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Přejeme všem čtenářům, spoluobčanům i všem Vašim blízkým
příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2022 pevné zdraví,
mnoho štěstí a spokojenosti. Věříme, že ten příští rok bude o něco lepší,
a že se spolu opět sejdeme při kulturních a společenských akcích.
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Zápis z Rady obce č. 61/11/21 (10. 11. 2021)
J. Hahner, M. Straka

I. Doklady a informace na vědomí

1.	Informace: RO byl předložen dopis společnosti EKO-KOM,
a.s. ohledně množství vytříděného odpadu ve 3. čtvrtletí
roku 2021. V tomto období bylo svezeno 11,7 tun papíru, 7,7
tun plastu a 8,7 tun skla. Odměna za svezený odpad provoz
systému činí 80 tis. Kč.

2.	Informace: Starosta informoval o plánované ceně vodného pro rok 2022. V obci Strašice by měla být cena 57,13 Kč
bez DPH. Za nájemné bude obci Strašice uhrazeno
1,309 mil. Kč.

II. Projednáno
1. S
 ouhrnná licenční smlouva a dodatek k licenční
smlouvě – Triada, spol. s r.o.

RO projednala návrh souhrnné licenční smlouvy a dodatku k licenční smlouvě se společností Triada, spol. s r.o.
Tato společnost obci dodává programové vybavení pro
správu různých agend (evidence obyvatel, matrika, poplatky, fakturace, účetnictví atd.). Cena za licence k programům činí 53 tis. Kč bez DPH.
RO schvaluje Souhrnnou licenční smlouvu
o poskytnutí uživatelských práv k modulárnímu
počítačovému programu MUNIS s licenčním číslem
02504. RO schvaluje Dodatek k licenční smlouvě
číslo 02504.

2. Cenová nabídka – INGVAMA s.r.o.

RO projednala cenovou nabídku na zpracování projektu
intenzifikace ČOV Strašice. Předmětem projektové dokumentace bude úprava stávající ČOV a doplnění nových
technologií, které zlepší čištění odpadních vod. Cílem je
intenzifikace stávající ČOV z 2000 EO na 3000 EO, úprava
technologie v oxidačních příkopech, strojně stírané česle,
srážení fosforu, řešení kalového hospodářství atd. Cena
za zpracování projektové dokumentace činí 714 tis. Kč.
RO schvaluje cenovou nabídku společnosti
INGVAMA s.r.o. na zpracování projektové
dokumentace na intenzifikaci ČOV Strašice.

3. S
 mlouva o nájmu a poskytování služeb
– Konica Minolta

RO projednala návrh smlouvy o nájmu a poskytování služeb od společnosti Konica Minolta Bussiness Solutions
Czech, spol. s r.o. Předmětem smlouvy je dodání nového
stroje na tisk a kopírování místo stávajícího stroje. Nově
bude dodán stroj bizhub C250i, měsíční poplatek bude činit 1270,- Kč.
RO schvaluje Smlouvu o nájmu a poskytování služeb
č. 12155451.
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4. S
 ervisní a materiálová smlouva
– Konica Minolta

RO projednala návrh servisní a materiálové smlouvy se
společností Konica Minolta Bussiness Solutions Czech,
spol. s r.o. Předmětem této smlouvy je zajištění servisu
a dodávek materiálu pro tiskárnu bizhub C227, kterou
doposud používal OÚ Strašice. Tato tiskárna bude nově
přesunuta do knihovny, kde bude sloužit pro potřeby kulturního odboru.
RO schvaluje Servisní a materiálovou smlouvu č.
42193630.

5. Dohoda o poskytnutí služebního psa

RO projednala návrh dohody o poskytnutí služebního psa
potřeby Obecní policie Strašice. Předmětem dohody je
poskytnutí služebního psa v majetku strážníka Václava
Svobody pro potřeby Obecní policie Strašice. Pes se svým
psovodem složil na konci října povinné zkoušky a může
být nasazen do služby. Za poskytnutí psa bude majiteli
psa hrazena měsíční částka na pokrytí nákladů na krmení
a dále náklady na veterináře.
RO schvaluje Dohodu o poskytnutí psa k výkonu
služby mezi Václavem Svobodou a Obcí Strašice.

6. Ž
 ádost o finanční příspěvek z rozpočtu obce
– Vojenské lesy a statky, s.p.

RO projednala žádost o finanční příspěvek na realizaci
projektu „rekonstrukce Myslivny zámečku Tři trubky. Předmětem realizace projektu je provedení stavebních prací
spočívajících v kompletní rekonstrukci památkově chráněného objektu Myslivny a částečnou revitalizaci obvodového pláště zámečku Tři trubky. Předpokládané finanční
náklady celého projektu činí 23 mil. Kč.
RO zahrne případný dotační titul, z kterého by bylo možné
nějakou částku čerpat, do rozpočtu na příští rok.
RO bere na vědomí žádost č.j. 1240/21.
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7. Žádost o zrušení hrobu – J. Typlt

RO projednala žádost o zrušení hrobového místa včetně
příslušenství. V hrobě se nenachází nikdo z příbuzných
žadatele.
RO schvaluje ukončení nájemní smlouvy hrobového
místa č. 338 dle žádosti č.j. 1198/21 s podmínkou, že
žadatel zajistí likvidaci nebo odprodej hrobového
zařízení.

8. Přidělení zahrádky č. 13

RO projednala žádosti o přidělení zahrádky č. 13. Celkem
bylo na OÚ Strašice podáno 12 žádostí. Jako první žádost
podala paní Říhová, tudíž RO doporučila přidělit zahrádku
této žadatelce.
RO schvaluje přidělení zahrádky dle žádosti č.j.
1045/21. RO bere na vědomí žádosti č.j. 1063/21,
1151/21, 1152/21, 1161/21, 1162/21, 1163/21, 1192/21,
1193/21, 1207/21, 1208/21, 1209/21.

9. Rozbor hospodaření k 30.9.2021 – Inzula

RO projednala rozbor hospodaření společnosti Zdeněk
Smejkal – INZULA k 30.9.2021. Výnosy k 30.9.2021 byly
ve výši 11,545 mil. Kč. Výdaje činily 3,565 mil. Kč. Do rozpočtu obce byla odvedena částka 4,265 mil. Kč. V období
od července do konce září byly přiděleny 4 byty, bylo přijato 41 objednávek na opravy a bylo provedeno 39 oprav.
Komentář k rozboru hospodaření bude zveřejněn na webu
obce.
RO schvaluje Rozbor hospodaření společnosti
Zdeněk Smejkal – INZULA k 30.9.2021.

10. Zápis z jednání Komise životního prostředí

RO projednala zápis z jednání Komise životního prostředí
ze dne 13.10.2021. Komise se nezabývala žádnou žádostí
o kácení dřevin. Předmětem jednání komise byla provedená kontrola náhradní výsadby na pozemku pana Blaška
(doporučeno vysadit ještě 3 ks dřevin), dále byl projednán
stav náhradní výsadby, kterou prováděla obec. Komise vyjádřila poděkování za úpravu prostranství kolem rybníčku
v zahrádkách u Dukly.
RO bere na vědomí Zápis z jednání Komise životního
prostředí ze dne 13.10.2021.

11. Zápis z jednání Komise pro občanské záležitosti

RO projednala zápis z jednání Komise pro občanské záležitosti ze dne 25.10.2021. Komise se zabývala přípravou
blahopřání pro 10 jubilantů v měsíci listopadu a přípravou
setkání seniorů, které proběhlo 4.11.2021.
RO bere na vědomí Zápis z jednání Komise pro
občanské záležitosti ze dne 25.10.2021.
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12. Zpráva z jednání Bytové komise

RO projednala zprávu z jednání Bytové komise ze dne
3.11.2021. Vzhledem k tomu, že nebyl žádný volný byt
k přidělení, byly projednány pouze nové žádosti o přidělení bytu. Příští jednání komise proběhne 1.12.2021.
RO bere na vědomí Zprávu z jednání Bytové komise
ze dne 3.11.2021.

13. Žádost o splátkový kalendář – č.j. 1245/21

RO projednala žádost o splátkový kalendář na dluh
za svoz odpadu ve výši 3.036,- Kč. Žadatelka navrhuje
měsíční splátku ve výši 500 Kč/měsíc.
RO schvaluje sepsání splátkového kalendáře
(správní poplatek 400 Kč) dle žádosti č.j. 1245/21.

14. Rozbor hospodaření Obce Strašice k 30.9.2021

RO projednala Rozbor hospodaření obce Strašice
k 30.9.2021. Příjmy po konsolidaci byly v tomto období 54,179 mil. Kč, výdaje činily 56,518 Kč. Z výdajů byly
hrazeny plynofikace některých bytů (547 tis. Kč), veřejné osvětlení na Dukle (240 tis. Kč), komunikace v Koutě
(3,6 mil. Kč), propojení vodovodu (499 tis. Kč), teplovod,
vícepráce na plochách a oplocení u obecní policie, oprava
střechy na tělocvičně (1,5 mil. Kč).
RO schvaluje Rozbor hospodaření obce Strašice
k 30.9.2021.

15. Rozpočtové opatření obce Strašice č. 9-2021

RO projednala Rozpočtové opatření obce Strašice č.
9-2021. Rozpočtové opatření zahrnuje navýšení výdajů
na vodovod a kanalizaci u Libuše, dále navýšení výdajů
na oplocení areálu obecní policie, navýšení odvodu DPH
a další drobné položky.
RO bere na vědomí Rozpočtové opatření obce
Strašice č. 9-2021.

