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Jaro přichází do Strašic a okolí roubenek začíná pomalu ožívat. Stáří těchto domů je odhadováno na více než 150
let. Z velkého počtu původních roubených staveb zůstala dnes dochována torzovitá zákoutí v jednotlivých čtvrtích.
Jsou to typičtí zástupci podbrdské architektury. Roubenky se vyznačují nízkým a širokým štítem, který bývá většinou
sražen na vrcholu plochou valbou. Pod štítem jsou zpravidla tři okna, z nichž jsou dvě do světnice a jedno do komory.
Lomenice u štítu v čele domku překrývá roubené stěny. Díky předsazenému štítu a prodlouženým střechám byly
u těchto domů zřizovány pavlačové zápraží.
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Zápis z Rady obce č. 69/04/22 (13. 4. 2022)
J. Hahner, M. Straka

I. Projednáno
1. Licenční smlouva – OSA

RO projednala návrh licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl. Předmětem smlouvy je stanovení
poplatku 557 Kč za hudební produkci Strašické Pohodovky v rámci výroční schůze zahrádkářů.
RO schvaluje licenční smlouvu č. VP_2022_41733.

2. N
 abídka prodloužení smlouvy – Domov pod
Brdy o.s.

RO projednala návrh na prodloužení nájemní smlouvy
se sdružením Domov pod Brdy o.s. ohledně provozování domova pro seniory. V případě prodloužení smlouvy
společnost na své náklady vybuduje 5 bytů pro seniory
v prostorách bývalé kuchyně. Nájemní smlouva by byla
prodloužena na 30 let od kolaudace nových bytů.
RO schvaluje záměr na vybudování 5 bytů dle dopisu
č.j. 321/22.

3. S
 mlouva o poskytování pečovatelské služby
– Koloběh života z.s.

RO projednala návrh smlouvy o poskytování pečovatelské služby prostřednictvím spolku Koloběh života z.s.
Spolek bude za úhradu zajišťovat v pracovních dnech
pečovatelské služby pro občany obce. Výše příspěvku
je sjednána jako měsíční paušální částka ve výši 350 Kč.
RO schvaluje Smlouvu o poskytování pečovatelské
služby prostřednictvím spolku Koloběh života z.s.

4. Ž
 ádost o pronájem nebytových prostor – R.
Zink

RO projednala žádost o pronájem nebytových prostor
v č.p. 594 (vchod z rampy) za účelem zřízení provozovny
půjčovny elektrokol.
RO schvaluje pronájem nebytových prostor dle
žádosti č.j. 248/22.

5. V
 ýpůjčka nebytových prostor – Český svaz
chovatelů

RO projednala návrh smlouvy o výpůjčce nebytových
prostor a pozemku pro potřeby Českého svazu chovatelů. Jedná se o nebytové prostory v č.p. 40, kde je zřízena klubovna a sklad, dále pak o část pozemku u č.p. 40
za účelem konání pravidelných výstav drobného zvířectva. Výpůjčka se sjednává na dobu 10 let.
RO schvaluje výpůjčku nebytových prostor v č.p.
40 a části pozemku u domu č.p. 40 Českému svazu
chovatelů – ZO Strašice.
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6. V
 ýpůjčka nebytových prostor – Český rybářský
svaz

RO projednala žádost o poskytnutí nebytových prostor
v č.p. 644 pro potřeby Českého rybářského svazu k zajištění činnosti spolku.
RO schvaluje výpůjčku nebytových prostor v č.p.
644 pro potřeby Českého rybářského svazu – ZO
Strašice.

7. Ž
 ádost o pronájem nebytových prostor
– Brdská edice

RO projednala žádost o pronájem nebytových prostor
v č.p. 644 pro potřeby Brdské edice – depozit obalového
materiálu, knih, dokumentů, atd.
RO schvaluje pronájem nebytových prostor v č.p.
644 dle žádosti č.j. 302/22.

8. Nabídka provedení práce – J. Prokůpek

RO projednala cenovou nabídku na provedení opravy
oplocení u budovy hasičárny. Předmětem cenové nabídky je výměna plotu v délce 55 m a výšce 1,8 m. Cena
za realizaci činí 186.500,– Kč.
RO schvaluje předloženou cenovou nabídku Jana
Prokůpka (IČO: 07914237) na opravu oplocení
s cenou 186.500,– Kč.

9. Cenová nabídka – Greenroot, s.r.o.

RO projednala cenovou nabídku společnosti Greenroot,
s.r.o. ohledně provedení čištění nádob na tříděný odpad. Čištění nádob probíhá pravidelně, cena za čištění
je 15.120,– Kč bez DPH. RO dále projednala nabídku
na čištění a desinfekci hracích prvků na dětských hřištích v obci (Dvůr, u společenského domu). Cena činí
7.000,– Kč bez DPH.
RO schvaluje cenovou nabídku č. NAB-22-077. RO
schvaluje cenovou nabídku č. NAB-22-084.

10. Žádost o pronájem pozemku – R. Vištiak

RO projednala žádost o pronájem části pozemku p.č.
2104/1 v k.ú. Strašice za účelem krátkodobého odstavení
opravovaných vozidel.
Úkoly:
RO bere na vědomí žádost č.j. 385/22. RO schvaluje
záměr pronájmu části pozemku p.č. 2104/1 v k.ú.
Strašice.

11. Žádost o rozšíření zahrádky – Ing. Šujan

RO projednala žádost o rozšíření zahrádky č. 98 na pozemku p.č. 1282/4. Rozšířením zahrádky by došlo
ke zvětšení o cca 90 m2.
RO konstatuje, že v dané lokalitě byly vyčleněny nové
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zahrádky pro žadatele, kteří v současné době zahrádku
nemají. Na místě bude provedeno místní šetření a zváženo, zda je možné danou zahrádku rozšířit.
RO bere na vědomí žádost č.j. 384/22. RO schvaluje
záměr pachtu části pozemku p.č. 1315 a části
pozemku p.č. 1282/4, vše v k.ú. Strašice.

12. Odvolání člena Komise pro kulturu, sport
a turismus

RO projednala návrh na odvolání člena Komise pro kulturu, sport a turismus, RNDr. Martina Langa, na základě
zaslané rezignace na tuto funkci.
RO odvolává RNDr. Martina Langa z funkce člena
Komise pro kulturu, sport a turismus.

13. Výroční zpráva o přestupcích

RO projednala Výroční zprávu o přestupcích projednaných Komisí pro projednávání přestupků obce Strašice
za rok 2021. Komise v roce 2021 projednala 35 přestupků, z toho 16 jich bylo odloženo z důvodu nedání souhlasu se zahájením řízení, 10 přestupků bylo předáno jinému správnímu orgánu pro nepříslušnost. Byly uloženy
pokuty v celkové výši 13.500,– Kč.
RO schvaluje Výroční zprávu o přestupcích
projednaných Komisí pro projednávání přestupků
obce Strašice za rok 2021.

14. Vyhodnocení zaslaných nabídek
– Rekonstrukce střechy bytového domu č.p. 496
a 497

RO projednala Protokol vyhodnocení předložených nabídek, který zpracovala Komise pro veřejné zakázky. Předmětem hodnocení komise byly nabídky na rekonstrukci
střechy bytového domu č.p. 496 a 497 v obci Strašice. Celkem byly zaslány 4 nabídky, z nichž nejlevnější
předložila společnost RYTA s.r.o. s nabídkovou cenou
2.933.772,– Kč bez DPH.
RO schvaluje realizaci veřejné zakázky
„Rekonstrukce střechy bytového domu č.p. 496
a 497 v obci Strašice“ společností RYTA s.r.o. (IČO:
26354870) za cenu 2.933.772,41 Kč bez DPH.

