, Natka Bílková, Valerie
Elicarová, Sabina Ištoková, Hana Mračková. Tereza
Kubů, Eliška Koláčková a Anna Přibylová

Děkujeme všem házenkářským nadějím za pěkné zážitky
ze hry, za jejich bojovnost a fair play chování, reprezentovali opět se vztyčenou hlavou a do hry dali radost i nadšení.

Hoši 8.–9. třída:
Jiří Rys, Michal Boháč, Jaroslav Dostál, Petr Laibl,
Pavel Štokr, Lukáš Klír, Dominik Mudra, Marian Trunec, Petr Vacek a Jakub Smola, Patrik Tomášek

Reprezentovali nás:
Dívky 8.–9. třída:
Karolína Tomášková, Elen Špelinová, Markéta
Štokrová, Bára Valečková, Julie Rothová, Valentina
Müllerová, Lucie Tomášová, Lilien Krejčíková Linda Kešnerová, Sabina Razímová, Eliška Nováková
a Nela Praxová

Dívky 6.–7. třída:
David Korba, Honza Doskočil, Jaroslav Stenzel, Jiří
Žiačik, Aleš Jíra, Matěj Toma, David Hrách, Pavel
Pech, Jakub Rusňák. Šimon Krafta, Yehor Sedlovskyj, Václav Milota
Mgr. Pavla Hrazdilová

Vážení rodiče, milí žáci a příznivci školy,
s potěšením Vám tímto oznamuji, že od 27. 10. 2022 jsou funkční nové webové stránky
školy a současně s tím naše škola představí svoji novou designovou identitu, včetně nového loga. Vše jsme realizovali již od loňského školního roku a věřím, že tuto změnu přivítáte.
Přístupové údaje do Bakalářů (elektronická žákovská knížka) zůstávají stejné, jen je třeba si je otvírat
z nových webových stránek.

Kdyby měl někdo s novými webovými stránkami
těžkosti, neváhejte se na nás obrátit se svými
dotazy.

Z nových webových stránek si také můžete stáhnout webovou aplikaci pro svá zařízení.

Martin Straka, ředitel školy

Nově jsou od 27. 10. 2022 platné a aktuální
webové stránky naší školy na doméně:

http://www.zsstrasice.cz/

Mikulášská nadílka
3. 12. 2022 připravujeme pro děti Mikulášskou nadílku
Podrobnější informace budou vyvěšeny na webu a nástěnkách v obci
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Zájmové útvary a kroužky na ZŠ KV Strašice ve školním roce 2022/2023
Název kroužku

Termín, čas

Vyučující

Čtenářský klub

Pondělí

13:30 – 15:00

Zuzana Andrlíková

Pohybové hry

Pátek

7:00 – 7:45

Zuzana Andrlíková

Hravá čeština

Středa

11:35 – 12:20

Zuzana Andrlíková

Hravá čeština

Pondělí

11:40 – 12:25

Monika Kebrlová

Zábavná matematika

Středa

7:00 – 7:45

Monika Kebrlová

Zobcová flétna

Pondělí

12:35 – 13:20

Alžběta Kapolková

Výtvarný kroužek pro nadané žáky

Středa

12:00 – 12:45

Alžběta Kapolková

Doučování českého jazyka 1. stupeň

Středa

7:05 – 7:50

Alžběta Kapolková

Hravá čeština

Úterý

13:00 – 13:45

Alžběta Kapolková

Zábavná matematika

Úterý

13:45 – 14:30

Alžběta Kapolková

Zábavná matematika

Čtvrtek

13:25 – 14:10

Marie Bajerová

Pondělí

7:00 – 7:45

Monika Kebrlová

Pátek

7:05 – 7:50

Marie Bajerová

Čtvrtek

13:25 – 14:10

Anna Šauflová

Čtenářský klub

Čtvrtek

13:00 – 14:30

Irena Mitterbachová

Doučování českého jazyka a
matematiky

Úterý

11:40 – 12:25

Irena Mitterbachová

Vyšívání

Středa

11:40 – 12:25

Irena Mitterbachová

Keramický kroužek

Pondělí

13:00 – 15:00

Hana Karlová

Doučování z matematiky

Středa

12:00 – 12:45

Lenka Vaindlová

Čtenářský kroužek

Čtvrtek

7:00 – 7:45

Veronika Šmatláková

Dramatický kroužek

Pondělí

15:00 – 15:45

Eva Buchová

Přírodovědný kroužek

Úterý

15:00 – 15:45

Eva Buchová

RVJ (rozšířená výuka českého
jazyka)
RVJ (rozšířená výuka českého
jazyka)
PSPP (Předmět speciálně
pedagogické péče)
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Sportovní hry

