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29. Hamernický den v Dobřívě proběhl v sobotu 21. května 2022. Muzeum Středních Brd se ho díky kolegům
ze Západočeského muzea mohlo zúčastnit také. Slunečná a jasná sobota přivítala okolo tří tisícovek návštěvníků, kteří
si od nás mohli koupit vše od literatury o Brdech až po turistické známky našeho muzea. Děkujeme všem návštěvníkům
a kolegům za přízeň. Na oplátku se přijďte podívat k nám do Strašic, kde budete moci navštívit skromnější akci
v podobě muzejní noci. Ta se koná 11. června v areálu Muzea Středních Brd ve Strašicích a tematicky bude zaměřená
na brdský tramping. (foto Jana Kešnerová)
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Zápis z Rady obce č. 70/05/22 (4. 5. 2022)
J. Hahner, M. Straka

I. Doklady a informace na vědomí

1.	Informace: RO projednala zprávu o stavu lesa na území
CHKO Brdy, kterou zaslal ředitel VLS, s.p. Ing. Novotný.

II. Projednáno
1. S
 mlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene – ČEZ Distribuce, a.s.

RO projednala návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohody o umístění stavby na pozemcích v majetku obce. Jedná se o přeložení kabelového vedení elektrické energie v sídlišti u hřiště s ohledem na plánovanou rekonstrukci místní komunikace v této lokalitě.
Za zřízení věcného břemene bude uhrazeno 29.500,- Kč.
RO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE12-0008294/SOBS VB/1.

2. S
 mlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene – ČEZ Distribuce, a.s.

RO projednala návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby
na pozemcích v majetku obce. Jedná se o přeložení
kabelového vedení elektrické energie pro dům č.p. 489
s ohledem na plánovanou rekonstrukci místní komunikace v této lokalitě. Za zřízení věcného břemene bude
uhrazeno 6.500,- Kč.
RO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IZ12-0001328/VB/001.

3. S
 mlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene – ČEZ Distribuce, a.s.

RO projednala návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby
na pozemcích v majetku obce. Jedná se o přeložení kabelového vedení elektrické energie ve Dvoře s ohledem
na plánovanou rekonstrukci místní komunikace v této
lokalitě. Za zřízení věcného břemene bude uhrazeno
4.800,- Kč.
RO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IZ12-0001329/VB/003.

4. Žádost o pronájem pozemku – R. Vištiak

RO opětovně projednala žádost o pronájem části pozemku p.č. 2104/1 v k.ú. Strašice za účelem krátkodobého odstavení opravovaných vozidel.
RO schvaluje pronájem pozemku dle žádosti č.j.
385/22.
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5. Žádost o zřízení parkovacího místa – J. Opatrná

RO projednala žádost o zřízení vyhrazeného parkovacího
místa pro osobu ZTP u č.p. 466.
RO schvaluje zřízení vyhrazeného parkovacího místa
pro osobu ZTP dle žádosti č.j. 427/22.

6. Ž
 ádost o zřízení parkovacího místa
– PhDr. J. Buřič

RO projednala žádost o zřízení vyhrazeného parkovacího
místa u č.p. 453. Žadatel uvádí, že pravidelně dováží manželku k lékaři a vyhrazené parkovací místo by mu převoz
usnadnilo.
RO schvaluje zřízení vyhrazeného parkovacího místa
dle žádosti č.j. 448/22.

7. Ž
 ádost o poskytnutí sálu a finančního
příspěvku – Spolek Májovníků

RO projednala žádost o bezplatné zapůjčení sálu Společenského domu za účelem pořádání večerní zábavy v rámci
akce „Staročeské máje 2022“ dne 28.5.2022. Žadatel dále
požádal o finanční příspěvek na zapůjčení krojů na tuto akci.
RO schvaluje bezplatné poskytnutí sálu dle žádosti
č.j. 478/22 s podmínkou úklidu sálu po akci. RO
schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na úhradu
půjčovného za kroje na akci Staročeské máje 2022
dle žádosti č.j. 478/22.

8. Rozbor hospodaření - Inzula

RO projednala Rozbor hospodaření společnosti Zdeněk
Smejkal – INZULA k 31.3.2022. Výnosy v tomto období činily 3,962 mil. Kč. Výdaje činily 1,387 mil. Kč, z toho 1,134
mil. Kč na opravy. Odvod z hospodářské činnosti do rozpočtu obce byl ve výši 1,421 mil. Kč. Celkem byly předány
tři byty k užívání.
RO schvaluje Rozbor hospodaření společnosti
Zdeněk Smejkal – INZULA k 31.3.2022.

9. Žádost – ZŠ Strašice

RO projednala žádost ZŠ Strašice o zaslání finančních prostředků na dobročinnost. Jedná se o zaslání částky 14.040,Kč na účet Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených
děti v ČR, z.s. Klub korálky Rokycany. Částka byla získána
prodejem výrobků žáků a zaměstnanců ZŠ v rámci prodejní
výstavy. Škola dle platné legislativy nemůže částku poskytnout přímo, ale pouze prostřednictvím svého zřizovatele.
RO schvaluje žádost č.j. 440/22.
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10. Rozbor hospodaření – ZŠ Strašice

RO projednala Rozbor hospodaření ZŠ Strašice
k 31.3.2022. Zřizovatelem byla poskytnuta provozní dotace ve výši 1 mil. Kč. Za teplo byla uhrazena částka 278 tis.
Kč, za elektrickou energii bylo uhrazeno 128 tis. Kč, dále
byl pořízen majetek za 195 tis. Kč.
RO schvaluje Rozbor hospodaření ZŠ Strašice
k 31.3.2022.

11. Zápis z jednání Komise pro občanské záležitosti

RO projednala zápis z jednání Komise pro občanské záležitosti ze dne 18.3.2022. Komise na svém jednání vyhodnotila akci „Vítání občánků“ a připravila blahopřání pro
jubilanty v měsíci dubnu.
RO bere na vědomí Zápis z jednání Komise pro
občanské záležitosti ze dne 18.3.2022.

12. Zápis z jednání Komise pro partnerské obce

RO projednala Zápis z jednání Komise pro partnerské
obce ze dne 25.4.2022. Komise na svém jednání projednala možnosti setkání s partnerskou obcí Hohenfels. Pozvánka k setkání je směřována na termín strašického posvícení. Dále budou zaslány pozvánky na sportovní akce
v obci. V případě, že proběhnou v letošním roce Bahna,
bude zorganizováno setkání i v rámci této akce.
RO bere na vědomí Zápis z jednání Komise pro
partnerské obce ze dne 25.4.2022.

13. Knihovní řád

RO projednala aktualizovaný Knihovní řád Obecní knihovny ve Strašicích. Součástí knihovního řádu jsou přílohy
poučení o ochraně osobních údajů, provozní řád pro práci
s internetem, ceník a udělení souhlasu se zpracováním
osobních údajů.
RO schvaluje Knihovní řád Obecní knihovny Strašice
včetně předložených příloh.

14. Ubytovací řád

RO projednala aktualizovaný Ubytovací řád Turistické
ubytovny Areálu zážitkové a poznávací turistiky Střední Podbrdsko. RO rovněž projednala návrh na zvýšení
ceny za ubytování bez ohledu na sezónu (přitápění v jarních a podzimních měsících). Je navržena jednotná cena
ve výši 300 Kč za noc pro dospělého a 250 Kč za noc pro
osoby do 18 let.
RO schvaluje Ubytovací řád Turistické ubytovny
Areálu zážitkové a poznávací turistiky Střední
Podbrdsko. RO schvaluje cenu za ubytování dle
předloženého návrhu.
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15. Žádost o pronájem prostor – COOP Hořovice

RO projednala žádost o pronájem prodejních prostor
v č.p. 466 za účelem zřízení prodejny potravin. V souvislosti s pronájmem žadatel požádal o modernizaci prodejních prostor, kdy by se jednalo o věci převážně stavebního
charakteru, které budou a zůstanou součástí nemovitosti.
Vybavení prodejny by následně zajistil COOP Hořovice.
RO bere na vědomí žádost č.j. 489/22. RO schvaluje
záměr pronájmu prodejny v č.p. 466. RO schvaluje
provedení stavebních prací dle požadavků žadatele
v nebytových prostorách č.p. 466.

16. Žádost o přezkoumání věci – M. Bančej

RO projednala žádost o přezkoumání a přehodnocení situace ohledně sousedských vztahů v bytovém domě č.p. 558.
Žadatel doložil podpisy některých nájemníků, že s jeho osobou nemají z hlediska užívání svých bytů problém.
RO konstatuje, že o dané situaci již bylo rozhodnuto a nepominuly důvody ke změně stanoviska RO.
RO bere na vědomí žádost č.j. 496/22.

17. Přidělení nově vytvořených zahrádek

RO projednala žádosti o přidělení nově vytvořených zahrádek. RO obdržela 17 žádostí, nově bylo vytvořeno 9
zahrádek. RO rozhodla o přidělení zahrádek osobám,
které měly zahrádky za Restaurací Na Poště a byla jim
ukončena smlouva. Dále byly zahrádky přiděleny osobám,
které nemají vůči obci pohledávky, a dále osobám, které
o zahrádky žádaly opakovaně. Všem bohužel vyhověno
být nemohlo a bude se uvažovat o případném rozšíření
zahrádek v další vhodné lokalitě.
RO schvaluje přidělení zahrádky č. 105 panu
Vladimíru Přerovskému. RO schvaluje přidělení
zahrádky č. 106 paní Petře Harčarikové. RO schvaluje
přidělení zahrádky č. 107 paní Pavle Hrazdilové. RO
schvaluje přidělení zahrádky č. 108 paní Růženě
Hlínové. RO schvaluje přidělení zahrádky č. 109 paní
Pavle Harčarikové. RO schvaluje přidělení zahrádky
č. 110 paní Janě Šalenové. RO schvaluje přidělení
zahrádky č. 111 paní G. Ivanové. RO schvaluje
přidělení zahrádky č. 112 paní Janě Rolincové.
RO schvaluje přidělení zahrádky č. 113 paní Anetě
Kalousové. RO schvaluje rozšíření zahrádky č. 98 dle
žádosti č.j. 384/22.

