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Dne 25. června 2022 se uskutečnil Den pozemního vojska - BAHNA 2022, který přilákal do Strašic a blízkého okolí
více než 50 000 diváků. Obec Strašice byla reprezentována stánkem Muzea Středních Brd, kde si návštěvníci mohli
zakoupit nejen tradiční suvenýry, ale také knihy z produkce Brdské edice a nakladatelství Starý Most. K dispozici
byly také informační letáčky strašického Infocentra, které byly během dopoledních hodin zcela rozebrány.
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Zápis z Rady obce č. 72/06/22 (8. 6. 2022)
J. Hahner, M. Straka

I. Doklady a informace na vědomí

1.	Informace: RO projednala zápis z jednání Výkonného
výboru Vodohospodářské sdružení Rokycanska ze dne
4.5.2022. Předmětem jednání bylo seznámení s výsledkem hlasování ZM Rokycany ohledně založení nové obchodní společnosti Rokycanská vodárenská s.r.o. K dané
věci nebylo přijato žádné usnesení, věc bude projednána
znovu v rámci ZM Rokycany.

2.	Informace: RO projednala zápis z jednání předsednictva
DSO Horní Berounka, povodí Klabavy ze dne 27.5.2022.
Předmětem jednání bylo projednání aktuálních projektů, dotací a příprava nových dotačních projektů. Dále se
předsednictvo zabývalo přípravou sněmu, který proběhne 24.6.2022.

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

RO projednala návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby. Jedná
se o uložení zemního kabelu v lokalitě garáží na pozemku
p.č. 1283/1 p.č. 1985. Za zřízení věcného břemene bude
uhrazena náhrada ve výši 2.000,- Kč.
RO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV12-0020164/SoBS VB/001.

2. Žádost o odkoupení části pozemku – K. Weber

RO projednala žádost o odkoupení části pozemku p.č.
2104/1 v k.ú. Strašice. Záměrem je odkoupit část pozemku a rozšířit již stávající pozemek ve vlastnictví žadatele.
RO bere na vědomí žádost č.j. 626/22. RO schvaluje
záměr prodeje části pozemku p.č. 2104/1 dle žádosti
č.j. 626/22.

3. Žádost o použití pozemku – J. Andrlík

RO projednala žádost o použití pozemku p.č. 17/10/1 v k.ú.
Strašice za účelem zřízení vodovodní přípojky.
RO schvaluje žádost č.j. 624/22.

4. Závěrečný účet obce Strašice za rok 2021

RO projednala Závěrečný účet obce Strašice za rok 2021
včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC
Strašice za období roku 2021. Příjmy po konsolidaci byly
ve výši 71,487 mil. Kč, výdaje po konsolidaci činily 75,057
mil. Kč. Na splátky úvěrů bylo vynaloženo 3,89 mil. Kč.
Ztráta ve výši 3,57 mil. Kč byla uhrazena z přebytku hospodaření v minulých obdobích. Na základě zprávy o výsledku hospodaření nebyla zjištěna žádná skutečnost, která
by vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření
není ve všech významných ohledech v souladu s hledisky
přezkoumávání hospodaření. Auditor upozornil na chybné
účtování ve třech případech (zaúčtováno na jiný účet než
mělo být).
RO bere na vědomí návrh Závěrečného účtu obce
Strašice za rok 2021.
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5. Zpráva z jednání Bytové komise

RO projednala Zprávu z jednání Bytové komise ze dne
1.6.2022. Komise doporučila přidělit byt 1+1 v č.p. 497
panu Josefu Sommerovi, byt 2+1 v č.p. 495 slečně Kristýně Paurové. Příští jednání komise proběhne 13.7.2022.
RO bere na vědomí Zprávu z jednání Bytové komise
ze dne 1.6.2022. RO schvaluje přidělení bytů dle
doporučení Bytové komise ze dne 1.6.2022.

6. Zápis z jednání Komise životního prostředí

RO projednala Zápis z jednání Komise životního prostředí
ze dne 1.6.2022. Komise požádala o zajištění opravy komunikace k vysílači. Dále komise projednala problematiku
invazivních rostlin v obci (bolševník, křídlatka) a doporučila zajistit likvidaci těchto rostlin. Komise navrhla odstranit
keř u č.p. 564, v keři se zdržují toulavé kočky a zůstávají
zde zbytky po krmení. Komise doporučuje nahradit stávající keř jiným druhem.
RO bere na vědomí Zápis z jednání Komise životního
prostředí ze dne 1.6.2022.

7. Žádost o těžbu dřeva – R. Prax

RO projednala žádost o těžbu dřeva v lokalitě „Slepičárna“. Žadatel požádal o možnost vytěžit popadané a suché
dřevo v této lokalitě v množství do 20 m3.
RO schvaluje žádost č.j. 609/22.

8. Žádost o poskytnutí dotace – Storgé, z.s.

RO projednala žádost o poskytnutí dotace na provoz útulku pro psy v Borovně. Obec Strašice rovněž tento útulek
využívá v případě odchycení toulavých psů. Spolku bude
poskytnut příspěvek ve výši 6.000,- Kč.
RO schvaluje poskytnutí dotace ve výši 6.000,- Kč
spolku Storgé, z.s. na provoz útulku pro psy dle
žádosti č.j. 263/22.