Pátek

13:30 – 15:00

Jiří Monhart

Sportuj ve škole

Pátek

7:00 – 7:45

Zuzana Andrlíková

Sportuj ve škole

Středa

7:00 – 7:45

Pavla Hrazdilová

Sportuj ve škole

Pondělí

7:00 – 7:45

Jiří Monhart

Atletika

Čtvrtek

13:30 – 14:10

Pavla Hrazdilová

Zumba

Čtvrtek

14:15 – 15:05

Pavla Hrazdilová

Volejbal

Čtvrtek

7:00 – 7:45

Pavla Hrazdilová

Florbal hoši

Středa

15:05 – 16:00

Tomáš Koudelka

Florbal dívky

Úterý

7:00 – 7:45

Tomáš Koudelka

Gym Fit-sportovní kroužek

Úterý

12:35 – 13:20

Ilona Vegová

Příprava k přijímacím zkouškám
z matematiky

Úterý

7:00 – 7:45

Pavlína Dostálová Zechovská

Zábavná matematika

Pondělí

7:00 – 7:45

Jiří Vondrášek

Badatelský kroužek

Pátek

13:30 – 15:00

Tomáš Koudelka

Matematika hrou pro 1. stupeň

Úterý

7:00 – 7:45

Bajerová Marie

Klub angličtiny pro 1. stupeň

Pondělí

7:00 – 7:45

Pavla Hrazdilová

Klub angličtiny pro 2. stupeň

Pátek

7:00 – 7:45

Pavla Hrazdilová

Příprava k přijímacím zkouškám
z českého jazyka
Doučování z českého jazyka
pro 6. a 7. ročník
RVJ (rozšířená výuka českého
jazyka)

Středa

7:00 – 7:45

Marcela Paulová

Čtvrtek

7:00 – 7:45

Tereza Mračková

Středa

7:00 – 7:45

Tereza Mračková

Pěvecký kroužek

Čtvrtek

13:30 – 14:15

Petr Šilhánek

Hudební dílna

Čtvrtek

14:20 – 15:05

Petr Šilhánek
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Podzime, podzime, pěkně tě prosíme
Podzim nás okouzlil barvami a děti pro samé zkoumání, hraní a kamarádění zapomněly na stýskání.

Kytičky

Berušky

Ty nejmenší ze třídy Kytiček doprovázel ježek Bodlinka
v projektu Ježek na zahrádce. Děti vnímaly ovoce a zeleninu všemi smysly. Dokonce k nim přišla na návštěvu
pohádka o dědečkovi, který zasadil řepu. Děti si s ochotou
braly převleky a pomáhaly řepu vytáhnout. Po dramatizaci pohádky si vyzkoušely také malování s červenou řepou,
což se jim moc líbilo. U Berušek stál na zeleném kopečku
domeček a v něj táta, máma a malý Paleček. V projektu
s názvem Sám tu šišku neunesu na motivy básně Františka Hrubína se děti postupně seznámily s rodinou a kdo
do ní patří. S Palečkem a jeho kamarády zažily spoustu
legrace a hlavně si prohloubily povědomí o tom, jak je důležité mít kamarády okolo sebe a jak může být zábavné
si navzájem pomáhat.
V Koťatech se usídlil
Mocný lesů pán. V projektu s tímto názvem
děti postupně poznávaly Fabiánovo království,
navštívily les, poznávaly houby a lesní zvířata a zkoušely vytvořit hnízdo z přírodních
materiálů. Prožily si setkání s Medulínou a její
ovocnou a zeleninovou
zahrádkou. V jejich třídě nastala velká změna. Nově vybudované
dřevěné hrací patro je

teď nejoblíbenějším místem ke hře a navazování malých
přátelství. Nejstarší děti ze Sluníček si v projektu s názvem Listí padá, poletuje, osvojovaly poznatky o přírodě
a jejich proměnách. Vycházky na delší vzdálenost jsou již
v této třídě samozřejmostí. Po cestě děti sbíraly žaludy
i kaštany pro lesní zvířata. Učily se rozpoznávat druhy
ovoce a zeleniny a také přiřazovat listy ke stromům. Největší úspěch mělo pečení brambor. Podzim přinesl nejen
spoustu barev, ale také nový pracovní stůl do Sluníček.
Pilky a kladívka nezahálejí a kluci i holčičky mají možnost
objevovat a rozvíjet svoje schopnosti a dovednosti při polytechnické výchově. Nezapomněli jsme ani na kulturu.
Divadelní představení pana Karpíška plné písniček a hu-