18. Zadání výběrového řízení

RO projednala návrh na zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku „Oprava chodníku na návsi od OÚ k Libuši“. Na základě vypracovaných podkladů bude zaslána
výzva k předložení nabídky ověřeným firmám, které již pro
obec pracovaly.
RO schvaluje zahájení výběrového řízení na veřejnou
zakázku „Oprava chodníku na návsi od OÚ k Libuši“.
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Zápis z Rady obce č. 71/05/22 (18. 5. 2022)
J. Hahner, M. Straka

I. Doklady a informace na vědomí

1.	Informace: 1. Informace: RO projednala dopis společnosti EKO-KOM, a.s., kde je uvedeno kolik bylo vyvezeno tříděného odpadu v období od 1. 1. 2022 do 31. 3.
2022. Z obce bylo svezeno 9,7 tun papíru, 6,9 tun plastu
a 7,4 tun skla. Za svezené množství bude obci uhrazena
částka 60 tis. Kč, 15 tis. Kč bude uhrazeno za zajištění
zpětného odběru.

II. Projednáno
1. D
 odatek k nájemní smlouvě
– Domov pod Brdy o.s.

RO projednala návrh dodatku nájemní smlouvy ohledně
pronájmu budovy č.p. 605 pro Domov pod Brdy. Na základě schválení záměru přestavby dalších prostor na bytové
jednotky bude dodatkem nájemní smlouva prodloužena
do 1. 9. 2057. Úprava objektu proběhne nejpozději do 31.
12. 2023, náklady na úpravy objektu nese nájemce.
RO schvaluje Dodatek k nájemní smlouvě se spolkem
Domov pod Brdy o.s.

2. Žádost o ukončení pachtu zahrádky – T. Buršík

RO projednala žádost o ukončení pachtu zahrádky č. 39.
Na základě žádosti bude pacht ukončen k 31. 5. 2022. Zahrádka bude nabídnuta jiným zájemcům.
RO schvaluje ukončení pachtu zahrádky č. 39 dle
žádosti č.j. 534/22 k 31.5.2022. RO schvaluje záměr
pachtu zahrádky č. 39.

3. Ž
 ádost o převedení nájemní smlouv
– S. Bílková

RO projednala žádost o převedení nájemní smlouvy
na byt č. 4 v č.p. 559 z paní Simony Bílkové na paní Jitku
Bílkovou. V bytě se žadatelka dlouhodobě nezdržuje, byt
využívá matka žadatelky.
RO schvaluje převedení nájemní smlouvy k bytu č. 4
v č.p. 559 dle žádosti č.j. 511/22.

4. Zpráva z jednání Bytové komise

RO projednala zprávu z jednání Bytové komise ze dne 11.
5. 2022. Komise na svém jednání doporučila přidělit byt
2+1 v č.p. 447 panu Karlu Šnaiberkovi. Příští jednání komise proběhne 1.6.2022.
RO schvaluje přidělení bytu dle doporučení Bytové
komise ze dne 11.5.2022.
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5. N
 ávrh na zavedení pečovatelské služby
– č.j. 509/22

RO projednala návrh na zavedení pečovatelské služby pro
žadatelku, která již není schopna si sama obstarat přípravu obědů.
RO schvaluje zavedení pečovatelské služby dle
návrhu č.j. 509/22.

6. N
 ávrh na zavedení pečovatelské služby
– č.j. 503/22

RO projednala návrh na zavedení pečovatelské služby pro
žadatele, který je špatně pohyblivý a již není schopen si
sám obstarat přípravu obědů.
Vzhledem k tomu, že se nejedná o občana Strašic, bude
schválena dovážka obědů za cenu stanovenou školní jídelnou, za dovoz oběda bude účtován poplatek ve výši 20,- Kč.
RO schvaluje zavedení pečovatelské služby dle
návrhu č.j. 509/22 za podmínek uvedených ve zprávě.

7. Rozpočtové opatření obce Strašice č. 2-2022

RO projednala Rozpočtové opatření obce Strašice č.
2-2022. Rozpočtové opatření zahrnuje navýšení příjmů
o kompenzační bonus ve výši 158 tis. Kč, 40 tis. Kč za prodej kontejnerů, navýšení daně z příjmu právnických osob.
Výdajová stránka byla navýšena o nákup stožárů na veřejné osvětlení za 200 tis. Kč. Dále jsou provedeny drobné
úpravy v rámci jednotlivých paragrafů.
RO schvaluje Rozpočtové opatření obce Strašice č.
2-2022.

8. Zápis z jednání Komise životního prostředí

RO projednala zápis z jednání Komise životního prostředí
ze dne 4. 5. 2022. Komise byla obeznámena s probíhajícími pracemi v obci (změna postupu sekání travnatých
ploch, výsadba 20 ks keřů, 20 ks habrů, 14 ks ovocných
stromů a jednoho rododendronu). Komise dále projednala
dopis ředitele VLS ČR, s.p., ohledně hospodaření v lesích
na území CHKO Brdy.
RO bere na vědomí Zápis z jednání Komise životního
prostředí ze dne 4. 5. 2022.
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9. Žádost o přepsání bytu – E. Šmídová

RO projednala žádost o převedení nájemní smlouvy ze
současného nájemce na pana Františka Šmída, který má
v bytě hlášené trvalé bydliště.
RO schvaluje převedení nájemní smlouvy k bytu č. 4
v č.p. 466 dle žádosti č.j. 551/22.

10. Žádost o výměnu bytu

RO projednala žádost o výměnu bytu č. 5 v č.p. 559
(A. Belušková) za byt č. 6 v č.p. 565 (P. Petr). Jedná se
o výměnu bytu mezi sourozenci.
RO schvaluje výměnu bytů dle žádosti č.j. 554/22.

11. Rozbor hospodaření Obce Strašice k 31.3.2022

RO projednala Rozbor hospodaření Obce Strašice k 31.
3. 2022. Příjmy po konsolidaci činily 14,092 mil. Kč, výdaje byly ve výši 10,674 mil. Kč. Na splátky úvěrů bylo
vynaloženo 549 tis. Kč. Na běžných účtech je k dispozici
9,542 mil. Kč. V I. čtvrtletí se prováděla oprava veřejného osvětlení (689 tis. Kč), zednické práce a výměna oken
na budově č.p. 644 (258 tis. Kč).
RO schvaluje Rozbor hospodaření Obce Strašice
k 31. 3. 2022.

12. Rozbor hospodaření – MŠ Strašice

RO projednala Rozbor hospodaření MŠ Strašice
k 31.3.2022. Z rozpočtu zřizovatele byla poskytnuta částka 850 tis. Kč na provoz školky. Za opravy a údržbu bylo
uhrazeno 1,134 mil. Kč, za teplo bylo uhrazeno 191 tis. Kč,
za elektrickou energii 15 tis. Kč.
RO schvaluje Rozbor hospodaření MŠ Strašice
k 31.3.2022.

13. Rozbor hospodaření – Služby obce
Strašice s.r.o.

RO projednala Rozbor hospodaření společnosti Služby
obce Strašice s.r.o. k 31.3.2022. Za toto období byl vytvořen zisk 2,199 mil. Kč, jehož výše je ovlivněna sezonností
výroby tepla a půlroční fakturací stočného za kombinovaný zdroj dopředu. Náklady na plyn a energie činily 1,061
mil. Kč. ČOV vykázala zisk 421 tis. Kč, skládka vykázala
zisk 273 tis. Kč, tepelné hospodářství vykázalo zisk 1,581
mil. Kč.
RO schvaluje Rozbor hospodaření společnosti
Služby obce Strašice s.r.o. k 31.3.2022.
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UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, že uhrazení místního poplatku za svoz komunálního odpadu je třeba provést
do 30. 6. 2022 v pokladně Obecního
úřadu ve Strašicích nebo bankovním
převodem na účet obce, číslo účtu
843089349/0800, do kolonky Zpráva pro příjemce napište jména osob,
kterých se platba týká. Jako variabilní symbol uveďte: 13400 + číslo popisné konkrétní nemovitosti.
Výše poplatku je stanovena na 700
Kč/os./rok. V případě pozdního zaplacení je poplatek navýšen na dvojnásobek.
Povinnost hradit tento poplatek mají
všechny fyzické osoby s trvalým pobytem na území obce Strašice a dále
fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba.
Žádáme všechny občany, aby poplatek uhradili včas.
Mgr. Tomáš Svoboda
Tajemník OÚ
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V létě budeme svědky řady stavebních
aktivit v naší obci
Polovina roku se nezadržitelně blíží a s ní přichází i letní měsíce, které budou i letos plné stavebních aktivit.
Za dveřmi je období dovolených, čas školních prázdnin
a já věřím, že i letos si bohatě užijeme krásných slunných
dní. Stejně jako každý rok připravujeme pro Vás bohatý
kulturní program spojený s posvícením a i v průběhu podzimu si jistě každý přijde na své. Nemalou součástí života
ve Strašicích bude realizace staveb, které zlepší stav obce
v několika oblastech. Podávám tedy informaci, jaké hlavní
stavební akce budou prováděny během léta a podzimu.
1. R
 evitalizace a opravy parkoviště u CHKO: Zde je nevyhovující především stav vymezovacího zábradlí a také
přijde na řadu zkulturnění stánku pro občerstvení.
2. Obnova chodníků na návsi: V letošním roce bude vybudován nový chodník od základní školy ke křižovatce
U Libuše. Chodník bude ze zámkové dlažby a v křižovatce u radnice bude vyměněno ochranné zábradlí
za sloupky s řetězy.
3. Střecha bytového domu č.p. 496/497: Rozsáhlá stavební akce, která je dalším krokem v revitalizaci bytového fondu. V rámci stavby bude zateplen strop nad
horním podlažím, oprava tesařských konstrukcí, rekonstrukce komínů a osazení nové střešní krytiny.