9. Žádost o pronájem sálu – M. Pirná

RO projednala žádost o pronájem sálu Společenského
domu za účelem pořádání svatební hostiny dne 16.7.2022.
RO schvaluje pronájem sálu dle žádosti č.j. 556/22.
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10. Vyhodnocení zaslaných nabídek

RO projednala Protokol o vyhodnocení zaslaných nabídek, který vypracovala Komise pro veřejné zakázky.
Předmětem hodnocení byly nabídky na opravu chodníku
od radnice k Libuši. Nejlevnější nabídku předložila společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. s cenou 3,187 mil. Kč
bez DPH.
RO schvaluje realizaci zakázky „Oprava chodníku
od OÚ k Libuši“ společností SWIETELSKY stavební
s.r.o. dle předložené cenové nabídky.

11. Z
 ápis z jednání jediného společníka společnosti
Služby obce Strašice s.r.o.

RO projednala zápis z jednání jediného společníka společnosti Služby obce Strašice s.r.o. ze dne 1.6.2022. Zápis
bude zveřejněn na webu obce.
RO schvaluje Zápis z jednání jediného společníka
společnosti Služby obce Strašice s.r.o. ze dne
1.6.2022. RO schvaluje Rozbor hospodaření
společnosti Služby obce Strašice s.r.o. k 31.12.2021.

12. Zápis z jednání Komise pro partnerské obce

RO projednala zápis z jednání Komise pro partnerské
obce ze dne 30.5.2022. Komise se na svém jednání zabývala pozváním občanů partnerské obce na akci Bahna,
předpokládá se příjezd dvou autobusů. Dále komise probírala odložené oslavy výročí partnerství. Oslavy by měly
proběhnout v rámci strašického posvícení. Zajištěno bude
pohoštění v restauraci Na Poště.
RO schvaluje Zápis z jednání Komise pro partnerské
obce ze dne 30.5.2022.

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

1. 8. 2022–31. 8. 2022
Pondělí 8.00–11.00 a 13.00–17.00
Čtvrtek 8.00–11.00 a 13.00–16.30

13. Program jednání ZO Strašice

RO projednala návrh programu jednání ZO Strašice dne
23.6.2022. RO doporučila, aby se jednání ZO řídilo následujícím programem:
1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Schválení orgánů jednání
4. Náměty a podněty občanů
5.	Nakládání s majetkem obce
a) Záměr prodeje pozemků v Koutě
6.	Projednání Závěrečného účtu obce
Strašice za rok 2021
7. Rozpočtové opatření obce Strašice č. 2-2022
8. Kontrola usnesení
9. Interpelace zastupitelů
10. Návrh usnesení
11. Závěr
RO schvaluje návrh programu jednání ZO Strašice
dne 23.6.2022.

Červen 2022 – ROČNÍK XXIX

strana 3

Zajímavosti ze Základní školy Karla Vokáče Strašice
za měsíc červen
Beseda se strážníkem OPS v 9.A
Ve čtvrtek dne 26. května proběhla beseda v rámci spolupráce s Obecní policií Strašice v 9. ročníku. Během třetí
vyučovací hodiny zamířil pan strážník Bc. Václav Svoboda
do třídy 9.A, kde na něho netrpělivě čekala naše nejstarší
dítka. Z důvodu, že jsou již někteří patnáctiletí, a také z důvodů všeobecné informovanosti o zodpovědnosti za své
skutky bylo zvoleno téma: Trestní odpovědnost mladistvých
a objasnění pojmů z této problematiky.
Žáci bedlivě poslouchali a v hodině zazněly pojmy jako
například: provinění, výchovná opatření, práce státního
zástupce, činnost obecní policie, OSPOD, PČR, průběh
výslechů, popis pachatele, společenská nebezpečnost,
protiprávní jednání, svědectví trestního činu, alkohol, drogy,
spolupachatel, zbraně, obecné ohrožení, používání mobilního telefonu, oznámení svědků, předvídavost, obezřetnost
policistů, sociální sítě, účinná lítost, náhrady škod, účinná
snaha po nápravě, ponaučení z chyb, přátelé na sociálních
sítích, funkce rodiny, oběti trestní činnosti, spáchání trestního činu apod.
Ve spolupráci s Obecní policií Strašice v rámci prevence
patologických jevů bude naše škola pokračovat v různých
besedách a diskusích se žáky i v dalších školních letech.
Rovněž i ve spolupráci s PČR. V této oblasti je vždy každý
počin, který je vnímán jako prevence kriminality, vítán.
Mgr. Věra Peterková, zástupkyně ředitele školy

Den dětí

Den dětí
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Na pátek dne 3. června se těšili žáci celého prvního stupně. Do školy přišli zvesela a sportovně naladěni, protože
školní lavicí se jim dočasně stala školní zahrada, kde proběhl projektový den „Hrajeme si jako kdysi“. Kluci a holky
poznávali aktivity, které znali naši rodiče i prarodiče. Děti
si mohly vyzkoušet chůzi na chůdách, skákání v pytli, hru
s kuličkami, skákání panáka či lezení po laně. Ohebné
prstíky všichni potřebovali při přebírání vlny a trochu důvtipu při hraní piškvorek.
Po zvládnutí veškerých aktivit si holky a kluci opékali špekáčky, skotačili na hřišti nebo malovali křídami. Děti hodnotily, které stanoviště vyzkoušely poprvé…. Drobná odměna
čekala na každého školáka. Měli jsme velkou radost, že se
nám podařilo naše žáčky zaujmout těmito hrami, a možná
je uvidíme si takto hrát i mimo školu.
Svůj svátek si užili i žáci druhého stupně,a to formou nejrůznějších soutěží, her a pohybových aktivit. Třídy podnikly se svými třídními učiteli tělovýchovné vycházky po okolí
obce, došlo i na opékání špekáčků nebo návštěvu služebny
obecní policie. Počasí nám přálo, a tak si tento den všichni
skvěle užili.
Mgr. Monika Kebrlová