Berušky
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debních nástrojů nás zavedlo za zvířátky do ZOO. Podzim
v naší mateřské škole je období her s novými kamarády,
vycházek do přírody a objevování barev, chutí a vůní. Le-

Berušky

tošní podzim k nám byl opravdu štědrý, snad proto, že
jsme ho tak pěkně poprosily.
Alena Krausová, DiS.

Koťata

Sluníčka

Koťata
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XXVII. orientační jízda Rokycanskem
Tradiční orientační jízda Rokycanskem pořádaná Škodateamem Rokycany se konala 8. října
a tentokrát startovala ze Strašic. Zúčastnilo se jí 106 posádek ve čtyřech kategoriích – Nová
auta, Stará auta, Ženy a Motorky. Posádky jely dle šipkového itineráře, musely projet průjezdními a samoobslužnými kontrolami a také absolvovaly jízdu zručnosti. Trasa měřila 93 km a končila ve Starém Plzenci.
Foto a text: PhDr. Mgr. L. Čarnogurská
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Kam jsme došli od listopadu 1989
Ing. František Nerad (tehdy spoluzakladatel OF Strašice)
Když se 2. prosince 1989
sešlo cca 25 občanů Strašic
v klubovně Červeného kříže
a založili jsme Občanské fórum, fakt asi nikdo, neměl tušení, co bude za 33 let. Byli
jsme plní optimismu, protože
tehdejší vládnoucí struktury
se zhroutily jako dům z karet
a měli jsme před sebou volnou cestu ke svobodnému
rozhodování, nejen ve Strašicích. Pravda, tehdy se také
rozpadala díky Gorbačovovi
mocná východní říše SSSR,
která nám zasahovala do života víc, než bylo zdrávo
a vypadalo to, že už bude
na světě jen dobře. Zdálo
se, že se ze zemí bývalého
SSSR stanou demokratické
země a už se nikdy nebudou
opakovat roky 1939, 1956,
1961, 1968 a že se s těmito zeměmi domluvíme na tom,
aby nám bylo lépe všem. Jenže zdání někdy klame. Pravda také je, že vzpomínky na srpen 1968 ve mě zůstaly
a tak jsem stále viděl varovně vztyčený prst a před očima
sovětský tank se skloněnou hlavní před bránou kasáren.
Letos se potvrdilo, že to nebylo od věci.
Také jsme doufali ve spolupráci lidí v každé obci na fungování obcí, že začne fungovat demokracie jako taková,
že ustoupí „třídní“ rozdělení společnosti a politika se nestane svinstvem. No nestalo se. Na vlastní kůži jsem to
zažil. Začalo to poměrně nenápadně poznámkami na zastupitelstvu „netahej sem ty rozumy z Prahy“, přes neshody mezi zájmovými skupinami a cenzurování názorů až
po pomluvy toho nehloupějšího charakteru.

Leccos naznačují výsledky komunálních
voleb ve Strašicích:
1990 – účast 76,73%
ČSS–0,KSČM–3,OF–7,ČSSD–4,Podnikatelé–1,Zelení-0
Koalice OF + ČSSD
2022 – účast 47,56%
ODS – 8, KSČM – 0, ČSSD – nekandiduje pod stranou,
ale jako Hostra – 4, SOS – 1, Alt. – 2
Koalice nebyla třeba
Listopad 2022 – ROČNÍK XXIX