Samozřejmě bude probíhat řada dalších stavebních úprav
na komunikacích, v muzeu, v knihovně nebo na vodovodech, plynovodech a kanalizacích. Bude se rozhodovat
průběžně i o akutních potřebách vyvolaných žádostmi občanů.

4. Úprava prostranství před základní školou: Zahradnické práce jsou téměř dokončeny, na řadu přijdou
ještě některé stavební zásahy, které se týkají opravy
schodiště a osazení nového zábradlí. V souvislosti se
základní školou se provádí ještě zateplení soklu tělocvičny, protože tam docházelo k velkým teplotním ztrátám a kondenzaci vlhkosti ve vnitřním prostoru.

Vážení spoluobčané, věříme, že vše proběhne bez větších zásahů do života obce. Přeji Vám klidné léto.
Jiří Hahner, starosta obce

5. Vnitřní rozvody tepla v sídlišti za radnicí: Příprava
vnitřních rozvodů tepla v bytových domech, kam se
v loňském roce přivedly potrubní systémy centrálního
vytápění je v závěrečné fázi a brzy bude zahájen výběr
dodavatele. Do jednotlivých bytů bude zavedeno potrubí z mědi a budou osazena otopná tělesa. Týká se to
objektů č.p. 458/459, 460/461 a 462/463. Upozorňujeme nájemníky, aby vzhledem k rozsáhlosti akce si pro
letošní zimu zajistili ještě palivo do stávajících lokálních
topidel. Přepojení na nový otopný rozvod bude probíhat
nejdříve na jaře 2023.
6. Nová elektronická zařízení: Na komunikaci před křižovatkou U Libuše bude instalován nový orientační měřič rychlosti. U obecního úřadu chystáme osazení elektronické úřední desky, pro lepší informovanost občanů
i návštěvníku obce.
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Zajímavosti ze Základní školy Karla Vokáče Strašice
za měsíc květen
Rozvoj čtenářské gramotnosti na prvním
stupni
Dne 27. dubna se na 1.stupni uskutečnila akce pod názvem
„Program pro žáky ZŠ - aby nás čtení bavilo“, který je součástí projektu MAP. V průběhu vyučování žáci odcházeli
vždy na jednu vyučovací hodinu do čítárny, kde společně
s odborným lektorem paní Janou Frühaufovou, knihovnicí
rokycanské knihovny, absolvovali vzdělávací program zaměřený na oblast čtenářské gramotnosti.

Okresní kolo v přespolním běhu
Naši nejlepší běžci se v poslední dubnový pátek postarali
o medailové žně, které nám udělaly velkou předvíkendovou
radost. V Rokycanech na stráni za koupalištěm proběhlo
okresní kolo v přespolním běhu, kterého se zúčastnilo osm
našich mladých atletů.

V jednotlivých lekcích žáci rozvíjeli nejen své čtenářské dovednosti a tvůrčí schopnosti, ale též své abstraktní myšlení. Zatímco se prvňáci věnovali básnění, druháci a třeťáci
brouzdali díly Václava Čtvrtka, čtvrťáci poznávali spisovatelku Astrid Lindgrenovou a páťáci listovali v odborné literatuře a v naučném textu. Všichni se tímto projektem velmi
obohatili.
Mgr. Zuzana Andrlíková

Jarní zpívání
Školní akce s názvem „Jarní zpívání“ se uskutečnila
ve čtvrtek 28. dubna dopoledne, a to i s účastí veřejnosti. Ve venkovním areálu školy se sešli žáci všech ročníků
a společně si zazpívali. Každý ročník měl připravenu jednu „svoji“ píseň i s výtvarně ztvárněným textem. Protože
většinu písniček znali i žáci ostatních ročníků, žádná třída
nezpívala sama, ale společně s ostatními. Vydařené akci
přálo i počasí. Těšíme se na další ročník!
Mgr. Petr Šilhánek

Okresní kolo v běhu

Náročný kopcovitý terén byl vyvážen dokonalým počasím, slunce ohřívalo svěží vzduch a na start se postupně
stavěli naši kluci a holky do čtyř rozběhů. Hned v prvním
rozběhu se nám v cíli zaleskly dva cenné kovy - David Korba v závěrečném napínavém finiši získal stříbrnou medaili, o to cennější, že byl jen necelou sekundu
za vítězem, bronz obsadil ve stejné kategorii mladších
chlapců Jáchym Spáčil. V kategorii mladších dívek se
na bodovaném 6. místě umístila Eliška Čížková a pěkné 12. místo obsadila Zuzka Korbová. V kategorii starších dívek si pro skvělou bronzovou příčku v obrovské
konkurenci doběhla Karolína Tomášková a hned za ní
si neoblíbenou čtvrtou bramborovou pozici vybojovala Niky Dovicová. Úspěch Karolíny ještě zopakoval její
bratr Patrik Tomášek, který v kategorii starších žáků
také bral bronz, a rozšířil tak naši medailovou sbírku.
Statečně bojoval i Michal Lang, který rovněž bojoval
na nejdelší trati starších chlapců.

Jarní zpívaní
Červen 2022 – ROČNÍK XXIX
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Strašické výkřiky radosti tedy nakonec doprovázely medailový ceremoniál hned čtyřikrát a my jsme naše sportovce pyšně povzbuzovali nadšeným potleskem. Třešničkou
na dortu byly další tři medaile ve středoškolských kategoriích, které se rozběhly po vyhlášení základních škol a kde
strašické barvy jako bývalí žáci naší školy hájili bronzový
Štěpán Kunc v chlapecké kategorii, zlatá Vaneska Műllerová a stříbrná Aneta Mudrová v dívčí kategorii, jejichž medaile nás rovněž potěšily.
Děkujeme všem dětem za vzornou reprezentaci školy
a přejeme hodně síly a elánu do dalších sportovních klání.
Mgr. Pavla Hrazdilová

Mobilní planetárium ve školní družině

dostala jako mládě a již se nevrátila do volné přírody. Již se
všichni těšíme na příští výlet!
Eva Krajdlová

Projekt „Knížka pro prvňáčka“
Ve středu dne 27. dubna navštívili prvňáčci dětské oddělení
strašické knihovny na netradiční hodinu čtení, při které si
prohlédli prostředí knihovny. Malí čtenáři si prolistovali se
zaujetím dětské knížky a někteří se pustili hned do čtení
prvních řádek.
Paní knihovnice Edita Kleknerová zodpovídala všetečné
dotazy žáčků. V závěru besedy si žáci vyrobili pestré záložky do knih, které si pyšně nesli domů. V rámci projektu „Knížka pro prvňáčka“ se do knihovny vrátíme v měsíci
červnu, kdy budou naši prvňáčci pasováni na čtenáře. Už
se všichni moc těší!
Mgr. Monika Kebrlová

Návštěva Divadla Alfa v Plzni
Žáci šestých tříd navštívili dne 3. května Divadlo Alfa v Plzni. Inscenace s názvem „Pádístepí, náčelník Bizonů“ byla
určena dětem od 8 let. Jednalo se o grotesku ve stylu westernů, která byla sehraná pomocí maňásků.

Mobilní planetárium v ŠD

Indián Pádístepí, poslední ze svého kmene, dostane
od Manitua za úkol zasadit totem, postavit dvougenerační týpí a zplodit syna. Při naplňování svého poslání narazí
na zdroj proudící čokolády, který si chce přivlastnit jak proradný kmen Komančů, tak místní desperát Pedro. Pádístepí se stává obětí intrik falešného přítele Pedra, v dobré

Do družiny jsme pro děti pozvali mobilní planetárium.
Akce se zúčastnila v rámci spolupráce také místní mateřská škola. Pro malé předškoláčky byl připraven program
o stromech, pro děti starší byl program Sluneční soustava.
Vyprávění bylo zajímavé a dětem se promítání 3D v kopuli
moc líbilo.
Eva Buchová

Výlet do záchranné stanice živočichů
Dne 12. května pořádalo 1. oddělení školní družiny výlet
do záchranné stanice „Ochrana fauny ČR“ v Hrachově
u Sedlčan. Zde jsme navštívili expozici akvárií sladkovodních ryb, výstavu o přírodě a expozici volně žijících zvířat.
Seznámili jsme se též s prací pracovníků záchranné stanice. Moc se nám tam líbilo, a tak paní vychovatelky pro naši
družinu adoptovaly veverku, která se do záchranné stanice
Červen 2022 – ROČNÍK XXIX
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víře odchází do města, kde je uvržen do vězení a kde se
také setkává s krásnou tanečnicí Dolores. Ta mu pomáhá
uniknout z vězení a podporuje Pádístepího v jeho snaze
získat zpět ztracené území a naplnit své poslání. Je to příběh, ve kterém hraje hlavní roli zrada, láska a bizoni.
Divadlo nám nabídlo představení, které bylo velice zdařilé
a propracované do nejmenších podrobností. Maňásci této
grotesce opravdu slušeli a text byl skvěle doplněn hudbou.
Myslím, že se inscenace našim žákům líbila a že si návštěvu divadla skvěle užili.
Bc. Tereza Mračková