16. Střednědobý výhled rozpočtu na roky
2023–2024

RO projednala návrh Střednědobého výhledu rozpočtu
obce Strašice na roky 2023-2024. Příjmy jsou v těchto letech předpokládány ve výši 63,435 mil. Kč v roce 2023
a 63,224 mil. Kč v roce 2024. Výdaje jsou předpokládány
ve výši 60 mil. Kč. Na splátky úvěrů by mělo být vynaloženo 3,435 mil. Kč v roce 2023 a 3,224 mil. Kč v roce 2024.
RO bere na vědomí návrh Střednědobého výhledu
rozpočtu obce Strašice na roky 2023-2024.
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17. P
 ravidla rozpočtového provizoria obce Strašice
na rok 2022

RO projednala návrh pravidel rozpočtového provizoria
obce Strašice na rok 2022. Těmito pravidly se bude řídit
hospodaření obce Strašice, než bude sestaven a schválen Rozpočet obce Strašice na rok 2022. Ten bude předložen k projednání ZO v průběhu února 2022. Z pravidel
vyplývá, že obec hradí jen nejnutnější výdaje, poskytuje
příspěvek vlastním příspěvkovým organizacím, hradí závazky z již uzavřených smluv, atd.
RO bere na vědomí Pravidla Rozpočtového provizoria
obce Strašice na rok 2022.

18. Žádost o povolení konání kulturní akce
– P. Šilhánek

RO projednala žádost o povolení konání kulturní akce „Vánočák 2021“. Akce se uskuteční dne 25.12.2021 od 18 hodin v sále Společenského domu Strašice.
RO schvaluje konání akce dle žádosti č.j. 1257/21.

19. Žádost o převod finančních prostředků – MŠ
Strašice

RO projednala žádost ředitelky MŠ Strašice o převod finančních prostředků ve výši 67.900,- Kč z rezervního fondu do fondu investic. Důvodem žádosti je úhrada nákladů

za instalaci interaktivní tabule pro zkvalitnění výuky. Součástí žádosti je rovněž aktualizovaný odpisový plán.
RO schvaluje převod finančních prostředků dle
žádosti č.j. 1261/21. RO schvaluje aktualizovaný
odpisový plán MŠ Strašice.

20. Rozbor hospodaření – MŠ Strašice

RO projednala Rozbor hospodaření MŠ Strašice
k 30.9.2021. Z rozpočtu zřizovatele byla poskytnuta 1,8
mil. Kč. Za provoz byla uhrazena částka 1,729 mil. Kč (teplo 297 tis. Kč, drobný majetek 112 tis. Kč, opravy a údržba
109 tis. Kč, rekonstrukce umývárny 564 tis. Kč, atd.).
RO schvaluje Rozbor hospodaření MŠ Strašice
k 30.9.2021.

21. Ž
 ádost o pronájem nebytových prostor
– D. Volmutová

RO projednala žádost o pronájem nebytových prostor
za účelem provozování dětské herny. Nebytové prostory
by měly být prostorné (možnost zřídit prolézačky, skluzavky, suchý bazének s míčky, dětské hračky atd.). Žadatelka by ráda tento záměr začala provozovat od 1.10.2022.
RO konstatuje, že v současné době nemá k dispozici
vhodné nebytové prostory. V případě, že by se nějaké nebytové prostory nabízely, bude žadatelka informována.
RO bere na vědomí žádost č.j. 1268/21.

Zápis z Rady obce č. 62/11/21 (24. 11. 2021)
J. Hahner, M. Straka

I. Projednáno
1. Licenční smlouva - OSA

RO projednala návrh licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl v rámci odhalení pomníku dne
28.10.2021. Za koncert Strašické Pohodovky bude uhrazena částka 557 Kč.
RO schvaluje Licenční smlouvu o veřejném
provozování č. VP_2021_159976.

2. N
 ávrh na zahájení jednání o odkoupení
pozemku

RO projednala dopis JUDr. Balcara, který zastupuje společnost San Anton, s.r.o., který vyjádřil zájem společnosti
o odkoupení pozemku p.č. 1582/11 o výměře 928 m2. Po-
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zemek by ráda společnost využila k rozšíření svých aktivit
v oblasti pěstování borůvek.
RO konstatuje, že v současné době neuvažuje o prodeji předmětného pozemku z důvodu plánovaného využití
pozemku.
RO bere na vědomí žádost č.j. 1277/21.

3. Ž
 ádost o převedení nájmu hrobového místa
– V. Duchek

RO projednala žádost o převedení nájmu hrobového místa
č. 490 z osoby žadatele na dceru Helenu Duchkovou.
RO schvaluje převedení nájemní smlouvy
k hrobovému místu č. 490 dle žádosti č.j. 1276/21.
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4. Ž
 ádost o povolení pronájmu obecního bytu
– H. Duchková

RO projednala žádost o povolení uzavřít podnájemní
smlouvu na byt č. 3 v č.p. 494. Žadatelka uvádí, že v současné době musí pomáhat svému otci, který vyžaduje každodenní pomoc. Byt by si žadatelka do budoucnosti ráda
nechala. Byt by ráda v současné době přenechala panu
D. Rottovi.
RO schvaluje uzavření podnájemní smlouvy na dobu
1 roku dle žádosti č.j. 1302/21.

5. Ž
 ádost o převedení nájemní smlouvy
– J. Bezdíček

RO projednala žádost o převedení nájemní smlouvy na byt
č. 1 v č.p. 500 z osoby žadatele na jeho družku paní Ivanu Pustayovou. Důvodem žádosti je dlouhodobá nemoc
žadatelka, družka se o žadatele v současné době stará.
RO schvaluje převedení nájemní smlouvy na byt dle
žádosti č.j. 1272/21.

6. N
 ávrh na zavedení pečovatelské služby
– č.j. 1271/21

RO projednala návrh na zavedení pečovatelské služby
(dovoz obědů) pro žadatelku, která již není schopna si tyto
služby obstarat.
RO schvaluje zavedení pečovatelské služby dle
žádosti č.j. 1271/21.

9. Zápis z jednání Komise životního prostředí

RO projednala Zápis z jednání Komise životního prostředí ze dne 10.11.2021. Komise na svém jednání projednala
žádost o kácení stromu na pozemku pana Ing. Vítka, komise pokácení stromu doporučila a uložila žadateli náhradní
výsadbu. Komise provede 4.12. kontrolu náhradní výsadby
na základě rozhodnutí OÚ Strašice z let 2018-2020. Komise vzala na vědomí rozhodnutí AOPK ČR o pokácení 2 ks
dřevin v areálu zámečku Tři Trubky.
RO bere na vědomí Zápis z jednání Komise životního
prostředí ze dne 10.11.2021.

10. Zápis z jednání Komise pro rozvoj obce Strašice

RO projednala zápis z jednání Komise pro rozvoj obce
Strašice ze dne 9.11.2021. Komise se na svém jednání zabývala rekapitulací stavebních akcí v roce 2021. Dále komise dala doporučení, které stavební a projekční práce by
měly být realizovány v roce 2022 (realizace inženýrských
sítí ve Stavební zóně Dvůr, realizace chodníku do Dvora
(v případě opravy krajské komunikace, oprava střechy
na bytovce č.p. 496 – 497, projektová dokumentace na intenzifikaci ČOV, projekt chodníku na Huť, oprava chodníku
na návsi, pokračovat ve výměně zdrojů VO na LED technologii, pokračovat v lokálních opravách místních komunikací, projekt na zateplení budovy č.p. 644, atd.). Zápis
bude zveřejněn na webu obce.
RO bere na vědomí Zápis z jednání Komise pro
rozvoj obce Strašice ze dne 9.11.2021.

7. Žádost – P. Kadlec

11. Rozbor hospodaření – ZŠ Strašice

8. O
 ZV č. 1/2021 o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství

12. Výroční zpráva ZŠ Strašice

RO projednala žádost o instalaci odtokového žlabu na křižovatku a komunikaci u domu č.ev. 55. Z důvodu položení
nového asfaltu bude docházet ke stékání vody při deštích
do ulice a k tvorbě velkých kaluží. Tento jev se projevoval
již za současné situace, kdy nebyl asfalt v této lokalitě položen.
RO konstatuje, že bude na místě provedeno místní šetření a na základě zjištěných skutečností bude rozhodnuto
o dalším postupu.
RO bere na vědomí žádost č.j. 1275/21.

RO projednala návrh nové obecně závazné vyhlášky č.
1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Vyhláška byla aktualizována na základě
legislativních změn zákona č. 565/1990 Sb., o místních
oplatcích. Cena poplatku zůstává stejná jako v roce 2021,
tedy 700 Kč za osobu a rok. Poplatek je nutné uhradit
do 30.6. příslušného roku. Návrh OZV byl zaslán k posouzení na Ministerstvo vnitra ČR, návrh vyhlášky nebyl shledán v rozporu s platnou legislativou.
RO schvaluje návrh OZV č. 1/2021, o místním
poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství.
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RO projednala Rozbor hospodaření ZŠ Strašice
k 30.9.2021. Z rozpočtu zřizovatele byla poskytnuta částka ve výši 3 mil. Kč. Za teplo bylo uhrazeno 615 tis. Kč,
za elektřinu 291 tis. Kč, za drobný dlouhodobý majetek
385 tis. Kč. RO rovněž projednala aktualizovaný odpisový
plán na rok 2021, který zohledňuje realizovaný průchod
mezi pavilony 1. a 2. stupně.
RO schvaluje Rozbor hospodaření ZŠ Strašice
k 30.9.2021. RO schvaluje aktualizovaný Odpisový
plán ZŠ Strašice na rok 2021.
RO projednala Výroční zprávu u činnosti ZŠ Strašice
za školní rok 2020/2021. Základní školu navštěvovalo
na daném školním roce 118 žáků na 1. stupni a 122 na 2.
stupni. Zaměstnance školy tvořilo 28 pedagogických zaměstnanců včetně asistentů pedagogů a 10 nepedagogických zaměstnanců. Celá výroční zpráva je zveřejněna
na webových stránkách školy.
RO schvaluje Výroční zprávu o činnosti ZŠ Strašice
za školní rok 2020/2021.
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13. Nabídka společnosti ČEZ Energo, s.r.o.

