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Zápis z Rady obce č. 43/11/16 (23.11.2016)
J. Hahner, E. Buchová
Doklady a informace na vědomí
Starosta se zástupci obce se zúčastnil dne 23.11. jednání v Jincích ohledně prezentace interpretačního plánu
Domu přírody Brd v areálu zámečku Tři trubky. Objekt bude sloužit jako hlavní návštěvnické centrum v Brdech,
kde budou umístěny různé expozice. Investorem budou Vojenské lesy a statky, s.p. Předmětem jednání byly
budoucí plány ohledně využití tohoto objektu. Celý objekt by měl být rekonstruován. Dům přírody bude situován
v hospodářské části zámečku, v hájovně bude pravděpodobně instalována nabídka regionálních potravin.
Historická budova zámečku bude využívána pro potřeby VLS a pro případné prohlídky. V okolí zámečku budou
obnoveny stezky na kratší procházky. Doprava k domu přírody bude předmětem dalších jednání.
Projednáno
Smlouva o zřízení věcného břemene
RO projednala návrh smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti za umístění podzemního vedení NN
včetně kabelové skříně SS200 na pozemku p.č. 1885/6 v k.ú. Strašice. Za zřízení věcného břemene bude
uhrazena částka ve výši 1.000,- Kč.
RO Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti schválila.
Kolektivní žádost o opravu komunikace
RO projednala kolektivní žádost o opravu komunikace ve Dvoře u nemovitostí e.č. 36, č.p. 160, 155 a 654,
z důvodu jejího nevyhovujícího stavu a zamezení poškozování vozidel občanů a firem používajících tuto
komunikaci. Středová část vozovky je vyvýšená, čímž poškozuje spodní části automobilů a ztěžuje zimní
údržbu.
Vzhledem k tomu, že problematických míst na nezpevněných komunikací je v obci více, budou tyto provizorní
opravy provedeny.
RO opravu nezpevněných komunikací (p. Pech, p. Kebrle, p. Jandoš, p. Černý) schválila.
Žádost o pronájem nebytových prostor – A. Praxová
RO projednala žádost o pronájem nebytových prostor v budově zdravotního střediska za účelem poskytování
služeb v oblasti manikúry, a to od 1.2.2017.
RO žádost vzala na vědomí. RO záměr pronájmu nebytových prostor (místnost v přízemí) v budově
zdravotního střediska č.p. 216 schválila.
Žádost o bezplatné vypůjčení tělocvičny – J. Boháč
RO projednala žádost o bezplatné vypůjčení tělocvičny ZŠ Strašice dne 4.3.2017 za účelem pořádání
florbalového turnaje.
Vzhledem, že turnaj nebude pořádat místní klub, je nutné uhradit částku za pronájem tělocvičny ve výši 500 Kč
a následný úklid tělocvičny. Rovněž je nutné informovat všechny složky o obsazení tělocvičny.
RO vypůjčení tělocvičny žadateli za podmínek uvedených ve zprávě schválila.
Ukončení vykonávání funkce velitele jednotky SDH
RO projednala oznámení velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů Josefa Humla ohledně ukončení funkce
velitele této jednotky k 31.12.2016. Důvodem ukončení je špatná komunikace se zřizovatelem a nesplnění úkolů
přidělených sborem dobrovolných hasičů velitelem hasičů.
RO oznámení o ukončení funkce velitele jednotky SDH Strašice vzala na vědomí.
Rozbor hospodaření obce Strašice – 30.9.2016
RO projednala Rozbor hospodaření obce Strašice k 30.9.2016. Příjmy po konsolidaci činily v tomto období 44
mil. Kč, výdaje činily 31 mil. Kč, na splátky úvěrů bylo využito 5 mil. Kč. Ve 3. čtvrtletí byla provedena 4
rozpočtová opatření. Byly opraveny některé komunikace, vybudován nový chodník od radnice k sídlišti,
rozšířeno veřejné osvětlení, dále se provedly opravy kanalizačních šachet. Probíhají práce na zpracování projektů
k plynofikaci ve Dvoře, osvětlení ke kostelu, pasport místních komunikací, atd. K projednání byl rovněž
předložen přehled závazků obce.
RO přehled závazků obce Strašice k 30.9.2016 vzala na vědomí. RO Rozbor hospodaření obce Strašice
k 30.9.2016 schválila.
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Rozpočtové provizorium obce Strašice na rok 2017
RO projednala pravidla rozpočtového provizoria obce Strašice na rok 2017. Rozpočet obce Strašice na rok 2017
bude sestaven dle skutečných příjmů a výdajů za rok 2016. Návrh rozpočtu obce bude předložen na první
jednání zastupitelstva v roce 2017.