Atletický čtyřboj
První úterní květnové dopoledne patřilo našim atletům, kteří
jej trávili na atletickém stadionu v Rokycanech, kde bojovali
se svými vrstevníky o to, kdo skočí výš a dál, kdo poběží
rychleji a komu kriketový míček či koule poletí co nejdéle,
a tedy nejdále. Téměř čtyřicítka strašických kluků a holek
předváděla své výkony ve čtyřech kategoriích, všichni se
navzájem povzbuzovali a vytvářeli tak emocemi nabitou
vzrušující atmosféru. Některé naše sportovce povzbuzování spolužáků dovedlo ke skutečně skvělým výkonům.
Parádně se dařilo Niky Tomášové, která s přehledem
vyhrála ve své kategorii starších dívek vrh koulí výkonem 8,18 m a navíc přidala třetí nejlepší skok do dálky, který měl hodnotu 404 cm. Ve skoku do výšky byl
v kategorii mladších chlapců bezkonkurenčně nejlepší Jára Dostál, který svým výkonem 155 cm překonal
ostatní soupeře téměř o desítku centimetrů. Ve skoku
vysokém se nám opravdu dařilo, Martin Sklenář svým
výkonem 150 cm obsadil 3. pozici v kategorii starších
hochů, stejně jako Lucka Tomášová, která se svými
122 cm byla rovněž třetí, a to v kategorii mladších žákyň. A i ostatní „skokani“ naší školy se ve skoku vysokém většinou umísťovali do první šestky či desítky.
V běžeckých disciplínách nám opět udělalo radost
sourozenecké duo Tomáškových, Patrik se v běhu
na 1500 m umístil na třetím místě stejně jako jeho dvojče Karolína na 800 m, která navíc přidala i celkové třetí
místo ve sprintu na 60 m. Třetí místo v běhu na 1000 m
vybojoval ještě David Korba v kategorii mladších žáků
a Michal Lang ve vrhu koulí.
Po závěrečném sečtení všech bodů se nejlépe umístilo družstvo starších dívek a mladších chlapců, kteří
shodně získali nádherné lesknoucí se bronzové medaile. Ne už tak lesklé, nicméně zaslouženě vybojované
„bramborové medaile“ si svým čtvrtým místem zajistili starší kluci a mladší dívky. Všichni naši žáci si zaslouží uznání
za předvedené výkony a my jim děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
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Atletický čtyřboj

Reprezentovali nás:
Starší žákyně: Karolína Tomášková, Niky Tomášová, Niky
Dovicová, Terezka Nodžáková, Natka Karczmarzyková,
Eliška Novotná, Elen Špelinová, Martina Nováková a Amálka Čadová
Mladší žáci: Jára Dostál, David Korba, Dominik Mudra, Šimon Červenka, Honza Doskočil, Petr Laibl, Jirka Rzyman
a Jáchym Spáčil
Starší žáci: Martin Sklenář, Michal Lang, Patrik Tomášek,
Jakub Novák, Jirka Rys, Michal Boháč, Lukáš Klír a Vašek
Brynda
Mladší žákyně: Zuzka Korbová, Alexandra Andrei, Lucka
Tomášová, Sabina Razímová, Linda Kešnerová, Natka Bílková a Liliana Krejčíková
Mgr. Pavla Hrazdilová

Volejbalový turnaj
Naši sportovci měli první květnový týden skutečně napilno.
Ve středu 4. května se někteří z nich zúčastnili již třetího
sportovního klání za sebou. Jejich unavené svaly ještě nestihly pořádně zregenerovat z úterních atletických přeborů a už je čekal náročný volejbalový turnaj, který se konal
na palubovce tělocvičny rokycanského gymnázia. Přesto
se kluci i holky ze strašické základky na turnaj těšili, neboť
volejbal patří k jejich oblíbeným sportovním hrám.
Hala “praskala ve švech“, na zahajovací nástup se totiž
postavilo celkem šestnáct volejbalových týmů, osm chlapeckých a osm dívčích. Hrálo se současně na třech hřištích
a bylo na co koukat. Našim mladým volejbalistům se úspěšně podařilo postoupit ze základních skupin. Jak kluci tak
i holky si v základní skupině vybojovali druhé místo, a mohli
tak pokračovat v semifinálových bojích.
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Tam je však čekala porážka, dívky prohrály s volejbalistky
nabitou “ Masaryčkou“ a kluci velmi těsně podlehli hochům
z gymnázia. Oba týmy tak čekal závěrečný boj o třetí místo.
Tady se lépe dařilo chlapcům, kterým se podařilo porazit rokycanskou “Jižní“ a zaslouženě se jim na hrudích
zaleskly při závěrečném vyhlášení bronzové medaile.
Holky zopakovaly porážku ze základní skupiny a v napínavém boji podlehly gymnazistkám. Avšak i čtvrté místo je
v dívčí kategorii, kde se pohybuje množství volejbalových hráček, cenné.

lí recitátoři - Alex Málek ze 7.B a Karolína Tomášková
z 8.B. Již samotný postup do krajského kola, kterého se
z větší části účastnili žáci základních uměleckých škol
v oboru recitace, je prestižní záležitost. Oba naši recitátoři
si v obrovské konkurenci počínali skvěle, avšak na umístění jejich výkony nestačily. V soutěži nicméně získali
cenné zkušenosti do dalších let. Děkujeme oběma žákům
za vzornou reprezentaci školy!

Děkujeme našim sportovcům za bojovný výkon, který nevzdali ani přes velkou únavu, a přejeme jim příjemnou a dostatečnou relaxaci a regeneraci do jejich dalších pohybových aktivit.

Pietní akt u Pomníku padlých

Bc. Tereza Mračková a Mgr. Marcela Paulová

V pátek dne 6. května proběhl u Pomníku padlých na strašické návsi tradiční pietní akt k výročí konce druhé světové války, kterého se zúčastnili představitelé obce, školy,

Pietní akt

strašického muzea a knihovny a také obecní policie.

Volejbal

Reprezentovali nás:
Martin Sklenář, Michal Lang, Michal Boháč, Jára Dostál, Patrik Tomášek, Pája Štokr, Jirka Rys, Dominik
Mudra, Kuba Vostatek, Pepa Húserek, Jakub Smola,
Tomáš Phuong

Po úvodních proslovech a připomenutí historických událostí následovalo uctění památky padlých strašických
občanů položením věnce k pomníku. Pietního aktu, který poté pokračoval kladením květin na strašickém hřbitově a k pomníčkům u Melmatěje, se zúčastnila třída 7.A.
V současné pohnuté době přítomné velmi oslovilo závěrečné přání pokoje a míru pro celý svět.
Mgr. Marcela Paulová

Den otevřených dveří

Krajské kolo recitační soutěže

Dne 6. května proběhl na naší škole první dvě vyučovací
hodiny „Den otevřených dveří“. Rodiče i prarodiče tak měli
možnost spatřit své ratolesti přímo v akci, což je pro ně
vždy velký zážitek. Přirozeně se každý žák velmi snažil
tak, jak bychom si to my učitelé přáli vždy. Zapojeni v některých hodinách byli ale také rodiče, což děti rozveselilo
a hodiny se pak staly společnou příjemnou interakcí žáků,
rodičů i učitelů.

Dne 26. dubna proběhlo v Horšovském Týně krajské kolo
recitační soutěže, do kterého postoupili dva naši skvě-

Protože pátek předcházel svátku maminek, téměř většina
žáků měla připravena malé dárečky a aktivity právě pro

Karolína Tomášková, Lucka Tomášová, Niky Tomášová, Niky Dovicová, Elen Špelinová, Terezka Nodžáková, Bára Valečková, Valča Müllerová, Natka Karczmarzyková, Sabina Razímová
Mgr. Pavla Hrazdilová
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maminky, které je zahřály u srdíčka, pohladily po duši a došlo i na slova, jež nás tolik potěší.

Petra Moutelíková ze 7.A a Hana Závodná rovněž ze 7.A
obsadila třetí místo.

Mgr. Zuzana Andrlíková

Všichni převzali diplom a hodnotné ceny. Výtvarné práce
všech soutěžících jsou vystaveny ve vestibulu rokycanské
knihovny.

Fotbalový turnaj pro 1. stupeň
Po odmlce způsobené pandemií Covid -19 se v Rokycanech konal každoroční fotbalový turnaj McDonald´s Cup
pro žáky prvního stupně ZŠ. Naši školu reprezentovaly děti
v kategoriích 1. - 3. třída a 4. - 5. třída. Starší fotbalisté sehráli tři utkání, v nichž bohužel neuspěli. Mladší kategorie
odehrála 2 zápasy a obsadila 3. místo ve své skupině.
Všechny děti si turnaj moc užily.

