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Padrťské rybníky představovaly již od svého založení okouzlující kout středních Brd, který byl zdánlivě nedotčen
lidskou činností. Přímý důkaz o vzniku rybníků neexistuje a tak předpokládáme, že na jejich místě již nějaká vodní díla
byla. Jako zakladatel rybníků je jmenován Florian Gryspek z Gryspachu, v jehož urbáři z roku 1565 jsou zmiňovány.
Hlavním důvodem pro stavbu rybníků nebyl chov ryb, ale především snaha o vytvoření vodního rezervoáru pro chod
hutí a hamrů, které se nacházely níže po proudu Padrťského potoka.
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Zápis z Rady obce č. 67/03/22 (7.3. 2022)
J. Hahner, M. Straka

I. Projednáno
1.	Projednání zápisu z jednání ZO Strašice

RO projednala zápis z jednání ZO Strašice ze dne
24.2.2022 a přijala opatření k realizaci schválených
usnesení.
RO schvaluje opatření k realizaci přijatých usnesení
ZO Strašice ze dne 24.2.2022.

2.	Smlouva o právu k provedení stavby – SÚS PK

RO projednala návrh smlouvy o právu k provedení stavby
nebo opatření na pozemku vlastníka se SÚS PK. Předmětem smlouvy je řešení záboru o velikosti 56 m2 v rámci realizace místní komunikace na pozemcích p.č. 2002, 1739,
2001/2, 1736/7, vše v k.ú. Strašice.
RO schvaluje Smlouvu o právu stavby nebo opatření
na pozemku vlastníka č. 8600005007.

3. S
 mlouva o zřízení věcného břemene
– ČEZ LDS s.r.o.

RO projednala návrh smlouvy o zřízení věcného břemene
na pozemcích v majetku obce. Jedná se o rozvody elektrické energie v areálu bývalých kasáren. Za zřízení věcného břemene bude účtován poplatek ve výši 500 Kč.
RO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene se
společností ČEZ LDS s.r.o.

4. Výpůjčka – ZO ČSCH z.s.

RO projednala záměr výpůjčky nebytových prostor v přízemí budovy č.p. 40 za účelem využívání Českým svazem chovatelů.
RO schvaluje záměr výpůjčky nebytových prostor
v přízemí budovy č.p. 40.

5. Připojení k internetu – ARENIS s.r.o.

RO opět projednala žádost o možnost připojení stávajícího zákazníka k internetu pomocí bezdrátové technologie
v obecním bytu na adrese č.p. 461. Společnost uvádí důvody, které by měla RO zohlednit při připojení stávajících
zákazníků. Dle sdělení firmy s připojením souhlasí správce BF, k rušení TV signálu by nemělo docházet.
RO konstatuje, že nesouhlasí s umísťováním koncových
zařízení pro příjem internetu na bytové domy v majetku
obce. V bytových domech je k dispozici optická síť pro
přenos datových služeb, kterou může využít i společnost
ARENIS s.r.o.
RO neschvaluje žádost č.j. 195/22.

6. Smlouva o odběru bioodpadu

RO projednala návrh smlouvy o odběru bioodpadu se
společností Recyklace Mýto s.r.o. Tato společnost nahradila stávajícího odběratele, a to společnost Kompostárna
Mýto. Cena za uskladnění 1 tuny odpadu činí 250 Kč bez
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DPH, doprava je zajištěna společností BS1 s.r.o. za cenu
1000,- Kč bez DPH za 1 kontejner.
Usnesení č. 67/03/22-6:
RO schvaluje Smlouvu o odběru bioodpadu se
společností Recyklace Mýto s.r.o.

7. 	Sociální fond

RO projednala návrh rozpočtu Sociálního fondu na rok
2022 pro zaměstnance Obce Strašice. RO dále projednala hospodaření Sociálního fondu v roce 2021.
RO schvaluje rozpočet Sociálního fondu na rok 2022.
RO schvaluje hospodaření se Sociálním fondem
v roce 2021.

8. S
 mlouva o poskytnutí účelové dotace
– Plzeňský kraj

RO projednala návrh Smlouvy o poskytnutí účelové dotace
na zajištění dopravní obslužnosti. Dle návrhu smlouvy bude
Plzeňskému kraji uhrazena dotace ve výši 142.945,- Kč.
RO bere na vědomí návrh smlouvy o poskytnutí
účelové dotace.

9.	Zdravotní klaun

RO projednala žádost o finanční podporu služby Zdravotní klaun. Zdravotní klauni již přes 20 let navštěvují těžce
nemocné děti. RO na tuto službu poskytla v loňském roce
dar ve výši 1.000,- Kč.
RO schvaluje žádost společnosti Zdravotní klaun,
o.p.s (dar v hodnotě 1.000,- Kč).

10. Žádost o odkoupení pozemku – R. Nováková

RO projednala žádost o odkoupení pozemku p.č. 1282/8
a části pozemku p.č. 1282/7. Jedná se o pozemek, který je
v sousedství domu č.p. 513.
RO bere na vědomí žádost č.j. 211/22. RO schvaluje
záměr prodeje pozemku p.č. 1282/8 a části pozemku
p.č. 1282/7.

11. Ž
 ádost o uzavření smlouvy o přístupu
k pozemku – Ing. Borecká

RO projednala žádost o uzavření smlouvy příp. zřízení věcného břemene k zajištění přístupu k pozemku p.č.
1273/34 po pozemcích p.č. 1273/23, 1273/27, 1273/40,
1279/14 a 2108/5.
RO konstatuje, že k pozemku vede účelová komunikace,
tudíž není zřízení věcného břemene potřeba.
RO neschvaluje žádost č.j. 240/22.
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2. Ž
 ádost o pronájem nebytových prostor
– R. Zink

RO projednala žádost o pronájem nebytových prostor v č.p.
596 za účelem zřízení provozovny půjčovny elektrokol.
RO bere na vědomí žádost č.j. 248/22. RO schvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor v č.p. 596.

13. Nabídka na vypracování projektové
dokumentace

RO projednala nabídku na vypracování projektové dokumentace na řešení dopravní situace v Sídlišti za radnicí. Cena
za zpracování projektové dokumentace činí 428 tis. Kč.
RO schvaluje nabídku na zpracování projektové
dokumentace „Strašice – sídliště za radnicí“
společností Zítek – IP projekt s.r.o. s cenou
428.340,- Kč.

14. Žádost o prominutí penále – č.j. 203/22

RO projednala žádost o prominutí penále za pozdní úhradu poplatku za svoz odpadu v roce 2021. Žadatel uvádí, že
se v daném roce staral o nemocnou manželku a na úhradu poplatku zapomněl.
RO schvaluje prominutí penále dle žádosti č.j. 203/22.

15. Návrh na zavedení pečovatelské služby

RO projednala návrh na zavedení pečovatelské služby
– dovoz obědů. Žadatelka není schopna zajistit si přípravu
obědů svépomocí.
RO schvaluje zavedení pečovatelské služby dle
návrhu č.j. 249/22.

16. Rozbor hospodaření – MŠ Strašice

RO projednala Rozbor hospodaření a účetní závěrku MŠ
Strašice k 31.12.2021. Z rozpočtu obce byla poskytnuta provozní dotace ve výši 2,4 mil. Kč. Za teplo bylo uhrazeno 491
tis. Kč, za opravy a údržbu bylo uhrazeno 145 tis. Kč, za materiál bylo uhrazeno 216 tis. Kč, za drobný majetek 189 tis.
Kč. Za rekonstrukci umývárny bylo uhrazeno 564 tis. Kč. RO
dále projednala žádost o převod zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 247 tis. Kč do fondu investic.
RO schvaluje Rozbor hospodaření a účetní závěrku
MŠ Strašice za rok 2021. RO schvaluje převedení
zlepšeného hospodářského výsledku MŠ Strašice
ve výši 247.864,64 Kč do fondu investic.