Po 33 létech tady máme opět jednu vládnoucí stranu, ale
poloviční účast ve volbách a nezájem (nebo strach před
důsledky zájmu) lidí nejen o obec. Vznikají opět akce „Z“,
byť pod jinými značkami, jako třeba Ukliďme Česko! Opět
se velká část lidí zavírá doma a hledí si svého a co se
děje ve veřejném prostoru je nezajímá, nebo je zajímá jen
osobní profit z toho co se děje. Opět se lidé bojí veřejně
pod svým jménem říct názor na to či ono, čehož využívají různé podivné postavy a organizují řvoucí a pískající bezejmenné davy, které si nenechají nic vysvětlit, jen
chtějí poslouchat sliby, že se budou mít lépe bez vlastní
odpovědnosti. A někde i těm, kterým ještě nějaká odpovědnost zbyla se zruší možnosti veřejně se projevit (třeba
zrušením diskusních fór, nebo vyhrožováním a šířením
pomluv nebo ukrýváním nahrávek ze zastupitelstva před
širší veřejností).
Po 33 létech je lež, populismus a demagogie legitimní nástroj jak v obcích, tak ve vysoké politice v televizi, rozhlase, ve veřejném prostoru. Osobně to vidím třeba na stavebním zákonu, kterému nerozumí ani právníci, natož
stavaři. Pamatuji starý stavební zákon, tuším z roku 1964,
kterému rozuměl každý průmyslovák. Tomu současnému opravdu nerozumí ani právníci, ale bývalá ministryně
ho vychvaluje jako skvělé dílo (jen už neříká, kdo z toho
zmatku a nepřehlednosti bude mít prospěch).
Po 33 létech máme ohromné rozdíly mezi lidmi. V těch
rozumnějších obcíchvznikají opravdu sociální komise, které se starají o sociálně slabé lidi v těch méně rozumných
se pouze chodí gratulovat k narozeninám, nebo posílají
blahopřání a vydává se to za sociální činnost. V mnoha
obcích a městech se budoucnost zkracuje na volební období, protože mnoho zastupitelů dál ani nedohlédne. Slovy klasika: Je mnoho akcionářů a málo vizionářů. Málo zastupitelů vidí dál, než za dveře svého bytu nebo za vrátka
své zahrady. Mnoho zastupitelů raději hledá výmluvy, než
podává návrhy, pokud vůbec něco podávají.
Po 33 létech je nezájem o svoji budoucnost až zarážející.
Vzpomínám na plenární zasedání 6. prosince 1989, kam
do Kulturáku našlo cestu přes 500 občanů Strašic a vedly
se zajímavé diskuse. Dnes se zastupitelstev neúčastní ani
mnozí zastupitelé s různými výmluvami. Pochopil bych,
kdyby se zastupitelstvo konalo 1x za 14 dnů. Ale dnes
jsou stěží jednou za dva měsíce a ať mi nikdo neříká, že
si nejde vyměnit za dva měsíce jednu směnu v práci. No
byly i případy, kdy na zastupitelstvo někdo nepřišel celý
rok a nestyděl se za to, ačkoli mu to přímo ukládá zákon.
Na zastupitelstva občas chodím, takže vidím, jak se většinou pouze hlasuje a nediskutuje. Tak se problémy neřeší,
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ale zamlčují.Není nikomu divné, že v podkladech chybí
spousta údajů. Hlavně ať je to zastupitelstvo už u konce,
aby se mohlo jít na pivko.
Po 33 létech se nejen obce, ale v podstatě celá Evropa
a mnoho dalších lidí na různých světadílech dostala do situace, ze které vycouvat bude fakt velmi složité, namáhavé
a bolestivé. Ve Strašicích jsme udělali několik dost zásadních chyb například v komunální energetice. Udělat více
než 500 bytů závislých na jednom energetickém zdroji je
ukázka neschopnosti. Zbourat kotelnu, která mohla teplem zásobit celou obec, je ukázka hlouposti. Nepodporovat alternativní energetické zdrojev oblastech, kde pro to
jsou podmínky, je ukázka ignorantství. Doufám třeba, že
rozhodnutí Kraje o zákazu stavět v Plzeňském kraji větrné
elektrárny už bylo, nebo brzo bude zrušeno a naše obec
to podpoří. Doufám, že například Povodí Vltavy začne vyzývat lidi, aby více začali využívat vodní toky jako zdroj
výroby energií a ne jim malé vodní zdroje bourat, jako se
to kdysi stalo Karlovi Dezortovi.

sociální síť a jiné. Můj první počítač mě stál necelých
50 000,-, zabral půl stolu a měl paměť pár set Kb. Dnes
se mi jen na fleš vejde několik set obsahů toho prvního
počítače. Nicméně je docela dost málo činností, v práci
zastupitelů, takovéto věci užívat třeba na jednání zastupitelstva, udělat si rozbor podkladů, předložit konzistentní
protinávrh nebo vlastní návrh. Naopak se najde mnoho
lidí, kteří těmito nástroji ostatním škodí, schovávají se
v anonymitě a nejsou schopni cokoli vymyslet, jen kritizují
vše, co vymysleli jiní.