15. Rozbor hospodaření obce Strašice k 31.12.2021

RO projednala Rozbor hospodaření a účetní závěrku
obce Strašice za rok 2021. Příjmy po konsolidaci byly
ve výši 71,487 mil. Kč, výdaje činily 75,057 mil. Kč.
Na splátky úvěrů bylo poskytnuto 3,897 mil. Kč. Rozdíl
mezi příjmy a výdaji činil v roce 2021 ztrátu ve výši 3,57
mil. Kč. Na běžných účtech bylo k 31.12.2021 23,828 mil.
Kč (z toho 16,431 mil. Kč na stavebním spoření). Rozbor
hospodaření obce Strašice bude předložen k projednání
zastupitelstvu obce.
RO schvaluje Rozbor hospodaření obce Strašice
k 31.12.2021. RO bere na vědomí Účetní závěrku obce
Strašice k 31.12.2021.
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16. Návrh ceníku služeb

RO projednala návrh ceníku služeb prováděných zaměstnanci obce. Práce s multikárou je navržena v ceně 500 Kč/
hod. + 25 Kč za ujetý km. Práce s plošinou je navržena v ceně
500 Kč/hod. + 25 Kč za ujetý km. Cena kopírování bude činit
5 Kč za černobílou kopii A4, 10 Kč za černobílou kopii A3,
za barevné kopie to bude činit 15 Kč za A4, 25 za A3. Navrženo je, že nově bude zpoplatněno skenování dokumentů,
odeslání e-mailu a stahovaní dat z flash disků a CD.
RO konstatuje, že cena kopírovacích služeb bude
stejná jako doposud.
RO schvaluje upravený ceník služeb prováděných
zaměstnanci obce.

17. Žádost o převedení nájemní smlouvy – J. Hošek

RO projednala žádost o převedení nájemní smlouvy
na byt v č.p. 456 z paní J. Hoškové na syna J. Hoška.
Důvodem k převedení nájemní smlouvy je špatný zdravotní stav paní Hoškové.
RO schvaluje převedení nájemní smlouvy na byt
v č.p. 456 dle žádosti č.j. 386/22.

18. Zpráva z jednání Bytové komise

RO projednala zprávu z jednání Bytové komise ze dne
6.4.2022. Komise nepřidělila žádný byt, neboť nebyl žádný volný byt k dispozici.
RO bere na vědomí zprávu z jednání Bytové komise
ze dne 6.4.2022.

19. Zápis z jednání Komise pro kulturu, sport
a turismus

RO projednala zápis z jednání Komise pro kulturu, sport
a turismus ze dne 28.3.2022. Komise se na svém jednání
zabývala přípravou kulturního programu na rok 2022. Místo akce Hurá prázdniny bude na začátku září uspořádána
akce „Strašické vodohrátky na Koupáku“. Strašické posvícení proběhne ve dnech 13.8. a 14.8., v rámci programu
vystoupí Culinka a tancohrátky pro děti, večer zahraje
kapela Sifon, v neděli bude rovněž připraven kulturní program na Koupáku. O chystaných kulturních akcích bude
informovat Kulturní odbor.
RO dále projednala zápis z jednání Komise ze dne
11.4.2022, kde se Komise zabývala rozdělením dotací
z rozpočtu pro jednotlivé spolky. Celkem bylo rozděleno
575 tis. Kč. Komise rovněž projednala možnost promítání
filmů ve společenském domě a nebo ve venkovních prostorách u společenského domu.
RO bere na vědomí Zápis z jednání Komise pro
kulturu, sport a turismus ze dne 28.3.2022. RO
schvaluje konání kulturních akcí dle návrhu Komise
pro kulturu, sport a turismus. RO bere na vědomí
Zápis z jednání Komise pro kulturu, sport a turismus
ze dne 11.4.2022. RO schvaluje rozdělení dotací
z rozpočtu obce dle návrhu Komise pro kulturu,
sport a turismus ze dne 11.4.2022. RO jmenuje
předsedkyní Komise pro kulturu, sport a turismus
paní Evu Kloudovou.
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20. Zápis z jednání Komise životního prostředí

RO projednala zápis z jednání Komise životního prostředí
ze dne 6.4.2022. Komise na svém jednání projednala celosvětovou kampaň „Hodina Země 2022“, která proběhla 26.3.2022. Komise na svém jednání dále projednala
ekologické akce v obci – tentokrát se zabývala úbytkem
hmyzu. Na základě projednaného bodu budou vybrané
lokality sekány pouze několikrát do roka (více informací
v zápisu z jednání Komise). Komise rovněž projednala
problematiku obnovy polních cest, výsadbu stromů podél
těchto cest, pravidelné čištění studánek, podzimní úklid
obce, atd.
RO bere na vědomí Zápis z jednání Komise životního
prostředí ze dne 6.4.2022.

21. S
 mlouva o umístění zařízení – ČEZ Distribuce,
a.s.

RO projednala návrh smlouvy o umístění zařízení ukazatele rychlosti na sloup v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
Ukazatel rychlosti bude umístěn před křižovatkou „U Libuše“ ve směru od části obce Dvůr. Umístění zařízení je
bezplatné.
RO schvaluje Smlouvu o umístění zařízení č.
SUZB/6009/2022.

23. Program jednání ZO Strašice

RO projednala návrh programu jednání ZO Strašice dne
28.4.2022. RO doporučila, aby se jednání ZO Strašice
řídilo následujícím programem:
1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Schválení orgánů jednání
4. Náměty a podněty občanů
5. Nakládání s majetkem obce
a) žádost o prodej pozemku – R. Nováková
6. Účetní závěrka Obce Strašice za rok 2021
7. Rozpočtové opatření obce Strašice č. 1-2022
8. MAS Světovina – územní působnost
9. Žádost o dotaci z rozpočtu obce – TJ Spartak Strašice z.s., Vojenské lesy a statky, s.p.
10. Kontrola usnesení
11. Interpelace zastupitelů
12. Návrh usnesení
13. Závěr
RO schvaluje návrh programu jednání ZO Strašice
dne 28.4.2022.

22. Rozpočtové opatření obce Strašice č. 1-2022

RO projednala Rozpočtové opatření obce Strašice č.
1-2022. Rozpočtové opatření obsahuje drobné úpravy
na výdajové stránce rozpočtu (65 tis. Kč humanitární pomoc, přesuny financí v rámci paragrafů).
RO schvaluje Rozpočtové opatření obce Strašice č.
1-2022.
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Zajímavosti ze Základní školy Karla Vokáče Strašice
za měsíc duben
Informace o práci stravovací komise

Ekologická akce „Ukliďme Strašice!“

Na škole dlouhodobě pracuje stravovací komise, která je
složena ze zástupců učitelů, žáků 1.a 2. stupně a vedení
školy i mateřské školky. Komise se schází několikrát během daného školního roku. Předmětem jednání je kvalita,
pestrost a rozmanitost stravy a také zařazení zdravých
jídel do jídelníčku. Vzájemná výměna názorů přispívá
ke spokojenosti všech strávníků.
Mgr. Irena Mitterbachová

Krajské kolo Olympiády v zeměpise
Ve středu dne 30. března se uskutečnilo krajské finále v zeměpisné olympiádě. Nejúspěšnější řešitelé okresních kol
poměřovali své znalosti a praktické dovednosti ve třech oddílech: práce s atlasem, písemný test geografických znalostí a praktická část. Velmi dobře reprezentoval naši
základní školu Jakub Novotný z 9.B, který obsadil 11.
místo z 27 soutěžících v kategorii C. Vynikajícího úspěchu dosáhl Adam Jícha ze 6.A v kategorii A, který se
umístil na druhém místě ze 23 soutěžících z celého
Plzeňského kraje. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou
reprezentaci naší školy!

Třídy 7.A a 7.B při úklidu obce

V pátek dne 1. dubna 2022 se celá škola zapojila do historicky již sedmého ročníku úklidové akce s názvem „Ukliďme
Česko – Ukliďme Strašice!“ Smyslem této celorepublikové
ekologické aktivity zaštítěné Ministerstvem životního prostředí ČR je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek a prokázat přírodě službu konkrétním činem.
A tak se cca 200 žáků v doprovodu svých vyučujících vydalo po přidělených trasách vysmýčit území obce i jeho okolí.
Děti se tohoto úkolu zhostily s nadšením i zodpovědností,
o čemž svědčilo velké množství pytlů, ponechaných na stanovištích k odvozu. Jako vždy se kolem komunikací i v lese
sesbíralo velké množství odpadků všeho druhu o celkové
váze 450 kg a k tomu několik kusů pneumatik. Děkujeme
všem malým účastníkům za jejich pracovitost a kladný
vztah k životnímu prostředí!

