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Hasiči zasypali olejovou skvrnu
Holoubkov – Hasiči z Rokycanské stanice měli ve
středu jediný výjezd. Zavoláni byli před 21. hodinou
do Holoubkova kvůli likvidaci olejové skvrny na
silnici. Olej vytekl z proražené olejové vany auta a
hasiči nebezpečnou látku na silnici zasypali sorbenční látkou. (red)

Míša Schwarzová ve Varech uspěla
Rokycany – Talent Michaely Schwarzové, reprezentantky Rokycan a ZŠ ulice Míru, za niž startovala, se v celostátní soutěži Karlovarský skřivánek
ani tentokrát nedal přehlédnout. Míša byla úspěšná
už potřetí, tentokrát dostala čestné uznání. „Je to
tím hezčí, že je deváťačka, a krásně se tak rozloučila se školou,“ uvedla ředitelka Hana Šlégrová. K lítosti své pedagožky se však mladá slečna nehodlá
věnovat pěvecké dráze profesně. (naš)

Kozleranka zahraje Nevidským
Nevid – Místním i dalším zájemcům zpříjemní zítřek Malá muzika Kozleranka. Zahraje pod vedením
Václava Košaře. Velikonoční koncert v jejím podání
se uskuteční v sále restaurace od 16 hodin.. Organizačně se na akci podílí obecní úřad. (naš)

Události na Rokycansku

REGION | Zpravodajství
Hejtman ocenil tři pedagogy z Rokycanska
Pamětní medaile byly
uděleny za dlouholeté
výborné výsledky.

míra Rancová, Andrea Tláskalová a Karel Vodička.
„Vaše povolání učitelů je
velmi náročné, vyžaduje
neustálé vzdělávání a zdokonalování,“ uvedl při poděkování zúčastněným
hejtman.
Drahomíra Rancová už
osmnáct let řídí Gymnázium a Střední odbornou
školu Rokycany, kde i celý
svůj profesní život učí. Desítky žáků si díky ní oblíbily
chemii. Kromě toho se jí
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Rokycansko – U příležitosti
Dne učitelů, který připadá
na 28. březen, ocenil na třicítku pedagogů z Plzeňského kraje hejtman Josef Bernard. Byli mezi nimi i tři z
Rokycanska. Pamětní medaili a list převzali Draho-

podařilo vybavit obě budovy
školy moderními technologiemi a špičkovými laboratořemi.
Andrea Tláskalová působí
v ZŠ J. V. Sládka Zbiroh. Má
hlavní zásluhu na tom, že
devítiletka obdržela tituly
Světová škola, Faitradová
škola a Skutečně zdravá
škola. Získává žáky i pro
mimoškolní činnost a při
škole založila Klub malých
debrujárů. V roce 2017 byla
nominovaná na cenu Global

Teacher Prize Czech Republic, kde obsadila druhé
místo.
Třetí ocenění připadlo
muži. Získal ho Karel Vodička, ředitel Domu dětí a
mládeže v Rokycanech. Pod
jeho vedením dosahují
účastníci zájmových útvarů
vynikajících výsledků
v soutěžích a přehlídkách,
a to jak v rámci města, tak
i regionu. Spolupracuje
rovněž se školami na přípravě výukových programů.

KOLEDNÍCI V OSEKU UŽ JSOU VYBAVENI
KLUCI A DĚVČATA
z Oseka jsou na
svátky jara připravení. V klubovně
obecního úřadu
nejprve se svou
vedoucí Lenkou
Škulinovou a instruktorkou Nitsou
Shiman vyráběli
keramické zajíčky,které jim pak
vypálili, a nyní už se
z nich těší doma.
Osecké jsme zastihli, když vytvářeli
zápichy z pouk,
které zdobili i barevnými peříčky. Na
pondělní koledu se
ale vyzbrojili také
pomlázkami. Za
pomoci Petra Škulina a Aleny Marečkové úspěšně zvládali pro jejich prstíky nelehké pletení
z proutí. Foto: Deník/

