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Čas plyne jako voda v Padrťském potoce a my jsme vkročili do nového roku 2022,
který snad bude lepším než rok minulý. Jen paní zima by nám mohla dodat více sněhu,
tak jako je tomu ve vzpomínkách strašických pamětníků. Sychravý čas podobný
spíše podzimu nepřeje příliš dětským radovánkám.

Z obsahu

Zápis z Rady obce č. 63/12/21, Naše obec a nový rok 2022, Zajímavosti ze ZŠ Karla Vokáče, Informace z MŠ,
Přijdou opět se sluncem i světlé okamžiky…, Inzerce VLS, Pomoc s úhradou nákladů, Zahrádkářské okénko,
Družina o Vánocích myslela na opuštěné pejsky, Informace z kultury.

Zápis z Rady obce č. 63/12/21 (15. 12. 2021)
J. Hahner, M. Straka

I. Doklady a informace na vědomí

1.	Informace: RO byl předložen na vědomí zápis z jednání výkonného výboru Vodohospodářského sdružení
Rokycanska ze dne 3. 11. 2021 a ze dne 3. 12. 2021.
Předmětem jednání bylo projednání variant cen vodného
a stočného v jednotlivých lokalitách. Nájemné pro obec
Strašice by mělo v roce 2022 činit 1,309 mil. Kč, cena
vodného by měla být 57,05 Kč bez DPH.

	Dále byl projednáván odkup 51 % podílu v provozní společnosti. Zápisy budou zveřejněny na webu obce.
2.	Informace: 2. Informace: O byl předložen na vědomí zápis z předsednictva DSO Horní Berounka, povodí Klabavy ze dne 24. 11. 2021. Předmětem jednání bylo shrnutí
aktuálních projektů a dotací. Dále byla podána informace
o přípravě sněmu. Zápis bude zveřejněn na webu obce.

II. Projednáno
1. Projednání zápisu z jednání ZO Strašice

RO projednala zápis z jednání ZO Strašice ze dne
9.12.2021 a přijala opatření ke schváleným usnesením.
RO schvaluje opatření k realizaci přijatých usnesení
ZO Strašice ze dne 9.12.2021.

2. Návrh rozpočtu na rok 2022 – ZŠ Strašice

RO projednala předložený návrh rozpočtu ZŠ Strašice
na rok 2022. Pro rok 2022 navrhla provozní dotaci z rozpočtu zřizovatele ve výši 4,2 mil. Kč. Dále byl předložen
návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023
a 2024. Zde je navržena provozní dotace ve výši 4,4 mil.
Kč a 4,6 mil. Kč.
RO schvaluje Návrh rozpočtu ZŠ Strašice na rok
2022. RO schvaluje Návrh střednědobého výhledu
rozpočtu ZŠ Strašice na roky 2023 a 2024.

3. Investiční priority ZŠ Strašice

RO projednala návrh investičních priorit ZŠ Strašice v letech 2021-2027. Jedná se o priority, které by měly být financovány z programu „Strategický rámec MAP do roku
2027 pro území SO ORP Rokycany“. Obsahem projektu
jsou stavební a technické úpravy stávající infrastruktury
a pořízení nově vybudovaných odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích
a ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce, včetně
aktivit pro zajištění konektivity školy a vybavení ICT, vybudování multimediální učebny. Dále pak stavební a technické úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování
bezbariérovosti školy, úpravy venkovních prostor a zeleně. Předpokládaná výše projektu je 5 mil. Kč.
RO schvaluje investiční priority ZŠ Strašice pro
období 2021-2027.

4. N
 ávrh na zavedení pečovatelské služby
– č.j. 1338/21

RO projednala návrh na zavedení pečovatelské služby
(dovoz obědů) pro žadatele, který není schopen si určité
služby obstarat sám.
RO schvaluje zavedení pečovatelské služby dle
žádosti č.j. 1338/21.
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5. Zpráva z jednání Bytové komise

RO projednala zprávu z jednání Bytové komise ze dne
1.12.2021. Komise nepřidělila žádný byt, neboť žádný volný byt nebyl k dispozici. Příští jednání komise proběhne
5.1.2022.
RO bere na vědomí Zprávu z jednání Bytové komise
ze dne 1.12.2021.

6. R
 ozbor hospodaření k 30.9.2021
– Služby obce Strašice s.r.o.

RO projednala Rozbor hospodaření společnosti Služby
obce Strašice s.r.o. k 30.9.2021. V tomto období byl vytvořen zisk 1,449 mil. Kč. Celkové tržby činily 9,468 mil. Kč.
Výše nákladů činila 8,019 mil. Kč, z toho 3,5 mil. Kč tvoří
platby za plyn a elektřinu. Náklady na ostatní služby činily
2,352 mil. Kč, náklady na opravy byly ve výši 461 tis. Kč.
Čistírna odpadních vod vykázala zisk 599 tis. Kč, skládka
odpadového hospodářství vykázala zisk 377 tis. Kč, tepelné hospodářství vykázalo zisk 945 tis. Kč.
RO schvaluje Rozbor hospodaření společnosti
Služby obce Strašice s.r.o. k 30.9.2021.

7. Cena stočného pro rok 2022

RO projednala návrh ceny stočného pro rok 2022. Cena
vychází z finančního modelu, který je stanoven Státním
fondem životního prostředí. Cena pro rok 2022 je 38,18
Kč/m3 bez DPH.
RO schvaluje cenu stočného pro rok 2022 ve výši
38,18 Kč/m3 bez DPH.

8. Cena tepla pro rok 2022

RO projednala kalkulaci ceny tepla z centrálního topení
pro rok 2022. Cena tepla byla na základě kalkulace nákladů stanovena na výši 548,464 Kč/GJ bez DPH. Nejvyšší
náklady jsou na nákup plynu (4,63 mil. Kč), elektřina (602
tis. Kč), nájem (600 tis. Kč), opravy a údržba (350 tis. Kč),
atd. V roce 2021 byla kalkulace ceny ve výši 548,471 Kč/
GJ bez DPH.
RO schvaluje Cenu tepla pro rok 2022 ve výši
548,464 Kč/GJ bez DPH.
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9. Ceník skládkování odpadů

12. Zápis z jednání Komise životního prostředí

10. Příloha č. 5 smlouvy o nájmu a provozování
vodohospodářského majetku

13. Žádost o pokračování nájmu zahrádky
– P. Buršík

RO projednala návrh nového ceníku skládkování odpadů
na skládce TKO Strašice. Komunální odpad bude ukládán
za cenu 1740 Kč/t bez DPH, objemný odpad za 2070 Kč/t
bez DPH, směsné stavební a demoliční odpady za 770
Kč/t bez DPH. Ceník bude zveřejněn na webu obce.
RO schvaluje Ceník skládkování odpadů na skládce
TKO Strašice s platností od 1.1.2022.

RO projednala aktualizovanou přílohu č. 5 smlouvy o nájmu a provozování vodohospodářského majetku se společností Služby obce Strašice. Přílohou je stanovena cena
nájmu pro rok 2022, nájemné bude ve výši 8 Kč/m3 vyčištěné odpadní vody.
RO schvaluje cenu nájmu vodohospodářského
majetku pro společnost Služby obce Strašice s.r.o.
ve výši 8 Kč/m3 vyčištěné odpadní vody.

11. Příloha č. 5 o nájmu tepelného hospodářství

RO projednala aktualizovanou přílohu č. 5 smlouvy o nájmu tepelného hospodářství se společností Služby obce
Strašice. Přílohou je stanovena cena nájmu pro rok 2022,
nájemné je stanoveno vždy na dobu určitou, nájem ve výši
600 tis. Kč bude uhrazen v roce 2022.
RO schvaluje cenu nájmu tepelného hospodářství
pro společnost Služby obce Strašice s.r.o. pro rok
2022 ve výši 420 tis. Kč za pronájem kotelny a 180 tis.
Kč + DPH za tepelné sítě a technologie.
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RO projednala zápis z jednání Komise životního prostředí
ze dne 8.12.2021. Komise se na svém jednání náhradní
výsadbou, kterou uložil OÚ Strašice v rámci vydání rozhodnutí o povolení kácení dřevin jednotlivým žadatelům
v letech 2018-2020.
RO bere na vědomí Zápis z jednání Komise životního
prostředí ze dne 8.12.2021.

RO projednala žádost o pokračování nájmu zahrádky č.
39 v rodinné linii po zesnulé I. Buršíkové. K zahrádce přiléhá garáž, která bude v rámci dědictví v majetku žadatele. Zahrádku žadatel žádá přidělit svému synovi, Tomáši
Buršíkovi.
RO konstatuje, že vzhledem k tomu že se jedná o nový pacht,
musí být nejdříve zveřejněn záměr pachtu na úřední desce.
RO bere na vědomí žádost č.j. 1386/21. RO schvaluje
záměr pachtu zahrádky č. 39.