Mgr. Jiří Monhart

Kolektiv pedagogů ZŠ Karla Vokáče Strašice

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce

Adam Jícha z 6.A
Květen 2022 – ROČNÍK XXIX

Ve středu dne 6. dubna proběhlo na rokycanském gymnáziu okresní kolo 48. ročníku Olympiády z ČJ. Naši
školu reprezentovali dva žáci 9. třídy – Jiří Tejček z 9.A
a Jakub Novotný z 9.B. I v letošním roce účastníky čekaly nelehké úlohy z tvarosloví, slovotvorby a skladby
včetně slohové práce na dané téma, které znělo: „Co mi
připomíná tato vůně...?“
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Jirka se v četné konkurenci žáků z celého okresu
umístil na pěkném 11. místě a Jakub obsadil krásné
4. místo, jen o 0,5 bodu za žákem na třetím místě, který postoupil do krajského kola. V četné konkurenci si
Kuba počínal lépe než soutěžící gymnazisté. Děkujeme oběma žákům za zdařilou reprezentaci školy!
Mgr. Marcela Paulová

Den otevřených dveří v první třídě
Dne 6.dubna proběhl Den otevřených dveří pro předškoláčky a jejich rodiče ve třídě 1.A. Pro děti z mateřinky měli naši
nejmenší školáčci připravenou ukázkovou hodinu výuky
českého jazyka a matematiky. Další setkání s předškoláčky
proběhne dne 19.dubna, kdy navštíví naši školu společně
s učitelkami z mateřské školky. Děti se postupně seznamují
s prostředím školy a vyzkouší si, jaké je to být školákem.
Prvňáčci se již těší na další setkání s mladšími kamarády.
Mgr. Monika Kebrlová

Příprava na velikonoční projekt
na prvním stupni
Příprava na velikonoční projekt na 1. stupni proběhla v pátek 1. dubna. Zástupci jednotlivých tříd si vylosovali barvu,
ve které přijdou žáci oblečeni v den projektu dne 13. dubna 2022.Třídní učitelky a žáci s očekáváním, jaká barva
bude patřit právě dané třídě, vyhlíželi vyslaného zástupce.
Jak to dopadlo? Třída 1.A se představí v barvě zelené,
na třídu 2.A čekala barva červená, naši třeťáčci zazáří
dočervena, třída 4.A bude domodra a žáci 5.A se oblečou do barvy bílé. Všichni se těšíme, jak si projektový den
užijeme a vyzkoušíme si tradiční velikonoční zvyky, které
prožívali i naše prarodiče.
Mgr. Monika Kebrlová

Velikonoční projekt na prvním stupni
Ve středu dne 13. dubna jsme my, žáci 1. stupně, měli
velkou, byť jedinou a důležitou starost. Co si obléci, abychom dodrželi stanovenou barvu oblečení, kterou jsme si
již v předešlých dnech vylosovali? Barevná škála odpovídala barvám velikonočního týdne. Po příchodu do školy se
pak kdekomu stalo, že se cítil jako v nemocnici, houpal se
ve vlnách moře, běžel loukou, ztratil se v houfu housátek či
vyrostl uprostřed lánu vlčích máků. Na vše, co mělo ten den
přijít, jsme se jen těšili.
Čekaly nás totiž samé pěkné aktivity, které si pro nás paní
učitelky připravily. Někteří zdobili poucha, jiní vytvářeli velikonoční dekorace, prvňáci hledali vajíčka na školní zahraKvěten 2022 – ROČNÍK XXIX
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dě, obdivování jarních kvetoucích zahrad a jejich nazdobení si užívali druháci. Jazykové a matematické velikonoční
rébusy nám všem však daly zabrat nejvíc. I přes to, že
středa v pašijovém týdnu je nazývána Škaredou, rozhodně
škaredá nebyla a ve třídách se nikdo neškaredil.
Mgr. Zuzana Andrlíková

Velikonoční prodejní výstava
– poděkování
Vážení rodiče a příznivci školy,
dovolte mi, abych Vám poděkoval za Vaši účast a nákup
nabízených výrobků žáků a zaměstnanců školy na letošní Prodejní velikonoční výstavě, která se konala 12. dubna
2022 na naší základní škole. Jak již bylo avizováno, výtěžek z této akce bude, stejně jako v minulých letech, použit
na dobročinnost. Navíc doufám, že Vám zakoupené výrobky zpříjemnily atmosféru během velikonočních svátků
a udělaly radost. I my ve škole máme velkou radost, že můžeme tentokrát rekordní částku 14 040,– Kč zaslat občanskému sdružení z Rokycan „Klub Korálky“, které organizuje
rozmanitou a pestrou činnost pro postižené děti.
Ještě jednou děkuji a přeji pohodové jarní dny.
Martin Straka, ředitel školy

Okresní kolo v Malé kopané
Zhruba po 2 letech se mohla konat okresní sportovní akce,
které jsme se samozřejmě zúčastnili. Jednalo se o okresní
kolo v Malé kopané žáků 8. a 9. tříd. Turnaje se zúčastnilo
celkem 9 družstev, hrálo se ve 2 skupinách po 5 a 4 týmech
systémem každý s každým. Herní čas činil 1x 15 minut čistého času. Postupně jsme se setkali s týmy TGM Rokycany
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(3:0), Radnicemi (3:0), Gymnáziem (2:1) a Stupnem (1:0).
Po 4 výhrách jsme skupinu ovládli a v semifinále nás čekal
druhý tým z vedlejší tabulky, tedy Mýto.
Ve velice napínavém zápase jsme rychle prohrávali, ale
perfektně zahranou standartní situací jsme vyrovnali a duel
o postup do finále se dostal do penalt. V nich zazářil gólman Jakub Vostatek a Jakub Novák nás poslal do finále.
Tam nás čekala repríza skupinového zápasu se Stupnem.
Soupeř hrál precizně, nám už docházely síly a zaslouženě
jsme prohráli 2:0. Celkově jsme tedy obsadili perfektní
druhé místo. Díky zaslouží všichni hráči, kteří podali vynikající výkony a mohli se tak radovat z krásného umístění.

Prvním v cíli byl sedmák Jáchym Spáčil s časem 6:23
minut, který vyhrál kategorii mladších chlapců, stříbrnou medaili získal šesťák David Korba před bronzovým Matějem Tomou. Dívčí mladší kategorii vyhrála
šesťačka Natálka Bílková s časem 7:38 minut, stříbrnou příčku obsadila rovněž šesťanda Zuzka Korbová
a na třetím místě doběhla Liliana Krejčíková ze sedmého ročníku.
Ve druhém rozběhu se na startovní čáru postavili starší
kluci a holky, kteří se s náročným kopcovitým terénem
poprali hned dvakrát, jelikož běželi dvě kola a délku trasy
tak znásobili na tři kilometry. Výkony to byly skutečně parádní, a tak se tyčící stavba kostela, rozhlížející se po okolí,
mohla opět kochat pohledem na rychlé nohy našich sportovců. Absolutním vítězem celého letošního přespolního běhu a králem kategorie starších hochů se stal
Patrik Tomášek s časem 12:08 minut. Stříbrnou pozici obsadil Jakub Novák před bronzovým Jiřím Rysem
a všechny tři medaile tak putovaly do osmých ročníků.
Dívčí královnou se stala Karolína Tomášková s časem
15:10 minut, a tak dvojčata Tomáškových opět zářila
svými sportovními výkony úplně nejjasněji. Pro druhé
místo si doběhla Niky Tomášová z devátého ročníku
a bronz patřil osmačce Elen Špelinové.
Vítězům blahopřejeme, ale jsme pyšní úplně na všechny,
kteří se závodu zúčastnili a doběhli do cíle. Děkujeme jim
za příjemnou sportovní atmosféru.

Malá kopaná

Pořadí: 1. místo – Stupno, 2. místo – Strašice, 3. místo
– Mýto, 4. místo – ZŠ Jižní předměstí Rokycany. Sestava:
Pavel Štokr, Patrik Tomášek, Jakub Vostatek, Martin Sklenář, Jakub Balvín, Josef Húserek, Jakub Novák, Tomáš
Phuong

Dva nejlepší běžci z každé kategorie nás budou reprezentovat koncem dubna v okresním kole přespolního běhu
v Rokycanech, a tak jim všichni držme pěsti.
Mgr. Pavla Hrazdilová