Zbirožští dnes pořádají jarmark
Zbiroh – Dnes v 11 hodin začíná na nádvoří zbirožského zámku velikonoční jarmark. Ve stáncích
najdete řemeslné výrobky, z nichž mnohé bude
možné získat. Organizátoři pamatovali na prezentaci velikonočních zvyků i na hry pro děti. K dovršení nálady zahraje lidová muzika a zámecká krčma
nabídne sváteční pochoutky. (naš)

Velikonoční pobožnosti v okrese
31. března – Bílá sobota:
20.00 Rokycany, kostel Panny Marie Sněžné,
obřady velikonoční vigilie
1. dubna – Zmrtvýchvstání Páně:
9.00 Rokycany, kostel Panny Marie Sněžné, mše sv.
9.00 Mirošov, kostel sv. Josefa, mše sv.
11.00 Strašice, kostel sv. Vavřince, mše sv.
16.00 Mýto, kostel sv. Jana Křtitele, mše sv.
2. dubna – Pondělí velikonoční:
9.00 Rokycany, kostel Panny Marie Sněžné, mše
9.00 Chylice-Hrádek, kostel sv. Jakuba, mše
11.00 Kařez, kostel sv. Jana Nepomuckého, mše.
11.00 Osek, kostel Nanebevzetí Panny Marie, mše

Lucie revival míří do Volduch
Volduchy – Zítra je sál kulturního zařízení ve Volduchách zadaný pro skupinou Lucie revival. Produkce začíná ve 21 hodin, sál se ale otvírá už dříve.
Čtveřice muzikantů ve složení Martin Ruttner, Jarda Krásný, Jirka Šneberk a David Švandrlík bude
mít tentokrát posilu. V několika skladbách Lucie
(kde jako bubeník působí vedle svého otce Davida
Kollera) coby host vystoupí Adam Koller. Na scéně
tak budou po určitý čas dva bubeníci. (naš)

Božena Šopejstalová

Školní půda už
tolik neprofukuje

Nákup karty přes internet se nevyplatil

Mlečice – Dobrovolní hasiči
z Mlečic se spolu s místním
řemeslníkem postarali
o zateplení střechy a půdních prostor v mlečické základní a mateřské škole, kde
byl problém s velkým únikem tepla. Díky tomu, že
utěsnění zvládli místní
chlapi sami, platila obec jen
materiál. (šme)
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Rokycany – Podvod za bezmála čtyři tisíce korun řeší
rokycanští policisté. Na internetovém portálu reagoval
zájemce na nabídku paměťové karty do autonavigace.
„Osobu, která věc nabízela,

kontaktoval elektronicky a
domluvili se, že kupující
uhradí potřebnou částku
převodem na příslušný účet,
a poté mu bude věc formou
doporučeného psaní zaslaná,“ informovala policejní
mluvčí Hana Kroftová. Po
několika dnech žadatel

opravdu doporučené psaní
obdržel a ačkoli obálka nebyla nijak porušená, uvnitř
se nic nenacházelo. „Opětovně tedy kontaktoval
muže, který kartu prodával,
ale ten sdělil, že mu ji zaslal.
Případem se teď zabývají
policisté,“ dodala Kroftová.

Vodicí pes Mike
z Oseku je tátou
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Osek – Loni v lednu se čtenáři Rokycanského deníku
seznámili s černým labradorem Mikem. Pochází z
chovu manželů Tomášů v
Oseku. Po roce výchovy odcestoval do Jokohamy, kde
se stal plánovaným chovným psem pro novou linii
vodicích psů pro nevidomé
v jednom ze tří japonských
center výcviku. Pro všechny
jeho fanoušky máme dobrou zprávu: Mike se stal
v lednu se světlou fenkou
Violou otcem čtyř krásných
štěňátek – jednoho pejska a
tří feneček.
Manželé Tsuchidovi, u
kterých Mike žije, si veselého sympaťáka zamilovali a
na všech fotografiích vypadá velmi spokojeně. Držíme
palce, aby z jeho prvních
potomků vyrostli skvělí vodící psi! (rk)

MIKE Z OSEKU a jeho japonský pán.
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