Učíme se venku
Dne 1. června se my, žáci 2.A, učíme venku a je to vždy
zábava. Dnešní cestu zahájila prohlídka a zároveň poznávačka bylinkové zahrádky. Vše jsme si poctivě osahali i očichali, abychom příště už vše poznali, a pak jsme směřovali kolem „komína“ ke koupališti. Tam nás čekala svačina
a hlavně práce. Procvičování pravopisu - psaní vlastních
jmen jsme si procvičili při „Pátračkách“, tělo si protáhli při
hře „Krvavé koleno“, odpočinuli si při čtení z knížky Z. Svěráka: „Pan Buřtík a pan Špejlička“. Velkého a zábavného
zkoumání vodního světa se nám také dostalo. Lov žab,
pulců, pijavic, vodoměrek a dalších živočichů byl velkým
zážitkem, na který se opět těšíme.
Naše „Učení venku“ pokračovalo dne 10. června v areálu
koupaliště. Dnes bylo v plánu velké měření. Všichni jsme
měli s sebou metry, abychom zjistili, kdo z nás je nejlepším třídním skokanem. Odhady, měření i převody jednotek
nám nejprve dělaly potíže, ale opakování je matka moudrosti. Zvládli jsme i čtení číslic nad 100. Matematické dovednosti jsme propojili se schopnostmi pohybovými. Nejlepší
skokankou se stala Lada Vavřinová. Po urputném souboji
následovala část jazyková, ve které jsme ve skupinkách
skládali příběh podle obrázků a následně přiřazovali texty.
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Učíme se venku

Pověst, která vznikla a vypovídala o našich zvycích – o sv.
Martinovi - pak jedna ze skupinek zahrála na otevřené scéně pódia. Ostatní volně zpracovali témata Harryho Pottera,
Pata a Mata, pantomimou vyjádřili příběh „Jak se ze zlodějů stali vynikající policisté“ a poslední skupinka zahrála
příběh z knížky „Pan Buřtík a pan Špejlička“, kterou nám
paní učitelka při dobré svačině dočetla. Divadlo bylo vskutku povedené. Písničky spojené s hrou na tělo nám zvedly
náladu společně se zjištěním, že pulcům už rostou nožky.
Naše už nás docela bolely a času už zbývalo poskrovnu,
tak akorát na návrat.
Žáci 2.A a třídní učitelka Mgr. Zuzana Andrlíková

Vítáme vás v naší školičce
Ve čtvrtek dne 16. června přišli naši předškoláčci v rámci
projektu “Vítáme Vás v naší školičce“ již počtvrté do naší
školy, a tentokrát s sebou přivedli i rodiče, kteří se dozvěděli informace o prvním školním týdnu a o potřebných pomůckách do první třídy.
Během jednotlivých dílniček si děti vyzkoušely býti školáky
nanečisto - počítaly, vyráběly, skotačily v tělocvičně i v družině, poznávaly zvířecí svět v rámci předmětu prvouka.
Už vědí, kdy ve škole zvoní, a poznaly postupně prostředí
1. stupně. Přejeme našim předškoláčkům usměvavé léto
a v září ve škole na viděnou!
Mgr. Monika Kebrlová

Pasování prvňáčků na čtenáře
V úterý dne 14. června nastalo dlouho očekávané pasování
prvňáčků na čtenáře v rámci projektu na podporu čtenářské gramotnosti „Knížka pro prvňáčka“. Během dopoledne dorazili prvňáčci do obecní knihovny, kde si vyzkoušeli
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Pasování na čtenáře

připravené veselé básničky a slib čtenáře. Paní knihovnice
Eva Kloudová seznámila děti s průběhem šerpování. V odpoledních hodinách se pak do knihovny malí čtenáři vrátili
v doprovodu svých rodičů i prarodičů. Po slavnostním slibu
byli mečem pasováni a šerpováni na rytíře řádu čtenářského za přítomnosti pana starosty Jiřího Hahnera a ředitele
školy Martina Straky.
Jako upomínku dostal každý žák pamětní list, kartičku čtenáře a knihu spisovatelky Kláry Smolíkové „Dubánek a tajný vzkaz“. Průkazky čtenáře děti okamžitě využily a domů si
odnášely vypůjčené knížky. Velká pochvala všem prvňáčkům, jak vše hravě zvládli, a velké přání, aby se do knihovny rádi vraceli.
Mgr. Monika Kebrlová, třídní učitelka