Reprezentovali nás:
Fotbal 1. - 3. třída: Nikolas Šimek, Samuel Císařovský,
Michal Kasík, Antonín Vrážel, Jiří Šlechta, Petr Růžička, Kryštof Mráček
Fotbal 4. - 5. třída: Eliška Doskočilová, Aleš Jíra, Tomáš Orcígr, Václav Milota, Jakub Halama, Václav Vildmon, Dominik Kovařič, Justin Matura, Alois Cusca,
Daniel Švehla

Děkujeme všem zúčastněným žákům za reprezentaci školy a přejeme jim mnoho úspěchů v další výtvarné tvorbě!
Mgr. Alžběta Kapolková

Výtvarná soutěž „Fabián – duch
brdských lesů“
Základní škola Karla Vokáče ve Strašicích již na podzim
vyhlásila výtvarnou soutěž pod názvem „Fabián - duch
brdských lesů“. Děti z mateřské školy, z naší základky
i příznivci školy se mohli pustit do díla. Informace byly
rozeslány i našim spádovým školám, obecním úřadům
a mateřským školám Dobřív a Cheznovice. Technika byla
zcela na soutěžících.

Mgr. Tomáš Koudelka

Dopravní soutěž Mladých cyklistů
Čtyřčlenné družstvo se i letos zúčastnilo dopravní soutěže Mladých cyklistů pořádané BESIPEM. Soutěžilo se
ve 4 disciplínách: jízda zručnosti, jízda dle pravidel silničního provozu, první pomoc a test z pravidel dopravního
provozu. Náš tým obsadil celkové 5. místo, v četné konkurenci děti mnoho těžkých úloh zvládly na jedničku. Pro
příští rok budeme více trénovat s cílem přivézt ještě lepší umístění. V kategorii starších žáků obsadil celkové
druhé místo Štěpán Andrlík z 8. B.
Reprezentovali nás: Nikol Dovicová z 9.B, Karolína Tomášková, Pavel Štokr, Štěpán Andrlík (všichni z 8.B)
Mgr. Tomáš Koudelka

Výtvarná soutěž „Stroj na záchranu
planety“
Dne 16. května proběhlo v rokycanské knihovně slavnostní
vyhlášení výtvarné soutěže s názvem „Stroj na záchranu
planety“, které se zúčastnili také žáci naší školy. V četné
konkurenci škol celého okresu si naši soutěžící počínali
skvěle a ve svých kategoriích obsadili přední místa: ve 3.
kategorii se umístil na prvním místě Marek Červenka
ze 6.A, dále se ve 4. kategorii umístila na prvním místě
Červen 2022 – ROČNÍK XXIX

Výtvarná soutěž

Pokud by šlo o rychlost provedení, má jasné prvenství žákyně 3.A Linda Literová, která přinesla velmi zdařile namalovaného Fabiána pár dnů po vyhlášení. Fabiánci se sešli
v hojném počtu různě výtvarně zpracováni. Rodiče přinástrana 11

šeli společná díla se svými dětmi a vypovídali velmi zajímavé příběhy, které při tvoření Fabiánků zažívali. Strávili společné chvíle se svými dětmi a jak sami sdělili, vše muselo jít
stranou a vyrábělo se! Akce “Fabián - duch brdských lesů“
byla pořádána pod záštitou Obecního úřadu Strašice a Muzea Středních Brd. Obdrželi jsme krásné ceny od těchto
institucí a dětem je ve škole předal pan ředitel Mgr. Martin
Straka.

Výsledné pořadí:
Kresba, malba, koláž
Kategorie MŠ
1. místo: Fabián Ungrman (MŠ Strašice)
Kategorie 1.–3. ročník
1. místo: Václav Vacek 3.A
2. místo: Linda Literová 3.A
3. místo: Klára Nováková (ZŠ Cheznovice)
Kategorie 4.-5. ročník
1. místo: Zuzana Straková 4.A
2. místo: Sarah Pichnarčiková 5.A
3. místo: J an Šlechta 4.A a Mikuláš Versta
(ZŠ Veselá)
Kategorie 6.-7. ročník
1. místo: Michal Krafta 7.B
2. místo: Alžběta Sedláčková 7.A
3. místo: Nikola Dardová 6.A

Kategorie 6.-7. ročník
1. místo: Adam Jícha 6.A
2. místo: s kupinová práce Alex Málek, Petr Laibl,
Jakub Havel, Jáchym Spáčil, Peter Ištok
3. místo: Adam Dospěl 7.B
Kategorie 8.-9. ročník
1. místo: Michal Lang 9.A
2. místo: s kupinová práce: Pavel Štokr, Markéta
Štokrová, Patrik Tomášek, Elena
Špelinová, Karolína Tomášková 8.B
3. místo: s kupinová práce: Jakub Smola, Jakub
Balvín, Tomáš Phuong, Martina Berthová,
Johanka Samuelová 8.A
Kategorie „Veřejnost a příznivci školy“
1. místo: pí Kateřina Kuchynková
2. místo: pí Zuzana Stupková
3. místo: pí Hana Karlová

Všem, kteří nelenili a vyrobili výrobky, blahopřejeme, protože stále platí – není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.Veřejnost si může práce prohlédnout v Místní knihovně ve Strašicích (http://www.knihovnastrasice.eu; adresa: Strašice č.
652). Výstavka bude trvat po celý měsíc červen 2022.

Kategorie 8.-9. ročník
1. místo: Romana Tomcová 8.B
2. místo: Petra Suchá 8.B
3. místo: Nikola Tomášová 9.B

Prostorové ztvárnění postav
Kategorie MŠ
1. i 2. místo: EKO MŠ Dobřív – Třída velkých
brouků
Kategorie 1.-3. ročník
1. místo: Vanessa Melánie Perlíková 1.A
2. místo: Matyáš Ludvík 3.A
3. místo: Mikuláš Ulrych, 1.A. Linda Literová 3.A
Kategorie 4.-5. ročník
1. místo: Agáta Ungrmanová 4.A
2. místo: Johana Vohradníková – keramika 5.A
3. místo: J ohana Vohradníková – přírodní
materiál 5.A

Soutěž Fabián

Zveme tímto všechny příznivce školy do knihovny ve Strašicích, kde uvidíte výkresy i ztvárněné postavičky Fabiánaducha brdských lesů. Věřte, že ta podívaná za to stojí. Opět
si naši žáci mohli prožít úspěch a pocit štěstí.
Nejlepší práce budou zařazeny do stále expozice Muzea
Středních Brd Strašice.
Mgr. Věra Peterková, zástupkyně ředitele školy

Červen 2022 – ROČNÍK XXIX
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Turistický kurz pro třetí třídu
Letos poprvé vyjely na několikadenní outdoorovou akci
i děti z prvního stupně. Pro žáky ze třetí třídy jsme připravili
třídenní turistický kurz v srdci krásné brdské přírody v kempu uprostřed lesa poblíž Věšína. Na děti dohlížela třídní
učitelka Mgr. Irena Mitterbachová a tělocvikáři Mgr. Jiří
Monhart a Mgr. Pavla Hrazdilová. Třeťáci se na pobyt mimo
školu neskutečně těšili, a tak jsme mohli v tvářích našich
malých školáků vidět rozzářená očka už když jsme ráno
přesouvali zavazadla k autobusu.
Hned první dobrodružství nastalo v chatkách, když si kluci
a holky sami povlékali své postele. Ale vzájemná pomoc nakonec úspěšně pomohla první úkol vybojovat. Pak už nás
čekaly hry, soutěže, kooperační aktivity a večerní opékání
špekáčků s kytarou a písničkami.Druhý den už byl vskutku turistický. Po vydatné snídani jsme si zabalili batůžky
a čekal nás pěší výlet na Jahodovou horu. Krok za krokem
jsme se zelenou záplavou svěží přírody blížili k vrcholu.
Po cestě jsme se osvěžili vodou ze studánky Varta a prožili
dobrodružství při sestupu a výstupu úzkou průrvou Rozpuklé skály. Když jsme vyšplhali na vrchol Jahodové hory,
vysíleni cestou si naši malí turisté posedali na skalnaté výstupky kopce a kochali se výhledem do sluncem zalité krajiny v modravém obzoru. Posíleni řízkem a tatrankou, začali
jsme opatrně sestupovat na cestu do našeho přechodného
domova. V odpoledních hodinách si děti trochu odpočinuly, aby se připravily na noční hru plnou úkolů a nevšedních
zážitků, která patřila v závěrečném hodnocení dětí k nejlepším okamžikům.
Poslední den se nesl v klidovém módu, kreslilo se, psalo
a vyprávělo, děti se rozloučily s hřištěm plným písku, kde
trávily každou volnou chvilku. Na závěr jsme zamávali ukli-

zeným chatkám, které nám poskytly příjemné a pohodové
útočiště na báječné tři dny, které jsme si všichni do sytosti
užili. Nádherné květnové dny od středy do pátku nám pomohly vytvořit bezkonkurenční atmosféru, na kterou budeme všichni rádi vzpomínat.
Mgr. Pavla Hrazdilová

Peer program pro šesté třídy
Koncem května proběhl na naší škole preventivní PEER
program zaměřený na téma „Zdravý životní styl“. Slovo “peer” pochází z angličtiny, jedním z jeho významů je
“vrstevník.” Peer program je tedy vrstevnický program, kdy
starší žáci předávají znalosti a zkušenosti svým mladším
spolužákům. Program vedla a na práci všech zúčastněných dohlížela paní Mgr. Petra Veselá z PPP Rokycany a tři
proškolení „peeři“ z 9. ročníků, jmenovitě Jiří Tejček, Eliška
Novotná a Nikola Tomášová.
Tato akce je určená pro žáky 6. ročníků a probíhá vždy
ve dvouhodinových blocích. Diskutovalo se na uvedené
téma a následně děti vytvořily skupinky, ve kterých pracovaly na logu, které se tématu týkalo. Důležitá byla spolupráce a vzájemná podpora všech členů ve skupině. Poté
skupiny prezentovaly své závěry a výtvory a byly hodnoceny ostatními skupinkami. Vždy se vysvětlilo, co bylo skvělé, nebo naopak co by se dalo mírně vylepšit. Oba bloky
ve třídách 6. A a 6. B proběhly v pořádku a měly u dětí velice kladný ohlas. Tento způsob výuky posílil v dětech pocit
sounáležitosti se skupinou a odpovědnost za její fungování,
vedl děti k tvořivému řešení problémů a především k samostatnému myšlení. Posílení přátelských vztahů ve třídě
a sdílení společných hodnot se tak dělo velmi přirozeným
a zábavným způsobem
Mgr. Tomáš Koudelka