Mgr. Tomáš Koudelka

Závod v přespolním běhu „Kostelák“
První jarní venkovní sportovní událostí byl na naší škole
znovuobjevený závod v přespolním běhu “Kostelák “, který spousta dnešních maminek a tatínků ve svém školním
věku běhávala. Do čtyř kategorií se přihlásilo 25 nadšených atletů, kteří se sešli druhou dubnovou středu odpoledne k slavnostnímu nástupu na víceúčelovém hřišti. Ideální počasí přilákalo i několik diváků, kteří povzbuzovali své
favority na trati.
Ke startu se v úvodu postavili mladší kluci a holky
a na pokyn startéra se vydali pokořit jeden a půl kilometru
dlouhou trať vedoucí kopcovitým okolím školy s výhledem
na půvabnou dominantu Strašic – kostel svatého Vavřince.
Květen 2022 – ROČNÍK XXIX
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Přijímací zkoušky „nanečisto“
z matematiky
Rok s rokem se sešel a i letošní „deváťáky“ čekal velký krok
do života budoucího – přijímací zkoušky na střední školy.
Aby tento krok byl co nejlehčí, měli žáci možnost navštěvovat pravidelné konzultace z matematiky a českého jazyka
pod vedením paní učitelky Škardové, Dostálové a Paulové.
Opakovalo se, opakovalo se, opakovalo se... Sem tam jsme
přihodily nějaký „fígl“ či mnemotechnickou pomůcku pro
zjednodušení řešení úloh z matematiky a českého jazyka.
Pomyslnou třešničkou na dortu se staly přijímací zkoušky
nanečisto, které jsme se rozhodly pro budoucí středoškoláky uspořádat právě z matematiky. A budou už připraveni
na vše…

herních skupin. Našim klukům a děvčatům se podařilo
probojovat druhým místem ze skupiny mezi čtyři nejlepší družstva okresu. Obdivuhodné výkony, které posunuly
tento tým do dalších bojů, podávalo především duo Aleš
Jíra a Eliška Doskočilová. Semifinálové boje už však
byly nad jejich síly – nejprve prohráli s týmem rokycanské
“Masaryčky“ a v boji o třetí místo podlehli těsně klukům
a dívkám ze Zbiroha. Poslední zápas byl velmi napínavý
a vyrovnaný a naši sportovci do něj dali všechny své síly,
přesto se však z bronzové pozice neradovali a zůstala
na ně neoblíbená “bramborová medaile“. Děkujeme klukům a holkám ze čtvrtých a pátých tříd za velmi pěknou
reprezentaci a bojovného ducha a přejeme jim hodně dalších sportovních zážitků a úspěchů.

Dne 24. března se tedy žáci sešli ve svých kmenových
učebnách a zasedli po jednom do lavic. Byly jim rozdány
záznamové archy, se zadáním šestnácti úloh a začala sedmdesátiminutová práce dle pravidel řádných přijímacích
zkoušek. Přeci víme, že „štěstí přeje připraveným.“
Věříme, že naše „těžko na cvičišti, lehko na bojišti“ uchazečům napomohlo k tomu, že opravdové zkoušky prožívali
s menším stresem a že budou přijati na své vysněné školy.
Začíná další životní etapa… Tak ať to klapne!
Mgr. Bc. Pavlína Dostálová Zechovská a Mgr. Olga Škardová

Návštěva divadelního představení
Dne 21. dubna žáci 1.-3. tříd navštívili Divadlo Alfa v Plzni.
Čekala je pohádka s názvem „Spáčka a vřeteno“ na motivy Šípkové Růženky. Živý hudební doprovod skupiny muzikantů i herecké výkony v kombinaci s loutkami trpaslíků
a supa byly velkým kulturním zážitkem. Někteří žáci, a nebylo jich málo, slavili premiéru návštěvy divadla a poprvé
se setkali s divadelními pojmy i odpovídajícímu společenskému chování. Příjemný kulturní zážitek spojený se spokojeností a možnost se něco nového dozvědět a zažít byly
na tvářích žáků evidentní.

Vybíjená

Reprezentovali nás: Eliška Doskočilová, Aleš Jíra,
Justin Matura, Jakub Rusňák, Jakub Halama, Karolína Maturová, Anička Přibylová, Maruška Abrahámová, Václav Vildmon, Dominik Kovařič, Tomáš Orcígr
a Václav Milota
Mgr. Pavla Hrazdilová

Mgr. Zuzana Andrlíková

Zápisy do prvního ročníku

Okresní turnaj ve vybíjené

Zápisy do prvního ročníku proběhly v pátek a v sobotu,
a to 22. a 23. dubna 2022. Tento školní rok probíhal zápis v rámci výtvarné soutěže Základní školy Karla Vokáče
s názvem „Fabián, duch brdských lesů“. Na děti čekala
Fabiánova lesní cesta, která je zavedla do zápisových tříd.
Malí předškoláčci vypracovali zápisový list, ve kterém vytleskávali slova, počítali do pěti, barvili geometrické tvary
a zazpívali písničku. K zápisu pro školní rok 2022/23 se
dostavilo 37 předškoláčků.

Po dlouhém nestandardním období se i žáci prvního stupně znovu dočkali a vyrazili do Rokycan reprezentovat
školu na prvním okresním turnaji v tomto školním roce.
Sportovní odvětví tentokrát zastupovala žáky oblíbená
vybíjená.
V basketbalové hale se sešlo sedm družstev, která se zde
probojovala z okrskových kol a byla rozdělena do dvou
Květen 2022 – ROČNÍK XXIX
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Potřebné dokumenty k odkladu školní docházky přinesou
rodiče do 23. května 2022. Velká pochvala patří všem zúčastněným dětem za to, jak vše hravě zvládly.
S předškoláčky se uvidíme květnu v rámci tradičního projektu “Vítáme Vás v naší školičce“, kdy si již vyzkouší býti
„nanečisto“ školáky.
Tak koncem května na viděnou, milí předškoláci!
Mgr. Monika Kebrlová

Projektový den „Budeme příští rok
spolužáci“
Po dvouleté covidové pauze jsme díky výborné spolupráci
s našimi spádovými školami mohli opět 25. dubna 2022
prožít společné dopoledne v naší Základní škole Karla Vokáče Strašice.
Do naší budovy v doprovodu svých paních učitelek a asistentek doputovali žáci současných 5. tříd z Dobříva
a Cheznovic. Spolu s našimi páťáky utvořili čtyři družstva ze zástupců všech tří škol. Děti postupně dopoled-

ne prožily zážitkové výukové hodiny v dílnách – hudební
vedl Mgr. Petr Šilhánek, jazykovou zaštiťovala Mgr. Pavla
Hrazdilová, sportovní proběhla pod vedením Mgr. Jiřího
Monharta a v přírodovědně – badatelské dílně žáci pracovali pod vedením Mgr. Tomáše Koudelky.
Děti se postupně střídaly, vyprávěly a poprvé si mohly „okouknout“ své budoucí spolužáky ve školním roce
2022/23. Někteří z nich cestu do Strašic absolvovali poprvé autobusem. To znamená, že si ochutnávku býti žákem ZŠ Karla Vokáče ve Strašicích zakusili se vším, co
k tomu patří. Poznali některé prostory v budově, seznámili
se s částí pedagogického sboru a nyní se již mohou těšit na adaptační kurz, který je realizován hned v prvních
zářijových dnech v novém školním roce pro nový kolektiv
žáků ze 6. tříd.
Tento projekt se snaží napomoci dobrému startu žákům
do 6. ročníku a má velký smysl, protože přechod z prvního stupně na druhý, utváření nových třídních kolektivů,
dojíždění, nové předměty apod… je velký zlom v režimu
školáků a je pro některé první větší zátěžovou zkouškou.
Mgr. Věra Peterková, zástupkyně ředitele školy

Účastníci projektu Spolužáci
Květen 2022 – ROČNÍK XXIX
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Mateřská škola ve Strašicích
Naše mateřská škola oslavuje letos významné výročí 75 let
jejího fungování. V roce 1947 bylo zapsáno osmnáct dětí,
v současnosti jich vzděláváme již téměř sto. V rámci tohoto jubilea jsme uspořádali den otevřených dveří. Společně
s panem starostou Jiřím Hahnerem a zástupci základní
školy jsme zahájili výstavu kronik, dokumentujících celé období. Pro návštěvníky byly otevřeny prostory celé mateřské
školy. Každá třída byla jinak tematicky laděná. V Kytičkách
si každý mohl vyzkoušet nejmodernější hračky, v jídelně byla naopak výstava retro hraček z dob našich rodičů
a prarodičů. V Beruškách čekal na návštěvníky příběh pejsků z malého náměstí a také potřeba jít s nimi na procházku. V Koťatech vítalo každého jaro a možnost vyrobit si kuřátko z papíru. Ve Sluníčkách všichni mohli zažít království
s Dlouhým, Širokým a Bystrozrakým včetně jízdy na koníku
a výroby zápichu do květináče. Celou školku lemovaly soubory fotek zaměřené na porovnání minulosti a současnosti
v MŠ. Pro každého návštěvníka jsme měli malý dárek. Potěšil nás velký zájem, který i přes nepřízeň počasí, naplnil
mateřskou školu malými i velkými, obyvateli Strašic a pamětníky. Zatím co děti objevovaly kouzlo hraček, dospělí si
zavzpomínali a na chvíli si dovolili být zase dětmi.