RO projednala nabídku společnosti ČEZ Energo s.r.o.
ohledně pronájmu části kotelen za účelem umístění kogeneračních jednotek společnosti ČEZ Energo, s.r.o. Společností byly předloženy indikativní nabídky na umístění
kogeneračních jednotek do prostor kotelen v majetku obce
(na pozemku st.p.č. 568/57 a na pozemku st.p.č. 781).
Z kogeneračních jednotek bude odebíráno vyprodukované teplo, které by mělo snížit cenu tepla v obci. Pronájem
a umístění kogeneračních jednotek bude na dobu 15 let.
Záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce.
RO schvaluje pronájem části kotelny na pozemku
st.p.č. 781 a části kotelny na pozemku st.p.č. 568/57
za účelem umístění kogenerační jednotky dle návrhu
nájemní smlouvy mezi ČEZ Energo, s.r.o. a Obcí
Strašice. RO schvaluje nabídky společnosti ČEZ
Energo, s.r.o. na umístění a provoz kogeneračních
jednotek.

14. Organizační řád Obecní policie Strašice

RO projednala aktualizovaný Organizační řád a schéma
Obecní policie Strašice. Do Organizačního řádu byla doplněna funkce „Strážník – psovod“.
RO schvaluje aktualizovaný Organizační řád
a schéma OPS.

15. Návrh na zavedení pečovatelské služby
– č.j. 1317/21

RO projednala návrh na zavedení pečovatelské služby
(dovoz obědů) pro žadatele, který již není schopen si tyto
služby obstarat.
RO schvaluje zavedení pečovatelské služby dle
žádosti č.j. 1317/21.

16. Návrh na zavedení pečovatelské služby
– č.j. 1318/21

RO projednala návrh na zavedení pečovatelské služby
(dovoz obědů) pro žadatelku, která již není schopna si tyto
služby obstarat.
RO schvaluje zavedení pečovatelské služby dle
žádosti č.j. 1318/21.

17. Zápis z jednání Komise pro partnerské obce

RO projednala zápis z jednání Komise pro partnerské
obce ze dne 22.11.2021. Komise projednávala možnosti
výroby dárku pro bývalého starostu obce Markt Hohenfels, možnosti vánočního přání pro partnerskou obec, cedule o partnerství na příjezdech do obce, atd.
RO bere na vědomí Zápis z jednání Komise pro
partnerské obce ze dne 22.11.2021.
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18. Příkazní smlouva – DOMOZA projekt s.r.o.

RO projednala návrh příkazní smlouvy se společností
DOMOZA projekt s.r.o. Předmětem smlouvy je zpracování
žádosti o dotaci na úpravu areálu Dukla, jedná se o druhou etapu projektu. Za zpracování žádosti bude uhrazena
částka 15 tis. Kč, v případě poskytnutí dotace bude uhrazena odměna ve výši 2 % z objemu přiznané dotace, minimálně však 20 tis. Kč.
RO schvaluje Příkazní smlouvu se společností
DOMOZA projekt s.r.o. ohledně zpracování a podání
žádosti o dotaci na projekt „Rekreační a relaxační
plocha Dukla Strašice – II.etapa“.

19. Program jednání ZO Strašice

RO projednala návrh programu jednání ZO Strašice dne
9.12.2021. RO doporučila, aby se jednání ZO řídilo následujícím programem:
1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Schválení orgánů jednání
4. Náměty a podněty občanů
5. Nakládání s majetkem obce:
a) Smlouva o smlouvě budoucí – Vodafone
6. Rozbor hospodaření obce Strašice k 30.9.2021
7.	Rozpočtové opatření obce Strašice č. 8-2021,
9-2021
8.	Pravidla Rozpočtového provizoria obce
Strašice na rok 2022
9.	Střednědobý výhled rozpočtu obce Strašice na roky
2022-2023
10.	OZV č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství
11.	Schválení dohody o provedení práce s členy
ZO Strašice
12. Informace o poskytnutých dotacích, žádost o dotaci
13. Kontrola usnesení
14. Interpelace zastupitelů
15. Návrh usnesení
16. Závěr
RO schvaluje návrh programu jednání ZO Strašice
dne 9.12.2021.
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Prosinec ve znamení Vánoc
Ani letošní rok se neobešel bez nouzových stavů, bez
protipandemických opatření. Nacházíme se ve velmi složitém období, ve kterém je důležité udržet si dobrou náladu
a hlavně zdraví. Pro obce v České republice byl rok 2021
velmi obtížný, protože vlivem vypínané ekonomiky, zaznamenaly propad příjmů. Navzdory těmto skutečnostem
jsme se snažili v naší obci udržet investiční a renovační
trend, nastavený v minulých obdobích. Výhodou bylo, že
jsme byli úspěšní v procesu získaných dotací ze státního rozpočtu. Neutěšená lokalita bývalé Dukly se začala
proměňovat v příjemný sportovní areál. V rámci 1.etapy
byl zde vybudován asfaltový okruh pro aktivity na kolečkových bruslích nebo i jiný druh pohybu. Parkoviště se
čtyřiceti stáními bude primárně sloužit pro muzeum nebo
sportovní areál. Může zde být také vhodné nástupní místo do CHKO Brdy, protože kolem vede turistická značka
směrem k rybníku Tisý. Obyvatelé Kouta jistě ocení novou investici do páteřní místní komunikace, kde se kromě
nového živičného povrchu také řešil odvod povrchových
vod do přilehlé rokle. Nezapomněli jsme ani na část obce
Huť. Nový asfaltový povrch na komunikaci k lesní správě a hlavně na křižovatce hlavní silnice s tankovkou jistě
ušetří tlumiče našich automobilů. K realizaci obou těchto
akcí jsme využili státní dotace z Ministerstva pro místní
rozvoj. Ve středu obce jsme byli svědky úpravy veřejného
prostranství okolo mateřské školy a budovy obecní policie.
Společně s rozkvetlými muškáty na sloupech veřejného
osvětlení opět naše náves díky těmto úpravám zkrásněla.

Finanční prostředky putovaly i do školních budov. Významné bylo dokončení fasády mateřské školy a také
nová střecha na tělocvičně základní školy. Ani v oblasti
inženýrských sítí jsme nezůstali pozadu. Miliony korun
putovaly do nového teplovodu a rozvodů vodovodu a kanalizace.
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I v letošním roce bylo občanské soužití ovlivněné koronavirovou pandemií, ale my můžeme být spokojeni, že alespoň některé kulturní a společenské akce úspěšně proběhly. Strašická pouť a s ní spojené posvícení byla opravdu
vydařená akce. Povedlo se i setkání seniorů ve společenském domě nebo slavnostní připomínka dne 28.října,
spojená s odhalením pomníku našim slavným rodákům,
pánům Polívkovi a Velvarskému. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu u radnice bylo i v letošním roce důstojným
zahájením adventního času ve Strašicích. Důležitá byla
ze strany obce i podpora našich spolků a jsem opravdu
potěšen, jakou bohatou a prospěšnou činnost i v letošním roce spolky dělaly. Rozhodně přispěly k deklarované
soudržnosti a přátelské atmosféře mezi občany. Věřím, že
i přes složitou situaci, při dodržování hygienických nařízení, se podaří zorganizovat další kulturní akce spojené
s vánocemi, jako je vánoční koncert v sále společenského
domu nebo tradiční Vánočák pro mladé. Jistě se těšíme
i na oblíbené vánoční troubení v podání kapely Cheznovanka, které se bude konat dopoledne na Štědrý den. Během tohoto dopoledne a také předešlý podvečer, budeme
vydávat na radnici Betlémské světlo.

Vážení obyvatelé naší obce, dovolte mi, abych Vám
popřál šťastné a spokojené vánoční svátky, plné
zdraví a pohody. Věřím, že je strávíme v klidu, obklopeni svými nejbližšími a přáteli.Zanedlouho nám začne nový rok 2022. Do tohoto roku Vám přeji hlavně
zdraví, štěstí a mnoho úspěchů.
Jiří Hahner – starosta obce
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Vyhodnocení – informační zpráva
za měsíc listopad 2021
Za měsíc listopad řešila OPS tyto přestupky:
Doprava:

15 × přestupek, řešeno
v příkazním řízení (rychlost,
zákazové značky, CHKO)
12 × oznámení odboru
dopravy

Veřejný pořádek:

2 × přestupek

Občanské soužití:

1 × přestupek

Proti majetku:

4 × přestupek - 1× TČ krádeže

OZV č.2/2012:

4 × přestupek

OZV č.2/2015:

2 × přestupek

OZV č.2/2017 (odpady):

1 × přestupek

Nález věci:

2× klíče, 1× klíč od auta

Ověřování pobytu, pověsti:

6×

Řešení stížnosti občanů:

3×

Součinnost s PČR OO Hrádek:

3×

Vážení občané,
v prosincovém výtisku měsíčníku Barňák
bych Vás chtěl seznámit z událostmi
za uplynulý měsíc z pohledu Obecní policie
Strašice.

Veřejný pořádek

Odkládání nepotřebného materiálu ke kontejnerům v sídlišti u pošty - matrace, pod bývalým Skartem na komunikaci
vyhozená další matrace a ve všech sídlištích u kontejnerů
další nevytříděné odpady z domácnosti.
Toto jsou ukázky, jak někteří občané páchají přestupky proti
veřejnému pořádku o odpadech a kazí tak vzhled obce.

Trestná činnost

Další foto je úmyslné poškození skleníku na zahradě pana
Vlčka, kde pachatel vhodil jablka do skleníku a způsobil
mu škodu na majetku.
Další poškození majetku obce Strašice - došlo k převrácení mobilní WC na inlinovém hřišti.
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Nový boom – elektrokoloběžky
Velká většina občanů a dětí neví, že elektrokoloběžka podle zákona patří do kategorie jako jízdní kola. S tím souvisí
výbava u dětí do 18 let: používat ochrannou přilbu, dávat
znamení směru jízdy, nejezdit po chodníku a další… Obecní policie bude provádět kontroly.
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 pro občany je zdarma.