Beseda se strážníkem Obecní
policie Strašice
V rámci programu prevence kriminality na škole zorganizoval metodik prevence Mgr. Tomáš Koudelka pro obě osmé
třídy školní besedu se strážníkem obecní policie Bc. Václavem Svobodou.
Sympatický pan strážník si pro nás na pátek 20. května
přichystal poučné povídání na téma „Základy právního vědomí a trestní odpovědnost mládeže“. Připomněli jsme si
obecná pravidla slušného chování a bezpečnosti ve vztahu
k cizím lidem, zejména na internetu, a seznámili jsme se se
základními pojmy v této oblasti, jako např. přestupek, trestný čin, protiprávní jednání, trestní zákoník, trestní a přestupkové řízení atd...
Turistický kurz
Červen 2022 – ROČNÍK XXIX
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Pan strážník nám na konkrétních příkladech z policejní
praxe vysvětlil rozdíl mezi přestupkem a trestným činem.
Také jsme byli poučeni o sankcích za protiprávní chování
a o zodpovědnosti mladistvých za své počínání. Součástí besedy bylo rovněž povídání o rozdílech v práci obecní
a státní policie. Na závěr zbyl čas na zvídavé dotazy. Beseda nás velmi obohatila a věříme, že si ji užijí i žáci obou
devátých tříd, kde proběhne ve čtvrtek dne 26. května.

Studánka Bublalka
v novém kabátě

Markéta Štokrová, Karolína Tomášková
a Martina Nováková ze třídy 8.B

Atletický trojboj pro první stupeň
Středeční deštivé dopoledne patřil atletický stadion v Rokycanech sportovcům ze čtvrtých a pátých tříd z osmi škol
rokycanského okresu.
Sprint, skok do dálky, hod kriketovým míčkem a štafeta byly
disciplíny, které každé čtyřčlenné družstvo, čítající dva kluky a dvě dívky, muselo absolvovat spolu s dešťovými kapkami, které doprovázely každý pohyb závodníků.
V konkurenci osmi škol se družstvo našich atletů
ve složení – Eliška Doskočilová, Anežka Vavřinová,
Aleš Jíra a Justin Matura – umístilo na pěkném 5.místě. Třešničkou na dortu pak byla bronzová medaile
za skvělé třetí místo Elišky Doskočilové v celkovém
součtu jednotlivců dívek.
Všem dětem děkujeme za vzornou reprezentaci školy
a přejeme jim hodně dalších sportovních zážitků i úspěchů.
Mgr. Pavla Hrazdilová

Studánka

Rada obce Strašice reagovala na havarijní
stav dřevěné lávky ke studánce Bublalka.
V lokalitě u Tisého potoka bylo nutností vybudovat novou lávku, osadit nové zastřešení
vlastního prameniště studánky a také vyčistit okolní prostranství. Cílem prací bylo opět
zvelebit toto známé a hojně navštěvované
poutní místo. Nové zastřešení studánky vyrobil Ivo Čermák a materiál na lávku dodal
Svatopluk Vaniš. Dřevěné díly na konstrukci
lávky opatřila nátěrem Zdeňka Hahnerová.
Dne 1. 5. 2022 jsme se sešli na plánované brigádě ve složení Jiří Hahner, Martin
Straka, Pavla Hrazdilová, Tomáš Kunc, Jiří
Kantor a Vladimír Horský. Zapojil se také
Tomáš Svoboda s rodinou. V odpoledních
hodinách všichni odcházeli spokojeni s pocitem dobře odvedeného díla. Všem návštěvníkům doporučujeme návštěvu tohoto
kouzelného místa a prosíme o zachování
čistoty a pořádku v okolí studánky.
Jiří Hahner – starosta obce.

Atletický trojboj
Červen 2022 – ROČNÍK XXIX
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Den rodin v lese
V pátek 13. 5. 2022 se les v části obce Kout kouzelně proměnil. Každého návštěvníka přivítal král
Ctirad (Ivana Janoušková) a obdaroval putovní kartičkou na umístění razítek za splněné úkoly.
Hned první zastávka prověřila znalosti pohádkových postav. Hledat rozdíly byla pro děti hračka a první razítko
se obtisklo na kartičku. Nedaleko však číhal vlk (Zuzana
Stupková). Vlastně nečíhal, ale ležel v posteli. Byl totiž moc
nešťastný, že se o něm v pohádce říkají samé ošklivé věci.
Poprosil děti o pomoc a ty se odvážně daly do vysvobozování Karkulky i babičky. Plni zážitků pokračovali návštěvníci
lesa pomoci Popelce s tříděním korálků a knoflíků. Kartička
se začala plnit razítky a nálada začínala být veselá. Cesta vedla okolo skály, kde prý býval vchod do pekla. Jestli
je to pravda nevíme, ale čertice (Jana Kuncová) tam byla!
Leknutí bylo obrovské, ale zbytečné. Čertice byla hodná
a moc potřebovala pomoci nasbírat poztrácené brambory
zpět do hrnce, aby mohla uvařit polévku pro čerty. Sebrat
odvahu bylo o něco těžší než sesbírat brambory a všichni
zasloužili velkou pochvalu, že to zvládli. Pohádkové dvojice na dalším stanovišti bylo lehké sestavit a v dálce už
mávali Křemílek a Vochomůrka (Ludmila Kleknerová a Simona Pěnkavová), kteří se v našich brdských lesích ztratili a potřebovali najít svoji pařezovou chaloupku. Nebylo
to vůbec snadné, protože děti měly zavázané oči a lesem
je provázel člen rodiny. Byl to test důvěry a hned v dalším
úkolu také schopnosti umět si vzájemně říci, jak se máme
rádi. Maminky a nejen ony byly dojaté. K poslednímu úkolu
všechny zvala Ovčí babička (Alena Krausová). Připomněla
již zapomenutou pohádku a děti rády pomohly s oblékáním
oveček do vlny, aby jim nebyla zima. Za nasbíraná razítka
každý obdržel dárek a sladkost od královny Evelíny (Kateřina Sazimová). Na konci stezky si pak všichni měli možnost

opéci donesené špekáčky, nebo jen tak poklábosit u ohně.
Zajištění bezpečnosti nabídl pan Tomáš Ulrych a členové
Sdružení dobrovolných hasičů, za což jim velmi děkujeme.
Počasí bylo příznivé, nálada výborná a všichni odcházeli spokojeně domů. Tato akce prokázala, že rodiny patří
do školky a školka je součástí rodin dětí.
Alena Krausová, DiS.

Den rodin

Den rodin
Červen 2022 – ROČNÍK XXIX
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Společenská rubrika
Dne 23. května 2022 se významného životního
jubilea dožil pan Josef Vlček, který oslavil úctyhodných 95 let.
K narozeninám mu přišel osobně popřát starosta obce pan Jiří
Hahner společně se zástupkyní Komise pro občanské záležitosti Věrou Šnaiberkovou. Ke gratulaci se připojili také zástupci
místní organizace Českého zahrádkářského svazu pan Miroslav Hofman a paní Stanislava Balcarová. Všichni společně
oslavenci popřáli hodně zdraví a životního elánu do dalších let.

Červen 2022 – ROČNÍK XXIX
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Vyhodnocení – informační zpráva
za měsíc měsíc duben, květen 2022
Za měsíc duben, květen 2022 řešila OPS
tyto přestupky:
Doprava:

45 × přestupek: řešeno
v příkazním řízení (rychlost,
zákazové značky, CHKO)

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

Veřejný pořádek

33× - oznámení odboru
dopravy

Veřejný pořádek:

5× přestupek

Občanské soužití:

3× přestupek - 1× řešení PČR

Proti majetku:

2× přestupek

OZV č.2/2012:

2× přestupek

OZV č.2/2015:

6× přestupek

OZV č.2/2017 (odpady):

2× přestupek

Nález věci:

1× jízdní kolo, mobil, 4× jízdní
kočárek - UK Rómové

Ověřování pobytu, pověsti:

13×

Řešení stížnosti občanů:

3×

Součinnost s PČR OO Hrádek:
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Černá skládka (domovní dveře, dřevěné stěny, pohovka),
kterou pachatel založil mezi budovou Cetinu a garážemi
za zdravotním střediskem. Odkládání papírových krabic
mimo kontejnery v kasárnách proti budově Záchranné služby Brdy.
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tankovou cestu, směr kasárna. Dále ze směru od Dobříva,
přes náves, okolo OÚ, směr sběrný dvůr, tanková cesta.
Autobusy budou jezdit od zastávky vedle sběrného dvora,
směr OÚ, náves, Bahna a zpět-Bahna, křižovatka Y, směr
Huť, tanková cesta, kasárna, sběrný dvůr.
Žádáme touto cestou všechny účastníky provozu na pozemních komunikacích, aby se přizpůsobili tomuto omezení,
aby nedošlo ke kolizím na pozemních komunikacích, k újmě
na zdraví osob a majetku. Bude osazeno dopravní značení (zákaz zastavení) a tím dopravní omezení po celé trase
v obci, které bude platit dne 25.6. od 06.00-18.00 hod. Dále,
aby zvýšili obezřetnost na chování účastníků této akce, protože někteří pachatelé při těchto akcí využívají protiprávního jednání a tím dochází ke zvýšení kriminality. Pokud se
stanete svědky trestné činnosti, protiprávního jednání, nebo
naleznete ztracené věci, volejte, nebo předejte je prosím
PČR (158), nebo naší Obecní policii (371 585 731).
Poškozování veřejného zařízení nápisy (autobusová zastávka u OÚ). Toto jsou ukázky, jak někteří občané páchají
přestupky proti veřejnému pořádku o odpadech a kazí tak
vzhled obce.