Na naší školce nám
velmi záleží, a proto jsme se zapojili
do akce Ukliďme Česko. Se všemi třídami
jsme obešli a vyčistili prostory v zahradě
i v okolí budovy, děti
se ochotně zapojily. Vedeme je k lásce a ochraně přírody.
V tomto duchu se neslo i představení Muzikantského divadélka
75 let MŠ
DINO s názvem Pohádky
a pověsti brdských lesů. Děti si prožily příběh o Fabiánovi a Medulíně a zazpívaly autorské písničky pana Milana
Benedikta Karpíška.

75 let MŠ

Den Země

75 let MŠ

Den Země
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Naše planeta Země měla svátek a paní učitelky Janoušková a Sazimová připravily celoškolní projekt. Děti měly
možnost zasadit si řeřichu, rozeznávat houby, vyhledávat
ryby dle barev, zdobit stromy i zacvičit si jógový Pozdrav
slunci. Na jednotlivých stanovištích děti plnily úkoly a sbíraly jednotlivé kontinenty. Na závěr si z nich sestavily celou
planetu. Odměnou jim byly kromě moc pěkného zážitku
a získaných vědomostí i malá lupa pro každého badatele
a objevitele a diplom za zvládnutí všech úkolů.
Na jaře se příroda probouzí s plnou silou k novému životu.
Načerpejme si ji také pro sebe.
Alena Krausová, DiS.

Děti z mateřské
školy letos poprvé
uklízely Strašice,
stejně jako žáci ZŠ
a dobrovolníci

Uklízíme Česko
Ukliďme Strašice

Již posedmé gruntovali dobrovolníci v pátek
1. a v sobotu 2. dubna 2022 Strašice. Poprvé se k akci přidaly také děti z mateřské
školy. Nejpočetnější skupinu uklízejících
tvořili žáci ZŠ Karla Vokáče se svými pedagogy. O víkendu se k akci připojili již tradičně také dobrovolníci – jednotlivci. Všem patří velký dík. Celkem se letos akce zúčastnilo
260 dobrovolníků, z toho 217 dětí. Společně
nasbírali 756 kg odpadu a 11 pneumatik.
Kateřina Juríková

Kytičky
Květen 2022 – ROČNÍK XXIX
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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 § 2 odst. 5 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v
souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

se uskuteční

ve středu 8. června 2022 od 15:00 do 17:00 hodin

DALŠÍ Z Á P I S

do 1. ročníku základního vzdělávání ve školním roce
2022 / 2023
dětí, které do 31. 8. 2022 dovrší věku 6 let
Další zápis je určen výhradně pro cizince (současné azylanty a strpěné osoby)!
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 dalšího 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 pas, nebo občanský průkaz, či
jiný doklad vhodný k ověření totožnosti zákonného zástupce i dítěte.
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.
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 721300740.
Mgr. Martin Straka, ředitel školy
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Zahrádkářské okénko
Pole jsou po zimě suchá, nedá se ani pohnojit, to vzkazují zemědělci!!! Loňský rok, na srážky bohatší než pár
předchozích, přinesl vyprahlým českým polím trochu
více vláhy. Již nyní v předjaří se ale na stavu půdy začíná podepisovat nedostatek sněhu, jehož jsme v letošní
mírné zimě byli svědky.
Zima bez sněhu v nížinách vrátila do země sucho. Výrazně přitom bude sužovat asi 40 procent území, desetinu
půdy dokonce čeká sucho extrémní, to nám předpovídají
meteorologové a odborníci na klima. Dostatek vláhy se
nečeká ani v příštích dnech. Půdní sucho se bude prohlubovat a na většině území republiky bude i za deset
dnů snížená půdní vláha, to je varování. Podle meteorologů je důvod nedostatku vláhy zřejmý. „Byla teplá zima
a zejména v nížinách sníh prakticky nebyl. Na horách prý
je sněhu dost, ale jak bude roztávat, budou z něho napájeny řeky, které vodu odvedou pryč.
Starosti o dostatek vláhy neskrývají ani zemědělci, a rovněž ani zahrádkáři, kteří v březnu obvykle takové sucho
jako nyní nepozorují. Kvůli nedostatku srážek jim zůstává
hnojivo na povrchu, nepodařilo se jej zapravit do půdy.
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Přesto letošní sezona ještě nemusí být zcela ztracená.
Záleží na tom, jaké budou následující týdny a měsíce.
Pokud by ale sucho pokračovalo, mělo by vzhledem
k panující mezinárodní situaci mnohem nepříznivější dopad než v minulých letech. Všechno totiž již několikrát
podražilo a asi tomu není konec. Loňský srážkově bohatší rok, zřejmě byl jen dočasnou výjimkou.
A co říká slovo odborníka…. „Pro snížení nedostatku
vláhy v půdě není důležitý jen dostatek srážek, záležet
bude i na jarních teplotách. Pokud by srážkový deficit
pokračoval i nadále a zároveň byly nadprůměrné teploty,
znamenalo by to, že bude i větší výpar. Navíc poroste
vegetace, stromy budou mít listí a z něj se bude více
vypařovat voda. Takže deficit vláhy v půdě by se dále
prohluboval. Využijme všechnu vodu, zalívejme keře,
stromy, záhony a zadržujme ji pro další využití na našich
zahrádkách. Voda bude nad zlato, vypěstovaná zelenina, ovoce a vše ostatní se nám vrátí. Na trhu toho asi
moc nebude a bude značně drahé. Starejme se o naše
zahrádky, přinesou nám užitek a radost“.
ZO ČZS Strašice
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Okénko Komise životního prostředí
Komise životního prostředí se dohodla, že se bude každé své jednání zabývat konkrétním tématem vztahujícím se k ochraně životního prostředí v katastru naší obce. Členové komise se zároveň domluvili, že budou do obecního časopisu Barňák přispívat osvětovými články o nutnosti
ochrany životního prostředí a možnostech každého jednotlivce se na této ochraně spolupodílet.
Postupně budou napsány články například o pozitivním vlivu kvetoucích luk na biodiverzitu hmyzu, nektarodárných a krmných biopásech (vliv na početnost i druhovou rozmanitost hmyzu, malých savců a drobných ptáků), výsadbě vhodných nektarodárných a pylodárných dřevin pro včely,
možnosti zadržování vody v krajině, atd…
Tématem dubnového jednání byla problematika ubývajícího hmyzu z přírody a jakými opatřeními v rámci naší obce
by se tento negativní trend nechal zmírnit.V tomto případě
komise navrhuje na vybraných úsecích nesekat trávu příliš nakrátko, jak z důvodu vyššího vysychání půdy (což je
v dnešní době poměrně závažný problém), tak i vzhledem
k výše zmíněné ochraně hmyzu (např. za radnicí, u kostela, mezi některými bytovkami…).Sekání tzv. anglického
trávníku znemožňuje na těchto plochách získat opylovačům jakoukoli potravu. Současně s tím se tedy snižuje
biodiverzita dané lokality. Komise ŽP navrhuje doposud
nezatravněné prostory v nově budovaném areálu na Duk-
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le osít směsí určenou pro výsev okrasných travních luk,
což bude mít jak užitečný, tak i okrasný efekt. Navíc se tím
zabrání růstu a šíření plevelů.
Tolik tedy na úvod a nyní něco konkrétnějšího…
Je tady jaro a spousta našich spoluobčanů se již pustila do prací na zahradách a zahrádkách, a tak přinášíme
několik typů na výsev a výsadbu užitečných rostlin a dřevin pro včely, čmeláky a jiné neméně důležité „hmyzáky“.
Mezi první pylodárné a nektarodárné stromy patří olše
a vrby, ty si na zahrádku nikdo z nás zřejmě nevysadí, ale
je fajn, když se někde v blízkém okolí vyskytují. Nicméně
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stejně velkou službu udělají v podstatě všechny ovocné
stromy vysazené na našich zahradách, zejména peckoviny, vykvétající již koncem dubna, jsou pro včely důležitým
zdrojem potravy. Z okrasných dřevin kvetou brzy např. zlatice, mahonie, hloh, dřišťál, ale i velice dekorativní vistárie. Jde o popínavou, rychle rostoucí dřevinu, která svými
hroznovitými květy ozdobí každou zahradu. Z květin jsou
zvěstovateli jara čemeřice, sněženky, bledule, krokusy,
tulipány, nádherné hyacinty a narcisy. Pro výsevy trávníků jsou na výběr jak letničkové, tak víceleté směsi – luční
i polní, s různým druhovým složením podle podmínek stanoviště a vkusu zahradníka. Jsou v nich v různém poměru zastoupeny trávy, luční květiny (kopretiny, chrpy, vlčí
máky apod.) a jeteloviny. V našich podmínkách vypadají
tyto trávníky přirozeněji, jsou méně náročné na údržbu,
vyžadují méně sečí (2–3 ročně) a lépe odolávají výkyvům
počasí. Dovolujeme si však upozornit na zvážení výběru
směsí –přikláníme se k výsevu původních druhů rostlin,
v mnoha směsích se totiž vyskytují druhy pro naše území
nepůvodní a některé z druhů mohou být i značně invazivní. Dále můžeme vysít i okrasné směsi květin do záhonů,
které zajistí záplavu pestrých barev od jara do podzimu
a budou poskytovat včelám, čmelákům, motýlům i jinému
hmyzu dostatek potravy. Tyto směsi však bývají povětšinou jednoleté, tudíž se musí každý rok vysít znovu.