Vodácký kurz 9. tříd
Letošní vodácký kurz devátých ročníků probíhal druhý červnový týden na řece Berounce, tekoucí si líně nádhernou
krajinou, nedaleko našeho domova. U Dolanského mostu
jsme se připravili na cestu a získali základní vodáckou průpravu od zkušeného vodáka, pana ředitele Martina Straky.
Žáci se učili velmi rychle, a tak už jsme první den, před zakotvením, spluli první jez před kempem v Nadrybech.
Stanování a kempování bylo fajn, probudili jsme se ale
do deštivého rána, což nám trochu zkomplikovalo balení,
ale rozhodně nás neodradilo od další cesty na lodích. Celé
dopoledne byla voda pod námi i nad námi a my zjistili, že
se nerozpustíme a že zážitky jsou stejně silné jako za sluníčkového počasí.
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Odpoledne jsme zakotvili na Kobylce, kde jsme vše usušili
a užili si komfort, který tento kemp nabízí. Vykoupali jsme
se v řece, uspořádali mač ve volejbale a užívali si teplo
a praskání večerního ohně.
Ráno nás probouzely sluneční paprsky, které nás provázely na vodě i při výstupu na zříceninu Krašov a hladily nás
také v cíli cesty v kempu „U Mloka“. Tam jsme se s vodním
putováním museli rozloučit - a to neradi. Ještě jsme si zakřičeli poslední vodácké „Ahóóój!“... a pak už nás autobus
odvážel zpátky k rodičům a školním povinnostem.
Mgr. Pavla Hrazdilová

Vršíčekman

Ve družstvech nás také statečně reprezentovali:
Marian Trunec, Jakub Havel, Petr Laibl, Petr Vacek, Jáchym Spáčil, Šimon Červenka, Vojta Vacek, Kája Chodorová a Natka Bílková.
Všem klukům a holkám děkujeme za vzornou reprezentaci
školy a přejeme hodně dalších pohybových zážitků a úspěchů.
Mgr. Pavla Hrazdilová

Ve školní družině se hrálo divadlo
Vodácký kurz

Vršíčekman 2022
Poslední okresní poměřování sil zažili naši sportovci v pátek dne 17. června na rokycanském koupališti na akci zvané
Vršíčekman. Jde o malý triatlon - plavání, cyklistiku a běh,
který mohou absolvovat jednotlivci či tříčlenná družstva,
která si jednotlivé úseky rozdělí mezi sebe. Vezli jsme tři
družstva a čtyři jednotlivce, počasí bylo naprosto výstavní,
a tak měli všichni zúčastnění o zážitek postaráno.

Školní družina nacvičila pohádku s názvem „Ušatá pohádka“. S představením jsme vystoupili pro seniory ve Společenském domě, dále pro 1., 2. a 3. třídu naší školy a v rámci
spolupráce s mateřskou školou také pro ni dne 23. června.
Dětem se vždy vystoupení velice povedlo. Dokázaly, že
i malí herci mohou uskutečnit velkou věc.
Eva Buchová

Cenné kovy jsme tentokrát nepřivezli, ale i přesto si kluci
a holky odváželi památeční medaile a zážitky z nejzajímavější a nejvíc vzrušující sportovní akce roku.
Všichni nám svou bojovností udělali radost, ale nejvíc pyšní
jsme byli na naše jednotlivce, kteří celý závod zvládli úplně
sami a nejen že ho nevzdali, ale ač nejmladší ze všech závodníků, teprve šesťáci, úspěšně bojovali po boku osmáků
a deváťáků z jiných škol s velmi pěknými výsledky. Byli to
tito čtyři borci: Honza Doskočil, David Korba, Erik Kolář a Dan Žiačik.
Ušatá pohádka
Červen 2022 – ROČNÍK XXIX
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Soutěž o NEJ fotografii ze školního výletu
ve školním roce 2021/2022 vyhlášené
Školním poradenským pracovištěm ZŠ
Karla Vokáče Strašice
Třídní učitelé uskutečnili se svými třídami školní výlety. Je
velikou výhodou, že je možnost trávit čas s dětmi i mimo
školní lavice. Jako bonus jsou v těchto aktivitách chvíle
i v odpoledních a večerních hodinách. Kolektivy se mohou
více sžít, mohou se realizovat socializační aktivity v rámci
práce s třídním kolektivem.
Kam naši žáci putovali?
Děti z 1. stupně na zámeček Zbiroh, někteří si prožili dopoledne v hlavním městě Praze, jedna třída nocovala v kempu Karlštejn. Žáci z 2. stupně zavítali do Věšína, na Šumavu nebo do parku Mirákula či docestovali do Prachovských
skal. Mnozí zvolili verzi poznávání blízkého okolí spolu
s pěší túrou.
Každopádně letošní školní výlety byly velmi zdařilé. Žáci
jsou vedeni k lásce ke své rodné zemi, ke vztahu k přírodě,
k myšlence badatelské - „pídění se“ za znalostmi o jednotlivých lokalitách v Čechách - a v neposlední řadě k toleranci v rámci kolektivu, k týmové spolupráci a ke zdravému
sebevědomí. Neopomeneme zmínit i dovednosti jízdy hromadnou dopravou. Dnes se již stává jedinečným zážitkem
uskutečnit jízdu autobusem či vlakem.