14. Dodatek č. 5 ke smlouvě o poskytování
služeb – Rumpold

RO projednala návrh dodatku č. 5 ke smlouvě o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady se společností
Rumpold – R Rokycany s.r.o. Dodatkem jsou upraveny
ceny za svoz komunálního odpadu a ceník skládkování
odpadů na skládce Němčičky, kam je dovážena část odpadů ze sběrného dvora.
RO schvaluje Dodatek č. 5 ke smlouvě o poskytování
služeb v oblasti nakládání s odpady se společností
Rumpold – R Rokycany s.r.o.
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Do roku 2022 hledíme s nadějí
Nový rok 2022 odstartoval, a protože rychlým tempem
ukrajuje dny prvního měsíce, musíme se zodpovědně připravit na jeho klidný a regenerační průběh. Jistě se každý dotazuje, jaký tento rok vlastně bude? Zmítá našimi
životy doba nejistoty na poli zdravotním, jelikož covidová
epidemie se znovu vrací. Tady je na místě držet se víry, že
nákaza už v letošním roce tolik do našich životů nepromluví. Bylo by velice smutné, kdyby se naši občané nemohli
ani letos setkávat při kulturních a společenských akcích.
Mohu Vás ujistit, že všechny tradiční akce připravujeme
a bude pro nás velmi radostné, pokud se bez starosti z nějaké nákazy společně setkáme.

do jednotlivých kapitol tak, aby naše malebná obec opět
trochu lépe vyhovovala všem našim lidem, případně přijíždějícím návštěvníkům. Samozřejmě chceme i v letošním
roce podporovat spolky a organizace, takže bude vypsána opětovně dotace. Z hlediska investic připravujeme další
zvelebování středu obce, bytových domů a v neposlední
řadě i území na Huti i ve Dvoře. Velkým oříškem pro nás
je dokončení nového územního plánu. Doufám, že se nám
podaří přetlačit tendrovou obludu skrývající se pod rouškou
různých okresních a krajských úředníků. Věříme, že nakonec zvítězí zdravý rozum a žádná rezerva pro vodní dílo
v oblasti zámečku Tři trubky nebude.

Všichni jsme si vědomi, jak vypadá situace v našem státě
s cenami energií, a proto je dobrou zprávou, že u nás v obci
poplatkové a úhradové produkty zůstávají přibližně na stejné cenové hladině jako v loňském roce. Poplatek za odpady
se nemění, cena pitné vody zůstává také stejná a cena vody
odpadní se zvyšuje jen mírně dle předepsaného finančního
modelu. Značnou část našich občanů jistě potěší, že cena
tepla dokonce mírně poklesne. V měsíci únoru bude zastupitelstvo obce schvalovat rozpočet na letošní rok a my stojíme před úkolem naplánovat využití finančních prostředků

Protože tento rok je poslední v tomto volebním období,
věřím, že se podaří naprostou většinu záměrů, se kterými
se volební strany ucházely o přízeň voličů, dokončit. Přeji
tedy zastupitelům obce, členům výborů a komisí, všem
zaměstnancům obce mnoho úspěchů v práci pro naši
vesnici. A všem občanům přeji pevné duševní a fyzické
zdraví s vírou, že naše životy bude v roce 2022 provázet
klid a pohoda.
Jiří Hahner – starosta obce

Ilustrační obrázek
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Zajímavosti ze Základní školy Karla Vokáče
Strašice za měsíc prosinec
Čertí škola na prvním stupni

čování pravopisných jevů. Těchto stránek je již značné
množství a jsou na vysoké úrovni, kromě tradičních diktátů existují také různé jazykové hry a soutěže. Práce s tablety přirozenou formou rozvíjí informační gramotnost dětí.
Toto oživení výuky je pro ně vždy vítané a účastní se ho
s nadšením a radostí.
Mgr. Marcela Paulová a Bc. Tereza Mračková

Školní kolo Olympiády v anglickém jazyce
Nejen sportovními dovednostmi, rychlostí a hbitostí svalů
se můžeme u nás na škole poměřovat. Ve středu dne 8.
prosince se konalo klání, kde největší devízou byla komunikativnost a správné zvrásnění mozkové kůry tam, kde se
tvoří vlohy k ovládání cizího jazyka.
Čertí škola

Ráno 3. prosince se to na chodbě 1.stupně hemžilo neukázněnými pekelnými bytostmi. Moc jsme se do školy
těšili, protože nás čekal pekelný den v pekelné třídě se
zapeklitými úkoly.
My jsme ale nevěděli, jak bude vše probíhat. Abychom vůbec mohli do pekelné třídy vstoupit a učit se čertovskému
řemeslu v pekelné třídě pod drápy čertice Kryšpíny, museli jsme splnit mnoho po čertech těžkých úkolů na připravené čertí stezce. A protože jsme to zvládli, přivítala nás
pekelnice v čertí třídě. A pak to začalo: žhavé reje, počty
a pekelně těžký jazyk český, ze kterého jsme měli i my zamotané jazyky čertovské. Vskutku příjemně ošklivé peklo.
Mikuláš k nám také zavítal, ale nezůstal dlouho. Asi proto,
že Mikuláš a anděl v pekelné škole, to nejde dohromady.
Žáci 2.A, 1.A a čertice Kryšpína

Využití mobilní učebny v hodinách
českého jazyka
V měsíci prosinci prošli učitelé školením Mgr. Bc. Pavlíny
Dostálové Zechovské pro práci s nově pořízenou mobilní učebnou. Součástí této učebny je 20 tabletů a mobilní
dokovací stanice, které slouží žákům ke zpestření výuky.
Tablety používáme rovněž v hodinách českého jazyka, kdy
žáci navštěvují zejména webové stránky sloužící k procviLeden 2022 – ROČNÍK XXIX

Téměř dvacítka kluků a holek rozdělená do dvou kategorií
porovnala své schopnosti, dovednosti a znalosti v oblasti
anglického jazyka. Žáci a žákyně se sešli v učebně anglického jazyka, kde nejprve proběhl test toho, jak dokážou
porozumět mluvené anglické konverzaci. Následovala písemná část, ve které pracovali s textem, řešili různé gramatické a pravopisné problémy a na závěr se představili
v krátkém rozhovoru, kde dokazovali svoji pohotovost reagovat v běžné anglické komunikaci, předváděli rozsah své
slovní zásoby a správnost používání gramatických pravidel v praxi.
Rozhovory byly velmi zábavné, přátelské a obohacující
pro obě strany. Po složitém spočítání všech dosažených
bodů bylo o nejlepších uživatelích anglického jazyka rozhodnuto:

Kategorie I.
6. a 7. ročník:
1. místo – Marie Honsová 6.B
2. místo – Hana Závodná 7.A
3. místo – Martin Kocábek 6.B, Anna Elicarová 7.A

Kategorie II.
8. a 9. ročník:
1. místo – Jan Štochl 9.A
2. místo – Martina Nováková 8.B
3. místo – Jiří Veselý 9.B
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(Dalšími účastníky – tedy výbornými angličtináři v rámci
svých tříd – byli: Eliška Sovová – 6.A, Ellen Cíglerová –
6.A, Karolína Chodorová - 6.B, Marek Červenka – 6.A,
Adam Jícha – 6.A, Tereza Brabcová - 9.B, Michal Boháč –
8.B, Jakub Novotný – 9.B, Markéta Štokrová – 8.B, Ondra
Musil – 8.B)
Nejlepší dva soutěžící z každé kategorie nás budou reprezentovat v kole okresním, které by mělo proběhnout
v únoru. Přejeme jim tedy hodně úspěchů a jazykových
zážitků.
Mgr. Pavla Hrazdilová

Florbalový turnaj
Druhý prosincový týden žila naše škola florbalem. V pondělí, ve středu a v pátek proběhly v odpoledních hodinách
turnaje, kde poměřila svoje síly téměř sedmdesátka našich dětí napříč prvním i druhým stupněm.
V pondělí se v tělocvičně naší školy sešli kluci a holky
z druhého stupně. Ve výkonnostních koších jsme opět nalosovali různorodá družstva, která si domluvila taktiku hry,
rozdělení hráčů na herních postech a vybudovala si svou
strategii a motivaci pro co nejlepší hru. Pět týmů chlapců
a dva týmy děvčat o medailové posty bojovaly do vypětí
všech svých sil. Kluci hráli systémem “každý s každým“,
takže se turnajové boje rozdělily do dvou dnů. Dva dívčí týmy pak v obou dnech svedly zápasy pouze o zlatou
a stříbrnou pozici.
V tělocvičně se sešla spousta fanoušků, a tak to za našimi novými florbalovými mantinely žilo stejně jako na hřišti
a atmosféra zápasů byla nabitá vzrušením a bojovností.
Padala spousta krásných gólů, bylo viděno nespočet parádních nahrávek, také ale bylo propoceno nemálo sportovních dresů a unaveno několik svalových skupin v každém hráčském těle…..