17. Zpráva z jednání Bytové komise

RO projednala zprávu z jednání Bytové komise ze dne
16.2.2022. Komise doporučila přidělit byt 2+1 v č.p. 447
paní J. Stupkové a přidělit byt 3+1 v č.p. 553 panu V. Šlapákovi. Komise dále doporučila převedení nájemní smlouvy k bytu v č.p. z pana Hořčice na pana Hlavicu.
RO schvaluje přidělení bytů dle doporučení Bytové
komise ze dne 16.2.2022. RO schvaluje převedení
nájemního vztahu k bytu v č.p. 440 z pana Hořčice
na pana Hlavicu.
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18. Zápis z jednání Komise životního prostředí

RO projednala zápis z jednání Komise životního prostředí ze dne 9.2.2022. Komise se na svém jednání zabývala
žádostí o pokácení stromů v sousedství pozemku P. Synkové, žádostí o pokácení smrku pichlavého u ZŠ, žádostí
o pokácení dřevin v areálu vodárny a žádostí o pokácení
smrku pichlavého na pozemku v areálu obecní policie.
RO bere na vědomí Zápis z jednání Komise životního
prostředí ze dne 9.2.2022.

19. Inventarizační zpráva za rok 2021

RO projednala Inventarizační zprávu obce Strašice za rok
2021. Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen
RO, termíny inventur byly dodrženy. Celkem byl vyřazen
znehodnocený majetek ve výši 1,93 mil. Kč.
RO schvaluje Inventarizační zprávu obce Strašice
za rok 2021.

20. Zpráva o činnosti společnosti LESOSPOL
Zbiroh s.r.o.

RO projednala Zprávu o činnosti společnosti LESOSPOL
Zbiroh s.r.o. v roce 2021 v obecním lese. Skutečné tržby
činily 1,284 mil. Kč, z toho náklady byly ve výši 570 tis. Kč.
Skutečný zisk za rok 2021 byl 713 tis. Kč, z toho příjem pro
obec činil 606 tis. Kč. Vytěženo bylo 653 m3 dřeva. Na rok
2022 je plánována těžba v objemu 1300 m3, zisk bude
odvozen od situace v lese a na trhu s dřevem. Hlavním
cílem pro následující roky je udržet les zelený a funkční.
Lze navýšit i současnou těžbu, aby nebyl les přestárlý. RO
dále projednala návrh dodatku k nájemní smlouvě.
RO bere na vědomí Zprávu o činnosti společnosti
LESOSPOL Zbiroh s.r.o. v roce 2021 a Kalkulaci
nákladů a tržeb na rok 2022. RO schvaluje Dodatek č.
23 k Nájemní smlouvě ze dne 12.3.2002.

21. Pomoc Ukrajině

RO projednala možnosti pomoci s ohledem na současné dění na Ukrajině. RO projednala možnosti ubytování
uprchlíků, v této věci byla nabídnuta turistická ubytovna
v Muzeu Středních Brd. Obec Strašice nabídne ve spolupráci se základní školou možnost stravování ve školní
jídelně. Ze začátku budou také poskytnuty základní potraviny a hygienické potřeby. RO v této věci navrhuje vyčlenit
částku v rozpočtu obce ve výši 200 tis. Kč.
RO schvaluje vyčlenění částky 200 tis. Kč v rozpočtu
obce na primární pomoc Ukrajině. RO schvaluje
vyvěšení ukrajinské vlajky. RO schvaluje poskytnutí
turistické ubytovny v Muzeu Středních Brd pro
potřeby ukrajinských uprchlíků.
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Zápis z Rady obce č. 68/03/22 (23. 3. 2022)
J. Hahner, M. Straka

I. Projednáno
1. Ž
 ádost o poskytnutí místnosti
– Český rybářský svaz

RO projednala žádost o poskytnutí místnosti v domě
společenských organizací k zajištění činnosti Českého
rybářského svazu.
RO bere na vědomí žádost č.j. 293/22. RO schvaluje
záměr výpůjčky místnosti č. 204 v č.p. 644.

2. Žádost o pronájem sálu – D. Volmutová

RO projednala žádost o pronájem sálu ve Společenském
domě Strašice za účelem konání svatební hostiny dne
9.7.2022.
RO schvaluje pronájem sálu dle žádosti č.j. 285/22.

3. Žádost o pronájem sálu – E. Hubl

RO projednala žádost o pronájem sálu za účelem nácviku Staročeské besedy pro akci Máje 2022. Nácviky se
budou konat vždy v neděli v odpoledních hodinách.
RO konstatuje, že sál bude pro tyto účely poskytnut bezplatně.
RO schvaluje bezplatné zapůjčení sálu dle žádosti
č.j. 286/22.

4. Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s.

RO projednala žádost o finanční podporu ve výši 10.000,Kč na provoz Linky bezpečí, na kterou se obracejí děti
a mladiství se svými problémy.
RO schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 3.000,- Kč
na činnost Linky bezpečí, z.s. dle žádosti č.j. 346/21.

5. N
 ávrh na zavedení pečovatelské služby
– č.j. 248/22

RO projednala návrh na zavedení pečovatelské služby
– dovážka obědů pro žadatele z důvodu zhoršeného
zdravotního stavu.
RO schvaluje zavedení pečovatelské služby
– dovážka obědů dle návrhu č.j. 248/22.

6. Strašický kalendář 2023

RO projednala návrh na zpracování Strašického kalendáře pro rok 2023. Zpracování a výrobu zajistí Brdská
edice. Kalendář se bude zaměřen na historii a současnost strašických hudebníků včetně kapel, bude se jednat
o pokračování kalendáře z roku 2022.
RO schvaluje realizaci Strašického kalendáře na rok
2023 prostřednictvím Brdské edice s tématikou
strašických hudebníků včetně kapel.
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7. Stížnost na nájemníka bytu – P. Pecha

RO projednala stížnost pana Pecha ohledně chování nájemníka bytu v č.p. 558. Na chodbách je stále cítit zápach marihuany, což obtěžuje všechny nájemníky v tomto vchodu.
RO konstatuje, že nájemníkovi nebyla prodloužena nájemní smlouva a byt by měl nájemník opustit.
RO bere na vědomí stížnost č.j. 295/22.

8. Ž
 ádost o prodloužení nájemní smlouvy – M.
Bančej

RO projednala žádost o prodloužení nájemní smlouvy
na byt č. 2 v č.p. 558, která byla uzavřena na dobu určitou do 10.3.2022.
RO konstatuje, že této žádosti nevyhoví, neboť jsou
na žadatele evidovány stížnosti ohledně jeho chování.
Nájemník již nyní nemá právní nárok na užívání bytu
a byt by měl opustit.
RO neschvaluje žádost č.j. 260/22.

9. Zpráva z jednání Bytové komise

RO projednala zprávu z jednání Bytové komise ze dne
9.3.2022. Komise nepřidělila žádný byt, neboť nebyl žádný volný byt k dispozici.
RO bere na vědomí zprávu z jednání Bytové komise
ze dne 9.3.2022.

10. Zápis z jednání Komise životního prostředí

RO projednala zápis z jednání Komise životního prostředí ze dne 9.3.2022. Komise na svém jednání projednala
celostátní akci „Ukliďme obec – Ukliďme Strašice“ a akci
„Hodina Země“. Akce „Ukliďme Strašice“ proběhne dne
2.4.2022, akce „Hodina Země“ proběhne 26.3.2022, kdy
dojde ke zhasnutí veřejného osvětlení v době od 20,30
hod. do 21,30 hod. Komise dala podnět RO ohledně úklidu po prořezávce dřevin v okolí posezení u vodojemu.
Komise dále požádala RO o vyjádření k možnosti dotace
na zadržování a další využití dešťové vody z obecních
budov. Komise dále požádala o zajištění opravy lávky
u rybníka Tisý.
RO konstatuje, že zadržení dešťové vody je prováděno
ze střechy mateřské školy. Předpokládá se umístění retenční jímky u budov základní školy. Z ostatních obecních
budov se zatím se zadržováním dešťové vody nepočítá.
V rámci revitalizace areálu Dukly by mělo dojít k vybudování vodních ploch v zamokřené částí tohoto území. Tyto
věci budou řešeny pravděpodobně mimo dotační tituly.
RO bere na vědomí Zápis z jednání Komise životního
prostředí ze dne 9.3.2022. RO schvaluje zhotovení
nové lávky u rybníka Tisý na trase naučené stezky.
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11. Licenční smlouva - OSA

14. Cenová nabídka – R. Tomec

12. Hromadná licenční smlouva – OSA,
INTERGRAM, OAZA

15. Změna termínu jednání ZO Strašice

Zpráva:
RO projednala návrh licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl. Předmětem smlouvy je platba
poplatku ve výši 1.028,50 Kč za hudební produkci v rámci
obecního plesu.
RO schvaluje Licenční smlouvu o veřejném
provozování č. VP_2022_19183.