Upozornění

Došlo ke krádeži elektrického měniče na jedné zahrádce
pod penzionem Na poště a k odcizení železného poklopu
na kanalizaci u komunikace ve Dvoře.
V části Kout došlo ke sražení 2 koček automobilem, které
byly poté odvezeny obecní policií k veterináři. Po vyšetření a na následky rozsáhlého zranění byla provedena
eutanázie. Došlo tedy ke střetu se zvířetem a pachatel
(řidič) z místa nehody odejel. Žádný majitel se nepřihlásil,
že postrádá kočky. Pachatel si mne ruce, že nemá žádné
problémy, ale obec zaplatila vyšetření a za eutanázii veterináři 2100 Kč.

Doprava
Z hlediska bezpečnosti řidičů na pozemních komunikacích
a prevenci ohrožování dalších účastníků silničního provozu Vám připomínáme včasnou výměnu letních pneumatik za zimní, a to od 1.11. 2021 – do 31.3. 2022 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, kdy napadne sníh a na komunikacích je vrstva ledu. Proto je nutné přizpůsobit rychlost povaze stavu komunikací !!!
Apelujeme zvláště na cyklisty, aby při zhoršené viditelnosti byli osvětleni, jak vpředu, tak i vzadu, a měli
reflexní prvky.
V neposlední řadě zdůrazňuji u chodců používání reflexní prvků, které je ochrání před střetem s vozidly.
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Blíží se oslavy Mikuláše, závěr konce roku 2021 (Silvestr)
a s tím i oslavy Nového roku 2022, což někteří slaví odpalováním petard, světlic a dalšího pyrotechnického materiálu, při kterém stále více dochází k újmě na zdraví a poškození popálením. K tomuto někdy nebezpečnému materiálu
přichází do styku i děti, které si jej koupí v obchodech bez
vašeho vědomí a byly i případy, že o tom vědí rodiče a děti
se tím chlubí. Potom střílí v okolí obytných domů, veřejných zařízení a objektů. Žádáme tímto rodiče, aby tomuto
nebezpečnému jevu zabránili a dbali o zdraví nejen svých
dětí, ale i dalších občanů a také zvířat. Je zakázáno používat tuto pyrotechniku v blízkosti obytných domů, budeme
tuto skutečnost kontrolovat. Pyrotechniku třídy II. stupeň
nebezpečnosti si mohou zakoupit pouze osoby starší 18
let. Třída I. stupeň nebezpečnosti je určena pouze pro děti
starší 15 let.
Občany žádáme, aby při používání pyrotechnických prostředků dodržovali zásady bezpečnosti a místa pro používání, které jsou uvedeny na zadní části výrobků, a neohrožovali zdraví své, jiných osob a zvířat. Povinností
každého je úklid, tedy likvidace použitých pyrotechnických prostředků do sběrných odpadních nádob,
a nenechat je na volném prostranství, protože by tím
docházelo k přestupku proti veřejnému pořádku, a to
zanedbáním povinnosti úklidu. Nevyhořelé části pyrotechniky (zapalovače) jsou jedovaté a po požití zvířetem může dojít k otravě.

Vážení občané,
na závěr roku 2021 mi dovolte za celý kolektiv
Obecní policie Strašice popřát Vám příjemné
prožití svátků vánočních, mnoho štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů v Novém
roce 2022.
Ing. Frajt Luboš, velitel Obecní policie Strašice
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Zajímavosti ze Základní školy Karla Vokáče
Strašice za měsíc listopad
Závod horských kol
V podzimním období se žáci naší školy vždy zúčastňovali populárního závodu horských kol na Žďáru u Rokycan.
Jelikož se soutěže AŠSK v našem okrese v tomto školním
roce zatím stále ruší, rozhodli jsme se obdobný závod pořádat přímo pro žáky naší školy. Využili jsme parádního
terénu našich brdských lesů, který je pro horská kola jako
stvořený, a vyzvali jsme dobrovolníky k účasti. Cyklistické
klání proběhlo v pátek 5. listopadu v odpoledních hodinách. Ke startu se postavilo třináct borců ve třech kategoriích, kteří si přivezli své “cyklostroje“ nejen ze Strašic, ale
i Dobříva, Cheznovic a Hůrek.

Za mohutného povzbuzování kamarádů vjížděli do cíle
k budově tělocvičny první závodníci zhruba po dvaceti minutách. Unavení a vyčerpaní obdivuhodnými výkony, zablácení a mokří od podzimních plískanic, ale šťastní a posílení zdoláním a překonáním náročné sportovní výzvy se
postupně střádali u cíle, vzájemně se zdravili a gratulovali
si ke svým výkonům. Absolutním vítězem s obrovským
náskokem se stal Patrik Tomášek z 8.B, nicméně úplně
každý ze třinácti účastníků závodu si zasloužil náš obdiv
a respekt za to, jak náročnou trať zvládl.

Konečné pořadí

Počasí nám nebylo příliš nakloněno, neb chlad, vítr a občasné mrholení úplně nepřispělo ke komfortní jízdě a bylo
potřeba se ozbrojit odhodláním, nadšením a silnou vůlí,
kteréžto našim největším sportovcům rozhodně nechybí.

Starší chlapci:
1. místo - Patrik Tomášek
2. místo – Jirka Rys
3. místo – Jakub Novotný

Závod byl odstartován u tělocvičny školy a hned v úvodním stoupání se startovní pole “rozbilo“ v závislosti na výkonnosti jednotlivců. Bezmála sedmikilometrová trať se
vinula lesními a polními stezkami posetými pestrobarevným spadaným listím. Kromě spolužáků držících stráž
na kontrolách na trati byli nadšenými i překvapenými diváky našich sportovců lesní tvorové: zvířátka, ptáci a možná
i lesní víly a skřítkové, jak o nich psal Karel Vokáč, jehož
jméno hrdě nese naše škola a kterému byl věnován projekt probíhající právě v těchto podzimních dnech. Sportovci statečně a urputně “polykali“ kilometry, které je pomalu
vedly k vysněnému cíli.

Mladší chlapci:
1. místo – Jáchym Spáčil
2. místo – Matěj Toma
3. místo – Marián Trunec
Starší dívky:
1. místo - Karolína Tomášková
…a všichni ostatní, kteří ač ne medailově oceněni,
získali náš obdiv:
Terezka Nodžáková, Erik Kolář, Dan Žiačik,
Lukáš Klír, Filip Andil a Petr Vacek
Mgr. Pavla Hrazdilová

Projekt „HALLOWEEN“

Závod horských kol
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V dušičkové atmosféře úterního druhého listopadového
dne proběhl na naší škole projektový den „Halloween“.
Tento keltský svátek, který prolíná svět živých a mrtvých,
jsme s dětmi oslavili tradičními zvyky, které k Halloweenu
patří. Do školy děti dorazily v maskách duchů, čarodějnic,
kostlivců..., ale i dalších zajímavých kostýmech. Ráno přinesli kreativní žáci vydlabané dýně, které ozdobily přízemí
druhého stupně. V hodinách se pak učilo v duchu tohoto
tématu, v českém jazyce kupříkladu psaly děti „strašidelný
diktát“, který je velmi bavil, ve výtvarné výchově se pokusily vyjádřit atmosféru Halloweenu a podobně probíhala
výuka i v ostatních předmětech.
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kých anglických písní, stavěla si příbytky, zkrátka konala
nejrůznější aktivity svátku Halloween – starého keltského
svátku, jež se převážně slaví v anglicky mluvících zemích
a je spjat s nástupem zimy. A mimo jiné i možností sdílet
chvilku s těmi, co nás již opustili.
Mgr. Zuzana Andrlíková

Strašení se školní družině
Halloween

Nejvíce jsme se věnovali oslavě tohoto tématu v anglickém jazyce. Reálie jsme vyhledávali v článcích anglických
časopisů, řešili kvízy a hádanky, bavili se zábavným čtením o halloweenských zvycích a dávali jsme dohromady
slovní zásobu k tomuto tématu. Nejvíce děti bavily soutěžní aktivity s „foukáním pavouků“, lovením jablek ve vodní
lázni, tvoření mumie či tančení tance kostlivců. Druhý den
proběhlo vyhlášení soutěže o nejkreativněji vydlabanou
dýni a nejpoutavější halloweenskou masku.
Výstup z magického dne pak žáci za domácí úkol zpracovávali do pestrých pracovních listů a o zážitcích jsme si
ještě dlouho anglicky povídali v dalších hodinách anglického jazyka.

Oceněni za nejkreativněji vydlabanou dýni:
Pavel a Markéta Štokrovi, Jakub Havel, Anna Elicarová,
Hana Mráčková, Marian Trunec, Monika Karlíčková, Kateřina Svobodová, Vallery Šlechtová

Oceněni za nejpoutavější
halloweenskou masku:
Vallery Šlechtová, Marek Červenka, Marian Trunec, Julie
Rothová, Nela Pištová, Patrik Tomášek, Michaela Přerovská, Daniela Gaherová, Markéta Štokrová a Romana
Tomcová

Strašení ve ŠD

Halloweenské strašidelné soutěžení děti zažily ve školní
družině, kde si zasoutěžily v družstvech. Družstva se jmenovala Pavouci, Pavučiny a Netopýři. Soutěžily v zabalení mumie, v pamatování si strašidelných předmětů, v letu
na koštěti a jiných soutěžích.
Odměnou jim byly sladkosti, které si na závěr vytahovaly ze
strašidelné krabice. Také jsme v družině dětem přichystaly
Halloweenský maškarní karneval. Děti si zatančily a zasoutěžily. Byla zde strašidla, nechyběli černokněžníci, čarodějnice, zombie školačka, kostlivec pirát a další... Obě akce se
vydařily a dětem se moc líbily.
Eva Buchová

Mgr. Pavla Hrazdilová

Projekt „Termovize do škol“

Halloween na 1. stupni

Ve čtvrtek dne 4. listopadu na naší škole proběhla zajímavá
akce - „Termovize do škol“.