Doprava – důležité
Firma SAFEROAD Czech Republik s.r.o. zhotovila vodorovné značení parkovacích míst
veřejného parkoviště vedle Automotoklubu
(mezi sídlištěm za OÚ a sídlištěm na Huti
– Gumídkov).
Děkujeme všem majitelům aut za vstřícnost, že reagovali na naše upozornění, přeparkovali a tím tato
akce proběhla bez problému.
Dne 6.5.2022 se stala dopravní nehoda motocyklisty
na příjezdu do Strašic na tzv. „Ypsilonce“ - řidič nezvládl výkonnou motorku a upadl. Došlo k lehkému zranění
a při zjištění totožnosti se jednalo o řidiče, který neměl
oprávnění na daný druh motorky (pouze do 50 ccm). Dále
bylo zjištěno, že řídil pod vlivem alkoholu. Štěstí bylo, že
v dané chvíli nejel nikdo v protisměru, protože následky
mohly být fatální.
Dne 25.6. se bude konat akce “Bahna 2022“ a proto
bych Vás touto cestou chtěl informovat o omezení dopravy
po obci a některých změnách v dopravě účastníků. Především se jedná o 1 autobusovou zastávku, která bude
u brány č.2 (vedle sběrného dvora). Odtud bude zajištěna
přeprava až na Bahna. Autobusy budou jezdit nepřetržitě
od 07.30 hod. ráno tam i zpět a budou zpoplatněny.
Ztížený provoz po komunikacích v obci bude ovlivněn několika tisíci osobních automobilů. Hlavní nápor aut se očekává v dopoledních hodinách ze směru od Smolárny přes
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Upozornění
Začnou prázdniny pro děti a ty budou využívat všech sportovních činností k oddechu. Proto žádáme rodiče, aby své
děti náležitě poučili ohledně bezpečnosti při těchto sportovních činnostech. Obzvlášť sporty, kde děti využívají
prostory ke hraní na komunikaci (podle zákona se rozumí
místní, účelové komunikace, chodníky, parkoviště, atd.),
jízdou na kole a jiných sportovních vybavení, zvířeti, atd.
Stále na ně číhá nebezpečí neukázněných řidičů a proto
je důležité si toto uvědomit. Další pravidlo pro děti je, aby
nevstupovaly do vod (řeky, jezy, rybníky, přehrady), které
neznají. Nepřeceňovali svoje síly a radši byly vždy nejméně dvě pro zajištění následné pomoci.

Prázdninové desatero:
1)	Pamatuji si své základní osobní údaje: - jméno, příjmení, datum narození, bydliště.
2) Pamatuji si telefonní čísla na své rodiče.
3) Pamatuji si tísňová telefonní čísla:
	Městská (obecní) policie 156 (371 585 731)
PČR 158
Hasičský záchranný služba 150
Zdravotnická záchranná služba 155
Jednotné evropské číslo tísňového volání 112
4)	Nebudu se na veřejnosti chlubit cennostmi
(mobil, šperky, hodinky atd.).
5) Nebudu užívat návykové látky (alkohol, cigarety atd.).
6) Budu si všímat svého okolí a v případě nouze pomůžu.
7) Nebudu stopovat vozidla.
8)	Budu informovat rodiče o využívání svého volného
času o prázdninách.
strana 18

9)	Cizí osoby do bytu nikdy nepustím.
10)	Hlídám si svoji peněženku, doklady, osobní věci atd.,
při nákupech, na koupalištích, ve stanech či obdobných místech.
Apelujeme zvláště na cyklisty, aby při zhoršené viditelnosti byly osvětleni, jak vpředu, tak vzadu a měli reflexní
prvky.

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

V neposlední řadě doporučujeme chodcům používání
reflexních prvků, které je ochrání před střetem s vozidly.

PSÍ SEMINÁŘ SE POVEDL
Druhou květnovou sobotu uspořádala obec Strašice spolu
se strážníky Obecní policie Strašice psí seminář s názvem
Bezpečný pes je vychovaný pes. Seminář byl určen pro
laickou kynologickou veřejnost. Jeho cílem bylo seznámit
majitele psů se základními metodami výchovy psů motivační cestou. Koncepce byla individuální pro 15 účastníků.
Každý přihlášený majitel měl pro svého psího miláčka vyhrazených 30 minut ke stanovení metody nápravy daného
problému. Do doby konání se přihlásilo 10 majitelů se svým
pejskem. Mohli jsme spatřit zástupce různých plemen: Kontinentální buldok, Staroanglický buldok, Zlatý retriever, Irský setr, Kříženec, Jezevčík.
Seminář vedl psovod Obecní policie str. Bc. Václav Svoboda a rozličnost dotazů činila seminář o to více zajímavějším. Ať už se jednalo o tahání na vodítku, bázlivou reakci
na hluk, snahu prohánět cokoliv co má kola nebo dokonce
tvrdohlavé sebe prosazující hysterické projevy, vždy jsme
našli cestu jak problém odstranit. Každý majitel donesl dobrovolný dar pro útulek Borovno, který jim bude v nejbližší
době předán.
Majitelé psů odcházeli spokojeni a mnozí projevili zájem
o opakování této akce v budoucnu. Děkujeme panu Stupkovi za zapůjčení pozemku k úspěšnému konání semináře.
str. Bc. Václav Svoboda, psovod Obecní policie Strašice
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UkrainischeFlüchtlinge in Hohenfels
(Ukrajinští uprchlíci v Hohenfelsu)

Mitteilungsblatt
Hohenfelser Land

Přeložil Ing. František Nerad – člen komise pro partnerství
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Ukrainehilfe (Ukrajinská pomoc) – Abychom obyvatelům ukázali, že pomoc, která byla zahájena před týdny,
nachází i místo v rámci dodávky humanitární organizace
„SpaceEye“, zde je malý příběh „ze skutečného života“:
Petru Haimerl-Schötz a Erwina Schötze napadlo zorganizovat akci Darujte také dopis. Balíček (dopis) obdrželi
Anna a Taras z Khmelnytskyy, kteří nás kontaktovali přes
WhatsApp.
Následovala jejich zpráva z Ukrajiny: Hallo Petro a Erwine, moje žena a já jsme dostali „trochu slunečního světla“. Velmi nás těší, že nás v těchto těžkých časech někdo
podporuje. Já pracuji jako dětský chirurg a moje žena jako
ultrazvuková lékařka. Pomáháme třídit a předávat humanitární pomoc a další věci, které je nutné dělat ve městě.
Máme relativní klid, kromě denních raketových útoků, ale
přímo v našem městě je klid. Je u nás mnoho uprchlíků
z celé Ukrajiny, proto je zde mnoho Pomocných center.
Žijeme ve městě Khmelnytskyy. Moc děkujeme za vaši
podporu. Bez vás bychom to nezvládli! Mír buď s vámi.
Dávejte na sebe pozor!“

Výstava dětských prací
na téma – Fabián
Kulturní odbor se po domluvě se
zástupci Základní školy Karla Vokáče ve Strašicích rozhodl připravit výstavu z prací z výtvarné
soutěže na téma FABIÁN – DUCH
BRDSKÝCH LESŮ. V malém sále
Společenského domu bude výstava zpřístupněna od 1. června 2022.
Těšíme se na Vaši návštěvu, protože výrobky a výkresy jsou krásné
a stojí za to vidět je.
Kateřina Juríková

V další zprávě píší Taras a Anna:
“Hallo Petro a Erwine, těší nás slyšet vás! Ano jsme relativně v klidu. V posledním týdnu byla 5 km od města
exploze (raketa zasáhla sklad na naftu), ale ten nebyl už
15 let používán. Přesto můžeme říct, že jsme měli štěstí.
Nemáme nic proti uveřejnění.
Ještě jednou děkujeme za vaši podporu. Vážíme si toho
opravdu a takovou podporu jsme nečekali!
Máme také novinku. Matka Anny se dostala z Mariupolu (neměli jsme s ní kontakt 15 dlouhých dnů a nevěděli
jsme, zda ještě žije). V posledním týdnu se dostala do našeho města Khmelnytskyy (1.000 km). Nyní se Anna morálně cítí trochu lépe.Je v 19. týdnu těhotenství. Čekáme
holčičku. Pracujeme stále na dětské klinice a ve volném
čase pomáháme v humanitárním centru.
Taras a Anna
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Zahrádkářské okénko
Pomalu nám končí květen, na zahrádkách se to zelená,
vysazujeme to, co jsme si připravili, ale ze všech stran
slyšíme, co zase bude zdraženo a že hnojiva nebudou,
nebo velmi drahá. To by nás pěstitele mělo zajímat, ale
většina z nás na těch průmyslových hnojivech tak úplně
závislá není. Každý zahrádkář má svůj vlastní kompost
a říká se:„ukaž mi svůj kompost a já ti řeknu, jaký si zahrádkář“. Víme, že na zahrádce žádný odpad nevzniká.
Vše se dá použít zpět do „výroby“ a ještě přidáme rostlinné zbytky z kuchyně, kávovou sedlinu, sáčky od čaje,
skořápky z vajec atd. A máme také možnost využít zelené hnojení. Různé hnoje, ale těch již moc není, když
se omezují chovy zvířat. Musíme si být vědomi toho, že
odběr živin moderními odrůdami je poměrně vysoký.
Možná, že při úplné absenci průmyslových hnojiv dojde
k mírnému poklesu úrodnosti, ale nemělo by to být při
využívání všech ostatních možností tak hrozné.
Jistě všichni rádi pěstujeme různé druhy rajčat. Invazní škůdci našich zahrad jsou mezinárodním obchodem
s rostlinnými komoditami zavlékány do celé Evropy. Pro
pěstitele rajčat je nebezpečný „motýlek makadlovky
rajčatové“. Dospělí motýlci jsou nenápadně šedohnědě