RO projednala návrh hromadné licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl. Předmětem smlouvy
je platba poplatku ve výši 21.693,- Kč za provoz místního
rozhlasu.
RO schvaluje Hromadnou licenční smlouvu
o veřejném provozování č. VP_2022_43801.

13. Žádost o pronájem nebytových prostor
– Brdská edice

RO projednala cenovou nabídku na kácení stromů v lokalitě pod kostelem. Porost je napadený kůrovcem a do budoucna se v této lokalitě plánuje revitalizace – přeměna
na park. Cena provedené práce je 1.100,- Kč bez DPH
za 1 m3 vytěžených dřevin.
RO schvaluje cenovou nabídku na vytěžení stromů
v lokalitě pod kostelem.
RO projednala změnu termínu jednání ZO Strašice.
Předběžný termín jednání ZO Strašice byl naplánován
na 21.4.2022, jelikož se ten den rovněž koná valná hromada Vodohospodářského sdružení Rokycanska, kde
se bude projednávat transformace společnosti, RO navrhuje, aby byl termín jednání ZO posunut na 28.4.2022.
Podklady pro zastupitele budou doručeny nejpozději
19.4.2022.
RO schvaluje termín jednání ZO Strašice dne
28.4.2022.

RO projednala žádost o pronájem nebytových prostor
v budově č.p. 644 za účelem využití depozitu obalového
materiálu, knih, dokumentů, atd. pro potřeby Brdské edice. V prostorách bude prováděna dokumentace, evidence a expedice objednaného zboží.
RO bere na vědomí žádost č.j. 302/22. RO schvaluje
záměr pronájmu nebytového prostoru v č.p. 644.
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Vyhodnocení – informační zpráva
za měsíc únor a březen 2022
Za měsíc únor a březen 2022 řešila
OPS tyto přestupky:
Doprava:

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

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

Veřejný pořádek

28 × - oznámení odboru
dopravy

Veřejný pořádek:

4 × přestupek

Občanské soužití:

2 × přestupek - 1× oznámení
na PK Strašice

Proti majetku:

2 × přestupek

OZV č.2/2012:

3 × přestupek

OZV č.2/2015:

6 × přestupek

OZV č.2/2017 (odpady):

1 × přestupek

Nález věci:

1× klíče,
1× osvědčení reg. vozidla

Stále dochází ve všech sídlištích u kontejnerů jak na plasty,
tak na papír k odkládání tohoto materiálu mimo kontejnery.
Na Huti do kontejneru na bioodpad někdo vysypal plastové
lahve a plechovky, přitom vedle se nachází kontejnery - je to
normální ?
Toto jsou ukázky, jak někteří občané páchají přestupky proti
veřejnému pořádku o odpadech a kazí tak vzhled obce.

Ověřování pobytu, pověsti:

6×

Řešení stížnosti občanů:

2×

Součinnost s PČR OO Hrádek:

5×
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Odkládání nepotřebného materiálu ke kontejnerům na šaty
a obuv - U Libuše, u sběrného dvora. Žádáme občany, pokud budou kontejnery na šaty a obuv plné, aby tento materiál v plastových pytlech volně neodkládali okolo a aby byl
materiál odvezen do sběrného dvora. Následně dochází
k nepořádku, protože někteří občané se prohrabují v tomto
materiálu.

Doprava - důležité
Firma Saferoad bude provádět vodorovné
značení parkovacích míst veřejného parkoviště vedle Automotoklubu (mezi sídlištěm za OÚ
a sídlištěm na Huti - Gumídkov).
Přesné datum se bude odvíjet podle kapacitní možnosti
a povětrnostních podmínek. Proto všechny majitele vozidel žádáme, aby na daný den od 07.30 hod do 17.00 hod
vozidla přeparkovali mimo parkoviště a bude povoleno
stát i na zeleni. Pokud zůstane jediné vozidlo na parkovišti, bude na náklady majitele odtaženo. Jinak nebude
možné tuto nákladnou akci provést. S předstihem budou
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na každé vozidlo umísťovány výzvy, které dále budou
vkládány do všech vchodů, parkoviště bude osazeno tabulkami a informace budou vyhlášeny místním rozhlasem.
Apelujeme zvláště na cyklisty, aby při zhoršené viditelnosti byli osvětleni jak vpředu, tak vzadu, a měli reflexní
prvky.
V neposlední řadě zdůrazňujeme u chodců používání
reflexních prvků, které je ochrání před případným střetem s vozidly.
Upozorňujeme všechny cyklisty, že stále provádíme bezplatnou registraci jízdních kol a elektrokol. K registraci
jízdního kola a elektrokola je zapotřebí OP, včetně dokladů o jeho nabytí, u dětí mladší 15 let přítomnost z rodičů
(Info: 371 585 731). Tato služba pro občany je zdarma.

Upozornění
Již se zahájily a budou pokračovat jarní práce
na zahradách (hrabání starého listí, řezání stromů, vyhrabávání staré trávy atd.), ale co s tím?
1) P
 álení staré trávy i ostatních porostů v souvislých plochách je zákonem o požární ochraně zakázáno. Hrozí
nebezpečí přenesení požáru na jiný objekt nebo plochu
podobnou té spalované, a to po povrchu suché vegetace, zanesením ohně větrem nebo i konvektivními proudy
horkých spalin s jiskrami a v neposlední řadě přenesením ohně v podloží. Jsou známé případy např. vzplanutí
lesa po dvou týdnech ve vzdálenosti až sedmdesáti metrů
od původního místa pálení. Bohužel jsou každoročně zaznamenávány i případy udušení lidí v kouři a v neposled-
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ní řadě i uhoření při nezvládnutém, původně jen malém
kousku vypalované plochy.
2) Pálení biologického odpadu (listí) lze provádět za podmínek stanovených jednotlivými obcemi (nežádoucí znečišťování ovzduší, obtěžování okolí apod.) jen na předem
připravených přiměřeně velkých hromadách za trvalé
přítomnosti alespoň jedné dospělé osoby a prostředků
na prvotní hasební zásah.
	
Hořlavý biologický odpad může fyzická osoba spalovat jen za podmínek, že:
		 a) pálení provádí na vlastním pozemku a v dostatečné
bezpečné vzdálenosti od budov a volných skládek,
např. palivového dřeva apod.
		 b) p
 álení provádí osoba starší 18 let. Osoby mladší mohou tuto činnost vykonávat jen za dozoru dospělé
osoby,
		 c) p
 álení nesmí být prováděno v období dlouhotrvajícího sucha, za větrného počasí apod..
		 d) p
 o ukončení pálení ohniště bezpečně uhasí a následně provádí kontrolu po dobu nejméně 8 hodin.
V případě nedodržení a porušení zákonu může být fyzické osobě uložena pokuta do 25.000,- Kč a u právnické osoby pokuta do výše 500.000,- Kč.
Doporučení:
Rozložitelný odpad dát do svého kompostu, nebo do biokontejnerů na bioodpad, který se nachází v každé části
obce.
Ing. Frajt Luboš, velitel Obecní policie Strašice
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Seminář

VYCHOVANÝ PES JE BEZPEČNÝ PES
Obec Strašice spolu se strážníky
Obecní policie Strašice pořádá seminář
pro laickou kynologickou veřejnost
Seminář je zaměřen na problémové chování psů na veřejnosti. Majitel psa bude pod dohledem policejního
psovoda prakticky seznámen s možností, jak svého psího miláčka naučit nejpoužívanější cviky
(přivolání psa a chůzi psa na vodítku) a jejich následné využití na veřejnosti. Dále bude majitel psa
seznámen s právními dokumenty, které upravují nejen pohyb psů na veřejnosti (OZV obce Strašice
č. 2/2012, zákon č. 361/2000 Sb. – silniční zákon), ale i převoz psů osobním automobilem.
Na každého majitele a jeho psa bude vyčleněn individuální časový prostor ve výši 30 min.
Semináře se může zúčastnit každý majitel psa pouze s jedním psem. Z časových a kapacitních důvodů
je seminář omezen na maximální počet 15 psů a je třeba se předem objednat. Seminář povede dlouholetý
zkušený policejní psovod Obecní policie Strašice nejen se znalostmi z výcviku policejních psů,
ale i s napravováním problémového chování psích miláčků při pohybu na veřejnosti a v běžném životě.
Děti do 15 let se mohou semináře účastnit pouze v doprovodu alespoň jednoho z rodičů.