Na projektové dny, které se v jednotlivých třídách na 1. stupni naší školy tento týden uskutečnily, se žáci pečlivě a s velkým potěšením připravovali. Od úterý školou svištěla podivně vyhlížející stvoření, která mnohdy naháněla hrůzu.

Jedná se o projekt týmu z výzkumného centra NCT Západočeské univerzity v Plzni, který má pomoci žákům zábavnou a interaktivní formou pochopit, jak funguje teplo.
S využitím svých letitých zkušeností v této oblasti vyvinuli
speciální termokameru, kterou používají jako výukovou pomůcku.

Strašidla své úkoly během projektových dní plnila s nadšením a elánem. Vyráběla dýňové lucerny, počítala dušičky, tvořila své životopisy a podobizny, rejdila v rytmu divoProsinec 2021 – ROČNÍK XXVIII
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kteří za pomoci termokamer prováděli s žáky tříd 6.A, 7.B
a 9.A různé pokusy týkající se tepla, např.: měření teploty
osoby, zkoumání tepelného záření různých materiálů, trik
s „ neviditelným inkoustem“, zkoumání emisivity materiálů
(schopnosti vyzařovat), soutěž se zahříváním squashových
míčků (přenos tepla) atd. Žáci byli tímto ozvláštněním výuky nadšeni.
Termokamery byly škole zapůjčeny do poloviny listopadu,
takže se s nimi při výuce seznámí i další třídy obou stupňů.
Jiří Vondrášek

Bezpečná cesta do školy
V pátek 5. listopadu se naši prvňáčci i druháčci zúčastnili
besedy s obecním strážníkem panem Bc. Václavem Svobodou. Vybaveni reflexními vestami jsme vyrazili na praktickou výuku správného přecházení přes přechod.
Během setkání jsme si zopakovali dopravní značky, prohlédli jsme s nadšením policejní vůz a také jsme se dozvěděli, že na obchůzkách obcí bude provázet strašické strážníky služební pes Falco. Už se těšíme na příští setkání,
které proběhne na jaře.

V rámci školského vzdělávacího programu si žáci obou
stupňů každoročně připomínají památku vlastence, básníka a učitele Karla Vokáče, jehož jméno strašická škola
čestně nese ve svém názvu od r. 1990. V letošním roce se
první listopadový týden ve všech třídách žáci v hodinách
českého jazyka, dějepisu, vlastivědy a výchovy k občanství
věnovali životu a dílu Karla Vokáče. Při této příležitosti byla
též vzpomenuta památka jeho dcery, paní Věry Šmolíkové.
Oba tito vzácní lidé celý svůj život zasvětili práci s dětmi a byli jim příkladem čestného a dobrého života. Žáci
si rovněž ve vstupních prostorách školní budovy prohlédli
miniexpozici (fotografie z Vokáčova mládí, písemnosti, vězeňský oděv, bustu aj...) a seznámili se s krásnými texty
Uhlířských pohádek.
Mgr. Marcela Paulová a Bc. Tereza Mračková

Úspěch v soutěži s dopravní tématikou
V úterý dne 9. listopadu zavítala do naší školy paní
por. Bc. Hana Kroftová z rokycanského oddělení Policie

Mgr. Monika Kebrlová

Projekt „Karel Vokáč – život a dílo
regionální osobnosti“

Projekt K. Vokáč (třída 7.B)
Prosinec 2021 – ROČNÍK XXVIII
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ČR, aby předala žákyni 4. třídy Zuzaně Strakové diplom
a věcnou cenu za krásné 2. místo v druhé kategorii
krajského kola výtvarné soutěže „Zebra se za tebe nerozhlédne“. Tuto osvětovou soutěž s dopravní tématikou
vyhlásila Policie ČR pro všechny kraje republiky, vítězné
práce poté postoupí do kola celostátního.
Děkujeme Zuzance za vzornou reprezentaci školy!
Mgr. Alžběta Kapolková

V místnosti nechybí hrnčířský kruh, vypalovací pec a další pomůcky jako jsou např. lazury, různé barvy, drátky,
štětce, špachtle, vykrajovátka a děrovače, bez kterých se
žádná tvořivá činnost prakticky neobejde. Stěny učebny
jsou pokresleny veselými obrázky žáků, celková atmosféra podporuje v dětech jejich tvořivost a umělecké nadání.
Žáci zde pracují samostatně i týmově. Každý žák disponuje dostatečně velkou pracovní plochou k tomu, aby mohl
ukázat, jak talentovaný a šikovný je. Prostory těchto dílen
navštěvuji žáci s nadšením.

Čtenářské dílny na druhém stupni

Bc. Tereza Mračková

Hodiny výuky literatury zpestřují žákům druhého stupně
„čtenářské dílny“, při kterých žáci navštěvují školní čítárnu a věnují se nejrůznějším čtenářským aktivitám. Mohou
pracovat s vlastními donesenými knihami, anebo si nějakou knihu podle svého zájmu vyhledají v hojné nabídce
titulů nejrůznějších autorů a žánrů. Školní čítárna je moderní a prostorná a každý si nakonec pro sebe najde tu
pravou knížku... Prostředí školní čítárny podněcuje v dětech tvůrčí fantazii, zájem o četbu a také rozvíjí jejich čtenářské dovednosti. Žáci zde pracují samostatně i týmově, mohou využít přítomné relaxační prvky - měkké pytle
nebo velký koberec. Učebna je plně vybavena audiovizuální technikou a interaktivní tabulí. Na výuku v čítárně se
děti vždy těší.

Online turnaj v Pišqworkách a pořízení
mobilní učebny

Mgr. Marcela Paulová a Bc. Tereza Mračková

Kurz počítačových dovedností pro učitele
Ve čtvrtek dne 11. listopadu proběhl v učebně informatiky
kurz rozvoje počítačových dovedností pro zájemce z řad
pedagogů školy. Lektorem byl pan Ing. Miroslav Čejka, vyučující informatiky na SŠ Jeřabinová, Rokycany. Účastníci
si prohloubili dovednosti používané v operačním systému
Windows a v aplikaci MS Word. Pan Čejka velmi fundovaně objasnil přítomným různé možnosti práce se soubory
a adresáři a také se základním zabezpečením dat. Kurzy
na různá témata počítačové gramotnosti budou pokračovat i v příštích týdnech i měsících.

Je tomu měsíc, kdy proběhlo školní kolo v Pišqworkách.
Nyní nadešel čas zúčtování – online turnaj. Online svět je
trochu nevyzpytatelný, a tak ani organizátorům soutěže
PIŠQWORKY nepřipravil jednoduchý start bez technických
závad. Nicméně se podařilo vše doladit a chyby odstranit.
Tudíž mohly čtyři týmy naší školy 10. listopadu ve 13:00
hodin změřit své síly se soupeři Plzeňského kraje. První
online turnaj piškvorek v historii školy.
Pětičlenné týmy sehrály celkem 7 dvojduelových kol. Tentokrát každý duel začínal rozehráním SWAP 2.
Naši reprezentanti – týmy Miláčci, Marťánci s.r.o., Kobry
a Štokříci - bojovali jako tygři. Prostě, jako v každé hře,
chtěli zvítězit. Tento boj bez kompromisů trval bez mála 2,5
hodiny. Po sedmém a zároveň závěrečném kole byl verdikt
jasný. Ze 34 týmů, které se online turnaje v Pišqworkách
zúčastnily, naše želízka v ohni dopadla následovně:
8. místo: Marťánci s.r.o. (tým 8. ročníku)
9. místo: Miláčci (tým 9. ročníku)
14. místo: Kobry (tým 7. ročníku)
15. místo: Štokříci (tým žáků 8. a 9. ročníku)

Mgr. Bc. Pavlína Dostálová Zechovská

Výuka předmětu „Tvořivá dílna“

Děkujeme, byli jste skvělí! Těsně nás minul postup do regionálního kola – z 34 týmů postoupilo prvních 5.

Během výuky předmětu „Tvořivá dílna“ navštěvují žáci osmých tříd učebnu, která vznikla za účelem výuky výtvarné
výchovy a nejrůznějších rukodělných činností. Učebna je
moderně vybavena, je prostorná a máme zde možnost
vyrábět nespočet keramických a dalších výrobků. Děti
mohou využít všech potřebných předmětů a materiálů,
kterých máme v této dílně k dispozici velké množství.

A kdeže je ta druhá premiéra? Soutěžící potřebovali disponovat vyhovujícím zařízením, splňujícím určité parametry pro online hru. Tím se staly nové tablety. Respektive
nová mobilní učebna, kterou škola v letošním roce pořídila.
Součástí této učebny je 20 tabletů a mobilní dokovací stanice. Tato učebna je k dispozici všem vyučujícím školy a má
pomoci výuku na naší škole posunout o další „level“.