Dle rozpočtového provizoria hradí obec jen nejnutnější výdaje, zabezpečuje provoz obce, poskytuje příspěvek
vlastním příspěvkovým organizacím, hradí závazky z již uzavřených smluv, atd.
RO pravidla rozpočtového provizoria obce Strašice na rok 2017 vzala na vědomí.
Rozpočtový výhled obce Strašice
RO projednala rozpočtový výhled obce Strašice na roky 2018 a 2019. Předpokládané příjmy jsou v těchto letech
53 mil. Kč a 51 mil. Kč. Výdaje jsou ve stejné výši 45 mil. Kč, na splátky úvěrů bude vynaloženo 6,45 mil. Kč
v roce 2018 a 6 mil. Kč v roce 2019, pokud nedojde ke změně úvěrů.
RO Rozpočtový výhled obce Strašice na roky 2018-2019 schválila.
Rozbor hospodaření společnosti Služby obce Strašice s.r.o.
RO projednala rozbor hospodaření společnosti Služby obce Strašice s.r.o. k 30.9.2016. Celkové tržby činily
v tomto období 9,2 mil. Kč, náklady dosáhly výše 8 mil. Kč. Zisk je ovlivněn roční fakturací stočného a
vyúčtovanou spotřebou plynu za měsíc září v měsíci říjnu ve výši 228 tis. Kč. ČOV vykázala zisk 332 tis. Kč,
skládka vykázala zisk 793 tis. Kč a tepelné hospodářství 622 tis. Kč (ovlivněno fakturací spotřeby plynu).
RO Rozbor hospodaření společnosti Služby obce Strašice s.r.o. k 30.9.2016 schválila.
Zápis z jednání Komise životního prostředí
RO projednala zápis z jednání Komise životního prostředí ze dne 9.11.2016. Komise doporučila pokácet stromy
dle žádosti pana Pecha na pronajaté obecní zahrádce. Z volné diskuze vzešel návrh na rozšíření vánoční výzdoby
až k poště, jak tomu bývalo dříve. Příští jednání komise proběhne 14.12.2016.
Vzhledem k tomu, že vánoční výzdoba byla již pro tento rok nakoupena, bude vánoční výzdoba rozšířena
v dalších letech s ohledem na obnovu veřejného osvětlení na návsi.
RO zápis z jednání Komise životního prostředí ze dne 9.11.2016 vzala na vědomí.
Výroční zpráva – ZŠ Strašice
RO projednala výroční zprávu ZŠ Strašice za školní rok 2015/2016. Škola měla v daném roce 11 tříd, které
navštěvovalo 238 žáků. Vzdělávání ukončilo 23 žáků, 15 jich bylo přijato na SŠ, 8 na SOU. Žáci školu
reprezentovali jak ve vědomostních soutěžích, tak ve sportovních disciplínách.
RO Výroční zprávu ZŠ Strašice za školní rok 2015/2016 schválila.
Obecně závazná vyhláška o nočním klidu
RO projednala návrh OZV č. 1/2016 o nočním klidu. Vyhláška upravuje dobu nočního klidu v obci s ohledem na
pořádané venkovní akce v obci. Vyhláška bude předložena ke schválení zastupitelstvu obce.
RO návrh OZV č. 1/2016 o nočním klidu vzala na vědomí.
Nabídka na analýzu a rekonstrukci obecního webu
RO projednala nabídku společnosti DIGINEX technology s.r.o. na analýzu a rekonstrukci obecního webu.
Společnost by provedla kompletní předělání webových stránek tak, aby odpovídaly současným trendům.
Společnost využívá vlastní redakční systém, který zjednodušuje práci správcům jednotlivých sekcí. Vzhledem
k výši ceny za zpracování RO doporučuje realizovat nové webové stránky v průběhu roku 2017, po začlenění
částky do rozpočtu obce.
RO nabídku společnosti DIGINEX technology s.r.o. schválila.
Nájemní smlouva – ARENIS s.r.o.
RO projednala návrh nájemní smlouvy se společností ARENIS ohledně zřízení optické sítě v obci Strašice.
Společnost nabízí v první fázi zřízení optické sítě v sídlišti u hřiště, kde má v současné době přístupový bod
bezdrátového internetu. Optická síť bude zavedena do všech bytových domů v tomto sídlišti. Zřízením optické
sítě lze rozšířit poskytované služby, např. sledování TV, napojení obecního kamerového systému, atd.
Podrobnosti smlouvy budou znovu projednány na příštím jednání RO.