Datum konání: 14. 5. 2022
Místo konání: Vedle služebny obecní policie
Čas konání: 9:00 – 18:00 hod
Stáří psa: 4 měsíců – 7 let
Vstupné: Dobrovolné
(formou konzerv, piškotů a jiných pamlsků pro psí útulek Borovno)

S sebou: vodítko, obojek, případně košík, pamlsky nebo jakékoliv hračky, které má pes rád,
misku na vodu, vodu v láhvi pro psa, nápoj pro majitele
Plemeno: semináře se může zúčastnit pes
jakéhokoliv plemene, včetně kříženců

PES, který se semináře účastní, nesmí být
ze zdravotních důvodů nakrmený.
Bližší informace lze získat telefonicky na tel. č. 371 585 731 nebo osobně na služebně
Obecní policie Strašice, str. Svoboda, obecni.policie@strasice.eu .
Ing. Frajt Luboš, velitel Obecní policie Strašice

Duben 2022 – ROČNÍK XXIX

strana 8

Základní škola Karla Vokáče Strašice, okres Rokycany
Strašice 531, Strašice 338 45, příspěvková organizace

DS: yhakp5e E-mail: reditel@skolastrasice.cz Tel: 371 793 444
https: www.zsstrasice.rokycansko.cz IČO: 47694815

Ředitel Základní školy Karla Vokáče Strašice, okres Rokycany

oznamuje,

že v souladu s ustanovením § 46 odst. 1 a § 36 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

se uskuteční

v pátek 22. dubna 2022 od 14:20 do 18:00 hodin
a
v sobotu 23. dubna 2022 od 9:00 do 12:00 hodin

ZÁPIS

do 1. ročníku základního vzdělávání ve školním roce
2022 / 2023
dětí, které do 31. 8. 2022 dovrší věku 6 let
V souladu s ustanovením § 3a, odstavec 7, vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání …, v
platném znění, zveřejňuji následující informace k organizaci a průběhu zápisu.
1. Zápis proběhne v budově školy ve třídách 1. stupně ZŠ.
2. K zápisu se dostaví zákonný zástupce dítěte společně s dítětem.
3. K zápisu přijdou i děti, kterým byla odložena školní docházka o jeden rok a obdržely rozhodnutí
o odkladu školní docházky s termínem zahájení povinné školní docházky od 1. 9. 2022.
4. Zákonný zástupce dítěte přinese k zápisu rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
5. Zápis bude složen z formální části, z rozhovoru a dalších činností s dítětem, souhlasí-li s tím
zákonný zástupce dítěte. Ten může být přítomen u všech součástí zápisu.
6. Počet přijatých žáků do 1. třídy je 30 žáků. Při přijímání dětí stanovuji následující kritéria v
následujícím pořadí:
a) Přednost má dítě, které má trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy.
b) Ostatní děti - v případě převisu poptávky bude rozhodovat los.
7. K účasti na zápisu je třeba se zaregistrovat na:
https://skolastrasiceczmy.sharepoint.com/:x:/g/personal/dostpa_skolastrasice_cz/EZJDA4bcEbdKvI2CDnHHK0ABedc9ld5YZG
MLiE4-umpbaA?e=5lq3ql

Rodiče, kteří se nemohou ze závažných důvodů dostavit s dítětem k zápisu v uvedeném termínu, si
mohou dohodnout s ředitelem školy individuální termín zápisu na: straka@skolastrasice.cz, nebo
na tel. č. +420 721 300 740.
Mgr. Martin Straka, ředitel školy
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Zajímavosti ze Základní školy Karla Vokáče Strašice
za měsíc březen
Okresní kolo Zeměpisné olympiády
Ve druhé polovině měsíce února proběhlo okresní kolo
online zeměpisné olympiády. Soutěžící poměřovali své
znalosti a dovednosti ve třech disciplínách: práce s atlasem, písemný test geografických znalostí a praktická část.
Žáci byli rozděleni do tří kategorií.

Naši školu reprezentovali tito žáci:
 ategorie A (6. třída): Adam Jícha,
K
Karolína Chodorová a Karel Krofta
Kategorie B (7. třída): Petr Laibl, Marian Trunec
a Jaroslav Dostál
Kategorie C (8. a 9. třída): Jakub Novotný,
Jiří Tejček a Tereza Nodžáková
Vynikajícího výsledku dosáhl Adam Jícha ze 6.A, který dokázal zvítězit v kategorii A, a postoupil do krajského finále. Získal 87 bodů, což byl nejúspěšnější
výsledek z celého Plzeňského kraje! Do krajského
online finále dne 30. března postupují tři nejlepší soutěžící z okresních kol a případně žáci s vysokým ziskem bodů na následujících místech. Díky vysokému
počtu bodů také postupuje do krajského finále Jakub
Novotný z 9.B, který se umístil na čtvrtém místě v kategorii C. Na čtvrtém místě v kategorii B se umístil
Petr Laibl ze 7.B, Karolína Chodorová obsadila 5. místo a Karel Krofta 6. místo v kategorii A.

Krabice od srdce

pastelky, papíry, omalovánky, drobné hračky, sladkosti
a další maličkosti. Též jsme přidali vzkaz a nakreslili obrázek. Paní vychovatelka tyto dárky odvezla na sběrné
místo do Plzně.
A tak máme dobrý pocit z toho, že jsme dvěma dětem mohli
udělat radost v tak těžké životní situaci.
Eva Krajdlová

Všichni žáci získali ve svých kategoriích vysoký počet
bodů a předčili spousty soutěžících z jiných škol. Tímto
jim děkuji za velmi povedenou reprezentaci naší školy!
Mgr. Jiří Monhart

Dobročinná sbírka pro ukrajinské děti
ve školní družině
Školní družina se zapojila do dobročinné sbírky s názvem
„Krabice od srdce“.Tento celostátní projekt zorganizovala
TV Nova společně s Diakonií ČCE. Smyslem aktivity je pomoci ukrajinským dětem, které se svými rodinami prchají
před válkou.
My jsme ve školní družině naplnili dvě krabice od bot věcmi, které by těmto dětem udělaly radost. Vybírali jsme
podle toho, co by potěšilo nás. Do krabic jsme dali např.
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Krabice od srdce
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Výuka pracovních činností na naší škole
Naše základní škola nabízí žákům nejen možnost získávat
teoretické znalosti. Například v předmětu pracovní činnosti
se mohou děti rozvíjet i v jiných oblastech, zejména v té rukodělné. Prostory a vybavení školní výukové dílny postupně
procházejí celkovou modernizací a obměnou. Mnozí žáci se
zde poprvé setkávají s některými hlavními technickými materiály a poprvé drží v ruce nářadí. Žáci mají možnost vytvořit si ze dřeva, plastu nebo kovu výrobek nejprve podle své
představivosti a později i podle technického výkresu. Pod
rukama našich šikovných žáků tak vznikly například velmi
zdařilé ptačí budky nebo modely autíček. Děti se kromě samostatnosti učí také přesnosti, pečlivosti a pozornosti. Při
některých činnostech je zapotřebí i spolupráce ve dvojici,
což podporuje rozvoj sociálních vztahů mezi dětmi.
V rámci výborné spolupráce s Mateřskou školou ve Strašicích absolvují děti ze školky část polytechnické výuky
v našich prostorách kovodílny. Seznámí se se základním
nářadím a pokusí se o svůj první plnohodnotný výrobek.
Velmi živo bývá také ve školní kuchyňce, kde žáci v hodinách vaření tvoří nejrůznější dobroty. Před samotným vařením či pečením je samozřejmě vše třeba prodiskutovat,
rozdělit si práci, nakoupit suroviny a řádně prostudovat recepty… Po škole to vždy krásně voní a žáci se předhánějí
v tom, kdo vytvoří chutnější a vzhledově zajímavější pokrm.
Na jaře začínáme pracovat i na školních pozemcích
a ve skleníku v areálu školy. Každá třída má svůj záhon,
kde nemusí vyrůstat jen ředkvičky. Záhon každé třídy se
tak může stát malou experimentální zahrádkou.
Všechny výše uvedené činnosti vedou ke zcela přirozenému komplexnímu rozvoji osobnosti žáků. Cílem je nejen
rozvoj rukodělné zručnosti, ale také utváření tvořivosti,
píle, pečlivosti, spolupráce, komunikace, zodpovědnosti,
uvědomění si hodnoty i krásy práce, propojování znalostí a dovedností, přirozené využívání mezipředmětových
vztahů a mnoho dalšího. A v neposlední řadě žáci postupně dozrávají ke své profesní orientaci.
Mgr. Martin Štaif