Soutěž o NEJ fotografii, jak nám jedna třída utvořila koláž
fotek – nevtipnější, nejstrašidelnější, nejhezčí, nejzajímavější, nejdojemnější - nakonec vyhrála:
Za 1. stupeň třída 4. A
Za 2. stupeň třída 6. B
Žáci obdrželi chutné muffinky, vítězným kolektivům blahopřejeme!
Mgr. Věra Peterková

Pěstitelská soutěž na 1. stupni
V letošním školním roce jsme navázali na tradici pěstitelské
soutěže „O největší vypěstovanou ředkvičku“. Na školním
pozemku se střídali malí zahradníci ze všech tříd 1. stupně,
kteří seli, jednotili, zalévali, pleli a pozorovali, která bude asi
ta největší.
S velkým napětím proběhlo samotné vážení největších ředkvičkových výpěstků. Vítězem se stala třída 2.A, jejíž obří
ředkvička vážila 35 g. Na druháčky čekala sladká odměna.
Mgr. Monika Kebrlová

„No BackPackDay“ pro 8. a 9. třídy
Na konci školního roku jsme si chtěli my, žáci osmých a devátých tříd, ozvláštnit poslední dny školy, a tak jsme přišli
s tímto nápadem. Vedení školy nám to dovolilo a jsme za to
nesmírně rádi. Tato akce se uskutečnila již na mnoha základních a středních školách a u nás, jak pevně doufáme,
založila novou tradici...
Spočívá v tom, že každý z žáků musí přinést své věci
do školy v čemkoli jiném kromě běžné školní tašky nebo
batohu. Snažili jsme se tedy být co nejvíce originální a myslíme si, že se nám to povedlo. Objevila se spousta vtipných

Třída 6.B s muffinkami
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Červnové akce do konce školního roku
Do konce školního roku proběhlo na škole ještě několik
akcí, o některých z nich se podrobněji rozepíšeme v zářijovém vydání časopisu:
● Sportovní den 27. 6. – volejbalový a fotbalový zápas pro
žáky 2. stupně i jejich učitele, cvičení zumby, vyhlášení
nejlepších sportovců školy.
● Proběhly školní, většinou vícedenní výlety jednotlivých
tříd za krásami naší vlasti.
● Červnové dostaveníčko pro žáky a rodiče dne 28. 6.
na školní zahradě, kdy proběhlo ohlédnutí za letošním
školním rokem, připravena byla zábavná stanoviště pro
žáky a opékání špekáčků.
Třída 8.B

věcí, např. nákupní košík, popelnice, vysavač, mikrovlnka, lednička, chlebník, dětská autíčka, kočárky, počítačová skříň, dále nejrůznější kýbly, kufry a koše, přepravky
na zvířata atd... Dnes tedy opravdu bylo veselo a těšíme se
na další ročník.
Karolína Tomášková, 8.B

● Žáci devátých tříd si pro své spolužáky, učitele a rodinné
příslušníky připravili rozloučení v SD Strašice v pondělí
27. června, ve středu dne 29. června pak proběhlo slavnostní předání vysvědčení v obřadní síni OÚ Strašice.
● Ve čtvrtek dne 30. června převzali žáci vysvědčení.
Přejeme všem dětem krásné, slunečné a zdravé prázdniny a rodičům i čtenářům našich „Zajímavostí ze ZŠ
Karla Vokáče” příjemně strávené léto!

Děti nastupují opět do školy
ve čtvrtek dne 1. září 2022.

Výlety a výpravy s mateřskou školou
Závěrečnou část školního roku věnujeme již tradičně výletům. Děti ze Sluníček a Koťat se vydaly do Farmaparku
U Toma. Příjemný areál se nachází v Ledcích u Plzně. Děti
měly možnost vyzkoušet si jízdu na poníkovi, krmily lamy
mrkví, uklidily výběh kozám od okousaných větví a ještě
jim nanosily nové. Uviděly naježené dikobrazy i mláďátka
králíků, nepříliš známé druhy slepic, prasat a dalších zvířátek. Děti z Kytiček a Berušek navštívily Hasičský záchranný
sbor v Rokycanech. Obě skupiny dětí se dozvěděly mnoho zajímavého a užitečného o práci hasičů a záchranářů. Prohlédly si jejich techniku a paní učitelky se oblékly
do ochranného oděvu pro vysoký žár. Další výlety a výpravy již směřovaly do okolí Strašic. Sluníčka se vypravila
do Mýta přes kopec Bambule, vlakem do Rokycan a zpět
autobusem. V dalším týdnu děti ze Sluníček vyrazily pěšky
lesem a kolem potůčku do Cheznovic.
Koťata se vypravila na pěší výlet na Bílou skálu. Jejich charitativním počinem byl závod pro Vašíka a Ninu. Pomocí
aplikace paní učitelky zaznamenaly trasu s časem a foto
Červen 2022 – ROČNÍK XXIX

zaslaly organizaci Rozběháme Česko. Děti ze třídy Berušek měly výlet do lesa skoro každý týden. Navštívily mimo
jiné i oblíbené místo u Tisého potoku, kde strávily hrou celé

Berušky u hasičů v Rokycanech
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dopoledne. Naši nejmenší z Kytiček
se vypravili ke Dvorskému rybníku,
kde krmili kačenky. U Tisého potoku
zase pozorovali koloběh vody. Nejoblíbenějším místem výletů pak byl
dobřívský hamr a jeho okolí. Postupně se tam vydaly třídy Kytiček, Koťat i Berušek. Linkovým autobusem
jsme se s dětmi dostali do chatové
oblasti a podél potoka až k vodnímu
hamru. Děti si po cestě stavěly domečky z přírodnin a tak každá třída
přenechala té další nějakou stavbu.
Vracely se plné elánu a dobré nálady.
Dozvěděly se mnoho nového, prověřily své fyzické schopnosti a cestovatelské dovednosti. Rozšířily si povědomí o krásných místech v okolí
svého bydliště. Přejeme hezké léto
plné výletů a krásné výpravy do přírody plné léta.
Alena Krausová, DiS.