RO návrh nájemní smlouvy se společností ARENIS s.r.o. vzala na vědomí.
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Program jednání ZO
RO projednala návrh programu jednání ZO dne 8.12.2016. 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. Rozbor hospodaření obce Strašice k 30.9.2016
6. Rozpočtové opatření obce Strašice č. 9-2016, č. 10-2016, č. 11-2016
7. Rozpočtové provizorium obce Strašice na rok 2017
8. Rozpočtový výhled obce Strašice na roky 2018-2019
9. Změna úvěrových podmínek – Komerční banka a.s.
10. Prodej a směna majetku obce
a) prodej pozemku st.p.č. 804 – M. Šefl
b) prodej pozemku st.p.č. 745 – ČEZ Distribuce, a.s.
c) prodej části pozemku p.č. 1902/7 – B. Nodžáková
d) prodej a směna pozemků p.č. 1847/274, 1847/275, 1847/276, 1847/277, 1847/279 a 1847/280
e) prodej budov na pozemcích st.p.č 568/47, 568/63, 568/59 v areálu bývalých kasáren – J.
Havelka
f) záměr prodeje pozemku st.p.č. 1139 – R. Duda
g) směna pozemku p.č. 1141/5, 2163, 1140/5 – Státní pozemkový úřad
h) převod pozemku p.č. 1925/1 – Státní pozemkový úřad
i) převod pozemku p.č. 2089 – Státní pozemkový úřad
11. Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Strašice
v Brdech – informace na vědomí
12. Pořízení nového územního plánu obce Strašice
13. Destinační agentura Brdy
14. Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o nočním klidu
15. Splátkový kalendář - informace
16. Zpráva Kontrolního výboru
17. Kontrola usnesení
18. Interpelace zastupitelů
19. Návrh usnesení
20. Závěr
RO návrh programu jednání ZO Strašice dne 8.12.2016 schválila.

Zápis z Rady obce č. 44/12/16 ( 14.12.2016 )
J. Hahner, E. Buchová
Projednáno
Projednání zápisu z jednání ZO
RO projednala zápis a usnesení z jednání ZO ze dne 8.12.2016 a přijala opatření k realizaci přijatých usnesení.
RO Zápis z jednání ZO Strašice ze dne 8.12.2016 schválila.
Nájemní smlouva – ARENIS s.r.o.
Jednání RO se zúčastnili zástupci společnosti ARENIS s.r.o., kteří prezentovali záměr vybudování optické sítě
v obci Strašice. Během jednání byly projednány podrobnosti nájemních smluv.
RO vybudování optické sítě společností ARENIS s.r.o. v I. etapě s ročním nájemným 800 Kč schválila.
Cena tepla pro rok 2017
RO projednala návrh výše ceny tepla pro rok 2017, který předložil jednatel společnosti Služby obce Strašice.
Cena tepla by měla být v roce 2017 ve výši 620 Kč bez DPH za 1 GJ. Cena je ovlivněna především cenou plynu,
výší nájmu a množstvím vyrobeného tepla. Plán výroby pro rok 2017 je 13 500 GJ. Oproti roku 2016 je cena
nižší o 44 Kč bez DPH. Ke snížení došlo především díky nákupu levnějšího plynu, snížení nájmu díky ukončení
splácení úvěrů a předpokládané vyšší spotřebě.
RO cenu tepla pro rok 2017 ve výši 620 Kč/1 GJ bez DPH schválila.
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Cena stočného pro rok 2017
RO projednala změnu ceny stočného pro rok 2017. Vzhledem k výstavbě vodovodu a kanalizace za přispění
dotace EU a podmínkám Státního fondu životního prostředí je třeba zohlednit stanovený finanční model, který
určuje minimální cenu stočného pro jednotlivé roky až do roku 2023. Pro rok 2017 je stanovena výše stočného
na 32,80 Kč bez DPH. Cena je tedy o 1,10 Kč vyšší oproti roku 2016. Důvodem postupného zdražování je
tvorba rezervy na případné opravy či výstavbu kanalizace a vodovodu, dotační prostředky na toto již nebudou
v budoucnu poskytovány.
RO cenu stočného pro rok 2017 ve výši 32,80 Kč/1m3 bez DPH schválila.
Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o
smlouvě budoucí nájemní – GasNet, s.r.o.
RO projednala Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení
a o smlouvě budoucí nájemní se společností GasNet, a.s.ro. Smlouva řeší budoucí pronájem a případný odkup
vybudovaného plynárenského zařízení pro pozemky ve stavební zóně ve Dvoře. Nájemné je regulováno ERÚ a
je navrženo ve výši 4.169,- Kč za rok.