Rozloučení se zimou
Zima nám všem pomalu dává sbohem. Jaro se pomalu
blíží, a proto si žáci badatelského kroužku připravili pro
své kamarády z celého prvního stupně dopolední stezku,
která proběhla v úterý dne 15. března. Trasa stezky byla
z části vedena naučnou stezkou kolem rybníka Tisý. Cílem
úkolů, které děti po cestě plnily, bylo upevnění, případně
i získání vědomosti z naší fauny, určování stop zvířat i řešení hádanky. Žáci se učili také týmové práci, respektovat
názor druhého, vyhodnocovat údaje...
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Rozloučení se zimou

Za správné splnění úkolů, jejichž obtížnost se samozřejmě lišila dle věku a možností žáků, pak soutěžící obdrželi
laskominu. Po šťastném návratu nás všech bylo zjevné,
že „Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem“
u nás neplatí.
Mgr. Z. Andrlíková a žáci badatelského kroužku

Okresní kolo Olympiády v anglickém
jazyce
Ve středu dne 16. března proběhlo okresní kolo Olympiády
v anglickém jazyce. Do Rokycan jsme vyslali čtyři úspěšné
účastníky ze školního kola, kteří reprezentovali naši školu
v této jazykové oblasti. Ve dvou kategoriích předvedli své
dovednosti v poslechových, písemných, ale hlavně komunikativních aktivitách.
Schopnost používat anglický jazyk v běžné komunikaci se nebáli ukázat šesťáci Marie Honsová a Martin
Kocábek, kteří obsadili v konkurenci všech okresních
škol v kategorii šestých až sedmých tříd pěkné 11.
a 12.místo. Podobné umístění se podařilo vybojovat
i našim starším žákům v kategorii osmých a devátých
tříd – Martině Novákové a Janu Štochlovi, kteří se dělili
při stejném počtu bodů o 10.-15. místo.
Děkujeme dětem za pěknou reprezentaci naší školy a přejeme jim hodně dalších jazykových úspěchů a posunů.
Mgr. Pavla Hrazdilová
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Každý z instruktorů předával své zkušenosti a při střídání
se snažil dětem nabídnout co nejvíce rad a poučení, jak
co nejlépe techniku lyžování zvládnout. Sněhové podmínky už nebyly úplně nejideálnější, nicméně ranní rozjezdy
na čerstvě upravených svazích stále nabízely velmi kvalitní svezení. Odpoledne už sluníčko měnilo konzistenci
sněhu na méně sjízdnou, ale zase hladilo svými paprsky
obličeje vykukující z lyžařských helem a “políbilo“ nás prvním jarním opálením.
Moc jsme nevěřili, že zvládneme ještě uspořádat běžecký výcvik, neb úterní noční déšť si trochu pohrál se sněhovými zásobami, ale nakonec jsme si užili parádní výlet
na běžkách, který jsme zahájili jízdou na jednomístné historické lanovce na Hofmanky (a Pancíř) a ukončili prohlídkou Železné Rudy s následným krátkým výletem ve vlaku.

Účastníci okresního kola OAJ

Lyžařský výcvikový kurz pro sedmý ročník
Třetí březnový týden se na svazích ještě stále zasněžených
šumavských kopců pohybovali kluci a holky ze strašických
sedmých ročníků. V hotelu Kolibřík se pod lyžařským areálem na Špičáku usadili naši žáci již v neděli odpoledne,
kdy jim začalo příjemné sdílení volných chvil v kruhu svých
kamarádů – spolužáků. Po vydatné snídani začal lyžařský
výcvik v pondělní ráno na malé sjezdovce vedle hotelu. Lyžaři byli rozděleni podle své výkonnosti a lyžařských zkušeností do červeného, žlutého a zeleného družstva a již
během prvního dne se postupně posouvali na větší a vyšší
kopce, někteří až na vrchol Špičáku. Všichni se učili poměrně rychle, a tak se z nelyžařů stávali lyžaři a z lyžařů ještě
lepší lyžaři v poměrně závratném tempu.
Na běžkách
Duben 2022 – ROČNÍK XXIX

strana 12

V kategorii Cvrček (2. – 3. třída)
se na prvních místech umístili:
1. místo – Kleknerová Eliška (3.A)
2. místo – Vacek Václav (3.A)
3. místo – Halbychová Stela (3.A)
Klokánka (4. – 5. třída) „přemohli“:
1. místo – Doskočilová Eliška (5.A)
2. místo – Karas Vojta (4.A)
3. místo – Abrhámová Marie (5.A)
Úlohy kategorie Benjamín (6. – 7. třída)
nejlépe vyřešili:
1. místo – Kochmanová Karolína (7.A)
2. místo – Jícha Adam (6.A)
3. místo – Elicarová Anna (7.A)
A v kategorii Kadet (8. – 9. třída)
stupínky vítězů obsadili:
1. místo – Stryalová Barbora (8.A)
2. místo – Rys Jiří (8.B)
3. místo – Klír Lukáš (8.B)

Lyžařský kurz

Celodenní pobyt na běžkách nám připravil spoustu veselých zážitků a radostných i vyčerpávajících okamžiků. Ty
jsme zachytili na zajímavých videosnímcích, které pak večer bavily celou naši lyžařskou partu.
Celých pět dní jsme si na horách moc užili, naučili se
spoustu nových sportovních i morálních dovedností a odjížděli s plnou hlavou krásných zážitků a s nadějí, že zase
bude brzy zima a my své lyžařské dovednosti uplatníme
i v dalších letech, třeba na zimní dovolené s rodiči.
Mgr. Pavla Hrazdilová

Matematický klokan
V půlce března se naše škola opět zúčastnila soutěže Matematický klokan. Počítače jsme vyměnili za „staré známé“
– tužku a papír. Ano, vrátila se prezenční forma soutěže.
Nominovaní žáci 1. a 2. stupně měli k dispozici 60 minut
na řešení testových úloh. A že některé daly dětem opravdu
zabrat… Jak tedy tento opravdu nelehký souboj dopadl?
Děkujeme všem soutěžícím za účast a opět za rok…
Mgr. Olga Škardová
a Mgr. Bc. Pavlína Dostálová Zechovská
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Základní škola Karla Vokáče Strašice
vás srdečně zve na

Prodejní velikonoční
výstavku
v úterý 12.4. 2022
od 14:00 do 18:00 hodin
V 16:00 hodin vystoupí náš pěvecký
kroužek.
Výtěžek z akce bude použit na
charitativní účely.
Vstup bočním vchodem od OÚ.
strana 13

S pohádkou do jara
V březnu se na nás začalo smát sluníčko. Celá školka pomalu ožívala jarním kvítím. Bylo však potřeba se pořádně
rozloučit se zimou. Tento lidový zvyk si prožily děti ze třídy
Koťat. Vyráběly Morenu z papíru a na první jarní den ji slavnostně odnesly k potoku a vhodily do vody. „ Zimo, zimo,
táhni pryč, nebo na tě vezmu bič“ znělo z dětských úst.
I když se Morena trochu bránila a zasekla o větev, nakonec
se vše podařilo. V Beruškách měli velkou práci s Koblížkem. Utekl z okénka a tak se všichni vypravili do lesa ho
hledat. Koblížka nenašli, ale čas strávený v lese se všem
moc líbil. Nejmenší děti z Kytiček si prožily čas s pohádkou
Boudo, budko a se všemi zvířátky, které ji obývají. Nakonec
si odnesly domů malou knihu omalovánek.

nácti měsíčkách na setkání členů Svazu postižených civilizačními chorobami v rámci oslav Mezinárodního dne žen.
V rámci polytechnické výchovy navštívily dílny v základní
škole, kde se jich ujal pan učitel Štaif a seznámil děti s nářadím. Každý si odnesl vlastnoručně vyrobenou lodičku ze
dřeva. Posledním zimním projektem byla u předškoláčků
pohádka Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Děti se účastnily výroby kulis z kartonu, navštívily půdu MŠ, kde nalezly
obrazy princezen a vydaly se pomoci princovi se záchranou jedné z nich. Společně se podařilo přemoci i zlého
kouzelníka. V pohádkách se odehrává souboj dobra se
zlem a dobro vždy vítězí. Buďme tím dobrem, ať jsou naše
životy pohádkové.