Prosinec 2021 – ROČNÍK XXVIII
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Pro nás, školní organizátory, žáky i mobilní učebnu byly
online Pišqworky velkou zatěžkávací zkouškou. Zvládnout
a zajistit vše tak, aby se předešlo případným nejasnostem,
technickým závadám a dalším nástrahám, které se mohou
objevit v online režimu. Ale dali jsme to, všichni a se ctí.
Tak příští rok znova …
Mgr. Pavlína Dostálová Zechovská a Mgr. Olga Škardová

Den otevřených dveří ve třídě 1.A
Ve středu 10. 11. přišli do třídy 1.A žáci v doprovodu svých
rodičů, kteří zavítali do školy v rámci Dne otevřených dveří.
Prvňáčkové se na tento den velice těšili, svým maminkám
a tatínkům předvedli, co se již od září naučili. Proběhla hodina českého jazyka a matematiky. Děti ukázaly, jak dokážou přečíst probrané slabiky a první slova, jací jsou písaři
a počtáři, jaké aktivity během výuky zvládají. Rodiče mohou být na své školáky náležitě pyšní.
Mgr. Monika Kebrlová, třídní učitelka 1.A

Projekt „Termovize do škol“ ve třídě 2.A
Zapůjčené termokamery nám prvňáčkům a druhákům udělaly mnoho radosti. Nejprve jsme nevěděli, co to je za tabulky a k čemu slouží, ale pak jsme opět nevěděli, co zkoumat
dříve. Jestli měřit teplotu svého těla či spolužáka nebo měřit
tepelné stopy či snad zkoušet propustnost materiálů. Pokusů bylo mnoho a otázek ještě víc. Díky projektu „Termovize do škol“ jsme zase o chloupek, možná o dlouhý chlup,
chytřejší.
Žáci 2.A a paní uč. Mgr. Zuzana Andrlíková

příč všemi třídami druhého stupně, nastoupily v tělocvičně
k slavnostnímu nástupu skutečně vyrovnané týmy a nikdo
si netroufal odhadnout budoucího vítěze.
Turnajové boje probíhaly systémem “každý s každým”
a my jsme tak mohli zhlédnout šest skutečně parádních,
nejednoznačných a napínavých zápasů. Až do posledního zápasu nebylo o vítězi rozhodnuto a kluci a holky předváděli opravdu bravurní výkony, z kterých jsme
s kolegy tělocvikáři i s nadšenými diváky měli obrovskou
radost. Škoda, že jsme nemohli poměřit své síly i s družstvy na okresní a krajské úrovni, jak jsme byli zvyklí v minulých letech.
Po spočítání všech bodů a výsledného skóre bylo v závěru o vítězi přece jen rozhodnuto. Vítězem turnaje se stal
tým s češtinářsky pochybným názvem SÝLA BAMBUSU ve složení Patrik Tomášek, Lukáš Klír, Markéta Štokrová, Martina Nováková, Jakub Havel, Marian
Trunec, Karel Grubl a Ondra Droppa.
Druhé místo patřilo týmu KORBY ve složení Michal
Boháč, Martin Sklenář, Filip Andil, Dan Žiačik, Pavla Popelková, Niky Dovicová a Tadeáš Hromka. Třetí
bronzovou pozici vybojovali sportovci, kteří trošku
jménem družstva nekorespondovali s barvou výsledného medailového kovu - ZLATÍČKA - se jmény Míša
Lang, Dominik Mudra, Jakub Balvín, Tomáš Phuong,
Jakub Vostatek, Bára Valčková, Niky Tomášová a Petr
Droppa. “Bramborovou” neoblíbenou čtvrtou pozici
obsadilo družstvo CHÁLEČKY, což ale v tomto vyrovnaném turnaji vlastně vůbec nebyla velká prohra
a sportovci - Jirka Rys, Pája Štokr, Kája Tomášková,
Filip Šoltys, Honza Šána, Elen Špelinová a Jakub Novák - se za své výkony vůbec nemusí stydět.

Turnaj v házené
V pátek 12. listopadu proběhla další sportovní akce pro naše
děti. Uspořádali jsme pro všechny pohybové nadšence druhého
stupně školní turnaj v házené.
Do turnaje se nám přihlásila téměř čtyřicítka žáků. Kluci a holky,
kteří si chtěli zpestřit páteční odpoledne, věnovat se činnosti prospěšné jejich zdraví, strávit čas se
svými kamarády jinak než v lavici
učebny a “poprat” se o uznání,
potlesk a obdiv nadšených diváků, byli rozděleni do čtyř družstev.
Protože jsme sestavy družstev
losovali z výkonnostních košů naProsinec 2021 – ROČNÍK XXVIII

Turnaj v házené
strana 14

Děkujeme našim sportovcům za skvělé výkony a za bezvadnou atmosféru, kterou spolu s diváky v tělocvičně vytvořili, a těšíme se na další sportovní akci.
Mgr. Pavla Hrazdilová

Dopravní soutěž mladých cyklistů
I v letošním školním roce se konala Dopravní soutěž mladých cyklistů - BESIP. Oproti zaběhlým pořádkům se ovšem odehrávala online. Jednotlivé týmy musely zpracovat
jedno vybrané téma, vytvořit prezentaci a nejlépe i video,
které by se zvolenou problematikou zabývalo.
Naše škola do soutěže přihlásila 1 tým složený ze žáků
8.B třídy: Štěpán Andrlík, Pavel Štokr, Markéta Štokrová a Karolína Tomášková. Téma práce znělo: Kontrola
technického stavu jízdního kola - na co nezapomenout před jízdou. Naše práce zvítězila v okresním kole
a v krajském kole se umístila na krásném 2. místě, především kvůli perfektnímu videu, které zpracoval a natočil Štěpán Andrlík. Děti se mohou těšit na velký balík
hodnotných cen.

Vážení čtenáři časopisu Barňák,
vzhledem k tomu, že se opět rok
sešel s rokem a na stránkách tohoto časopisu se setkáváme v tomto roce již naposledy, dovolte mi
popřát Vám jménem vedení školy
a celého pedagogického sboru příjemné a klidné prožití vánočních
svátků a v novém roce 2022 pevné
zdraví, hodně štěstí, pohody a příjemných chvil s informacemi a zajímavostmi z naší Základní školy
Karla Vokáče Strašice.
Mgr. Martin Straka, ředitel školy

Mgr. Tomáš Koudelka

Pozvánka na akci ZŠ Karla Vokáče Strašice:
Středa 22. 12. 2021 od 17 hodin „Živý betlém“
Přijďte si s námi zazpívat koledy a užít si vánoční atmosféru
Prosinec 2021 – ROČNÍK XXVIII
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Mateřská škola obrazem

Projektový den Bramboriáda
Projektový den Bramboriáda

Projektový den Bramboriáda

Projektový den Bramboriáda
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Draci

Muzeum technického stavitelství Plasy

Muzeum technického stavitelství Plasy
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Muzeum technického stavitelství Plasy

VÁM PŘEJE
S
T
R
A
Š
I
C
E

Prosinec 2021 – ROČNÍK XXVIII

strana 18

Tak trochu jiný rok
Asi nikdo z nás nečekal, že se i v letošním roce dočkáme tak zásadních omezení, plynoucích z celosvětové
pandemie. I přesto se nám podařilo uspořádat několik hezkých kulturních akcí. V jarních měsících jsme sice
mohli jen půjčovat knihy pomocí „výdejního okénka“, ale pak už se situace začala zlepšovat a my jsme mohli
otevřít muzeum, knihovnu a připravovat plánované akce. Mezi první patřila vlastivědná vycházka na Lipovsko,
dále jsme společně s Komisí pro kulturu, sport a turismus připravili pro děti Hurá prázdniny a velkou radost
jsme měli z toho, jak jste se bavili při tradičním Strašickém posvícení. V podzimních měsících se situace sice
zase začala zhoršovala, přesto jsme uspořádali ještě několik hudebních koncertů, slavnostně jsme odhalili
pomník rodákům p. Polívkovi a p.Velvarskému v areálu muzea, uskutečnila se ještě jedna vlastivědná vycházka na vrchol Bábovka, lampionový průvod pro děti, setkání seniorů. V čase adventním bychom chtěli ještě
uspořádat Putování za čerty, vánoční koncert a tradiční „Vánočák“ pro mladší generaci. Samozřejmě již nyní
plánujeme kulturní akce na rok 2022 a doufáme, že se situace zlepší a my je budeme moci všechny uspořádat.

Chtěli bychom Vám popřát klidný advent, hezké vánoční svátky
a těšíme se na Vás v příštím roce.
Zaměstnanci Kulturního odboru obce Strašice
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Setkání seniorů
Dne 4.11.2021 proběhlo již tradiční setkání seniorů. Byli jsme překvapeni, v jakém počtu
jsme se sešli v tak těžkém období. Na setkání
přišlo kolem 70 spoluobčanů.
Program zahájil úvodním slovem pan starosta Jiří Hahner, poté vystoupil pěvecký sbor ZŠ Karla Vokáče v čele
s panem učitelem Mgr. Petrem Šilhánkem. Pěvecký sbor
si připravil i milé překvapení v podobě písně, kterou složili
sami žáci.
Dalším vystoupením nezklamal ani pan Mgr. Tomáš
Makaj, který si tentokrát připravil povídání – Toulky po Brdech aneb Kam na výlet. Povídání doprovodil krásnými
snímky brdské přírody.
O příjemné zakončení setkání seniorů se postarala nejen
muzikou, ale i vtipným průvodním slovem kapela Cheznovanka.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným a těšíme se na další sekání, Komise pro občanské záležitosti
obce Strašice.
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TJ Spartak Strašice – oddíl Sport pro všechny
Rok 2020, vzhledem k epidemiologické situaci, nepřál nejen kulturním akcím, ale rovněž akcím sportovním. Přerušilo se na celý rok veškeré cvičení, zejména žactva a těžko se nám nyní navazuje na předešlé roky.

vedením, ale i co se týká počtu cvičenců. Věříme, že se
nic nepokazí a od příštího roku se budeme připravovat
na další Golden Age Gym Festival 2022.
Jana Andrlíková