RO Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o
smlouvě budoucí nájemní č. 9416002726/4000205995 schválila.
Žádost o pronájem nebytových prostor – Moje Ambulance, a.s.
RO projednala žádost o dlouhodobé pronajmutí nebytových prostor za účelem zřízení archivu ambulance
praktického lékaře. K těmto účelům byla vytipována jedna místnost v budově školky.
RO záměr pronájmu místnosti v č.p. 296 schválila.
Zpráva z jednání Bytové komise
RO projednala Zprávu z jednání Bytové komise ze dne 7.12.2016. Vzhledem k tomu, že nebyl žádný volný byt
k přidělení, komise nedoporučila žádný byt k přidělení. Příští jednání komise proběhne 4.1.2017 od 16,30 hod.
RO bere na vědomí Zprávu z jednání Bytové komise ze dne 7.12.2016 vzala na vědomí.
Stížnost – E. Koppová
RO projednala stížnost ohledně postupu správce BF při řešení problému se sporákem v bytě. Při užívání bytu
bylo zjištěno, že uvnitř sporáku se nenachází rošt, který chtěla stěžovatelka na vlastní náklady dokoupit, což
vzhledem ke stáří sporáku nebylo možné. Obrátila se proto na správce BF, kterým bylo sděleno, že v bytě by se
měl dle záznamů nacházet sporák z roku 2013, který byl proplacen předchozímu nájemci. Prohlídkou spotřebiče
bylo zjištěno, že se jedná skutečně o sporák starý cca 10 let. Na základě těchto zjištění bylo nabídnuto proplacení
nového sporáku. Z podstaty stížnosti vyplývalo však to, kde se proplacený sporák z roku 2013 nachází, když
v bytě očividně nebyl.
Ke stížnosti se vyjádřil správce BF Ing. Smejkal, který sdělil, že k pochybení došlo na straně správce BF, neboť
byla situace špatně zaznamenána do pasportu bytu. Předchozí nájemce žádal o nový sporák, kdy toto bylo jako
uskutečněné zaznamenáno do pasportu, avšak ke koupi nového sporáku nedošlo, což již opraveno nebylo.
K vyřešení celého sporu došlo tím, že byl pořízen nový sporák do tohoto bytu. Na předložení daňového dokladu
nemá nový nájemce nárok, daňový doklad by mohl požadovat např. kontrolní výbor.
RO stížnost E. Koppové i vyjádření správce BF vzala na vědomí.
Žádost o souhlas s vyřazením majetku z evidence – MŠ Strašice
RO projednala návrh MŠ Strašice ohledně vyřazení majetku z evidence dle předloženého soupisu v celkové
hodnotě 136 tis. Kč.
RO vyřazení majetku MŠ Strašice z evidence dle přiloženého seznamu schválila.
Rozpočtové opatření obce Strašice č. 12/2016 a č. 13/2016
RO projednala Rozpočtové opatření obce Strašice č. 12/2016 a č. 13/2016. Rozpočtové opatření č. 12 obsahuje
změny v příjmové části, kdy dochází navýšení příjmů v některých položkách (prodej Barňáku, cestovní ruch,
zápisné v knihovně, vstupné v muzeu, pronájmy garáží, atd.). Výdajová část zahrnuje navýšení výdajů za opravy
před předáním restaurace ve společenském domě, investice do veřejného osvětlení, atd.
Rozpočtové opatření č. 13 obsahuje výdaje za havarijní opravu kabelu veřejného osvětlení (Škvárovna, část
bytovek), opravu kanalizace u p. Vlčka, výměnu počítačů u obecní policie, atd. Upravily se výdaje za mzdy
v některých střediskách. Další změna se již nepředpokládá.
RO Rozpočtové opatření obce Strašice č. 12/2016 schválila. RO Rozpočtové opatření obce Strašice č. 13/2016
schválila.
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Dohoda o placení faktur
RO projednala návrh Dohody o placení faktur se společností, která má vůči Obci Strašice pohledávku. V případě
neplacení nově vystavených faktur bude moci dojít k odpojení dodávek elektrické energie bez předchozího
upozornění.
RO Dohodu o placení faktur mezi Obcí Strašice a danou společností schválila.
Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě o pojištění majetku a odpovědnosti za škodu
RO projednala Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě o pojištění majetku a odpovědnosti za škodu, který zahrnuje
pojištění vodovodu a kanalizace na celém území obce. Roční pojistné bude činit 29 520 Kč.
RO Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě o pojištění majetku a odpovědnosti za škodu se společností Generali
Pojišťovna a.s schválila.