Motýl makadlovky rajčatové

zbarvení s rozpětím křídel 8 – 10 mm. Housenky tohoto
motýlka dokáží zlikvidovat celou úrodu!!! Podrobnější informace uvedeme v příštím okénku.
ZO ČZS Strašice

Novinka v knihovně
Holky z loděnice – Nancy Revell
Sunderland, 1940. Velká Británie je ve válce
a do loděnic poprvé nastupují i ženy, aby své vlasti
pomohly. Polly se nikdy ani nesnilo, že bude moci
pokračovat v rodinné tradici a pracovat v loděnicích jako muži, ale časy jsou těžké a nová práce jí
nakonec dá víc, než by kdy čekala. V docích totiž
potká tajemného Tommyho Wattse. Hlavní svářečka Rosie zase žije dvojí život. Přes den zaučuje
hejno mladých stážistek novému řemeslu, ovšem
v noci… A Gloria se přihlásila, aby unikla svému
brutálnímu manželovi. Před vlastními problémy ji
však žádný útěk ani práce nezachrání. Všechny
se potkají až v loděnicích, ale i když přišly z úplně
jiných světů, ta nejpevnější pouta se vytváří v těch
nejtěžších časech…
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Knihovna Strašice
a Obec Strašice zvou na

HRÁDECKÝ
BIG BAND
Koncert se uskuteční
dne 10. června v 18 hodin
ve Velkém sále Společenského domu
Strašice.
Na koncertu zazní známé swingové skladby 20. století.
Přijďte si poslechnout tradiční velký swingový orchestr!
Vstupné: dobrovolné
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Okénko Komise životního prostředí:
Pomozme jiřičkám zahnízdit
Veselé švitoření jiřiček obecných se ozývá ve Strašicích již několik
týdnů. Těmto roztomilým ptáčkům se letos ve Strašicích nejvíce daří
v zateplené bytové výstavbě, kde si na hrubé omítce budují svá typická hnízda. Každoročně Česká společnost ornitologická žádá veřejnost
o pomoc při ochraně tohoto ohroženého druhu, který hnízdí výhradně
na lidských stavbách. Zároveň upozorňuje, že shazování hnízd v hnízdní sezóně a cílené zásahy do hnízdišť jsou v rozporu se zákonem.
„Jako první většinou přilétají z daleké Afriky samci, kteří
zabírají a hájí nejlepší místo k hnízdění. Jakmile přiletí samice, utvoří se páry, které začnou společně stavět hnízdo
z bláta a slin. Staví ho na vnějších zdech budov, nejčastěji
pod římsami, v okenních nikách nebo v zapuštěných lodžiích,“ vysvětluje Lukáš Viktora, odborník České společnosti ornitologické na ochranu ptáků v zástavbě.
Jiřičky se zpravidla vrací hnízdit na stejné místo, kde se narodily. „Na svá hnízdiště jsou silně vázané. Celé generace
jiřiček obývají tentýž objekt po desítky let. Pokud tedy mají
příležitost. Bohužel se setkáváme s tím, že někteří lidé se
snaží jiřičkám v hnízdění zabránit, a dokonce hnízda shazují
i v hnízdní době, kdy jde o zcela nepochopitelný a barbarský
čin.Krmení mladých jiřiček a jejich vyvádění z hnízda je přitom krásná a poučná podívaná. Pokud někdo jiřičkám hnízdo shodí, znamená to pro ně předčasný konec sezóny. Jiné
místo k hnízdění už si nezvládnou najít,“ sděluje Viktora.

Česká společnost ornitologická zvolila jiřičku Ptákem roku
2020, aby upozornila na to, že jiřičkám ubývají vhodná místa k hnízdění kvůli stavebním úpravám i přímým zásahům
do hnízdišť. Nyní, v hnízdním období, ornitologové žádají,
aby lidé nechali jiřičky v klidu vyhnízdit a nenarušovali jejich hnízdění ani se mu nesnažili zabraňovat. Pokud lidé
mají obavy z trusu, který se bude hromadit pod hnízdem,
stačí pod něj umístit podložku, která trus zachytí.
Po staletí lidé věřili, že jiřičky „nosí do domu štěstí“, a také
dobře věděli, že jsou velmi užitečné: likvidují otravné mouchy a jiný obtížný hmyz. Přejme proto strašickým jiřičkám
co nejpříjemnější soužití s lidmi!
(Zpracováno s pomocí webu
České společnosti ornitologické)

Výpůjční doba o prázdninách
Místní knihovna Strašice
1. 7. 2022–31. 7. 2022
zavřeno

1. 8. 2022–31. 8. 2022
Pondělí 8.00–11.00 a 13.00–17.00
Čtvrtek 8.00–11.00 a 13.00–16.30
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Květnové akce pro děti
I v měsíci dubnu a květnu, kulturní odbor společně s dobrovolnými hasiči a pionýrskou skupinou Trojlístek, připravili akce pro děti. Na konci dubna se po dvouleté odmlce
znovu pálily čarodějnice. Akce se zdařila, počasí bylo hezké, pro děti byly připraveny soutěžní úkoly, za které dostaly děti sladké odměny a na konec si opekly buřtíky. Velké
poděkování patří strašickým hasičům.
V soboru 21. května byl s předstihem k jejich svátku připraven Pohádkový les, kdy na ně, po zdolání 2,5 km vycházky s různými stanovišti, čekala odměna, divadelní
představení a občerstvení v areálu strašického muzea.
I nyní se počasí vyvedlo a na dětech bylo vidět, že se jim
program líbil.
Poděkovat bychom chtěli i členům Pionýrské skupiny Trojlístek v čele s Petrou Sládkovou, kteří se zúčastnili obou akcí.
S dalším programem pro děti budeme pokračovat i nadále
a proto nás sledujte na sociálních sítích a také v Barňáku.
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Květnové muzeum
Měsíc květen byl díky slunečnému počasí pro nás náročným nejen na zvýšený počet návštěvníků, ale také na řadu akcí týkající se především turistiky.

Rekonstrukce muzejní zahrady

Areál muzea doznal také několik pozitivních změn, v ubytovně je nové vybavení společenské místnosti a koupelen.
V exteriéru proběhly úpravy
zahrady, největší opravy se
dočkalo oblíbené jezírko společně s okolní zelení. Nezapomnělo se ani na chodník
u hlavní budovy muzea.

Jezírko pod velitelskou vilou
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Co týče odborné činnosti, dokumentátorka a pracovnice
infocentra absolvovala certifikovaný Webinář o vedení
obecní kroniky. Mgr. Tomáš Makaj pokračoval v přednáškové činnosti, v nedalekém Hrádku se zaměřil nejen
na zaniklé středověké obce, ale také na vrch Žďár s jeho
bohatou historií. V Mirošově a ve Skořicích se věnoval zaniklým obcím ve Středních Brdech. Všechny přednášky
byly hojně navštíveny.
Muzeum dále přivítalo také několik zájezdů, které doprovázeli naši průvodci. Dále jsme přijali pozvání na dobřívský Hamernický den, kde jsme byli i s naším propagačním
stánkem. Celkem navštívilo Hamernický den okolo tří tisíc
lidí. Z upomínkových předmětů se nejlépe prodávali turistické známky a vizitky. Děkujeme kolegům z rokycanského muzea za ochotu a pomoc, kterou nám poskytli při
této významné události. Muzejní pracovníci absolvovali
také dva výjezdy, společně navštívili Podbrdské muzeum,
kde se blíže seznámili s evidencemi muzejních předmětů
a s digitalizací starých negativů.

Přednáška v Mirošově

Stánek Muzea Středních Brd

Druhý výjezd je čekal do Písku se strašickými zahrádkáři,
kde navštívili pana doktora Slabu, známého pěstitele kaktusů. Dne 31. 5. byla ukončena výstava Oldřicha Hamery,
kterou nahradí 11. června výstava „Kapitoly z historie brdského trampingu“. Výstava se bude také dotýkat oslav 40
let od založení hudební skupiny Lomikámen a bude slavnostně otevřena během muzejní noci.

Pohled z našeho stánku na hamr
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Návštěva Prácheňského muzea

Expozice národopisu
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Poslední zastávka, kterou jsme učinili při našem společném zájezdu se zahrádkáři, byla u pana doktora Rudolfa
Slaby v Tálíně. Zde jsme si mohli prohlédnout velmi pěknou
kolekci kaktusů z Argentiny, Mexika, Bolívie atd. Pan doktor
nás osobně skleníky provedl a dověděli jsme se mnoho zajímavých informací především o tom, jak kaktusy pěstovat
a nechat v našich podmínkách přezimovat. Všechny přítomné zaujala také pečlivě udržovaná zahrada.
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