Po 33 létech se zásadně změnily informační technologie.
Tehdy nikdo ani neznal předměty jako mail, mobil, stolní
počítač, I-pad, laptop, skener, internet, fleš, disketa, CD,

Tak se mi zdá, že jdeme myšlením docela dost zpátky
před těch 33 let, do dob, kdy za nás „někdo“ myslel, kdo
nám stále sliboval modré z nebe, kdo za nás nesl naši
vlastní odpovědnost. Kdo chtěl, abychom nemysleli, neodporovali, nekritizovali ho, zkrátka drželi hubu a krok. Já
jen doufám, že se ta cesta zpátky nevrátí až do jara 1968.
I když vidím, že dnes by si to docela dost lidí přálo, nicméně s dnešními výplatami a dalšími výhodami, které listopad 1989 přinesl. Tak to ale nefunguje! Nelze se mít dobře
a přitom soutěžit s těmi nejslabšími, nelze nic nevymyslet
a přitom kritizovat všechny, kteří něco vymysleli, nelze jen
brát a nestarat se o zdroje, zkrátka nelze si lhát!
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Obec Strašice pořádá

Zájezd do Hohenfelsu (Vánoční trhy)

Vážení spoluobčané,

Obec Strašice pořádá zájezd do Markt Hohenfelsu s návštěvou místních vánočních trhů.
Vánoční trhy proběhnou v sobotu 3.prosince 2022 (trhy se zahájí v 15.15)

Mimo jiné tam zahraje místní dechovka, vystoupí děti z tamní mateřské školy, bude tam
výstava betlémů a stánky s různými specialitami a řemesly.
V případě zájmu občanů bude vypraven autobus, který bude ze Strašic od budovy radnice
odjíždět v 11.00 hodin dopoledne (cesta zpět ve večerních hodinách).
Zájemci hlaste se, prosím, co nejdříve na mailové adrese pavla.hrazdilova@seznam.cz
nejpozději však do 21.listopadu
V přihlášce uveďte jméno, adresu a telefonický kontakt.
Bližší informace – pavla.hrazdilova@seznam.cz nebo na tel. 776 111 292
Cesta autobusem bude hrazena obcí Strašice.
Nezapomeňte na občanský průkaz nebo cestovní pas. Doporučujeme vzít si svačinu a
přiměřené kapesné.
Mgr. Pavla Hrazdilová
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Říjen v muzeu
Od října přešlo muzeum do zimní sezóny a s ní se změnila i otevírací doba. Návštěvníky přivítáme každou středu odpoledne a oba víkendové dny. Otevřeno bylo však i na státní svátek
28. října za symbolickou cenu 28 Kč. Během otevíracích hodin byly přístupné také nové expozice včetně výstavy.
Do muzejních sbírek přibylo několik nových předmětů,
především výrobků z továrny Maxe Hopfengärtnera jako
jsou kamna, kovadliny nebo zámky. Expozici hasičství
obohatí tzv. hydrofor neboli dodavač vody. Hydrofory neměly vodní nádržku a byly montovány na trakaře, vozíky,
na malá i velká kola. Všechny předměty čekají drobné restaurátorské zásahy; už nyní si je ale návštěvníci můžou
prohlédnout. V „Místopise“ lze nově obdivovat secesní
stůl – zde instalovaný jako pracovní místo cizeléra. Ve výstavním sále stále probíhá výstava „Strašice na starých
pohlednicích a fotografiích“. A protože se pomalu blíží konec roku, nesmíme zapomenout na stolní kalendář pro rok
nadcházející - tentokrát nazvaný „Strašičtí muzikanti II.“
– je k zakoupení např. v infocentru nebo v knihovně.
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Nového kabátu se dočkají i naše webové stránky. Rádi
bychom nabídli takové stránky, které budou uživatelsky
příjemnější a přehlednější. Kromě základních informací
jako je otevírací doba, cena vstupného nebo stručný popis
jednotlivých expozic budou obsahovat i aktuality a zajímavosti z dění v muzeu.
Počínaje říjnem začala také v informačním centru zimní
sezóna. Tím pádem se upravila provozní doba, ale nezahálíme. Počasí nám stále přeje a turistická ubytovna je
využívaná především skupinkami turistů a cyklistů. Muzejní zahrada se zahalila do krásných podzimních barev, a to
přináší i nemalou starost o úklid spadaného listí a jablek.
Ani tráva nepřestala růst a tak jsme rádi, že turistů je tak
akorát, abychom vše stihli. Ještě v listopadu se zúčastníme pravidelného setkání informačních center plzeňského
kraje, které se koná tentokráte v Plzni a bude zaměřeno
na zážitkový turismus. Nastávající měsíc je také plným
přednášek a prezentací našeho muzea, ale o tom se rozepíšeme až příště…
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Ing. Josef Švandrlík