Ukončení nájmu – J. Kysilko
RO projednala žádost o ukončení nájemní smlouvy na prostory masérny v tělocvičně ZŠ Strašice k 31.12.2016
z důvodu ukončení živnosti.
RO ukončení nájemní smlouvy s panem J. Kysilkem k 31.12.2016 schválila.

371 585 731
Vyhodnocení – informační zpráva za měsíc prosinec 2016
Za měsíc prosinec řešila OPS tyto přestupky:
Doprava:
10 x přestupek – řešeno v blokovém řízení (rychlost, Chko)
6 x oznámení odboru dopravy
2 x přestupek cyklisté - bez osvětlení
Veřejný pořádek:
2 x přestupek
Občanské soužití:
1 x přestupek
Proti majetku:
4 x přestupek
OZV č.2/2012:
3 x přestupek
OZV č.2/2015:
2 x přestupek
Nález věci:
2x klíče
Ověřování pobytu/asistence vystěhování z bytu: 3
x
Řešení stížnosti občanů: 2x
Součinnost s PČR OO Hrádek: 2 x
Kontrola mladistvých na požívání alkoholu: 1 x
Vážení občané,
v lednovém výtisku měsíčníku Barňák bych Vás chtěl
seznámit s událostmi za uplynulý měsíc z pohledu
Obecní policie Strašice.

Veřejný pořádek
Odkládání odpadů (likvidace) nepotřebného materiálu
z aut, domů – kuchyňský dřez, dřevěné skříňky, žehlicí
prkno, koberec, šaty a další ke kontejnerům. Toto je
vytváření černých skládek. Pro nechápající: máme
v obci sběrný dvůr a navíc kontejnery pro oděv a obuv.
Kontejner na bioodpad u garáží u zahrádek neslouží na
televizi a ani na skleněné luxfery. Že by nikdo opět
neviděl pachatele? Tomuto nešvaru bude v brzké době
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konec, protože budou osazeny další kamery, kdy zjistíme přestupce a bude mu udělena sankce.
Toto jsou ukázky, jak někteří občané páchají přestupky proti veřejnému pořádku a kazí tak vzhled obce.
Trestná činnost
Páchání trestné činnosti jako je úmyslné poškozování cizí věci neznámým pachatelem (poškození dopravního
značení, poškození odpadových košů, poškození a odcizení železného řetězu na jehlanech v Chko za Hájkovým
mostem a další).

Proběhly oslavy Silvestra a Nového roku 2016. Občany jsme žádali, aby při manipulaci s pyrotechnickými
prostředky dodržovali zásady bezpečnosti, místa pro používání a aby neohrožovali zdraví své, jiných osob, zvířat
a majetku. Povinností každého je úklid, tedy likvidace použitých pyrotechnických prostředků, do sběrných
odpadních nádob. Nelze je nechat na volném prostranství, protože by se dopouštěli přestupku proti veřejnému
pořádku, a to zanedbáním povinnosti úklidu, anebo znečištěním veřejného prostranství. Nevyhořelé části
pyrotechniky (zapalovače) jsou jedovaté a po požití zvířetem může dojít k otravě. Nedošlo k žádnému
vážnějšímu zranění osob, avšak použité pyrotechnické prostředky se válely ještě týden na veřejném prostranství.
Podle stupně nebezpečnosti (třídy) je mohou zakoupit a používat osoby podle věkové hranice. Kontrolou jsme je
však zjistili u mladistvých a nezletilých, a protože tyto prostředky nepatří do rukou, byly jim odebrány.
Musím však uvést případ, kdy 3 mladíci ve věku 14-15 let navštěvující zdejší ZŠ nejenom že měli u sebe
pyrotechniku, kterou odpalovali u kostela (veřejné zařízení), ale byl u nich zjištěn a následně zajištěn alkohol,
viz.obrázek výše. Mladík, který se přiznal, že alkohol a pyrotechniku zakoupil v Dobřívě, byl předán zákonnému
zástupci (matce).
Doprava
Firmou Flop (dopravní značení) byla provedena obnova vodorovného značení míst pro O1 - 6x a zřízena další 2
stání (O1) pro uživatele se zdravotním omezením.
Připomínáme podle novely zákona o provozu na pozemních komunikacích od 1. 1. 2016 povinnost všech
chodců nosit reflexní prvky v noci a za snížené viditelnosti (mimo obec), pro vaši bezpečnost Vás žádáme o
jejich používání i v obci. Dále je třeba vozidla očišťovat od ledu a sněhu.
Z hlediska bezpečnosti všech řidičů na pozemních komunikacích a dalších účastníků silničního provozu je
z hlediska stavu komunikacích (sníh, led) zapotřebí rychlost zpomalit a přizpůsobit se tak povaze stavu
komunikací.