Nyní je naší milou povinností Vám všem zahradníkům, zahradnicím a každému, komu není životní prostředí lhostejné, popřát krásné jarní dny a mnoho úspěchů na Vašich
zahrádkách.

Významné dny pro ochranu
životního prostředí:
26. března proběhla Hodina Země – největší celosvětová kampaň na ochranu klimatu. Do akce se v ČR zapojilo 133 obcí, včetně 12 statutárních měst, 84 organizací
a firem, 4 památky a proběhlo několik akcí pro veřejnost.
V Praze potemněly např. Karlův most, Petřínská rozhledna, Národní divadlo i Staroměstská radnice a dalších 50
míst, v Brně zhasnul hrad Špilberk či Nová radnice, v Ostravě radnice… Ve Strašicích zhaslo osvětlení kostela sv.
Vavřince, radnice a částečně veřejné osvětlení. Děkujeme
všem občanům obce, kteří se do akce zapojili.
22. dubna proběhl Den Země – celosvětová událost organizovaná a zaměřená na propagaci a podporu ochrany
životního prostředí. Koná se od roku 1970, v současnosti
každoročně probíhá ve více než 193 zemích světa. V tento den se konají nejrůznější akce, přednášky i soutěže zaměřené na ekologii.

SETKÁNÍ SENIORŮ
Komise pro občanské záležitosti obce Strašice pořádá

dne 2. června 2022 od 16:30 hodin
ve velkém sále Společenského domu

Setkání seniorů
Akce začíná v 16:30 hodin a je pro Vás připraven bohatý program,
k poslechu i tanci zahraje kapela Cheznovanka
a jako vždy bude zajištěno malé občerstvení.
V případě zájmu o tuto akci bude zajištěn svoz i rozvoz méně pohyblivých seniorů
na základě objednávky do středy 1. června do 12 hodin na tel. číslech 371 793 101, 724 188 103
nebo přímona Obecním úřadě ve Strašicích.
Těšíme se na Vaši účast.
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Územní plány a výstavba 2022
Ing. František Nerad – autorizovaný inženýr oboru pozemní stavby
Pro mnoho lidí jsou tyto barevné fleky na mapě něčím, co
je zhola zbytečné dělat a mnoho lidí si myslí, že je za to
zbytečné vyhazovat peníze. Když se ale rozhodnou něco
postavit, investovat peníze do pozemků, jsou naštvaní, že
s tím mají potíže. A právě kvůli tomu se ty územní plány
dělají. Byl jsem a i nyní jsem svědkem mnoha dohadů majitelů domů, když si soused začne stavět větší dům, než je
ten jeho a hned si začne stěžovat, kam je to jen možné.
Když se ho zeptáte, kde byl, když bylo veřejné projednání územního plánu jejich obce či města, tak to považoval
za zbytečně ztracený čas a raději doma koukal na televizi,
nebo byl kritizovat obec v hospodě. Není, nebo přesněji nemělo by být jedno, co a jak se v obci staví a plánuje stavět.
Aby to stavění mělo hlavu a patu, dělají se územní plány
a regulační plány. Neměl by o nich rozhodovat jen starosta,
rada obce a ani zastupitelstvo obce, ale měli by se na jejich
tvorbě podílet hlavně občané, kteří pověřili zastupitele (které volili), aby to za ně zajistili a o všem, co se bude dělat, je
informovali. Měli by své zastupitele kontrolovat, jak jsou při
zpracování územního plánu aktivní a jak se jich zastávají
u úřadů a u zpracovatele.Pravda, na zpracování územního
plánu se najímá odborná firma, ale ta pracuje jen na základě zadání, které formulují občané, kteří v obci žijí. Starosta
nebo zastupitelé jsou při zadávání pouze jedni z ostatních.
K tomu slouží zákonem definované VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. Zákon k tomu stanoví i průběh
a doklady, které z toho mají vzniknout:

8) Písemný záznam o průběhu veřejného
projednání Pořizovatel vede o průběhu
veřejného projednání písemný záznam
(§ 22 odst. 2 SZ). Písemný záznam obsahuje
zejména následující náležitosti:
• n
 adpis (záznam z veřejného projednání územního
plánu – plný název),
• místo a datum veřejného projednání,
• jméno osoby, která vedla veřejné projednání,
• jméno a funkci osoby (pořizovatel), která seznámila účastníky s jejich právy (např. kdo je oprávněn
uplatnit připomínky, námitky, stanoviska, k jakým
částem řešení územního plánu a jak s nimi bude
naloženo) a povinnostmi (nutnost písemného podání připomínek, námitek, stanovisek v zákonem
stanovené lhůtě, obsahovými náležitostmi námitek),
• jméno osoby, která provedla výklad k projednávanému územnímu plánu (projektant),
• stručný záznam, čeho se týkala vystoupení účastníKvěten 2022 – ROČNÍK XXIX

ků veřejného projednání. Písemný záznam není totéž, co protokol, proto do něj nelze diktovat. Zaznamenává se do něj jen průběh veřejného projednání.
Výsledný záznam se zpracovává zpravidla po veřejném projednání z audiozáznamu nebo z písemných
poznámek, které si dělal pořizovatel v průběhu jednání. Z veřejného projednání se nedoporučuje pořizovat prezenční listinu. Sestavení prezenční listiny
veřejného projednání stavební zákon v § 22 ani § 52
a ani na jiném místě neukládá a rovněž tak její sestavení neukládá správní řád. Identifikace účastníků
veřejného projednání není důvodná ani kvůli podávání připomínek, jelikož ty nelze podávat ústně. Pro
shromažďování osobních údajů na prezenční listině
tak není dán zákonný důvod.
Ve Strašicích už třetí rok probíhá tvorba nového územního
plánu, a když se zeptáte většiny lidí, co o tom vědí, zpravidla se dozvíte, že tomu nerozumí a že jim to je jedno. Nicméně nejen ve Strašicích, když k nim ale přijde soused pro
podpis na projekt, že bude dělat nástavbu nebo přístavbu,
tak velmi často nesouhlasí a dělají mu problémy. Většinou
zbytečně, protože pokud je stavba v souladu s Územním
plánem, stavební úřad ji povolí a pak si stěžovatel může jít
stěžovat na lampárnu na nádraží. Na jednání Zastupitelstva 24.2.2022 jsem se na to zeptal a předkládám zápis
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oficiální a zápis, který jsem si udělal já, protože jsem měl
otázky připravené a chtěl jsem se na to zeptat už dávno
a zapsal jsem si odpovědi.

Můj zápis:
Ing. Nerad – zeptal se, kdy bylo veřejné projednání
ÚP.
J. Hahner – sdělil, že proběhlo a přišel jeden člověk.
Mgr. Svoboda – informoval, že pozvánka byla na úřední
desce a proběhlo 27. ledna 2022 (nicméně na webové
úřední desce jsem ji nenašel. Pokud byla jen papírově
u radnice, tvrdím, že to je nedostatečné. Elektronická
úřední deska by měla být shodná s tou papírovou).
Ing. Nerad – požádal o zaslání písemného záznamu
o průběhu veřejného projednání dle §22 odst. 2 stavebního zákona. Stačí pouze v elektronické podobě.

přemýšlení, že je cosi shnilého ve státě ……! Opakuji. Pokud někdo namítne, že byla jen v papírové podobě u radnice, musím říct, že to je špatně. No a zápis pochopitelně
dodnes nemám a zřejmě ani mít nebudu, protože si myslím, že ani neexistuje.
No ještě pár slov k té výstavbě 2022. Z vlastních zkušeností mohu říci, že to je docela problém. Už několik staveb, na kterých dělám dozor má potíže s materiálem (ocel,
polystyren, dřevo, montážní prvky atd.). Ten kdo neobjednal materiál před rokem, má prostě letos asi smůlu. Obávám se, že tohle není konec.