Cesta do Mýta na vlak

Farmapark

Koťata u vodního hamru

Kytičky na výletě a zasloužená odměna

Možná budoucí hasič
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Investice a opravy a údržba majetku
Ing. František Nerad – autorizovaný inženýr oboru pozemní stavby

V ústavním zákoně 2/1993 Sb. – Listině základních práv a svobod, je ustanovení o odpovědnosti
za vlastnictví čehokoli:
Článek 11
(1) Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické
právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah
a ochranu. Dědění se zaručuje.
(2)	Zákon stanoví, který majetek nezbytný k zabezpečování potřeb celé společnosti, rozvoje národního hospodářství a veřejného zájmu smí být jen ve vlastnictví
státu, obce nebo určených právnických osob; zákon
může také stanovit, že určité věci mohou být pouze
ve vlastnictví občanů nebo právnických osob se sídlem v České a Slovenské Federativní Republice.
(3)	Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv
druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými
obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské
zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem.
(4)	Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva
je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona
a za náhradu.
(5)	Daně a poplatky lze ukládat jen na základě zákona.
Pro mnoho lidí je nejdůležitější ustanovení prvního odstavce a jaksi jim nedochází, že ten článek má odstavců
víc a že platí všechny dohromady. Můžeme a mohli jsme
kolem sebe vidět spoustu příkladů, že vlastnictví lidi moc
nezavazovalo. Konkrétně třeba tato moje fotka bývalého
domu u radnice e Strašicích, která v minulosti sloužila pro
uložení pohřebního vozu, pak také jako byt pro kominíka
či jako mandl a hlavně jako zdroj příjmů do rozpočtu a dotáhla to do stavu, kdy byla na zbourání. Krásná ukázka
toho, jak vlastnictví nikoho nezavazovalo a docela dost
poškozovalo životní prostředí nad míru stanovenou zákonem. Ten dům za nic nemohl, za jeho stav byl odpovědný
jeho vlastník (dříve MNV a poté i Obec - foto je z roku
1996), který se na něj vykašlal a dotáhl to až k jeho zbourání, když už se s ním nic dělat nedalo. Otázkou samozřejmě v těchto věcech je, zda byl tento majetek důležitý, zda
a k čemu mohl sloužit a jak se s ním počítalo v budoucnosti. To ale musí určit vlastník, v tomto případě v minulosti plénum MNV nebo nyní Zastupitelstvo obce.No a zde
je asi jádro pudla.
Byli nebo jsou v těch orgánech lidé, kteří tomu rozumí?
Pravda, za socialismu stačilo, jak říkal můj kamarád HonČerven 2022 – ROČNÍK XXIX

za Šnajdr, mít VUML, kurz
šití a dvoje taneční a mohl
rozhodovat o všem. Po listopadu 1989 dostaly obce
a jejich občané šanci zvolit
si na radnice lidi, kteří něčemu rozumí a je šance,
že budou obec spravovat
rozumně a dobře. Nebo
dokonce bez problémů
a stranických prověrek
kandidovat a prosazovat
dobré věci. Jestli to dělají,
je už jen jejich věc. Fakt je,
1996 strategická budova
že v zastupitelstvech obcí,
U radnice
ale i v parlamentech je hafo
lidí, kteří těmto věcem nerozumí, problém je, když do nich mluví, ale ani když nemluví
vůbec. Jestliže něčemu nerozumím, zeptám se. Ne pouze
hlasuji, podle toho, jak zvedne někdo jiný ruku. Tím se nikdo odpovědnosti za vlastnictví nezbaví. Pokud se nechal
zvolit, musí se starat!! A to prostě nejsou žádné výmluvy.
Když na to nemám, nemůžu být vlastníkem. Příkladem
může být i strašický hotel Pošta.
2002 –
ve vlastnictví
soukromé
osoby
Na
druhou
stranu se ukazuje, že by
obce a i stát
neměly
být
vlastníkem
Pošta 2002
všeho. Speciálně, když nemají
na to, aby byly odpovědnými vlastníky, protože vlastnictví
je zavazuje, aby byly odpovědnými vlastníky.
1998 – ve vlastnictví
obce rok
2017 – evidentní je
nějaký dlouhodobý plán
Lze namítnout, že nemusí být nutně zvoleni lidé,
kteří takovýmto věcem
rozumí a umějí je naplánovat. Ano, to se může
stát, ale pak dává zákon
o obcích možnost zastu-

Pošta 1998
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pitelům vytvořit si poradní
orgán na takovéto věci a najmenovat tam lidi, kteří takovým věcem rozumí a umějí
je naplánovat. Pravda, krásnou ukázkou neumětelství
ve jmenování odborníků
Pošta 2002
byly v nedávném období
například orloje pana Babiše
na různých ministerstvech. To ovšem nebylo dáno těmi
odborníky, ale osobou tehdejšího premiéra, který naopak
předvedl, že mluví do věcí, kterým nerozumí.
Zkrátka na závěr – když se nikdo neumí postarat o majetek, měl by setsakramentsky rozmyslet vlastníkem vůbec být. V roce 1991 jsme na obce převedli majetky v bilionech korun a tam kde jsou zvoleni odpovědní, se žije
dobře. Tam kde zvolili neodpovědné lidi, myslící pouze
na sebe a své majetky, to za moc nestojí. Krásnou ukázkou odpovědného vedení obce je naše partnerská obec
Markt Hohenfels.