Nejstarší děti ze třídy Sluníček hned po jarních prázdninách zazpívaly a zarecitovaly na motivy pohádky O dva-

Alena Krausová, DiS.

Koblížek a Berušky
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Bouda budka a Kytičky

Sluníčka v dílně kopie

Koťata a Morena
Duben 2022 – ROČNÍK XXIX
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Komunální volby 2022!
Ing. František Nerad – bývalý politik, ale pořád občan
Vím, že televize, rozhlas, noviny a sociální sítě jsou plné
zpráv o malérech a událostech, které se kolem nás míhají
jako rychlovlak.Jenže nelze to nevnímat a je třeba se nějak zapojit. První pravda je, že nikdo dnes nemůže plánovat cokoli na delší dobu s ohledem, co provedlo v únoru
Rusko na Ukrajině a nikdo pořádně neví, co bude příští
týden. Druhá pravda je, že většina těchto událostí, se každého z nás nějak dotkne, nicméně komunální volby se
nás dotýkají více, než si myslíme. No a ty budou velmi
brzo, zejména pro ty, kteří chtějí kandidovat. Během března a dubna by kandidující volební strany měly mít hodně
jasno o Programu a kandidátkách, se kterými budou chtít
řídit radnici a životy nás všech v příštích čtyřech létech.
A musejí se přizpůsobit tomu, co je kolem nás a pracovat
pro nás tak, aby dopady těch okolních věcí byly překonány co nejlépe.Pohyboval jsem se v komunální politice
dost dlouho na to, abych si mohl dovolit napsat některé
své názory na to, jak to vidím. Byl jsem v různých funkcích na obci dost dlouho na to, abych dnes mohl tvrdit, co
tvrdím už dávno – svoji budoucnost by měli vzít do svých
rukou mladí lidé a začít si zvykat na odpovědnost, která
s vedením obcí automaticky vzniká. Pouze souhlasit s tím,
co mi někdo nařídí a nemít k tomu vlastní názor je cesta
do minulosti.

Já jsem si stanovil odchod do politického důvodu 65 let.
No jsou lidé, kteří si myslí, že mohou takové věci dělat
i v osmdesáti, ale vím určitě, že toho nejsou schopni. Jsme
už v 21. století a to, co jsme se naučili před 50 léty už je
velmi dávná minulost a do dnešní doby už je to většinou
k ničemu. Nicméně trochu se to dá nahradit neustálým
prohlubováním svých znalostí. Bez znalosti dvou, lépe tří
jazyků by nikdo neměl uvažovat o řídící funkci od velké
obce a o ministerstvu ani nemluvím. Bez důkladné znalosti základů ekonomiky, územního plánování, nějakého
právního minima rovněž.
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Na současné „velké politice“ (nejen) v našem státě lze vidět
docela dost problémů a tak je nutné se vyvarovat spoustě
věcí. I v nejvyšších patrech politiky jsou lidé, kteří by udělali lépe, kdyby se politiky nikdy nestali. Jsou nám špatným
příkladem pro komunální politiku a je velkou otázkou, proč
tam jsou a ještě větší záhadou pro mě je, proč je lidé volili. Na příkladech Ruska, či jiných totalitních systémů, ale
i naší socialistické minulosti, kdy byli či jsou „zvoleni“ lidé
na doživotí se ukazuje výhoda demokracie v tom, že se
ve vedení států, ale i obcí, střídají lidé s různými názory
na naše okolí v kratších intervalech. Jen tímto střídáním
se svět kolem nás někam posunuje. Jak v soukromí, tak
i veřejně. Vystřídat zaměstnání po 10 létech není fluktuace, ale šance na rozšíření znalostí, dovedností a rozhledu.
Bez toho střídání se couvá zpátky. Slyšel jsem nedávno
výrok jednoho člověka v rozhlase, který tohle nádherně
popsal: „Cestou do budoucnosti dorazili do minulosti.“

Proč to až takhle spojuji? No každý se může přesvědčit,
že to jak jsme se i v naší obci rozhodli v minulosti, se pro
každého nějak zobrazí v současnosti a má dopad i na jeho
budoucnost. Například listuji v starých Barňácích z přelomu tisíciletí (bože už je to 20 let) a čtu zprávy o plynofikaci
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naší obce. Už na stavební průmyslovce nás učili v souvislosti s fungováním budov, že mají být vymyšleny tak,
aby fungovaly co nejefektivněji co nejdelší dobu a daly se
funkce v nich snadno měnit. Takže v mnoha bytech, které jsou
závislé na jednom zdroji tepla
a ne i na svém, se zrušením nebo
poruchou zdroje nájemci nebo
i vlastníci bytů dostanou do špatné, někdy zoufalé situace. A jak
se ukazuje dnes, může být základ toho problému hodně daleko
od toho konkrétního domu. Nejen
ve Strašicích jsem dlouhou dobu
prosazoval zateplování bytových
domů, v minulosti masivnějším
zdivem, dnes vatou nebo polystyrenem. Slyšel jsem mnoho vět
proti a docela bych si přál slyšet ty lidi dnes. No nic. Budu
doufat, že to ten Putin nedotáhne úplně do konce, protože
by to byl neobyčejný (promiňte) průser. Je vždy lepší být
připraven na nejhorší a pak mít méně starostí, než fungovat s nesnesitelnou lehkostí bytí (pan Kundera promine)
a pak narazit a nezvládnout jakýkoli problém.

Proto bych chtěl před komunálními volbami upozornit
hlavně na volební programy volebních stran. Čím podrobnější a čím náročnějším, tím lépe. Sliby investic v době,
kdy jsou ekonomické problémy
nejen v obci, ale i v celé Evropské
unii a i mimo ni jsou podvodem
na voličích. Schválit na jednom
jednání zastupitelstva Rozpočet
obce a Program rozvoje obce,
aniž by byly jasně propojeny,
je podvod na voličích. Schválit
Územní plán a nevysvětlit ho podrobně všem občanům, je podvod na voličích. Slíbit lidem zvýšení informovanosti občanů (viz
místní ČSSD v roce 2014) a pak
jim nic neříct, je podvod na voličích. Lhát lidem, slibovat lidem
a pak sliby nesplnit, je dnes naprosto zavrženíhodné. Takže čtěte programy a volte šťastnou rukou. Jak nakonci léta
zvolíte, se může projevit třeba až na vašich dětech.
(fotografie nástěnky na návsi a sídliště v Plzni jsou moje.
Pan Babiš se vyfotil a usvědčil z neznalosti fungování Parlamentu sám na svém Twiteru. Kotelnu vyfotila firma SUDOP)

Novinka v knihovně
Nepečené dezerty Kateřiny A.
– Andrea Čekanová
„Co se může skrývat pod nevinným názvem
souboru Nepečené dezerty?
Každopádně je to ten poslední soubor v počítači Kateřiny A., vzorné stepfordské paničky, který by její manžel
otevřel. Proto zde Kateřina ukrývá deník, v němž zpytuje
svědomí a vysvětluje, že ne vždy se věci mají tak, jak se
na první pohled zdá. Obzvlášť to platí o Albertovi, jejím
manželovi, který světu ukazuje pouze své lepší já. Svou
horší stránku si šetří na doma. Zná Kateřina všechny jeho
tváře, nebo ji může ještě něčím překvapit? Co je motivací
jejího nového zaměstnance, který naléhá, aby neodkládala řešení svých problémů? A kam zmizel realitní makléř,
který si kromě úplatku vyžádal na Albertovi společnost
jeho ženy?
A co když je tu tajemství, které vyrazí
dech i těm nejotrlejším?“
Duben 2022 – ROČNÍK XXIX
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Beseda v knihovně
Ve čtvrtek 24. března jsme přivítali v Malém sále Společenského domu strašickou rodačku, a hlavně začínající
spisovatelku, Andreu Čekanovou. V naší obci bydlela
do svých třiadvaceti let a v současnosti pracuje v oblasti
výstavby technologií a podílí se mimo jiné i na marketingu, propagaci a realizaci hudebních akcí. Jak jsme
se dozvěděli, psaní se věnuje již od dětských let, kdy si
psala jen do šuplíku a přispívala do regionálních novin.
V únoru letošního roku ji vyšla literární prvotina v nakladatelství MOBA s názvem Nepečené dezerty Kateřiny A.