Od září 2021 byly zahájeny cvičební hodiny:
Rodiče a děti: čtvrtek od 17.00 – 18.00
Žákyně: pondělí od 16.30 – 18.00
Ženy: čtvrtek od 19.00 – 20.00
Rovněž zahraniční akce byly v roce 2020 přesunuty o rok.
Mezinárodní akce Golden AgeGym Festival, která se pravidelně koná každé 2 roky, se uskutečnila od 3. – 8. října
2021 v řeckém městě Rethymno na Krétě. Jedná se o vystoupení cvičenců věkové skupiny 55+. I tato akce byla
velmi ovlivněna současnou covidovou situací. Přestože
bylo zastoupeno 16 států, účastníků bylo méně než v předešlých letech. Česká republika měla ve třech skladbách
zastoupeno asi 60 cvičenců, což byl největší počet ze
všech. Předvedené skladby měly velký úspěch nejen pro-
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Green deal – chyba nebo naděje?
Ing. František Nerad – autorizovaný stavební inženýr
V listopadu se na webu naší partnerské obce objevil leták,
který občany jednak informuje a jednak vyzývá k odpovědnému přístupu k našemu životnímu prostředí. Pravda i v našem listopadovém Barňáku se objevily informace o našem
životním prostředí a odpovědných občanech, kterým není
jedno, jak vypadá jejich životní prostor. Nicméně není to totéž, k čemu vyzývají občany v Bavorsku a v západní Evropě. U nás se jedná jen o nápravu blbosti nebo chyb, které
někdo zavinil v minulosti, nebo i včera, ale v Bavorsku už
myslí na vzdálenou budoucnost, nikoli jen svého okolí, ale
ochranu klimatu celé Evropy, potažmo světa.
Poslouchám-li v televizi výlevy našich ústavních činitelů,
je mi dost smutno z toho, co z nich vypadává za názory
na naši klimatickou situaci a zejména budoucnost. A je fakt
jedno, z které jsou strany. Unisono nadávají na něco, co
dosud ani neexistuje a matou lidem hlavy zcela zavádějícími informacemi. Green deal ještě není projednán, a není
to ani nařízení EU, ale návrh na jedno z možných řešení.
Je to naděje, že vědomě nezničíme životní prostředí všem
lidem a zvířatům. Pan premiér Babiš byl na jednání o tom,
schválil to a nevěřím, že nerozuměl tomu, pro co zvedá
ruku. Měl přijet z toho jednání a říci nám všem, že se pro
Evropu připravuje něco nadějného, co zlepší nejen naše
životní prostředí v ČR, ale životní prostředí pro všechny.
Jen o tom bude ještě spousta jednání. Problém pana Babiše je, že nechce jednat, chce jen nařizovat, co se mu
hodí do kšeftu, takže se vrátil a od té doby nadává na to,
pro co hlasoval. Problém většiny lidí u nás je, že mají zásadní odpor k něčemu, co ještě není a dále, že se nechtějí
dívat dopředu, kdo a co je před námi, ale ohlížíme se dozadu, kde pokulhávají ti horší a srovnáváme se s nimi, ne
s těmi lepšími.
V Bavorku už jsou dávno za tím, že sbírají odpadky po bordelářích, upravují veřejný majetek, o který se vlastník –
stát a obce – nestarají, ale přemýšlejí a realizují zařízení,
která chrání celé životní prostředí – tedy zemi, vzduch
a vodu. Víte například o tom, že KÚ Plzeňského kraje
kdysi schválil usnesení, že se v našem Kraji nesmí stavět
větrné elektrárny? Ještě vloni jsem se na předvolebních
jednáních do Krajů ptal kandidujících, jestli to zruší.

to postavil, vznikl zákaz stavby těchto věcí v Plzeňském
kraji. Myslím si, že to není kvůli „tzv. ochraně“ přírody, ale
o závisti.
Když jedete do Vídně z Linze, uvidíte stovky větrných elektráren.Nevím, jestli tam lidé také nadávají na ničení reliéfu
krajiny, nicméně rozhodli si v referendu, že nebudou stavět
jaderné elektrárny, tak protesty proti větrným elektrárnám
by je usvědčily z hlouposti. No a vyhnuli se hloupému hádání politiků, kdo bude tu jadernou elektrárnu stavět.

Odpověděli mi všichni zprava i zleva, že nezruší. Podle
bývalého starosty Bernharda Grafa, jde takovéto nařízení
proti záchraně klimatu. Kdysi mi řekl, že pořídili do vlastnictví obce větrnou elektrárnu, která jim vydělává nějaké
peníze do rozpočtu. Když jedete na Rozvadov, už z našeho území jsou vidět větrné elektrárny v Bavorsku. Dělal jsem v roce 2013 stavbyvedoucího na stavbě větrné
elektrárny v Dožicích u Nepomuka vysoké 50 m a majitel
mi vyprávěl o martýriu, které měl s povolením. Hned jak
Prosinec 2021 – ROČNÍK XXVIII
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moje foto z Rakouska před Vídní

popelnice u domu č.p. 444 - 445 se nevyváží

Když přestavovali v Hohenfelsu radnici, udělali vytápění
ze systému voda – voda z potoka, který pramení nedaleko
radnice. Když jedete v Německu po malých vesnicích, vidíte na tisíci střechách fotovoltaické elektrárny, kterými si
obyčejní lidé pomáhají k úsporám výdajů za energie a šetří také životní prostředí. V českých obcích jsou to buď
lidé bohatí, kteří vlastně ani šetřit nepotřebují, nebo lidé,
na které ostatní pohlížejí jako na podivíny. Ještě, když
Bernhard starostoval, chlubil se mi, že už mají v obci veřejnou nabíjecí stanici na elektrokola a připravují veřejnou nabíjecí stanici pro auta. Nevím, nebyl jsem tam už
dlouho, takže nevím, zda už to je hotové. Nedávno mi
napsal, že si koupili s manželkou elektroautomobil popsal jeho výhody:

mnoho lidí u nás. Jen v Německu takovéto lidi nestraší
premiérka Green dealem, ale dělá všechno pro to, aby
tohle zvládli skoro všichni a aby opravdu pomohli klimatu
celé Evropy a ne pouze nějakému koutu v obci. Green
deal je dnes pouze návrh cesty, kterou bychom měli jít,
aby tady mohli ještě naše vnoučata žít, alespoň jako jsme
žili my. Pravda je, že nás čeká ještě velmi dlouhá cesta,
než budeme tam, kde jsou dnes v Hohenfelsu a než se
odnaučíme, že se nadále nelze chovat k Zemi jako ke zbytečné věci, kterou k životu vlastně nepotřebujeme. Je to
na jednom každém z nás.

„Für eine Strecke von 100 km braucht man gerade mal
für 4 Euro Strom. Billiger geht es nicht. Mit einer Batterieladung kommt man ca. 250 km weit. Dann muss man
wieder an eine Ladesäule. In der Garage haben wir eine
Ladestation. Wenn die Batterie leer ist, dauert es ca. 5
Stunden, bis man wieder 200 km fahren kann. Wir machen
das meistens während der Nacht. Es ist wirklich einfach.
In Deutschland wird der Kauf von Elektroautos mit ca.
10.000 Euro, und die Errichtung der Ladestation mit 900
Euro gefördert. Da ist es wirklich interessant, auf ein Elektroauto umzusteigen.“

Blíží se konec roku a tak by bylo dobré si do toho nového
přát nejen zdraví pro nejbližší období, ale zdraví pro naše
vnoučata za 50 let.
(fotografie z VE z Dožic a sídliště ve Strašicích jsou také
moje)

Dovolím si to přeložit: „Pro jednu vzdálenost 100 km potřebuje proud za 4 Euro. Levněji to nejde. S jedním nabitím
baterií ujede vzdálenost cca 250 km. Pak musíme opět
na nabíjecí stanici. V garáži jsme zřídili nabíjecí stanici.
Když je baterie vybitá, trvá asi 5 hodin, než můžeme ujet
dalších 200 km. Je to opravdu jednoduché. V Německu
vyjde elektroauto koupit od cca 10 000 Euro a zřízení nabíjecí stanice 900 Euro. Je opravdu zajímavé na elekroauto přejít.“
Nemyslím si, že toto tvrzení mého, dnes už přítele, platí jen pro bohaté lidi. Bernhard je v důchodu stejně jako
Prosinec 2021 – ROČNÍK XXVIII
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Zahrádkářské okénko – Fenologická zahrádka
Co to je „Fenologická zahrádka“? Přehled o tom, jak příroda reaguje na počasí či klima, máme
díky „fenologickým zahrádkám“.
Jejich síť byla založena v roce 1959. Dnes jich je v Evropě
necelá stovka, rozmístěny jsou v 19 zemích včetně Česka.
Díky nim máme přehled o tom, v jaké fázi je příroda – co
kde pučí, kvete, zraje, žloutne apod. Garantem fenologického výzkumu je Český hydrometeorologický ústav, jeho
oddělení biometrických aplikací. Tam se sbírají veškeré
informace z více než 25 stanic v Česku. Tři stanice patří
i do mezinárodní sítě, jejichž měření vyhodnocují i vědci
z Humboldtovy univerzity v Berlíně. Nejstarší byla založena v roce 1999 při observatoři v Doksanech. Další jsou
v Kostelci nad Černými lesy a v Domaníku u Bystřice nad
Pernštějnem. Pro obsluhu všech těchto zahrádek je stanovena jednotná metodika, pozorují se rostliny, jejichž
genetická informace nebyla žádným způsobem pozměněna či upravena. Díky informacím ze sítě stanic můžeme
dokumentovat vliv klimatické změny na rostliny, kalibrovat
data, která získáme z dálkového průzkumu Země – tedy
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z družic. Data slouží k modelování výnosů při vytváření
hydrologických modelů a monitorování enviromentálních
změn. Jen pro představu, díky těmto stanicím jsme se například letos v polovině léta dozvěděli, že výrazně pozadu
byla příroda oproti kalendáři hlavně v Čechách, naopak
na Moravě a ve Slezsku byly teploty vyšší, než by odpovídalo průměru z let 1981 až 2010. Podle reakce přírody
na skutečný průběh počasí, se každý rok rozděluje na fenologická roční období. Rozlišujeme předjaří, časné jaro,
plné jaro, časné léto, plné léto, podzim a zimu. Z obrázku je
patrné, že zima letos skončila trochu dřív, než je obvyklé.
A i plné jaro se oproti dlouhodobému průměru z let 1991 až
2010 lehce předešlo. Všechna dosud vyhodnocená fenologická roční období začala ve srovnání s normálem dřív.
Pokračování dalších informací bude v příštím čísle.
ZO ČZS Strašice