Pod kostelem protéká potok

(všechny fotografie jsou moje vlastní)

Novinka v knihovně
„Líný manžel, holé neštěstí“
Nina zdědí po rodičích malý zámeček, ležící v překrásné šumavské přírodě, v němž provozuje penzion. Musí se hodně otáčet a na nějaké randění
nemá čas, ačkoliv jí kamarádky dohazují jednoho
ženicha za druhým. Pak v bance, kam přijde kvůli
splátkám na hypotéku, potká sympatického úředníka, který jí pomůže s vyřizováním jejích záležitostí,
a ona podlehne jeho ďábelskému šarmu. Marek si
brzy uvědomí, že penzion je terno. Proto tlačí Ninu
k svatbě… Hlavně proto, že si uvědomuje, že se
tím zbaví nudné rutiny v bance… Když Nina zjistí,
že si vzala lenocha, je už pozdě… Nebo není?
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Společenská rubrika
Dne 25. června 2022 se v obřadní síni strašické radnice
uskutečnilo slavnostní vítání nových občánků do svazku
naší obce. Z původně pozvaných 13 novorozeňat se zúčastnilo 9. Starosta obce pan Jiří Hahner pronesl slavnostní proslov a od Komise pro občanské záležitosti obdrželi
rodiče pro své ratolesti drobné dárky a maminky kytičku.

K příjemné atmosféře přispěly pásmem básniček děti
z prvního ročníku základní školy pod vedením paní učitelky Mgr. Moniky Kebrlové.

Vojta, Michal, Jáchym a Svatopluk

Leona, Filip, Leticie, Filip a Nicol
Červen 2022 – ROČNÍK XXIX
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Pasování prvňáčků na čtenáře
V letošním roce se poprvé zúčastnila naše knihovna projektu s názvem „Už jsem čtenář – Knížka
pro prvňáčky 2021/2022“. Děti navštívily místní knihovnu, kde se seznámily s jejím chodem a poté
si vyrobily krásné záložky do knížek.
Dne 14. června proběhlo v malém sále Společenského
domu slavnostní pasování na čtenáře místní knihovny.
Pan starosta Jiří Hahner pasoval prvňáčky na čtenáře
a šerpu s gratulací předal dětem i pan ředitel ZŠ Karla
Vokáče ve Strašicích Mgr. Martin Straka. Všichni pasovaní čtenáři dostali členské průkazky do knihovny, krás-

nou knížku, pamětní list a malou sladkost jako poděkování
za to, že už jsou čtenáři. Naši malí čtenáři nám namalovali
krásné obrázky, ze kterých jsme připravili výstavu v naší
knihovně pod názvem „Veselá abeceda“. Tato výstava je
přístupná v otevírací dobu knihovny.

Pasování prvňáčků

Pasování prvňáčků

Kloudová Eva

Pasování prvňáčků
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Vyhodnocení fotosoutěže „Jarní květ“
Kulturní odbor obce Strašice vyhlásil fotosoutěž na téma
„Jarní květ“. Přišlo nám celkem 103 snímků. Vyhodnocení provedl známý fotograf Jaroslav Vogeltanz. Autor celé
řady publikací nejen o přírodě, ale také řady kalendářů či
místopisných průvodců, spolupracovník našich i zahraničních časopisů věnujících se především přírodní tématice.
Jeho hodnocení fotosoutěže dopadlo takto:
1. místo Smetáková Aneta,
2. místo Josef Drnec
3. místo Lucie Šujanová.
Dále bylo uděleno čestné uznání a to: Václav Bezstarosti,
Olga Kleknerová, Jana Sládková, Tereza Benešová, Monika Mašková, Martin Reitspies, Julie Jelšinová. První tři
místa dostanou ocenění a všechny fotografie budou vystavené v malém sále Společenského domu v měsíci srpnu.
Výstava bude přístupná všem v otevírací dobu knihovny.