V měsíci květnu letošního roku nás opustil ve věku
58 let Ing. Josef Švandrlík, člověk s renesančními
vlastnostmi, které dokázal využít ve prospěch společnosti. Tento zaječovský rodák se věnoval celé
řadě ušlechtilých koníčků a oborů, mezi které patřil
především hluboký zájem o region Brd a Podbrdska. Tento místopisný fenomén se snažil zachytit
z mnoha úhlů. Dokumentoval jak pestrou historii
tohoto regionu, tak i jeho současnost. Jako nadšený fotograf zachycoval společně s památkami
také kulturní akce, přednášky, církevní slavnosti,
výstavy a mnoho dalších témat. Jeho vlastivědná
a etnografická činnost byla prezentována v řadě
regionálních publikací, včetně knih Brdské edice
vycházející v nakladatelství Baron. Zde vypomohl
Josef Švandrlík především jako letitý filokartista,
jehož rozsáhlá sbírka pohlednic tvořila nejeden základ místopisných publikací, ale také výstav. Společně s tímto materiálem prováděl k daným publikacím také korektury. Hluboký zájem o ikonografické
prameny v minulosti jej přivedl také k tomu, že začal
sám vydávat pohlednice různých témat, které dnes
mnohdy patří mezi sběratelské unikáty. Po své zesnulé mamince přebral také tradici tisknutí poutních
svatých obrázků a jiných doprovodných materiálů,
které se týkaly především zaječovského kláštera
ve Svaté Dobrotivé. Na tomto spirituálním místě se
také upevnila Josefova víra v lepší společenské poměry, zde přerostly jeho koníčky ve smysl života, jehož cílem se stalo nejen pozdvihnutí zapomenutého
regionu středních Brd, ale také udržení mnoha tradic. Právě zde se rodí jeho láska k vánočním svát-
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kům, spojených s českým betlémářstvím. Ing. Josef
Švandrlík se stal nejen sběratelem starých betlémů,
ale také člověkem, jenž se aktivně podílel na udržování tradice českého betlémářství především díky
spolupráci s Jánem Chvalníkem.
V osobě Josefa Švandrlíka odešel člověk, který se
snažil veškeré kulturní a společenské aktivity udržet nejen z hlediska badatelského, ale i z hlediska
studovaného ekonoma. Tyto své zkušenosti dokázal využít při vzniku Spolku Zděná 2012, kde se stal
místostarostou. Mezi jeho základní vlastnosti patřily
pracovitost, skromnost a spolehlivost. Díky tomu
se také podařilo zdárně nakročit k obnově hostince
„Zděná“, který má do budoucna tvořit multifunkční
centrum ve středu Zaječova. Ing. Josef Švandrlík
byl také jedním ze zakladatelů srazů PTP, které během mnoha let dosáhly celorepublikového významu. Za tuto svou činnost byl také oceněn. O životě,
zásluhách, či o sběratelství Ing. Josefa Švandrlíka
se můžete sami přesvědčit ve Strašicích, v Muzeu
Středních Brd, kde je mu věnována část stálé expozice. Ta ostatně také potvrzuje, že osobnosti typu
Josefa Švandrlíka dokážeme v dnešní společnosti
jen velmi těžko nahradit. Naší snahou by mělo být
pokračovat v jeho odkazu a snažit se udržet regionální kulturu na odpovídající úrovni, neboť ta představuje kořeny živící strom našich tradic a poznání
světa kolem nás.
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Obec Strašice Vás zve na tradiční

Rozsvícení vánočního stromu
24. 11. 2022 od 17 hodin
u obecního úřadu.
Vánoční koledy si můžete zazpívat spolu
se Strašickou Pohodovkou
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