Oficiální zápis:
Ing. Nerad – kdy bude veřejné projednání?
J. Hahner – to zatím nevíme, teď se to bude zpracovávat.
Až budou všechna vyjádření, tak se vyvěsí na úřední desce veřejná vyhláška, kde ten termín bude.
Ing. Nerad – může mi být poskytnut zápis z toho veřejného projednání změny č. 8? Nebo bude zveřejněn
na webu?
J. Hahner – ano, můžeme ho poslat.
T. Kunc – doporučuji k té změně č. 9 přistoupit zodpovědně, aby se tam zahrnulo maximum změn, co nám bude
povoleno. Aby nedocházelo k nějakým křivdám nebo problémům se státní správou.

(fotografie – starý ÚP Strašic, foto z webu z jednoho nejmenovaného Parlamentu a moje foto ze zastavené stavby
pro nedostatek armovací oceli a už objednaných stavebních prvků).

Průběh jednání je samozřejmě možné ověřit na zvukovém
záznamu z jednání. Prověřil jsem úřední desku na webu
obce a pozvánka tam samozřejmě není a myslím, že nikdy
nebyla, i když tam je spousta dalších věcí. Takže když porovnáte požadavky zákona (viz. výše) s tím, jak to probíhá
ve Strašicích, tak trochu gramotní lidé musí říci docela bez
Květen 2022 – ROČNÍK XXIX
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Noc s Andersenem 2022

V letošním roce se nám podařilo znovu uspořádat přespání v knihovně pod názvem Noc s Andersenem. V pátek 1. dubna se v knihovně sešlo 14 natěšených dětí,
které si přinesly spacáky, svačinky a na dobré usínání
i své plyšové mazlíčky. Letošním tématem bylo 135. výročí narození spisovatele a malíře Josefa Lady. Děti se
seznámily s životem tohoto umělce, prohlédly si jeho knihy a obrázky, které byly vystaveny v malém sále. Pak
jsme šli do Muzea Středních Brd ve Strašicích, kde byly
mezi exponáty umístěny obrázky Josefa Lady a děti je
měly najít a spočítat. Tento údaj pak doplňovaly do jednoduchého kvízu, který vyplnily před usínáním. Po návratu z muzea a krátké večeři se děti pustily do výroby
papírových záložek do knih. Záložky měly tvary různých
zvířátek a dětem se moc líbily. Některým tak moc, že je
vyrobily i pro maminky, tatínky, dědečky i babičky. Kolem
Květen 2022 – ROČNÍK XXIX

jedenácté hodiny začala příprava na spaní a děti si ještě
před zachumláním do spacáků půjčily v knihovně knihy
a někteří předčítaly pohádky na dobrou noc ostatním. No
a když se zhaslo, promítli jsme dětem ještě kreslenou
pohádku. Po ranním vstávání a snídani, dostaly děti pamětní listy a balíčky se sladkostmi. Z reakce dětí bylo
zřejmé, že se jim přespání v knihovně líbilo. Dvě děvčátka si ještě před odchodem domů nechala vystavit průkazky do knihovny.
Celá akce se podařila a my se již nyní těšíme na příští
rok, kdy se spolu zase sejdeme.
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Knížka pro prvňáčky
Novinka v knihovně
Mizení – Jiří Březina

V letošním roce se poprvé zúčastnila naše knihovna projektu s názvem „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčky
2021/2022“. Tento projekt na podporu čtenářské gramotnosti vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. Letošní ročník je již čtrnáctý. Pro ZŠ Karla Vokáče ve Strašicích tento projekt dříve zajišťovala Městská
knihovna v Rokycanech. Knihovna, která do projektu žáky
přihlašuje, s nimi pak pracuje nad rámec obvyklých knihovnických činností. Kromě seznámení dětí s prací v knihovně
jsme pro ně připravili vyrábění záložek do knih, na měsíc
květen se plánuje výstava obrázků od našich prvňáčků,
která bude přístupná nejen dětem, rodičům, ale i všem
kteří se přijdou do knihovny podívat. V měsíci červnu, pak
proběhne slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře. Pro
děti máme jako odměnu připravené knížky od spisovatelky Kláry Smolíkové a fotografa Petra Václavka s názvem
Dubánek a tajný vzkaz.

Temný případ od dvojnásobného držitele
ceny za nejlepší českou detektivku. Tomáš
Volf řeší nejotřesnější případ své kariéry.
Na opuštěném statku zemře v den výročí
Hitlerova narození několik lidí. Jde o zločin s rasistickým podtextem, nebo o snahu
vytvořit falešnou stopu? Na dětské krizové
centrum zazvoní uprostřed noci dezorientovaný chlapec. Tvrdí, že mu někdo vyměnil
rodinu za cizí lidi. Když se však o situaci začne zajímat soukromá vyšetřovatelka Eva
Černá, jeho zdánlivé blouznění se rýsuje
v děsivých detailech.

Doufáme, že touto cestou přilákáme do knihovny více
mladších čtenářů, kteří nám začínají chybět. Čtení je pro
děti velmi prospěšné, protože rozvíjí jejich slovní zásobu.
Snad nám v této snaze pomohou i rodiče, které v knihovně také rádi přivítáme.
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Místní
knihovna
Strašice
vyhlašuje
fotografickou
soutěž
na téma
„Jarní květ“
Zúčastnit se mohou děti
i dospělí. Fotografie můžete
zasílat na e-mailovou adresu
info@knihovnastrasice.eu,
během celého května.
Do zprávy napište své jméno,
případně telefon a můžete
i název fotografie. V červnu
budou fotografie vystaveny
v prostorách knihovny, kde si
je bude moci každý prohlédnout. První tři nejlepší
obdrží ocenění.
Foťte a posílejte, už nyní se
na všechny fotografie těšíme.
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Co se děje
dítvvBrdských
Brdských lesích
lesích a proč
děje aa bude
bud dít
Vážení sousedé,
stejně jako v loňském roce se na Vás obracím, abych Vás informoval o tom, jaké kroky
Vojenské lesy a statky v aktuálním roce ve středních Brdech plánují, s jakými problémy se jako
správci potýkáme. A vysvětlil Vám také, jaká opatření v této unikátní přírodní oblasti musíme
aktuálně přijmout a proč je považujeme za správná a strategicky nezbytná.
V minulém příspěvku jsem hovořil především o nutnosti zpracování stromů napadených
kůrovcem a zamezení šíření tohoto škůdce. I přesto, že jsem měl představu, co to bude
znamenat pro krajinu Brd, je výsledek, který můžeme vidět v oblasti Nepomuku bolestivý, jak
pro návštěvníky, tak věřte, že i pro nás lesníky. Přesto jsem stoprocentně přesvědčen, že náš
razantní postup byl naprosto nezbytný ve prospěch celé této unikátní lokality a podařilo se
nám jím narušit exponenciální řadu, kterou se kůrovec šíří, kdy z každého nezpracovaného
napadeného stromu „vyletí“ nová populace, která napadne dalších deset stromů.
V letošním roce by díky provedené těžbě a asanaci lýkožroutem napadeného dříví měl být
rozsah napadení porostů podstatně nižší. Nicméně i nadále je nutné populaci tohoto škůdce
snižovat a tím nejúčinnějším způsobem zůstává včasná těžba a asanace napadených stromů.
To sebou samozřejmě přináší zvýšený pohyb prostředků v námi spravovaných lesích. Prosím o
pochopení a dodržování veškerých omezení z toho plynoucích. Jsem přesvědčen, že
z dlouhodobého hlediska, jsou tato aktuální opatření jednoznačně v zájmu krajiny, v níž
žijeme.
Veškeré ostatní těžební zásahy v porostech jsou vedeny snahou o přípravu podmínek pro
přírodě blízké, podrostní způsoby obnovy stávajících porostů a zajištění jejich adaptace na
probíhající klimatické změny. S touto obnovou je nutné začít již u mladých porostů, abychom
zajistili jejich obnovu v dostatečném předstihu a abychom nadále nevytvářeli přestárlé
stejnověké porosty, které jsou rizikové z pohledu dopadu téměř všech myslitelných škodlivých
činitelů pro les.
Na holinách vzniklých kůrovcovou těžbou v letošním roce probíhá výsadba sazenic různých
druhů dřevin, při jejichž volbě vždy pečlivě vážíme konkrétní stanovištní podmínky. Na části
ploch, kde je riziko nálezu munice po vojenské činnosti, jsme letos spustili společně s vědci
z výzkumného ústavu lesnictví a myslivosti v Opočně obnovu síjemi směsi dřevin, tak abychom
v co nejkratším časovém horizontu zajistili obnovu lesních porostů a zamezili degradaci
stanovištních podmínek a zvýšili retenční schopnost krajiny.
I nadále zůstává jednou z našich priorit zadržování vody v krajině a zvýšení její retenční
schopnosti. V loňském roce bylo na Brdech dokončeno 42 tůní a 2 malé vodní nádrže, které
mají přispět jak ke zpomalení odtoku vody z Brd, tak v případě vodní nádrže Hejl rovněž k
zajištění protipovodňové ochrany v případě prudkých srážek. V rámci projektu Živá voda VLS
jsou pro nejbližší roky plánovány další projekty obnovy malých vodních nádrží, revitalizace
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toků a pramenišť v námi spravované oblasti Brd. Věřím, že se nám bude dařit dostatečně
rychle připravovat tyto projekty tak, aby byly uvedeny v život.
Říká se, že všechno zlé je k něčemu dobré. Já bych Vás rád v souvislosti s tímto příslovím a
probíhající kůrovcovou kalamitou, s níž v brdských lesích bojujeme, ubezpečil, že Vojenské lesy
a statky mají jasnou vizi budoucnosti pro Brdskou vrchovinu. Ta je spojena s větší biodiverzitou
a druhovou ale i věkovou pestrostí lesů v této přírodní lokalitě, kterou všichni máme rádi. A
také s přechodem k přírodě blízkému hospodaření v nich, které nahradí stávající holosečné
těžby v jednodruhových porostech. Součástí té vize jsou Brdy, které zadržují výrazně větší
množství vody, protkané malými i většími vodními plochami.
Kalamita, s níž aktuálně na Brdech potýkáme, a která zanechává v některých lokalitách
razantní šrámy, tuto naši vizi nemůže ohrozit. Naopak ji spíše uspíší. Byť za cenu dočasných
změn na tváři krajiny.
Přeji všem krásné léto a děkuji za Vaši trpělivost
toků a pramenišť v námi spravované oblasti Brd. Věřím, že se nám bude dařit dostatečně
rychle připravovat tyto projekty tak, aby byly uvedeny v život.