Ing. Frajt Luboš - velitel Obecní policie Strašice

www. plzenskyskart.cz
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Naše brdská obec a Nový rok 2017
Nastal leden roku 2017 a my se zamýšlíme, jaký celý tento
nový rok vlastně bude. Rekapitulujeme si loňský rok v naší obci
a na základě tohoto bilancování připravujeme aktivity v roce
letošním. Máme za sebou první rok fungování CHKO Brdy, což
je jistě dobrá zkušenost pro realizaci různých opatření spojených
s turistikou. Základem pro realizaci našich záměrů jsou
stabilizované obecní finance s možností provedení řady
investičních záměrů v naší podhorské obci.
Co
nás
vlastně
tedy
v letošním
roce
čeká?
V první řadě musíme zahájit tvorbu nového územního plánu.
Obec Strašice má od roku 2016 zvětšené katastrální území, které
se rozkládá až k Padrťským rybníkům. Nový územní plán nebude
však řešit pouze nově nabyté území v Brdech, ale bude také reagovat na aktuální potřeby
v zastavěné části obce. Dalším naším úkolem je naplánování kulturního života všech
věkových skupin našich občanů. Připravujeme obecní ples, setkání seniorů s užitečnými
přednáškami a s muzikou, připravujeme program tradičních akcí, jako je muzejní noc a
posvícení. Hudební nabídka bude jistě i letos bohatá, přijdou i výstavy a sportovní akce.
V neposlední řadě plánujeme i pokračování spolupráce s partnerskou bavorskou obcí Markt
Hohenfels. Nejvíce však do našeho života zasáhne realizace různých akcí investičních
stavebního charakteru. Počítáme s další etapou revitalizace návsi. Jistě je zájmem nás všech,
aby střed obce postupně dostával nový kabát a stal se hezkou vizitkou naší obce. Počítáme
také s investicemi do bytového hospodářství. Na programu bude zateplení bytového domu č.p.
558 a 559, oprava další střechy i zahájení programu odvodnění mokrých sklepních prostor.
V oblasti inženýrských sítí připravujeme vodovod, kanalizaci a plynovod v části obce Dvůr.
Dále chceme pokračovat v opravách kanalizačních šachet a v řešení odvodňovacích systémů
dešťových stok. Letošní rok bude také prostor pro další optimalizaci veřejného osvětlení,
budeme rádi za podněty od našich občanů. Osazujeme již světla v provedení LED, která jsou
velmi výhodná z hlediska spotřeby el. energie. Věříme, že se v letošním roce podaří
nasměrovat také další investiční prostředky do budovy mateřské školy a do místních
komunikací. Z dalších aktivit ještě připomenu, že se zpracovává projekt na úpravu parku
s dětským hřištěm u společenského domu, dále projekt na optimalizaci tepelného
hospodářství, projektová dokumentace na nasvícení kostela svatého Vavřince a další
projekční aktivity.
Z hlediska poplatků a cen se v letošním roce ve Strašicích očekává stabilizovaná cenová
politika bez skokových nárůstů cen. Poplatky za odpad a psy zůstanou nezměněny. Cena tepla
v objektech napojených na centrální zásobování je snížena o cca 40,-Kč za 1 Gj. U vodného
se cena nezmění, pouze u stočného se musíme připravit na mírný nárůst (1,10 Kč za 1 m3) dle
předepsaného finančního modelu, který nám určují pravidla dotace ze SFŽP.
Finanční situace, připravovaná kultura a očekávané stavební aktivity jistě přispějí
k harmonickému a klidnému životu v obci a k zvětšení atraktivity Strašic. Přeji Vám hodně
Jiří Hahner – starosta obce
zdraví, štěstí a spokojenosti.
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Zajímavosti ze ZŠ Karla Vokáče Strašice za měsíc prosinec
Projekt „Cesty k inkluzi!“
Základní škola Karla Vokáče Strašice se stala partnerem projektu CESTY K INKLUZI!, jehož hlavním
realizátorem je Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni. Projekt je realizován v rámci Výzvy č.
02_15_007 pro Inkluzivní vzdělávání v prioritní ose 3 OP, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Cílem projektu je prevence školní neúspěšnosti dětí a práce s nadanými žáky, posílení spolupráce mezi
školami, rodinami a neziskovými organizacemi. V rámci tohoto projektu jsme mohli zajistit školní speciální
pedagožku, která je v naší škole jednou týdně. Mohou se na ni obrátit rodiče, žáci a pedagogové.