v kterých bylo úspěšnější družstvo Prďáci. Vítězství tak
mohly slavit tyto dívky: Niky Dovicová, Pavla Popelková, Tereza Brabcová, Lily Krejčíková, Sára Elicarová, Natka Karczmarzyková, Niky Paurová a Lucka
Tomášová. O pověstný “chlup“, nebo chcete-li, o jeden nájezdový gól, o vítězství přišly a druhé místo
tak obsadily: Kája Tomášková, Niky Tomášová, Amálka Čadová, Sabina Razímová, Martina Nováková, Elen
Špelinová, Niky Dardová a Bára Valečková.
Posledním turnajovým dnem byl pátek, kde své florbalové
dovednosti poměřili kluci a holky z prvního stupně. Tělocvičnu jsme našimi krásnými a účelnými mantinely rozdělili na dvě poloviny a prvostupňoví malí sportovci tak
s nadšením také mohli zažívat napjatou a jiskřivou atmosféru turnajových bojů. Pět nalosovaných týmů se opět
utkalo systémem “každý s každým“ a krůček po krůčku
sbíralo cenné body za výhru či remízu.
Nejlepším týmem se stalo seskupení King of Wars
(Jakub Halama, Anna Přibylová, Petr Růžička, Marie
Abrhámová, Pavel Šána a Timon Nykl) před stříbrnými Včelkami (Nikolas Šimek, Tomáš Orcígr, Marta
Makajová, Simona Ištoková, Marie Plešmídová a Sofie Elicarová)a bronzovými Florbaláky (Eliška Doskočilová, Samuel Císařovský, Míša Kasík, Vojta Mráček,
Viktoria Svejkovská a Vojta Karas). Čtvrté místo pak
obsadili Draci a na páté pozici skončili Borci.
Opět se ukázalo, že pohyb a sportovní atmosféru máme
u nás ve škole rádi a že razíme heslo “Ve zdravém těle
zdravý duch“. Tak tedy „Sportu zdar!“ a zase brzy u sportovní akce na viděnou.
Mgr. Pavla Hrazdilová

Zápasy byly velmi vyrovnané, a tak často končily
remízou. Přesto jsme ale po dvou dnech k výsledku
došli. Zvítězilo družstvo Křečci Siu ve složení - Míša
Lang, Petr Ištok, Kuba Balvín, Kuba Vostatek, Vojta
Vacek, Matěj Toma a Tomáš Phuong. Stříbrnou pozici
obsadil tým Gekon s obsazením - Martin Sklenář, David Hrách, Ondra Droppa, Jára Dostál, Jiří Tejček, Filip Šoltys a Michal Boháč a třetí se na “bednu“ postavilo družstvo Síla Bobrů, které reprezentovali - Pavel
Štokr, Tadeáš Hromka, Dan Žiačik, Petr Droppa, Radek Valenta a Jan Doskočil. Na čtvrtém místě skončilo družstvo Bambusáci a pátá byla Áčka.
Pondělní i středeční zápas dívek byl velmi vyrovnaný,
a tak zaslouženě tým Prďáci i tým Milky vybojoval v obou
dnech cennou remízu. Rozhodnout tedy musely nájezdy,
Florbalový turnaj
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Školní kolo Olympiády
v německém jazyce
Školní kolo olympiády v německém jazyce se konalo dne
9. prosince 2021. Žáci soutěžili ve dvou kategoriích. V první kategorii se utkali žáci sedmých tříd, druhá kategorie se
skládala z žáků osmých a devátých tříd.V obou kategoriích žáci nejdříve absolvovali písemnou část zaměřenou
na gramatiku, následně pak rozhovor s porotou.
Všem žákům, kteří se zapojili do soutěže, děkujeme
a oceňujeme odvahu a znalosti, které prokázali.

Výsledky I. kategorie (7. třída):
1. místo – Marian Trunec
2. místo – Patricie Dušková

Výsledky II. kategorie (8. a 9. třída):
1. místo – Eliška Kocábková
2.–3. místo – Tereza Nodžáková, Jiří Tejček
4. místo – Rozálie Sovová
5. místo – Jan Šáňa

Proto jsme také, oblečeni za cukráře a cukrářky, vyrazili
do kuchyňky. Někteří z nás by se mohli stát profesionály,
jak prstíky jemně a s lehkostí utvářely rohlíčky požadovaného tvaru a tloušťky. Ovšem někteří se se vší pravděpodobností cukráři nestanou.
Vánoční pohodu v kuchyňce umocňovala linoucí se libá
vůně z trouby po celé kuchyňce a přilehlých prostorách.
Však se nám také sbíhaly sliny. Ochutnávka na samém
závěru byla vskutku lahodná. Máme se na co těšit.
Žáci 1.A a 2.A

Vánoční koledníček
Ve čtvrtek se nemohli prvňáčci dočkat třetí vyučovací hodiny. „Už jdou!“ se ozývalo ze všech stran. Do třídy 1.A dorazili předškoláčci z mateřské školy na tradiční „Vánoční
koledníček“. Společně jsme se naučili báseň o Vánocích.
Zpívali jsme vánoční koledy a ochutnávali vanilkové rohlíčky, které napekli malí cukráři z 1.A ve školní kuchyňce.

Všichni se těšíme na další soutěže a věříme, že se řady
soutěžících rozrostou.

Všichni jsme se pustili do společné práce a vytvořili několikametrový papírový řetěz. K Vánocům patří také pohádky-prvňáčci nazkoušeli pohádku „O červené Karkulce“ a předškoláci nám zahráli pohádku „O veliké řepě“.
Velkou radost z návštěvy dětí z mateřské školy měly i paní
kuchařky, děti jim také zazpívaly a popřály do nového roku
2022.

Mgr. Michaela Albrechtová

Třída 1.A a pí uč. Monika Kebrlová

Pečení vánočního cukroví

Vánoční divadlo ve školní družině

Přípravy na náš poslední školní den v tomto roce vrcholí. Třídy už máme vánočně vyzdobené, stromečky jak se
patří nachystané, někteří z nás už mají dokonce zabalené
dárky pro své kamarády. Poslední, co nám ještě chybělo,
bylo vánoční cukroví.

Dne 13. prosince nás v družině opět navštívil pan Honza
Krejčík se svým divadelním vystoupením „Vánoce“, které
bylo plné písniček, tance a zábavy. Vystoupení proběhlo
ve spolupráci s mateřskou školkou a všichni si ho velice
užili. Již teď se dětí těší na další návštěvu.
Eva Buchová

Pečení vánočního cukroví
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Vánoční schody
Poslední školní den před vypuknutím vánočního veselí
jsme si v budově školy užili ještě jednu sportovní akci s názvem “Vánoční schody“, která se stala na naší škole již tradicí a patří k předvánočnímu životu strašické základky.
V letošním roce jsme pomyslně vybíhali na Klínovec – nejvyšší horu Krušnohoří. “Místem činu“ opět byly třípodlažní
schody druhého stupně ve slavnostním vánočním hábitu
a o prestiž bojovala čtyři družstva nabitá našimi největšími atletickými hvězdami. Nohy kluků a holek štafetově
vybíhaly po desetkrát nahoru do nejvyššího patra a zpět
do přízemí v závratném tempu.
O tom, že je tato činnost skutečně vyčerpávající, svědčily
vyčerpané obličeje a unavená těla sportovců, jejichž fyzická kondice nabírala na síle. Byl to skutečně těžký sportovní
výkon, a proto náš obdiv patří úplně všem zúčastněným,
kteří také získali obrovský potlesk od svých spolužáků povzbuzujících na ochozech schodiště. Velkého povzbuzování se dostalo i pedagogům, kteří symbolicky vyběhli učitelskou štafetu alespoň dvakrát s obrovským nadšením.