Chtěli bychom jí poděkovat za jeden výtisk její nové knihy, který věnovala do knižního fondu naší knihovny, což
je i naše knižní novinka pro měsíc duben.

Andrea nás seznámila se svojí knihou, která poukazuje
na velký problém – domácí násilí. Takže, kdo by čekal
kuchařku, byl by velmi překvapen, jaké recepty dokáže
život připravit. Tento psychothriller není autobiografií,
i když se autorka svěřila, že špatnou zkušenost s tímto
druhem násilí má i ona.
Po krátkém autorském čtení nám Andrea opověděla na spoustu dotazů, které se týkaly jejího psaní, ale
i soukromého života. Atmosféra byla velice uvolněná
a příjemná. V závěru besedy si hosté mohli koupit novou
knihu, kterou Andrea každému ráda podepsala. No a při
malém občerstvení jsme si ještě chvilku povídali s talentovanou spisovatelkou.

Duben 2022 – ROČNÍK XXIX
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Zahrádkářské okénko
V tomto roce slaví Český zahrádkářský svaz 65. výročí
jeho založení. Naše základní organizace – spolek od svého založení oslaví 118. výročí založení zahrádkářů ve Strašicích. Při oslavách bývá zvykem ocenit ty členy, kteří pro
svoji organizaci aktivně pracují. V sobotu 19. března se
ve Společenském domě uskutečnila po dvouleté odmlce
způsobené vládními opatřeními se zákazem shromažďování „Výroční členská schůze“, která je jako statutární
orgán a rozhoduje o dění celého spolku většinou hlasů.
Po zahájení uctili členové minutou ticha památku těch,
kteří nás během roku 2020 – 2021 opustili – zemřeli přátelé: Josef Drmla, Jaroslav Macháček, Ivana Ludvíková,
Václav Klír, Miloslav Orcígr a Petr Prokůpek. Jednání pokračovalo podle stanoveného programu. Ve zprávě výboru předseda Miroslav Hofman seznámil členskou základnu s děním, které bylo tyto dva roky jen na písemných
informacích od výboru. Připomněl schválené nové stanovy z roku 2020, přijatý „zahrádkářský zákon“ a další nutná
opatření, která musel výbor s novou legislativou řešit. Byly
předneseny zprávy, jak finanční, tak i kontrolní. Jak bylo
na začátku řečeno, byla řada našich členů za svoji aktivní
činnost ohodnocena. Od Republikové rady ČZS obdrželi zahrádkářská vyznamenání př. Antonín Tittl bronzovou
medaili, př. František Pliml stříbrnou medaili, př. Miroslav
Hofman zlatou medaili a př. Josef Vlček stříbrnou medaili
za zásluhy o ČZS. Dále od Republikové rady ČZS obdrželi „Čestná uznání“ za rozvoj zahrádkářské činnosti přátelé: Josef Lexa, František Sazima, Josef Pešťák, Jana
Hladová, Edita Kleknerová, Jiří Hahner, firma Služby obce
Strašice zastoupená panem Davidem Plimlem. Dále naše
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organizace vyznamenala 20 členů idříve narozených, kteří se podíleli na provozu moštárny a tím přinášeli finanční
zajištění spolku pro další činnost. Nebudu zde jejich jména uvádět, většinou je všichni znáte a seznam by byl dlouhý. Všechna udělená ocenění byla finančně ohodnocena
podle regulí Regionální rady ČZS a byla kryta Regionální radou, Územní sdružení Rokycany a i naší ZO. Všem
gratulujeme a přejeme hodně dalšího spokojeného elánu
v jejich počínání. Jak lidé – členové odcházejí, tak i noví
přicházejí. Na doporučení výboru, členská schůze přijala do svých řad i tyto nové členy: Filoménu Benďákovou,
Moniku Čermákovou, Janu Praumovou, Blanku Hladovou,
Vlastu Hladovou, Danu Novotnou, Jaroslavu Mrvovou,
Miroslava Poláčka, Radka Vítka a Vladimíra Čermáka.
V diskuzi, která byla velice pozitivní, vystoupil předseda
Územního sdružení Rokycany př. Ing. Jaroslav Dobiáš.
Vyzvedl naší organizaci v aktivní činnosti, která je největší na okrese s 85 členy. Územní sdružení Rokycany má
6 organizací s celkem 285 členy. Starosta obce př. Jiří
Hahner při svém hodnocení spolků v obci zdůraznil, že
se jedná o nejlepší a nejaktivnější spolek a poděkoval
za práci, kterou pro obec dělají. Došlo i na informace
o připravovaných akcích, jako jsou zájezdy a podobně.
Po ukončení diskuze byl přečten návrh usnesení a v hlasování, jednohlasně přijat i s návrhem plánu práce pro
tento rok. Jako po každé schůzové činnosti patří u zahrádkářů čas i na odpočinek. S občerstvením a při pěkné hudební produkci Strašické Pohodovky se všichni
rozcházeli spokojeni a s úsměvem domů.
Miroslav Hofman – předseda ZO ČZS Strašice
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Veletrh práce a vzdělávání – konečně naživo!
Stovky pracovních míst z celého Plzeňského kraje, desítky vystavovatelů a skvělý celodenní program už desátým rokem nabídne prestižní Veletrh práce a vzdělávání pod názvem Klíč k příležitostem, který se tradičně koná v Plzni – tentokrát 12. dubna 2022 v TJ Lokomotiva v Úslavské
ulici na Slovanech. Každoročně jej navštíví 2.500 – 3.000 lidí, letos se v souvislosti s ukrajinskými
událostmi očekává ještě větší návštěvnost. Pořadatel akce, plzeňská společnost Grafia, tradičně
spolupracuje s významnými partnery na trhu práce v regionu (Úřad práce, krajská pobočka v Plzni, Pakt zaměstnanosti, HK ČR, ZČU, AIVD ČR).