Dále realizujeme kroužky doučování a pracujeme i s nadanými žáky, např. v kroužku Matematický šikula a
Dílna českého jazyka. Také v rámci projektu budou vyškoleni dva logopedičtí preventisti. Škole bude
poskytnuta odborná pomoc v Podpoře rozvoji školního
klimatu.
Plný název projektu: CESTY K INKLUZI!
Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000166
Doba realizace: od 1.9. 2016 do 31.8. 2019
Podpořeno: Prostředky Evropského sociálního fondu v
rámci OP VVV a státního rozpočtu ČR.
Mgr. Věra Peterková, zástupkyně ZŠ Karla Vokáče
Strašice
Matyáš Giňa a Tomáš Pešťák hrají domino se slabikami
– kroužek Čj

Kroužek M (zleva): paní učitelka Mgr. Z.
Drahokoupilová, J. Dezort, K. Valečková, V.
Titlová, J. Nodžák

Besedy s Policií ČR
Počátkem prosince proběhly pro žáky 6.A, 6.B a 9.A
besedy o šikaně a kyberšikaně. Tyto besedy jsou
součástí programu prevence kriminality a sociálně
patologických jevů na škole a postupně budou
probíhat ve všech ročnících školy. Žáci si
připomenou základní pravidla bezpečnosti při jednání s neznámými lidmi a přiměřeně svému věku si prohloubí
své znalosti v oblasti řešení sociálních problémů.
Děti navštívila tisková mluvčí Policie ČR - územního odboru Rokycany, paní nprap. Hana Kroftová. Pro
žáky měla připravenou prezentaci na interaktivní tabuli, kde se děti na konkrétních případech z policejní praxe
ČR i dalších zemí seznámily se znaky, příčinami, průběhem a důsledky šikany a kyberšikany. Toto nebezpečné
počínání je mezi dospívajícími velmi rozšířené v důsledku používání nejnovějších technologií a je třeba děti před
ním důrazně varovat. Zvláště mladší žáci byli nabádáni k opatrnosti při komunikaci s neznámými lidmi na
internetu a sociálních sítích. Žáci byli rovněž poučeni o trestně právní odpovědnosti a také se dověděli, jak a s
kým projevy počínající šikany a kyberšikany řešit.
V pátek proběhla dvouhodinová přednášku o osobním bezpečí a základech sebeobrany pro dívky z osmé a
deváté třídy. Dívky byly informovány o nejrůznějších možnostech nebezpečí, s kterými se mohou setkat nejen
ve větších městech, ale i v rodné obci. Děvčata získala aktuální přehled o nárůstu přepadení a násilných činů
páchaných na dívkách a ženách v našem regionu, což by je mělo vést k větší obezřetnosti a předvídavosti,
zároveň byla poučena, jak se tomuto nebezpečí vyhnout a jak se případně bránit. Zajímavé povídání se neslo
v duchu dialogu a žákyně měly možnost položit lektorce dotazy a vést diskusi.
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Na památku si každá dívka odnesla osobní alarm ve tvaru klíčenky, který v případě použití začne hlasitě
pískat a může tím odradit případného útočníka. Tyto besedy se u dětí setkaly s kladným ohlasem, děti se aktivně
zapojovaly do diskuse a nebály se zeptat na spoustu užitečných věcí.
Mgr. Naďa Kahovcová
Florbalový týden
Okresní kolo starších žáků a žákyň ve florbalu základních škol
Dne 30. listopadu se naše družstvo starších děvčat z 8. a 9. třídy zúčastnilo okresního kola ve florbalu v
Rokycanech. Naše družstvo mělo ve skupině další 4 soupeře. Naše děvčata postupně porazila družstvo ulice
Míru 6:0, gymnázium 2:0, Radnice 5:1 a remizovala s Mýtem 1:1, čímž obsadila ve své skupině 1. místo.
V dalším boji však děvčata podlehla ZŠ TGM 1:4 a bojovala tak o třetí místo. V boji rozdrtila družstvo ZŠ Jižní
2:1 a získala tak v okrese pěkné 3. místo z deseti družstev. Naši školu reprezentovaly: Tereza Sklenářová,
Jana Sládková, Lucie Müllerová, Natálie Petercová, Klára Štajnerová, Zuzka Lexová, Adriana Belušková,
Miloslava Červenková, Alena Voříšková, Lucie Havlíková, Nikola Bayreová a Veronika Mocová.