Finální spočítání výsledků a trestných sekund rozhodlo, že se na 4.místě umístilo družstvo šesťáků ve složení: Alexandra Andrei, Natka Bílková, Radek Valenta a Matěj Toma, bronzovou pozici si zasloužili také
šesťáci, tentokrát z “Áčka“ - Zuzka Korbová, Niky Pourová, David Korba a Honza Doskočil. Souboj o první
místo doslova bolel, osmáci i deváťáci se velmi dlouho
“prali“ o vedení a neustále se střídali ve vedoucí pozici. Všichni si “hrábli“ až na dno svých sil, ne-li dokonce do svých hlubokých rezerv. Přesto se nakonec
v posledních dvou kolech vykrystalizoval ten úplně
nejlepší tým. Stříbrné druhé místo tedy patřilo skvělým deváťákům – Pavle Popelkové, Niky Tomášové, Michalu Langovi a osmákovi Lukáši Klírovi. Pouze o pár
sekund vítězství zaslouženě vybojovalo družstvo našich nejsportovnějších dvojčat – Karolíny a Patrika
Tomáškových a Markéty a Pavlíka Štokrových – byl to
zážitek, koukat na “koncert“ jejich svalových skupin a věříme, že jejich sportovní duch se tímto výkonem ještě posílil.
Blahopřejeme a děkujeme všem našim sportovcům a těšíme se na pohybové potkávání i v příštím kalendářním

Vánoční schody
Leden 2022 – ROČNÍK XXIX
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roce. Nechť nám slouží zdraví a vyhýbají se nám zranění.
Kéž se opět můžeme potkávat při sportovních akcích rozvíjejících naše sociální vazby a posilujících naše zdraví,
odolnost i vůli. Přejeme i Vám všem, našim příznivcům,
hodně sportovních zážitků a pohybového užívání života.
Mgr. Pavla Hrazdilová

Vánoční bruslení
V letošním roce se nám opět povedlo uspořádat pro naše,
pohybem lačné, děti typicky zimní akci „Vánoční bruslení“,
která proběhla v úterý 21. prosince na zimním stadionu
v Hořovicích.
Celá ledová plocha se otevřela sedmdesátce našich žáků
od deváté ranní hodiny. Na třpytivý led se vydali kluci
s hokejkami a puky, děvčata plná ladných pohybů i začátečníci, kteří měli možnost vypůjčit si brusle a postupnými
prvními krůčky na ledě začít s novou zimní aktivitou.
Ledové království jsme si rozdělili na několik sektorů,
v jednom z nich probíhaly napínavé hokejové zápasy,
v dalším se rozvlnila těla děvčat, ale i několika chlapců,
v rytmu ledové zumby, která je s bruslemi poměrně výživná. V další části se pak skupinky kluků i holek bavily ledovými hrátkami, honičkami, pilováním bruslařských dovedností, anebo jen užíváním si bytí ve společnosti kamarádů
při pohybovém řádění.
Až do poledne, kdy nám končila naše vyhrazená doba,
jsme si všichni užívali nevšední výuku, která všechny
ohromně bavila, vylepšili jsme si své bruslařské umění,
někteří se naučili poprvé bruslit a všichni si v mrazivém
prostředí protáhli těla, rozsvítili své tváře spokojenými
úsměvy a dopřáli svým plícím příjemné svěží dýchání,
které vzduch od ledu nabízí.

„Projekt Vánoce“ na druhém stupni
a akce „Živý betlém“
Také na druhém stupni byly poslední dny před vánočními
prázdninami věnovány „Projektu Vánoce“, který je součástí ŠVP naší školy. Žáci se svými třídními učiteli již v adventním období podnikali mnoho zajímavých aktivit a činností vztahujících se k nejkrásnějším dnům v roce.
Ve středu dne 22. prosince, po připomenutí si vánočních
zvyků a tradic v historických souvislostech, následovaly
vycházky po krásném okolí naší obce a nakonec vše završily třídní besídky, kde si děti vzájemně předaly dárečky.
Radostné očekávání Vánoc vyvrcholilo tradiční odpolední
akcí s názvem „Živý betlém“, kterou u obecního stromu
přichystali paní učitelka Mgr. Bc. Pavlína Dostálová Zechovská s žáky 8.A a pan učitel Mgr. Petr Šilhánek s pěveckým sborem.
Roli Marie ztvárnila Johanka Samuelová, Josefem se stal
Jakub Smola, postavy tří králů zpodobnili Tomáš Phuong,
Anežka Maxová a Eliška Bryndová. Andělé byli v podání
děvčat Michaely Přerovské a Barbory Stryalové, o oheň
se staral pastýř stal Peter Hill. Zvířátka zapůjčila paní Martina Novotná.
Četné obecenstvo si s radostí zazpívalo krásné vánoční
koledy, které nacvičil pěvecký sbor pod vedením pana učitele Mgr. Petra Šilhánka. Sbor svým pěveckým a hudebním uměním doplňovali také někteří učitelé školy.
Mgr. Bc. Pavlína Dostálová Zechovská

Bylo to parádně prožité dopoledne a my děkujeme zaměstnancům zimního stadionu v Hořovicích za poskytnutí
úžasných podmínek pro naše bruslení.
Mgr. Pavla Hrazdilová

Vánoční bruslení
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Čertovské brblání i vůně vanilky. Advent ve školce.
A prosincový kolotoč dění v mateřské škole roztočila
začátkem měsíce Čertovská stezka. Za rozcestím u fotbalového hřiště děti i s rodiči vstoupili pekelnou branou
na stezku plnou úkolů. Cestu lemovaly lucerny, aby každého účastníka dovedly až do cíle, do čertovské zahrady. Ve vyzdobené zahradě objevili odvážlivci malé peklo
i s několika čerty a Luciferem. Za svoji odvahu a šikovnost
si vysloužili malou sladkou odměnu a na pekelném táboráku si opekli buřta a napili se posilujícího čaje.
Nedlouho poté napadl první sníh a všechny třídy od nejmenších Kytiček až po velká Sluníčka si dosyta užily bílé nadílky.
Lopatovalo se na přilehlých kopečcích a stráních, koule létaly vzduchem a pár sněhuláků také vykouklo na svět.
Předškoláci ze Sluníček a Koťat se podívali na divadelní
představení „Vánoce“ Honzy Krejčíka ve školní družině
a seznámili se tak s jejím prostředím.,
Téměř celý prosinec strávily děti z Kytiček a Berušek společně. Pomocí koled se seznámily s příběhem narození Ježíška. Užily si zpívání, hraní, tvoření a na závěr také velké vánoční hostiny s cukrovím, vůní purpury a pouštěním lodiček.
S pokračujícím adventním obdobím si ve třídě Koťat prožili celý biblický příběh. Pomocí obrázkového divadla
a dramatizace se vydala koťata na dlouhou klikatou cestu
do Betléma. Prožila si, jaké to asi bylo, když Marii a Josefa
nechtěli lidé nechat přenocovat a až zvířátka v salaši je
přijala. Josefové se také starali o svoji Marii, kterými se
na celý jeden den všichni stali. Jindy se zase děti proměnily v anděly, kteří zvěstovali zprávy o narození Ježíška.
A hrou „na dary“ zakončily putování.

Pekelná brána

Sluníčka si období před vánočními svátky užívala naplno. Pečením vanilkových rohlíčků provoněla prostory celé
školky. Udělala radost zvířátkům v lese tím, že pro ně
nazdobila stromky jablky, mrkví, trochou pečiva a donesla
vlastnoručně na podzim nasbírané a usušené kaštany.
Ve třetím adventním týdnu navštívili předškoláci základní
školu v rámci tradičního setkávání předškoláků s prvňáčky. „Vánočního koledníčka“ se děti nemohly dočkat. Navštívily kamarády z 1.A, kterým zazpívaly známé koledy,
naučily se od nich pěknou vánoční básničku, ochutnaly
cukroví, které pro ně školáci napekli a celkově si užily celý
milý program. O zpívání koled nebyly ochuzeny ani paní
kuchařky a i družinou zazněly vánoční melodie. Ze školy
děti zamířily s koledou ještě na obecní úřad, kde všem
zaměstnancům zazpívaly a svoje koledování zakončily
návštěvou knihovny. Všude si něco malého vykoledovaly.
Zuzana Stupková
Peklo s Luciferem
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Divadlo Honzy Krejčíka. Vánoce.

Sluníčka na sněhu

Sněhové radovánky, Kytičky a Berušky
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Pouštění lodiček. Kytičky a Berušky.
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Sluníčka zdobí stromy pro zvířátka.