„Máme radost, že se konečně mohou zaměstnavatelé
a zájemci o práci potkat naživo,“ říká Jana Brabcová,
jednatelka pořádající společnosti Grafia. Zájem o vystavování na veletrhu je velký. I když některé firmy v Plzeňském kraji skončily, na trhu práce je stále převis nabídky
pracovních míst - na každého uchazeče o zaměstnání
připadají minimálně 3 volná místa.
(Podíl nezaměstnaných v kraji koncem února 2022 činil
2,9 %, což bylo celkem 11 897 osob. Počet hlášených
volných pracovních míst se zvýšil na 36 083.)
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Na trhu stále chybí některé profese, za které jsou podniky ochotny zaplatit nejen vysoké mzdy, ale také náborové příspěvky ve výši 50.000 Kč. Mezi ně se řadí například CNC operátoři a programátoři, ale také seřizovači,
lékaři, zdravotnický a ošetřující personál.
Náboroví pracovníci se snaží brand svého zaměstnavatele výrazně odlišit jiných a nabídnout benefity zaměstnancům přímo na míru. Zkracuje se pracovní doba,
samozřejmostí je home office, sick days, prostory pro
příjemné trávení přestávek a další kreativní nápady, jak
vyvažovat pracovní a soukromý život.
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„Poslední 2 roky přinesly do pracovního života nové
faktory - potřebu vyrovnat se s návratem na pracoviště
a znovu získat běžné pracovní návyky, stmelovat týmy,
které si odvykly spolupracovat. Covidová opatření přinesla i nové zkušenosti z organizace práce, někteří zaměstnanci si uvědomili, že chodit do práce a oddělovat
soukromý a pracovní život je vlastně výhoda a někdy
i privilegium,“ říká Brabcová.
Ještě v únoru firmy řešily krátkodobá i dlouhodobá víza
agenturních pracovníků, nyní si s příchodem válečných
uprchlíků slibují doslova personální „žeň“. Odpadne
dlouhé čekání na víza a pracovní povolení, řada firem si
slibuje, že ukrajinské migranty umí využít bez pracovních
agentur, jiné naopak vidí příležitost v agenturách v případech výkyvů zakázek ve výrobě.
„V některých pozicích ve výrobě potřebujeme vzhledem
k hmotnosti našich produktů spíše muže, zatímco mezi
uprchlíky je většina žen. Nicméně je zřejmé, že vliv přílivu
uprchlíků na evropský trh práce bude příznivý. Zejména
oblasti nejvíce zasažené uprchlickou vlnou trpí nezdravě
vysokou zaměstnaností, včetně dlouhodobého českého
prvenství v rámci celé EU. Z tohoto pohledu tedy nejde
o jednosměrnou pomoc uprchlíkům, ale můžeme si být
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velmi užiteční navzájem.“ říká Magdalena Vroblová, HR
ředitelka ze společnosti Carrier Refrigeration Operation
Czech Republic, která bude mezi vystavujícími firmami
na veletrhu. Nabídne profese nejen dělnické, ale také
např. inženýrské ve výzkumném a rozvojovém centru.
Tradičně na veletrhu vystavuje i Drůbežářský závod
v Klatovech. „Považujeme za důležité být vidět v regionu,“ říká Marie Pošarová, vedoucí personálního oddělení, a dodává, že kromě běžných pozic do klatovského
závodu na zpracování kuřat nově bude hledat i ošetřovatele do chovů kuřat a také vedoucího provozu.“
Veletrh je určen všem, kdo hledají práci či brigádu - lidem bez rozdílu věku či vzdělání, těm, kteří chtějí změnu či jsou aktuálně nespokojeni se svým místem, studentům posledních ročníků středních škol a jejich učitelům,
vysokoškolákům i lidem bez práce. Nabízeny budou také
profesní, rekvalifikační a další kurzy, z nichž řadu lze
získat bezplatně.
Všichni návštěvníci mají vstup ZDARMA.
Velký zájem bývá tradičně i o doprovodný program.
Na návštěvníky čeká řada přednášek, poraden i aktivit pro radost.
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Na veletrhu budou už po desáté vyhlášeny ceny Mamma
/ Parent Friendly pro zaměstnavatele přátelské rodinám
svých zaměstnanců. Oceněné podniky splňují kritéria
hodnocení, vytvářejí dobré podmínky pro zaměstnance
s rodinami, umožňují zkrácené úvazky, využívají pružnou
pracovní dobu, provozují nebo podporují firemní školky či
jesle, pořádají akce pro rodiny s dětmi či umožňují péči
o rodinné příslušníky, apod.
Fotografie z akce: https://veletrhprace.rajce.idnes.cz/Veletrh_prace_a_vzdelavani_2020
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Další info: http://praci.najdisi.cz

Kontakt pro média:
Mgr. Jana Brabcová
606 48 99 69,
brabcova@grafia.cz
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STRAŠICKÁ RC REVUE 2022
V sobotu 26. 3. 2022 uspořádala PS Trojlístek ve spolupráci s Místní knihovnou Strašice další ze série svých
tradičních akcí a tou byly závody aut na vysílačku známé
již jako Strašická RC Revue. Závody začínaly ve 13 hodin
registrací všech závodníků se svými auty. Ve 13,30h bylo
odstartováno. Závod probíhal ve 4 věkových kategoriích
a skládal se z jízdy zručnosti po vyznačené trati a slalomové dráze na rychlost. Obě trati se jely třikrát a z nich
se počítá ten nejlepší čas. Když bylo odježděno, měli
závodníci možnost, než se výsledky sečtou, si na trati
ještě zařádit. Také bylo letos k vidění pár vystavených
zajímavých modelů a nejkurióznějším byl ten sestavený
ze stavebnice Lego, jehož majitel byl oceněn mimořádným uznáním.
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V letošním roce byla obsazena všechna místa ve 3 kategoriích a v jedné pouze 1. a 2. místo. Vítězové byli
oceněni poháry, medailemi a drobnými cenami. Nikdo
neodcházel s prázdnou a všichni si odnášeli spoustu
sportovních zážitků, z nichž se budeme těšit celý rok.
Všem zúčastněným děkujeme za účast a jejich sportovního ducha a ještě jednou vítězům moc gratulujeme a těšíme se v hojném počtu zase za rok na dalším ročníku
Strašické RC Revue.
Za pořadatele
Petra Sládková,
vedoucí PS Trojlístek
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Páni, dámy, beseda začíná…
Ve Strašicích se o Májích „Česká beseda“ netančila.
„To by bylo hezké tancovat na návsi,“ říkala mládež.
Rozhodnutí bylo rychlé. Byl mi svěřen úkol „Besedu“ nacvičit. Tento úkol jsem přijala s radostí. Na Obecním úřadě
– tehdy MNV – byla volná místnost, opatřila se gramofonová deska s Českou besedou, mládež se domluvila
a první nácvik mohl začít. Obecním úřadem zněla veselá
hudba, přísuny, dupáky, poskoky, zpěv.
Tak a už to umíme!
Paní Drmlová s manželem přivezli z Plzně z půjčovny kroje, místní vojenská posádka zapůjčila vysoké boty zvané
„půllitry“ a vystoupení mohlo začít. První vystoupení bylo
v Kulturním domě s gramofonem. Psal se rok 1978. Příští
rok už se tančilo na návsi.
Božena Králová
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Společenská rubrika
Vítání nových občánků
Dne 12. 3. 2022 se v obřadní síni strašické radnice uskutečnila akce Vítání nových občánků, narozených v druhé polovině roku 2021. Slavnostního uvítání se zúčastnilo 14 miminek se svými
rodiči. Jako vždy obdrželi dětičky od Komise pro občanské záležitosti malý dárek. Starosta obce
Jiří Hahner přivítal Michala, Jana, Rozárii, Lucii, Dominika, Milana, Natálii, Waldemara, Vanesu,
Rozálii, Čeňka, Tadeáše, Johanku, Františku a maminkám předal květinu.

Michal, Jan, Dominik, Rozárie, Milan a Lucie
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Rozálie, Vanesa, Natálie, Waldemar, Tadeáš, Čeněk, Františka a Johanka

Významného životního jubilea
se dožila paní Ola Šeflová, která dne
3 .3. 2022 oslavila 90 let.
K narozeninám jí přišel osobně popřát starosta obce pan
Jiří Hahner společně se zástupkyní Komise pro občanské
záležitosti Věrou Šnaiberkovou, kde předali blahopřání,
květinu a dárek.
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VÝTVARNÁ SOUTĚŽ

FABIÁN

DUCH BRDSKÝCH LESŮ
Výtvarně ztvárněte postavu skřítka Fabiána
Volná technika

Své práce, označené vaším jménem, odevzdejte do

ZŠ KARLA VOKÁČE STRAŠICE
nejpozději do 29. 4. 2022

kategorie:
MŠ
1. - 3. ročník
4. - 5. ročník
6. - 7. ročník
8. - 9. ročník
Veřejnost příznivci školy
Akce je pořádána pod záštitou OÚ Strašice a
Muzea Středních Brd ve Strašicích.
Z vašich prací bude připravena výstava pro veřejnost.
BLIŽŠÍ INFORMACE:
VĚRA PETERKOVÁ, e-mail: peterkova@skolastrasice.cz
tel.: 371793441
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(redakce neodpovídá za obsahovou a jazykovou náplň příspěvků čtenářů)