1. misto: Smetáková Aneta

1. misto: Smetáková Aneta

1. misto: Smetáková Aneta

Čestné uznání: Reitspies Martin Nejkrásnější známky jara

Čestné uznání: Mašková Monika
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Čestné uznání: Benešová Tereza

Čestné uznání: Sládková Jana

Čestné uznání: Bezstarosti Václav
Červen 2022 – ROČNÍK XXIX

Čestné uznání: Jelšinová Julie
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Muzeum v červnu
Květen utekl jako voda a o slovo se přihlásil neméně hektický červen. Hned prvního dne v měsíci nás čekal plný
autobus turistů z Brna. Průvodce jim dělali Renata Převrátilová a Tomáš Makaj. Návštěvníky nejvíce zajímala
vojenská historie společně se zaniklými obcemi v oblasti
Středních Brd. Více než hodinová prohlídka byla odměněna mohutným potleskem návštěvníků a naším dobrým
pocitem. Zájezdů poté následovala ještě celá řada. Jejich
provádění se zhostila výše zmíněná pracovnice infocentra Renata Převrátilová a Lenka Čarnogurská, která provedla ještě jeden školní zájezd. Tomáš Makaj pokračoval
v přednáškové činnosti, tématy jeho prezentací se tentokráte staly strašické hrady a výlety v blízkém okolí Strašic.
Z této činnosti vznikly i další náměty pro odborné exkurze
a některé články. Dva z nich vyšly v časopise Cykloturistika 4/2022, ve kterém najdete takzvaný brdský speciál.
Časopis je k nahlédnutí v infocentru muzea. V první části
zpracoval Tomáš Makaj všeobecné informace o Brdech
ve vztahu k cykloturismu, druhá část se týkala obce Strašice a jejích památek. Stejný autor se podílel také na
knize „Karlštejnsko“, která mapuje území kolem našeho
nejslavnějšího hradu a Koněpruských jeskyní, kde najdete
velké množství turistických cílů. Kniha vyjde 15. července
a bude k dispozici také v infocentru muzea.

11. června proběhla strašická Muzejní noc, kterou připravila Renata Převrátilová s Tomášem Makajem. Posledně
jmenovaný se zhostil také konceptu výstavy s podtitulem
„Kapitoly z historie brdského trampingu“, jejíž podstatná
část se týkala oslavy čtyřicetiletého výročí hudební skupiny „Lomikámen“. Výstava je otevřena do začátku měsíce
srpna. Prohlédnout si můžete nejen fotografie z historie
brdského trampingu, ale také trojrozměrné předměty, které potřeboval každý správný tramp. Během Muzejní noci
bylo otevřeno také strašické Muzeum dopravy. Kromě
netradičních večerních a nočních prohlídek Muzea Středních Brd byly provozovány i jízdy historickou noční linkou
po obci. Muzejní noc navštívilo více než tři sta zájemců.
Na své si skutečně přišli malí i velcí návštěvníci, pro které
byly připraveny nejen atrakce v podobě skákacího hradu
či lidových řemesel, ale především koncertování hudební
skupiny „Lomikámen“, které dělal předskokana Petr Šilhánek se svými písněmi z Brd.

Lomikámen v roce 1982
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Lomikámen zahajuje

Petr Šilhánek se připravuje
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Turistická sezona začala opravdu v hektickém tempu, celkový počet návštěvníků za měsíc červen překročil číslo
500. Zájem byl nejen o samotné ubytování, ale především
o drobné turistické suvenýry, které musíme aktuálně doplnit. Velkou část těchto předmětů se nám také podařilo prodat na akci Bahna 2022, která byla otevřena po covidové
pauze. Celkem akci navštívilo okolo 50000 lidí.

V areálu muzea bylo dokončeno několik změn. Proběhla
oprava zahradního jezírka. Společně s vodou se do něj
vrátil i život v podobě zlatých karasů a závojnatek. Lekníny
opět vykvetly a domov zde našlo i několik žab. S jezírkem
se opravila i přístupová cesta, a tak si turisté budou moci
užívat cestu po krásném rovném chodníku.

Zahájení vernisáže výstavy

Výstava z historie brdského trampingu

Ukázka starých řemesel
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Bahna 2022

Bahna 2022 – náš stánek
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Strašické
posvícení
13. 8.–14. 8. 2022
Sobota 13. 8. 2022

Areál Koupák

Neděle 14. 8. 2022

Areál Koupák
15.00

Pěna pro děti, skluzavka,
houbičková válka

16.00

Utřela slzu

17.00

Stars Are So Far
Chuan Pedro Rodriges

14.00

Culinka a Tancohrátky

18.00

15.00

Dílničky pro děti, malování
na obličej, skluzavka pro děti

Zahrada u Obecní policie

17.00

Revival Alkehol

20.00

kapela Sifon

Společenský dům
15.00

Hořovická Osma

18.00

Strašická Pohodovka

Muzeum Středních Brd
14.00

Vernisáž výstavy „Strašice
na starých pohlednicích
a fotograﬁ ích“

8.00–15.00

Tradiční výstava drobného
zvířectva

9.00–12.00

Den otevřených dveří v Moštárně

9.00–12.00

Cheznovanka

Mateřská škola
9.00–12.00

Hravá zahrada

Kostel sv. Vavřince
11.00

Poutní mše svatá

14.00

Koncert duchovní hudby

TJ Spartak Strašice

TJ Spartak Strašice

14.00

Přátelské utkání starší žáci:
Strašice – Komárov

14.00

Přátelské utkání dorost:
Strašice – Volduchy

17.00

Přátelské utkání muži:
Strašice – Újezd u Hořovic

17.00

Přátelské utkání stará garda:
Strašice – Mýto

8.00

Tenisový turnaj

10.00

Nohejbalový turnaj

Muzeum dopravy

Muzeum dopravy

Provoz nostalgických strašických linek

Provoz nostalgických strašických linek

Změna programu vyhrazena. Aktuální info na webech pořadatele.
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