Předškoláci v 1.A

Předškoláci ve škole
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Es gibt auch wieder Lichtblicke und
Sonnenseiten, auch wenn der zeit
Novembergrau und die Lage ein düsteres
Bild abgeben.
Přijdou opět se sluncem i světlé okamžiky,
i když listopadová šeď a situace
představují ponurý obraz.
Přeložil Ing. František Nerad – člen komise pro partnerství

Prosincový Mitteilungsblatt byl na obecním webu naší partnerské obce v Bavorsku už 7. prosince. Na první straně
byla již tradiční Vánoční a novoroční
řeč pana Starosty k občanům. Při porovnání jeho promluvy s promluvou
našeho pana starosty je na první pohled zřejmé, že ne všechny země, ale
i obce, vidí naši současnost stejně. Inu
jiný kraj, jiný mrav.
Vážené občanky a občané Hohenfelsu,
myslím, že dnes je potřeba se na vás obrátit.
Průběh pandemie nesporně nabývá podob,
které jsme si nechtěli připustit a možná jsme
je jen trochu potlačili.Bylo by pěkné, kdyby to
tak bylo.

slet na to, že by očkování mohlo být nakonec
cestou z pandemie. I když také takzvané problémy v očkování vyvolávají některé otázky,
lze konstatovat, že tito lidé jsou zřídka hospitalizováni, ale obvykle se mohou vyléčit sami
doma. Dokladují mi to rozhovory s nimi.

Bohužel realita ukazuje jiný obrázek. My
chceme a doufáme, že nás tato realita opět
neuzamkne. Dokazují to intenzivní oddělení
s Corona-pacienty. Lidé, kteří ve svém soukromí mají trvalé následné škody resp. smrt,
nejsou mýtus, ale prostě fakta, za která se již
nemůžeme schovávat.

Platí to ne pro ostatní, ale především pro
nás samotné, že nás to chrání před těžkým
průběhem. Zahrňte to do rozhodnutí, která
jsou pro někoho jistě těžká. Ale způsobí to,
že pravděpodobně nebude nedostatek kapacit na jednotkách intenzivní péče a bude tam
adekvátní péče. Vezměte nabídku a rady domácích a odborných lékařů v očkovacích centrech nebo v mobilních očkovacích týmech.

Skupiny lidí, které se nechtějí očkovat, musejí
pochopit, že se musí i nadále prokazovat testy. Všichni ostatní si musejí sami položit otázku, zda není nutné se znovu zabývat tématem
úvodního anebo posilovacího očkování. Nyní,
po ročním průběhu s tímto očkováním i já souhlasím s viditelnými úspěchy, bez masivního
výskytu nežádoucích účinků a je čas začít myLeden 2022 – ROČNÍK XXIX

Po listopadovém termínu bude možný
další termín ještě 14. prosince od 10.00
do 12.00 hodin v Hohenfelsu v Keltensaalu. Vedle poradenství bude nabídka ještě
na první nebo druhou injekci stejně jako
posilovací injekci (Booster)
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ärzten, in Impfzentren oder bei
mobilen Impfteams wahr!
dung „Pro Impfen“ mit ein. Eine
Nach dem Novemberteradäquate Versorgung wird wemin besteht hierzu noch am
gen fehlender Kapazitäten in
14. Dezember von 10.00 bis
den Intensivstationen vermut12.00 Uhr in Hohenfels im
lich schon bald nicht mehr geKeltensaal die Möglichkeit.
geben sein.
Neben der Beratung werden
Nehmen Sie die Angebote zur Erst- und Zweitimpfung soBeratung bei Haus- und Fach- wie Auffrischungs-(Booster)
(Fortsetzung von Seite 1)

Přispějte tak k tomu, abychom co nejrychleji vrátili k „našemu normálnímu životu. My všichni daňoví poplatníci to
platíme. Mysleme na naše děti, učitele, pečovatele, seniory. Mysleme na ošetřující personál, pracovníky intenzivních oddělení, lékaře. Mysleme na lidi z gastronomie,
služeb, obchodníky, umělce, kteří nemusí další Lockdown
přestát. Také ochrana těchto oborů a pracovních míst
podpoří vaše rozhodnutí. Zde nejde jen o ztrátu kvality života. Zachraňme, co se zachránit dá. Já doufám, že naše
společnost a my všichni jsme na půli cesty k výzvám této
nepředvídatelné pandemie a jejím důsledkům a dokážeme je zvládnout pokud možná bez újmy. Spojme se, ukažme nadhled a odvahu, zachovejme si úctu a víru. V tomto
duchu vám přeji vánoční čas plný naděje.
IhrBürgermeister Christian Graf
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DIVIZE HOROVICE

Slavíkova 106, 262 23 Jince

Přijme ženy i muže na pozici

LESNÍ DĚLNÍK
V PĚSTEBNÍ ČINNOSTI
Nabízíme hlavní pracovní poměr,
zkrácený úvazek
nebo krátkodobé dohody.

Nástup od února 2022
Více informací:
Mirošov
tel.: 725 954 869, tomas.tresky@vls.cz
Strašice
tel.: 735 749 916, tomas.ondrouch@vls.cz
Nepomuk
tel.: 724 523 197, tomas.foit@vls.cz
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Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů
s úhradou dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za dané období v režimu DPI využít
pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné
nouzi, tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv.
MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je
skutečnost, že:
•	žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u některého z dodavatelů energií jako
nový zákazník mimo režim DPI.
Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
•	stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
•	je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše
dvojnásobku životního minima a dvojnásobku nákladů
na bydlení
Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti je 30 dnů, pokud
má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku
vyplácív zásadě neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici
na webových stránkách MPSV: www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je možné realizovat také prostřednictvím opakujících se nepojistných sociálních dávek, kterými jsou příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení.

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány
a reprezentují ty výše nákladů, které stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za relevantní. Jedná se o průměrné celkové náklady na bydlení podle velikosti obce
a počtu členů domácnosti - https://www.uradprace.cz/
web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30,
a na území hlavního města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů
na bydlení zbude osobě/rodině málo peněz (okolo životního minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v některém
z nestandardních smluvních vztahů k bydlení (podnájem,
ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné
nouze osoby, týká se tedy především lidí bez příjmů nebo
s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle konkrétní situace sdělí zaměstnanci Úřadu
práce ČR, resp. pobočky, která je místně příslušná. Tedy
ta dle místa bydliště žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních
údajů je k dispozici na portále Ministerstva práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, www.uradprace.cz.

Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory,
přičemž nárok se hodnotí v závislosti na příjmech rodiny
a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek
na bydlení je třeba splnit tři zásadní podmínky:
1.	osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je vlastníkem obývané nemovitosti, popř. je členem bytového družstva
2.	30% příjmů (v Praze 35%) osoby či rodiny nestačí
na úhradu nákladů na bydlení a
3.	30% příjmů (v Praze 35%) je nižších než tzv. normativní
náklady na bydlení
Leden 2022 – ROČNÍK XXIX
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SENIORKY A SENIOŘI, POZOR!
Váš dodavatel elektřiny nebo plynu možná skončil, pokud si nejste jistí,
situaci je potřeba okamžitě řešit.
Zkontrolujte si, kdo byl Vaším dodavatelem elektřiny nebo plynu,
nebo zkontrolujte platby za elektřinu nebo plyn.
Dodavatel elektřiny nebo plynu

Pokud byla Vaším dodavatelem společnost
A-PLUS Energie obchodní, BOHEMIA ENERGY
entity, COMFORT ENERGY, EAGLE ENERGY,
Energie České spořitelny, Europe Easy Energy,
Kolibřík energie, Ray Energy, nebo X Energie
a neřešili jste změnu plateb, ověřte si, zda
nedlužíte za energie dodavateli poslední
instance.

Platby za elektřinu nebo plyn
N
E
B
O

Na platebním dokladu SIPO nebo ve Vaší
bance (trvalý příkaz) si ověřte, zda máte
nastaveny platby za elektřinu nebo plyn.
Pokud ne a zálohy na energie žádným
jiným způsobem nehradíte, dlužíte za
energie dodavateli poslední instance.
Pokud ano, peníze se strhávají, je vše
v pořádku. Nemusíte nic řešit.

Co se stalo?

Pokud jste byli zákazníkem jedné z výše uvedených společností, nebo Vaše platby dodavateli
elektřiny nebo plynu neodchází nebo se vrací, tak Váš dodavatel skončil.
Zachovejte klid. Nejste na to sami. Situaci ale řešte co nejdříve!
Elektřinu ani plyn Vám nevypnou, aktuálně Vám je dodává dodavatel poslední instance.

Kdo Vám může pomoci, pokud si nevíte rady?

Vaše rodina nebo přátelé Vám jistě pomohou najít potřebné informace i problém řešit.

Zavolat nebo zajít můžete na místní úřad (obecní nebo městský), poradí Vám i Váš starosta,
nebo Vaše starostka.
V každém případě si připravte poslední vyúčtování za elektřinu nebo plyn.

Co bude potřeba vyřešit?