strana 25

Lampionový průvod
Lampion je papírová svítící ozdoba. Může být různých
tvarů i velikostí. Dříve se do jejich vnitřků rozsvěcovala
svíčka. V dnešní době jsou většinou, za pomoci tatínků,
vyplněny diodovými světýlky. Děti tak nebývají smutné,
protože jim lampionky neshoří. Lampionové průvody se
konají po celém světě k různým příležitostem. V Československu za první republiky se lampionový průvod konal
pravidelně ke dni 28. října v předvečer svátku vzniku republiky, někdy i následující den. V současnosti se u nás
konají lampionové průvody většinou okolo 11. listopadu.
V tento den má svátek sv. Martin, který byl u našich předků spojen s nošením světla, později lampionů. Tento rituál
představoval světcovo odhodlání bojovat s temnotou a pro
lidi měl význam soupeření s přicházející zimou.
Ani letos jsme na strašické, ale i přespolní děti nezapomněli a ve spolupráci s Pionýrskou skupinou Trojlístek
jsme pro děti pochod připravili. V naší obci se letos lampionový průvod konal 9. listopadu a se svými lampionky se
zúčastnilo kolem 70 dětí se svými rodiči. Sraz jsme měli
před budovou obecního úřadu a od něho se po setmění šlo kolem kostela sv. Vavřince do části Dvůr, pak Kout
a zpět ke středu obce, kde u knihovny čekala děti zasloužená odměna. Každý, kdo došel až do cíle, dostal sladkou
odměnu a horký čaj. Bohužel jsme nemohli dětem promítnout slíbenou pohádku, protože současná covidová situace se už začala zhoršovat. Myslím si ale, že děti měly
hlavně radost ze svých „svítících pochodní“.
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Strašická RC Revue
I přes zhoršující se epidemiologickou situaci, v sobotu
13.11.2021 uspořádala Pionýrská skupina Trojlístek Strašice svou tradiční akci, kterou jsou závody aut na vysílačku s názvem Strašická RC Revue. Jelikož díky Covid-19
se neuskutečnil jarní 11. ročník této soutěže, posunuli
ho organizátoři na letošní podzim, a tak díky tomu tento podzimní závod zůstal 11. ročníkem. Soutěž probíhá
ve čtyřech věkových kategoriích a závodníci absolvují dvě
soutěže. Jednou je jízda zručnosti a druhou rychlostní závod. Každou soutěž jedou závodníci třikrát a počítá se nejlepší čas. Letos měli závodníci k dispozici okruh Formule
1 a slalomovou dráhu. Závodníci se sešli ve 13 hod. se
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svými stroji, zapsali se na registraci závodu a závod byl
odstartován. Byl to cvrkot a přehlídka zručnosti, trpělivosti
a dovedností, nad kterými se tají dech. Vždyť jde o vteřiny.
Dopadlo to ale skvěle. I letos měly všechny věkové kategorie své zástupce na stupních vítězů. Závod se opravdu vydařil. Děkujeme všem závodníkům, organizátorům,
Místní knihovně Strašice a také všem divákům, kteří
na pořádném závodu nesmí chybět. Doufáme, že jarní 12.
ročník Strašické RC Revue proběhne již za lepších epidemiologických podmínek a všichni si ho pořádně užijeme.
Za PS Trojlístek Petra Sládková
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Muzeum v čase podzimním
I přes proměnlivé počasí podzimních měsíců a postupnému omezování kulturních akcí kvůli koronavirové pandemii, se nám podařilo uskutečnit celou řadu zajímavých
akcí. V minulém zpravodaji jsme zmínili slavnostní odhalení pomníku strašickým spolužákům. O dva dny později
jsme se vydali na Bábovku pod vedením Mgr. Tomáše
Makaje. Naštěstí nám počasí přálo, a tak více než čtyřicet nadšených turistů zdolalo tento zajímavý vrch. Během
výpravy jsme se zastavili i nedaleko posledního uhlířského placu Jana Matěj Mráčka, kde probíhal také výzkum
pana profesora Matouška. S ním se budeme moci setkat
v muzeu i příští rok. Také se snad povede archeology navštívit při jejich práci. U Bébrovny jsme si mohli prohléd-
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nout vzácné ukázky brdského polaření z dob 18. a 19.
století. Poté jsme se vydali do poměrně prudkého kopce,
kde nám byla odměnou pěkná vyhlídka „U Vincka“ . Zde
se měl oběsit nešťastný pasák ovcí, který zde měl také
do nedávna strašit. Slunce velmi příjemně hřálo, a tak
jsme si prohlédli nejen úvozové cesty, ale i pozůstatky
typické brdské dřevěnky, což byly cesty nacházející se
v poměrně vlhkém terénu. Zde jsme připomněli i život
a osud dobřívského kronikáře Františka Ungra, který žil
dlouhá léta na samotě Bébrovně. Naše výprava však
směřovala ještě výš, tedy až na samotný vrchol Bábovky,
kde jsme posvačili a vyrazili zpět do Strašic. Zakončení
proběhlo v hostinci Na Benátkách.
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Když už jsme u putování po Brdech, tak je dobré připomenout spolupráci s plzeňským Českým rozhlasem, s kterým jsme natočili celou řadu nových dílů Toulek. Při této
příležitosti jsme navštívili i vrch Kočka, jehož svahy jsou
zdecimované kůrovcovou kalamitou. K tajemným lesním
zákoutím se specifickým geniem loci patří také Linkův
kříž, jenž je ukryt nedaleko Lázské nádrže.
Průvodcem redaktorky Kateřiny Dobrovolné se stal Tomáš Makaj. Mezi další muzejní činnosti patří i práce v domovské instituci. V té nás čeká období inventarizací a příprav dalších plánů výstav a akcí na rok 2022. S tím souvisí
i přechod na nový systém pro evidenci a dokumentaci sbírek. Stejně tak se postupně zaplňují plány exkurzí, které
jak pevně doufáme, nezhatí ani koronavirová epidemie.
Poslední obdobnou akcí byla přednáška Mgr. Tomáše
Makaje v Jincích. Přednášející se zaměřil na zaniklá lesní
řemesla v Brdech. Na místě byla také domluvena návštěva strašického muzea s výkladem.
Nezahálela ani publikační a propagační činnost. V tisku
je článek do Vítaného hosta, který se týká akce z 28. října. Řešeny byly také další svazky Brdské edice společně
s Mgr. Petrem Prášilem. Po řadě „Podbrdských Pitavalů“
a knihy „Přišli jsme ze Západu- příběh strašických spoProsinec 2021 – ROČNÍK XXVIII
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lužáků“, by měl následovat dlouho avizovaný svazek „Z historie
strašických kasáren II.“ V rámci
rešeršní činnosti je postupně zpracovávána pramenná základna týkající se strašických a dobřívských
osobností. Myšleno je také na projekt Univerzity Karlovy, v jehož
rámci jsou připravovány materiály
o období třicetileté války v naší
obci. Řešitelem celého zadání je již
zmíněný pan profesor Václav Matoušek. Většinu písemných výstupů se nám daří publikovat. Jejich
prezentace proběhla i na dalších
podzimních akcích. Mohli jste nás
tak potkat na „ Šikovných ručičkách“ v nedaleké Svaté Dobrotivé,
které se odehrávali o víkendu 20. - 21. listopadu. O týden
později jsme se zúčastnili společně s Brdskou edicí akce „
Knižní Jižní“, která se konala v Plzni. Za vydatnou pomoc
při prezentaci regionální kultury děkujeme paní Janě Kešnerové. Knihy Brdské edice včetně těch nejnovějších si
můžete zakoupit nejen v budově obecního úřadu, ale také
v našem Muzeu Středních Brd či v místní knihovně.
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Na závěr nám dovolte popřát všem čtenářům, spoluobčanům i všem Vašim blízkým příjemné prožití
vánočních svátků a v novém roce 2022 pevné zdraví,
mnoho štěstí a spokojenosti.
Za Muzeum Středních Brd ve Strašicích
Mgr. Tomáš Makaj
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Novinka v knihovně
Povídačky naší Kačky – logopedické
povídky od Bohdany Pávkové
Tento měsíc vám představujeme novou knihu
pro děti, která může být i hezkým vánočním
dárkem. Povídačky naší Kačky je publikace
určená pro děti, kterým se nedaří správná výslovnost některých hlásek.
Texty jsou sepsané do povídaček, ve kterých je zvýšená frekvence sledované hlásky. Děti si postupně procvičí
problematické hlásky od těch jednodušších až po nejsložitější. Povídku dětem nejdříve přečtete, aby se s ní
seznámily. Následně řeknete slova, v nichž se vyskytuje
sledovaná hláska a děti ji po vás zopakují. Tato logopedická pomůcka děti také pobaví, protože příběhy jsou vtipné
a doplněné veselými ilustracemi. Povídky jsou vhodné pro
všechny děti k poslechu a začínající čtenáři si je mohou
sami přečíst.

Omezení provozu:
Muzeum Středních Brd ve Strašicích bude uzavřeno od 1. – 31. 12. 2021
a Místní knihovna Strašice od 27. – 31. 12. 2021 z důvodu čerpání dovolené.
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Plzeňský skart přeje příjemné prožití
vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí
a úspěchů v roce 2022.

www.plzenskyskart.cz
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