David Novotný, ředitel divize VLS ČR Hořovice

Říká se, že všechno zlé je k něčemu dobré. Já bych Vás rád v souvislosti s tímto příslovím a
probíhající kůrovcovou kalamitou, s níž v brdských lesích bojujeme, ubezpečil, že Vojenské lesy
a statky mají jasnou vizi budoucnosti pro Brdskou vrchovinu. Ta je spojena s větší biodiverzitou
a druhovou ale i věkovou pestrostí lesů v této přírodní lokalitě, kterou všichni máme rádi. A
také s přechodem k přírodě blízkému hospodaření v nich, které nahradí stávající holosečné
těžby v jednodruhových porostech. Součástí té vize jsou Brdy, které zadržují výrazně větší
množství vody, protkané malými i většími vodními plochami.
Kalamita, s níž aktuálně na Brdech potýkáme, a která zanechává v některých lokalitách
razantní šrámy, tuto naši vizi nemůže ohrozit. Naopak ji spíše uspíší. Byť za cenu dočasných
změn na tváři krajiny
Přeji všem krásné léto a děkuji za Vaši trpělivost
David Novotný, ředitel divize VLS ČR Hořovice
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Vzpomínali jsme na originál
RNDr. Martin Lang

V sobotu 9. dubna proběhla ve Výstavní síni Muzea Středních Brd vernisáž výstavy Vzpomínka
na Originál věnovaná odkazu výtvarníka a sběratele Oldřicha Hamery. Příznivec našeho muzea
mu za svého života věnoval rozsáhlou sbírku minerálů, zkamenělin a dalších přírodnin, ale i soubor vlastních grafik a koláží inspirovaných hlavně předměty jeho sběratelských zálib.

Výstavu zahájil její autor a kurátor Martin Lang s Hamerovou kolegyní, historičkou umění a výtvarnicí Dr. Evou
Čapkovou. Z vernisáže pořídil videozáznam Daniel Kreissl. Video si můžete prohlédnout na muzejním webu www.
muzeumstrasice.eu.
Vernisáž navštívili členové umělcovy rodiny, ale také
jeho přátelé, kolegové a ctitelé jeho výtvarných prací.
Květen 2022 – ROČNÍK XXIX

Sešly se tak na čtyři desítky zajímavých osobností z celé
republiky a vzpomínka na Oldřicha Hameru, který nás
navždy opustil 15. listopadu loňského roku tím získala
i velmi osobní rozměr.
Výstava předvádí část Hamerovy sbírky, sice rozsahem
nevelkou, ale reprezentativní, a v neposlední řadě komplet
jeho výtvarných prací v majetku muzea, doplněný i někostrana 23

lika obrazy ze soukromé sbírky. V budoucnu pak bude
tvořit jádro stálé expozice, nazvané po jejím tvůrci, Hamerarium.
Dočasnou expozici si zájemci mohou prohlédnout do konce května. Pak však bude přemístěna a po určitých úpravách znovu zpřístupněna v Domě Natura v Příbrami.
Dědici Oldřicha Hamery, dcera Darina a syn Norbert, se
rozhodli plně respektovat otcovo přání, a tak se do naší
sbírky dostal i autorův depozitář zahrnující celoživotní
sběry přírodnin. Je zatím neuspořádaný, selekci nashromážděného materiálu již tvůrce sbírky nestihnul provést.
Zbývá to tak na nás a bude i je (už jsme začali) to práce
dlouhá, nesnadná, ale krásná.
Kurátor výstavy touto cestou děkuje nejen paní Darině
a panu Norbertovi Hamerovým za nádherný dar muzeu,
ale i panu Miroslavu Horkému za přepravu a pracovníkům
obce, pánům Marcelu Řáhovi, Dominku Zubákovi a paní
Janě Krosové za vydatnou pomoc při manipulaci objemného a těžkého materiálu při jeho dočasném uložení.
Foto Daniel Kreissl
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Muzeum na jaře

Začátek turistické sezony se v muzeu projevil zvýšenou
návštěvností i žádostmi o ubytování, na což jsme reagovali především novým vybavením interiérů v takzvaném
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dřeváku. Podíl na těchto změnách nese především naše
dokumentátorka a pracovnice infocentra Renata Převrátilová, která se také postarala o lepší vzhled muzejní zahrady.
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Co se týče větších turistických výprav, bylo třeba provádět
se dvěma průvodci. Zde vypomohl ochotně Ing. Václav
Jiřička i RNDr. Martin Lang. Posledně jmenovaný vědecký pracovník realizoval jako kurátor výstavu „Vzpomínka
na originál“ týkající se díla Oldřicha Hamery, o čemž napsal v tomto čísle Barňáku článek.
S vedoucím muzea Mgr. Tomášem Makajem jste se mohli
setkat na celé řadě přednášek a konzultacích, týkající se
především historie Brd. Na začátku dubna to bylo v nedalekém Hrádku, kde se jeho přednáška zaměřila na historii
a změny vodního toku řeky Klabavy. Mezi jeho dalšími aktivitami bylo setkání v plzeňském Klubu Augusta Sedláčka
či na myslivecké burze pořádané Svazem ochránců přírody ve Volduchách.
Většinu akcí zdokumentovala paní Jana Kešnerová.
V rámci přesunů v kulturním odboru obce, nás také čekalo stěhování knih a různých muzejních artefaktů, kde
vydatně pomáhala vedoucí odboru paní Edita Kleknerová.
Obdobně hektické časy nás čekají i v květnu. Společně
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se tak setkáme nejen ve Strašicích, ale také na Hamernickém dnu v Dobřívě nebo na přednáškách v Hrádku,
v Mirošově a ve Skořicích. Poté se opět vrátíme s přednáškovou činností do mateřské obce, kde bychom se sešli
i na terénní exkurzi.

strana 26

Květen 2022 – ROČNÍK XXIX

strana 27

Vydává: Obecní úřad ve Strašicích v nákladu 300 ks.
Odpovědná redakce: Mgr. Tomáš Makaj, Edita Kleknerová.
Internetová verze: Místní knihovna.
(redakce neodpovídá za obsahovou a jazykovou náplň příspěvků čtenářů)