Je nutné zjistit, kdo je Váš dodavatel poslední instance, kontaktovat ho a vyřešit platby za
elektřinu nebo plyn.
Dodavatel poslední instance je dočasná záchranná síť pro případ, když skončí Váš
dodavatel. Proto je nutné vybrat si obratem nového dodavatele elektřiny nebo plynu.

Kde naleznete sami více informací?

Energetický regulační úřad (www.eru.cz) poskytuje veškeré informace k této situaci
– o dodavatelích poslední instance včetně kontaktů, postup, jak změnit dodavatele,
a odpovědi na často kladené otázky lidí, kteří se dostali do stejné situace jako Vy.
Občanské poradny (www.obcanskeporadny.cz), kde si můžete domluvit schůzku.
Místní úřady (městský nebo obecní), kam můžete také zajít osobně.
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ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD
A: Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava
T: 564 578 666 – ústředna
E: podatelna@eru.cz
www.eru.cz
ID datové schránky: eeuaau7

aktualizováno 30. 11. 2021

Informační kampaň k vyhledání a aktivaci nekontaktních zákazníků
po ukončení činnosti BOHEMIA ENERGY a dalších dodavatelů energie
Manuál pro spolupracující organizace pro pomoc těmto zákazníkům
Cílem kampaně je vyhledat a zaktivovat dosud nekontaktní zákazníky po krachu skupiny BOHEMIA
ENERGY, tj. zákazníky, kteří dosud nevyvinuli aktivitu k ukončení režimu dodavatele poslední
instance (DPI), neuhradili žádnou zálohu, a to ani částečně, ani nevyvinuli jakýkoli jiný kontakt s DPI.
Oslovit by je měl přiložený leták.
Tito klienti budou často z řad zranitelných skupin, senioři, osamělí lidé, kteří se v dané situaci
neorientují nebo o ní dokonce ani nevědí, nebo ji nejsou schopni bez Vaší pomoci vyřešit. Na ně je
leták zaměřen.
Předpokladem je, že občan, který bude takovou pomoc potřebovat, a který nebude mít na koho se
obrátit, například ze svého okolí a rodiny, se obrátí právě na místní samosprávu, a především bude
potřebovat základní informace – zda se ho institut dodavatele poslední instance týká, a pokud ano,
kdo je jeho DPI, a pomoc s kontaktováním daného DPI. Dalším krokem je pak změna dodavatele –
DPI je možné využít jen po dobu 6 měsíců. Ceny DPI a zálohy v tomto režimu jsou aktuálně velmi
vysoké a je nutné z DPI co nejdříve odejít.
V tomto manuálu naleznou zástupci spolupracujících organizací, měst a obcí základní informace,
které při kontaktu s daným klientem mohou využít. Podrobnější informace nabízí web ERÚ a webové
stránky jednotlivých DPI.
Informace, která se Vám nyní dostává do ruky, shrnuje základní rady k režimu DPI a navazující změně
dodavatele na standardní produkt (smlouvu).
Kompletní informace naleznete zde
https://www.eru.cz/cs/-/informace-pro-zakazniky-dodavatelu-kteri-ukoncili-nebo-ukoncujicinnost

1/9
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Po ukončení činnosti některých dodavatelů elektřiny
a plynu lidé o energie nepřichází.

ENERGETIKA
informace
pro zákazníky

Automaticky je, kromě těch, jejichž spotřeba plynu za
poslední rok přesáhla 630 MWh, přebírají dodavatelé
poslední instance (DPI). A to maximálně na šest měsíců.
DPI se zákazníkům, tedy spotřebitelům i firmám,
ozývají sami. Pokud se tak dosud nestalo,
je třeba kontaktovat je napřímo.

D
U

•

•

•

Stále cca pětina zákazníků v režimu DPI zůstává.
V zájmu všech přitom je, aby co nejdřív přešli
na standardní smlouvu. Sníží si tak zálohy na energie
a mohou ušetřit.

•

•

•

Nejen Ministerstvo průmyslu a obchodu
se snaží lidem s energiemi maximálně pomoci.

•

•

•

POMOC ZÁKAZNÍKŮM
Pomoc lidem, firmám i osobám
samostatně výdělečně činným
v souvislosti s ukončením činnosti
dodavatelů elektřiny a plynu

průběžné informace
všechny zapojené subjekty za koordinace
Ministerstva průmyslu a obchodu, Energetický regulační úřad,
dodavatelé poslední instance
snížené zálohy v režimu DPI
v gesci dodavatelů poslední instance

D
DP

nulové DPH na energii a plyn
v gesci Ministerstva financí (Finanční správa ČR)
sociální dávky: mimořádná okamžitá pomoc, příspěvek
a doplatek na bydlení
v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí (Úřad práce ČR)
„protišmejdský“ zákon (novela energetického zákona)
v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu

•
•
•
•

•

•

rozšíření programu Záruka 2015 až 2023 o záruky
v souvislosti s vynucenou změnou dodavatele energií
v gesci Národní rozvojové banky

•
•

•
•

•
•
•

ochrana a poradenství pro spotřebitele
v gesci Energetického regulačního úřadu
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Po ukončení
činnosti některých dodavatelů elektřiny
VÍCE
INFORMACÍ
a plynu lidé o energie nepřichází.

Automatickyprůmyslu
je, kroměatěch,
jejichž spotřeba plynu za
Ministerstvo
obchodu
poslední
rok přesáhla 630 MWh, přebírají dodavatelé
•
www.mpo.cz/energie
poslední
instance
(DPI).- A
to maximálně
na šest měsíců.
•
informační
linka 1212
volba
5
každý pracovní den 8.00–16.00 h

DPI se zákazníkům, tedy spotřebitelům i firmám,
ozývají sami. Pokud se tak dosud nestalo,
Energetický
regulačníjeúřad
je třeba kontaktovat
napřímo.
• www.eru.cz
•
telefonní
ústředna:
564 578v 666
Stále
cca pětina
zákazníků
režimu DPI zůstává.
pondělívšech
a středa
8.30–17.00
h co nejdřív přešli
V zájmu
přitom
je, aby
úterý a čtvrtek smlouvu.
8.30–15.30Sníží
h
na standardní
si tak zálohy na energie
pátek 8.00–13.30
a mohou
ušetřit. h
Nejen Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo
financí
se snaží lidem
s energiemi maximálně pomoci.
• www.mfcr.cz
Ministerstvo práce a sociálních věcí
• www.mpsv.cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii

DODAVATELÉ ENERGIÍ, KTEŘÍ
UKONČILI/UKONČUJÍ ČINNOST
• A-PLUS Energie obchodní - www.aplusenergie.cz
• Bohemia Energy entity - www.bohemiaenergy.cz
• COMFORT ENERGY - www.comfortenergy.cz
• EAGLE ENERGY - www.eagleenergy.cz
• Energie ČS - www.energie-cs.cz
• Europe Easy Energy - www.3-e.cz
• Kolibřík Energie - www.kolibrik-energie.cz
• Ray Energy - www.rayenergy.cz
• X Energie - www.xenergie.cz

POMOC ZÁKAZNÍKŮM

průběžnérozvojová
informacebanka
Národní
všechny
zapojené subjekty za koordinace
•
www.nrb.cz
Ministerstva průmyslu a obchodu, Energetický regulační úřad,
dodavatelé poslední instance
Úřad práce ČR
•
www.uradprace.cz
snížené
zálohy v režimu DPI
•
call dodavatelů
centrum: 800
779 900
v gesci
poslední
instance
pondělí a středa 8.00–17.00 h

úterý DPH
a čtvrtek
h
nulové
na8.00–15.00
energii a plyn
pátek
8.00–13.00financí
h
v gesci
Ministerstva
(Finanční správa ČR)

sociální dávky: mimořádná okamžitá pomoc, příspěvek
Občanské poradny
a doplatek na bydlení
• www.obcanskeporadny.cz
v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí (Úřad práce ČR)
„protišmejdský“ zákon (novela energetického zákona)
Samosprávy
v gesci
Ministerstva
obchodu
•
krajské,
městsképrůmyslu
a obecníaúřady
rozšíření programu Záruka 2015 až 2023 o záruky
v souvislosti s vynucenou změnou dodavatele energií
v gesci Národní rozvojové banky
ochrana a poradenství pro spotřebitele
v gesci Energetického regulačního úřadu
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DODAVATELÉ
POSLEDNÍ INSTANCE
DODAVATELÉ
ENERGIÍ,
KTEŘÍ UKONČILI/UKONČUJÍ ČINNOST
• ČEZ - www.cez.cz/cs/dpi
• A-PLUS Energie obchodní - www.aplusenergie.cz
• E.ON
• Bohemia Energy entity - www.bohemiaenergy.cz
- www.eon.cz/radce/zelena-energie/ceny-energie
• COMFORT ENERGY - www.comfortenergy.cz
/dodavatel-posledni-instance
• EAGLE
ENERGY - www.eagleenergy.cz
• Energie
innogy ČS
- www.innogy.cz
•
- www.energie-cs.cz
•
Energy - www.3-e.cz
• Europe
PražskáEasy
energetika
www.pre.cz/cs/domacnosti
•
- www.kolibrik-energie.cz
• Kolibřík
PražskáEnergie
plynárenská
- www.ppas.cz
• Ray Energy - www.rayenergy.cz
• X Energie - www.xenergie.cz
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Zahrádkářské okénko
V dnešním okénku budeme pokračovat o tom, co nám přináší fenologické zahrádky.
Mezi fenologické fáze patří například i žloutnutí listů. Barvy
od jasně žluté, přes oranžovou až po tmavě červenou jsou
důsledkem poklesu teplot pod nulu. V listech je totiž voda,
která při mrznutí zvětší svůj objem. Proto jsou buňky listů
poškozovány ledovými krystalky, a to pak vede k opadávání listů ze stromů. Protože se ale stromy snaží zachovat si
zelené barvivo, aby ho nemusely zase složitě vyrábět, stahují chlorofyl do větví a kmene, ve kterém chlorofyl může
přečkat zimu. Když chlorofyl z listů začíná mizet, barví se
listy podle doplňkových barviv – od žluté po tmavě červenou. To, jak rychle se listy začnou barvit, závisí na mnoha
okolnostech. Roli hraje kromě zkracující se délky dne hlavně teplota. Důležitá je i vlhkost půdy. Nejbarevnější je listí
při slunečných podzimech, kdy v noci teploty neklesají pod
nulu. Při suchém a větrném počasí může listí opadat ještě
před tím, než se dokáže náležitě zbarvit.
A jaké podmínky nachystaly přírodě prázdniny roku 2021?
Červenec byl srážkově i teplotně normální. Průměrná
měsíční teplota vyšla na 18,8°C, tedy zůstala o 1°C výš,

než normál od 1981 do 2010. Přitom Čechy byly o 1,6°C
chladnější než Morava a Slezsko. V červenci napršelo asi
o 20% srážek více, než je obvyklé. Víc pršelo v Čechách
(spadlo 130% normálu), míň pak na Moravě a ve Slezsku
(94% normálu). Srpen byl v Česku teplotně podnormální.
Jeho průměrná měsíční teplota 16°C byla o 1,3°C nižší
něž normál od roku 1981 – 2010. Zapsal se tak jako druhý nejchladnější srpen za posledních deset let. Chladnější byl jedině srpen 2014 s průměrnou teplotou ještě o tři
desetiny nižší. Obecně je rozpětí průměrných srpnových
teplot do 21,3°C v roce 2015 a 14,5°C v roce 1978. A jen
pro úplnost – napršelo 131% normálu. Víc registruje Morava a Slezsko – tam až 170% normálu, míň spadlo v Čechách, ale i tady to bylo 115 %, tedy víc než je obvyklé.
Ačkoli nám tedy letošní prázdniny mohly připadat velmi
rozmarné, ve strohých klimatických statistikách budou zapsány jako normální.

Ilustrační obrázek
Leden 2022 – ROČNÍK XXIX
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Družina o Vánocích myslela na opuštěné pejsky
Ve družině jsme začátkem prosince vyhlásili
sbírku pro opuštěné pejsky v útulku Z. Srstky
v Němčovicích.
Zájem o sbírku byl ohromný. Vybralo se obrovské množství granulí, pamlsků, dek a hraček. Tyto dárky jsme zavezly do zmíněného útulku 23.12.2021. Útulek jsme si prohlédly a vzaly jsme na procházku pejska jménem Rambo,
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který byl majiteli týrán a odebrán. I přes všechna utrpení, je dnes Rambo veselý a důvěřivý. Psí láska je prostě
ohromná.
Chtěly bychom tímto poděkovat všem rodičům a dětem,
kteří se na sbírce podíleli a dokázali jsme tak společně
potěšit nejednu smutnou psí dušičku.
Vychovatelky družiny
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Čerti na děti nezapomněli
Jako každý rok, připravila Pionýrská skupina Trojlístek
a Místní knihovna ve Strašicích pro děti Mikulášskou nadílku. V letošním roce nebylo tradiční zábavné odpoledne
ve velkém sále Společenského domu, ale čerti si udělali
peklo na chodbě knihovny. Pro děti byla připravena stezka
s plněním lehkých vědomostních úkolů, jejichž výsledky si
zapisovaly do připravených kartiček. Tyto karty v cíli ode-
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vzdávaly Mikulášovi nebo Luciferovi a po odříkání básničky
nebo zazpívání písničky dostaly sladké balíčky. Některé
děti byly odvážnější a nebály se přiznat, že občas zlobí.
Všechny ale slíbily, že se určitě polepší a podepsaly se
do pekelné knihy. I když nás koronavirová situace trochu
omezila, přesto se této akce zúčastnilo 55 dětí, které jsme
jistě potěšili.
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Novinka v knihovně
Královražda na Křivoklátě a Spiknutí
Oběšenců – Vlastimil Vondruška

turnajem začíná řada krutých vražd, které musí Oldřich
z Chlumu co nejrychleji objasnit, protož tentokrát nejde jen
o spravedlnost, ale také o osud české královské koruny…

Tento měsíc Vám představujeme dva nové
historické detektivní romány od spisovatele,
historika a publicisty Vlastimila Vondrušky.
Jeho knihy patří k nejvíce půjčovaným knihám
v českých knihovnách.

Spiknutí oběšenců
Poblíž Benešova u Ploučnice buduje pro panovníka bratranec Marka z Vartemberka hrad Ostrý. Od počátku stavbu provázejí potíže, a proto Marek požádá o pomoc svého švagra Oldřicha z Chlumu. Jenže dříve, než se může
svých povinností ujmout, je v Benešově zavražděn v noci
rychtář a podle jeho ženy to udělali tři bratři a jejich sestra,
kteří byli obviněni z lupičství a večer předtím byli oběšeni
v Děčíně. Jenže těla oběšenců zmizela. Lidé jsou zastrašeni a zvláště s královskými úřady nechce nikdo mluvit.
Proti Oldřichovi z Chlumu se staví i vlivní příbuzní Hynka Berky z Dubé, kteří ovládají statky v okolí. Zlo jako by
se vršilo a přibývají mrtví, zvláště na samotném Ostrém.
Oldřich z Chlumu a jeho pomocníci musí tentokrát volit
pátrání většinou v utajení.

Královražda na Křivoklátě
Přemysl II. Otakar slaví patnácté výročí korunovace českým králem. Jeho manželka Kunhuta mu spolu s několika
předními velmoži uchystá jako překvapení okázalou oslavu na Křivoklátě, kam se sjedou nejen jeho věrní stoupenci, ale také řada zahraničních spojenců. Mezi hosty
je i Oldřich z Chlumu se svým pomocníkem panošem
Otu. Jedním z vrcholů slavnosti je rytířský turnaj, jehož
se účastní všichni rytíři a také český král. A právě tímto
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Petr Prokůpek (1942–2021)

Na sklonku roku 2021 nás opustil dlouholetý kronikář obce
Strašice Petr Prokůpek. Připomeňme si alespoň v krátkosti jeho působení, spojené nejen se strašickou kulturou.
Kronikář obce Strašice Petr Prokůpek se narodil 6. března 1942 v Přešíně. Střední školu v Plzni ukončil maturitou
v roce 1960. Po ukončení nastupuje do závodu Vlad. Iljiče
Lenina v Plzni do Doudlevců jako rýsovač. V září 1961
narukoval vojenskou základní službu a po čase nastupuje do vojenského dělostřeleckého učiliště v Hranicích
na Moravě. V době tzv. Kubánské krize je celé dělostřelecké učiliště přemístěno na Slovensko do Turčanského
Martina, kde je přejmenováno na Vyšší dělostřelecké
učiliště. Po ukončení byl jmenován poručíkem československé armády. V roce 1965 nastupuje k 322. těžké dělostřelecké brigádě ve Strašicích. V prosinci 1970 odchází
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do civilu. Do roku 1972 je zaměstnán ve strojírenském
podniku Buzuluk Komárov u Hořovic. Poté odchází pracovat do Rokycan – Kovohutí neželezných kovů do oddělení
vývoje, kde podal a realizoval několik zlepšovacích návrhů. V roce 1987 vystudoval dálkově průmyslovou školu
hutnickou v Plzni s vyznamenáním. V roce 2000 byl z Kovohutí propuštěn a po roce odešel do důchodu. Mezi jeho
koníčky patřilo především kreslení a malování, příroda, filatelie, akvaristika, houbaření, modelářství. Od roku 1991
byl pověřen Obecním úřadem ve Strašicích vedením kroniky, která mu zabrala většinu volného času. O jeho pečlivém přístupu svědčí celá řada ocenění. Petr Prokůpek
byl velmi činorodý i v ostatní spolkové činnosti. Bohužel
jeho odchod je nenahraditelnou ztrátou nejen z hlediska
společenského života.
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Literární činnost:

Samostatné výstavy:

● Z
 a klapotem strašických
a dobřívských hamrů (1989)
● Strašice a okolí slovem a perem (1996)
● 650 let Strašic 1349–1999 (1999) – soukromý tisk
● Strašické domy (2000) – soukromý tisk
● Perokresby ze Strašic (1989–2010) – soukromý tisk
● Strašice a okolí v obrazech (2012)
společně s Tomášem Makajem
● Z historie obce Strašice (2015)
– tisk Obecní úřad ve Strašicích
● Rokycany a okolí v obrazech (2018)
společně s Tomášem Makajem

● 1
 994 – výstava perokreseb v ZŠ Karla Vokáče
ke 100 výročí od založení školy.
● 1999 – výstava grafiky tematicky zaměřená k první
písemné zmínce o Strašicích ( 1349-1999)
● 2010 – „Z historie strašických kronik“
společná výstava s Tomášem Makajem
● 2015 – „Brdy očima Petra Prokůpka“
(kurátor Tomáš Makaj)
● 2017 – „Petr Prokůpek – malíř, ilustrátor,
kronikář…“ (kurátor Tomáš Makaj)

Kroniky:

● 2
 005 Rytířský kříž dělostřelectva a inaugurace
do rytířského stavu ve slovenském Martině.
● 2009 1. místo O nejlepší kroniku Plzeňského kraje.
● 2011 1. místo O nejlepší kroniku Plzeňského kraje
● 2015 2. místo O nejlepší kroniku Plzeňského kraje

● K
 roniky obce Strašice (1990–2021)
● Kronika „ Kovohutě Rokycany“ – soukromý archiv
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Významná ocenění:
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O kostele sv. Vavřince
(Ukázka zápisu z kroniky roku 2005 – kronikář obce Strašice Petr Prokůpek)
Nejstarší budovy nebo alespoň jejich části, jsou ve Strašicích dvě. Jedná se o presbytář a sakristii kostela sv.
Vavřince, o němž je zmínka již v roce 1350 jako o farním
kostele a budova fary, která byla sice postavena později, ale na základech hradu. Ten je jako zboží synů Petra
z Rožmberka připomínán v roce 1349. Poprvé byl hrad
pobořen v roce 1352 vojskem císaře Karla IV., který musel
zlomit moc rozpínajících se Rožmberků. Obléhání hradu
husity v roce 1424 bylo počátkem jeho úpadku, neboť již
v roce 1477 je uváděn jako pustý. Na základech tohoto
hradu byla postavena budova sloužící v průběhu času
jako zemědělská usedlost, hájovna, fara a v 50.tých letech 20. století jako dílna na šití pracovních oděvů. Kostel
byl v průběhu třicetileté války značně pobořen a k baroknímu presbytáři a sakristii byla v roce 1637 přistavena
románská loď s věží. Duchovních, kteří byli stanoveni
na strašickou faru, bylo za celou tu dobu pouze 23. Nej-

déle, 22 let, byl ve službě ve Strašicích p. farář Josef
Kolínský (1848 – 1870). Ostatní spravovali kostel pouze
jako filiálku. Z nich nejdéle zde působil páter František
Vavřinec Zadražil (1970 – 1991), který byl původně ustanoven do Mýta, kam se nemohl pro odpor obyvatelů fary
nastěhovat. Poslední kněz ustanovený do Strašic byl p. J.
Vacík, který byl za přečtení oficiálního pastýřského listu
arcibiskupa ThDr. Josefa Berana v roce 1949 zatčen a odsouzen na 13 let žaláře.
Kostel přitahoval vždy pozornost zlodějů. První vloupání
je popsáno ve farní kronice již v roce 1848. Od této doby,
zvlášť pak v rozmezí let 1950 – 1992, byl kostel více jak
dvacetkráte navštíven zloději. Církev se tak přibližuje původní chudobě, ze které vzešla. Kostel přišel dvakráte
o zvony a v současné době má již čtvrté varhany. Za působení p. faráře Václava Kolského byla v roce 1940 pro-

Ukázka z obecní kroniky
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vedena oprava vnitřku kostela. K překvapení všech byla
v presbytáři nalezena pod omítkou malba zhotovená minimálně v roce 1380. Zobrazuje výjevy z posledních dní
života Ježíše Krista. Současně nechal Dr. Ing. Emil Modr
svým nákladem zhotovit nástropní malbu zobrazující české světce ochraňující českou zemi.
Patronem chrámu byl vždy majitel zbirožského panství.
Po roce 1928 přešla tato povinnost na Ministerstvo národní obrany Československé republiky. Nežli se armáda k něčemu rozhodla, byla tu okupace Československa
a tím i konec jakékoliv patronátní činnosti.
V současné době je prováděna oprava vnějšího pláště
kostela do žluté varianty a financována ze sbírek občanů
bez ohledu na náboženské vyznání a příspěvku Obecního
úřadu Strašice.
Dalším duchovním, za jehož působení ve Strašicích byly
opět instalovány zvony, byl farní správce p. Karel Boba.
Byl vysvěcen na kněze v roce 1945. Ale již v roce 1950,
v rámci akce lidových milicí a STB (Státní bezpečnost)
proti klášterům, byl zatčen a až do amnestie v roce 1960
vězněn. I přes těžké zdravotní následky věznění mohl
do roku 1968 vykonávat pouze dělnická zaměstnání. Až
v roce 1968 se znovu vrací do kněžského úřadu jako duchovní do Strašic. Jeho působištěm mělo být Mýto, ale
místní stranická organizace Komunistické strany Československa si jeho pobyt nepřála, a tak bydlel ve Strašicích
na faře.
V roce 1969 se při střelbách strašického dělostřeleckého
oddílu ve Vojenském výcvikovém prostoru Doupov nalezly
ve zničeném tamním kostele dva zvony, které byly dovezeny praporčíkem Gustavem Kovačem do strašických kasá-

ren a uloženy ve skladu 5. baterie. Paní Miluška Hájková je
v příhodné době vyvezla pekařským autem na faru. Zvony
zkontroloval kampanolog prof. Dobrotínský z Pelhřimova,
který byl přizván již v roce 1937 k instalaci tehdejších zvonů. Zvony byly v tichosti bez jakýchkoliv oslav zavěšeny
do zvonice strašického kostela v roce 1970. Krátce po této
události byl Karel Boba na návrh rokycanského církevního
tajemníka přeložen do Hostivic u Prahy. Zemřel v březnu
1989 po dlouhé nemoci, na které se podepsalo jeho předcházející věznění v 50. letech.
O kostelní zvony přišel strašický kostel sv. Vavřince poprvé v roce 1917. Jednalo se o velmi vzácné zvony. Jeden z nich, vážící 240 kg, byl zhotoven v roce 1527, ale
po prasknutí v roce 1710 byl znova odlit z původního materiálu. Odvezeny byly spolu se dvěma menšími zvony z loveckého zámečku „Tři trubky“. Stejně tak byly odebrány
i cínové píšťaly z varhan a zvonek ze slévárny. Již v roce
1923 za působení p. faráře P. Šimona byl z darů věřících
zakoupen od pražské zvonařské firmy Arnošta Diepolda
zvon o váze 100 kg. Zvon do věže zavěsil kovářský mistr
p. Paur se svými pomocníky. O další zvony se postaral
až duchovní František Štverák, který nastoupil na místo
administrátora ve Strašicích v červnu 1936. V témže roce
vyhlásil sbírku na nové zvony. Zvony dostaly jméno sv.
Emil a sv. Vavřinec a byly zavěšeny 20.6.1937. O instalaci
se postaral i tentokráte kovář p. Paur, kterému pomáhali
vojáci z místní posádky pod velením št.kap. Gustava Hudce. Zanedlouho odchází duchovní na nové působiště, kde
je v roce 1940 zatčen a uvězněn v koncentračním táboře.
Jím instalované zvony byly v březnu 1942 sejmuty a použity pro potřebu válečné výroby.

Kostel sv. Vavřince
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Poděkování
Obec Strašice děkuje Skupině ČEZ za finanční podporu
při rozsvěcení vánočního stromu ve Strašicích.
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