Dne 1. prosince se naši starší kluci utkali v základní skupině na Jižním předměstí s týmem ZŠ TGM, které
porazili 3:0, družstvo Radnic porazili 2:0 a s Mýtem remizovali 0:0. V boji o umístění ve skupině prohráli se
ZŠ Jižní 2:3 a postoupili tak z druhého místa do boje o medaile. V prvním zápase naši kluci deklasovali Zbiroh
9:0 a ve finále opětovně prohráli se ZŠ Jižní. Ale i tak obsadili skvělé 2. místo z 11 týmů. Naši školu
reprezentovali: Jan Planeta, Jan Peterek, Tomáš Kunc, Matyáš Kůda, Jiří Mráček, Martin Vágner, Martin
Anděl, Olda Kozlík, Dan Hargaš, Alex Kupec a Dominik Černý.
Okresní kolo mladších žáků a žákyň ve florbalu
Dne 5. a 6. prosince 2016 se uskutečnilo okresní finále ve florbalu základních škol kategorie 6. - 7. tříd za
účasti ZŠ T.G. Masaryka Rokycany, ZŠ Radnice, ZŠ Strašice, Gymnázium Rokycany, ZŠ Mýto, ZŠ Zbiroh,
ZŠ ulice Míru Rokycany, ZŠ Mirošov, ZŠ Jižní předměstí Rokycany, ZŠ Stupno a ZŠ Hrádek. V kategorii
hochů soutěžilo 11 družstev a 117 soutěžících, v kategorii dívek 8 družstev a 85 soutěžících.
Naši kluci souboj o postup prohráli se žáky s gymnázia Rokycany a obsadili tak 5. - 6. místo. Naši školu
reprezentovali: Jan Dezort, Štěpán Košťál, Matyáš Řáha, Pavel Stupka, Pavel Harčarik, Aleš Štastný, Aleš
Lejček, Slávek Krchov, František Lang a František Huml.
Naše dívky vyhrály s přehledem skupinu a v semifinále porazily ZŠ Zbiroh 3:0. V boji o první místo porazily
ZŠ Jižní předměstí Rokycany 4:3 a vybojovaly tak zlato a postup do regionálního kola, které se konalo dne 15.
prosince v Rokycanech. Zúčastnilo se ho 7 vítězných družstev jednotlivých okresů. V naší těžké skupině naše
děvčata nejdříve remizovala se ZŠ Plzeň Baarova 0:0 a potom vyhrála nad ZŠ Horažďovice 1:0. V
semifinále podlehla družstvu ZŠ Bezdružice 0:1 a v boji o bronz porazila ZŠ Baarova 1:0. Gratulujeme ke
krásnému třetímu místu!
Naši školu reprezentovala tato
děvčata 6. a 7. tříd: Kateřina Urxová,
Kateřina
Valečková,
Kateřina
Horčicová, Miroslava Sazimová,
Kamila Karlíčková,Veronika Titlová,
Monika
Vaníková,
Pavlína
Převrátilová, Justýna Rosívalová,
Viki Soóky a Aneta Lopatová.
Ing. Vladimír Pospíšil
Trenér Ing. Vladimír
s týmem mladších dívek

Pospíšil

První pomoc pro prvňáčky
Zdravotnická záchranná služba
Plzeňského kraje pořádá pro základní
školy vzdělávací projekt „První pomoc pro prvňáčky aneb Když nám medvědům někdo stůně." Cílem projektu je
seznámit malé žáčky se základními zásadami poskytování první pomoci, a to zejména v situacích, které člověka
bezprostředně ohrožují na životě.
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Dne 1. prosince k nám do školy přijela paní Eva Kubešová, výjezdová záchranářka Zdravotnické
záchranné služby Plzeňského kraje. Žáci se naučili číslo na záchrannou službu, poslechli si telefonní rozhovor
chlapce z 1. třídy, který volal záchranku pro svého dědu, a naučili se masírovat hrudník plyšovému méďovi
Béďovi. Projekt se dětem velice líbil a za odměnu, že byly tak šikovné, dostaly omalovánky a reflexní obrázek
na tašku.
Mgr. Irena Mitterbachová, tř. uč. 1.B
Den s knihou na 1. stupni
Poslední listopadový den zavítala opět mezi žáky 1. 4. tříd paní Jana Frühaufová, knihovnice dětského
oddělení Městské knihovny v Rokycanech, aby rozvíjela
hravou formou u našich dětí čtenářské dovednosti a vedla
je k radosti z četby. Setkání se spoustou krásných knih
proběhlo v moderním prostředí školní čítárny.
Návštěva betlémů
V pátek dne 2. prosince navštívili žáci třídy 2.A s třídní
učitelkou Mgr. Zuzanou Andrlíkovou výstavu betlémů v
malém sálku Místní knihovny Strašice. Výstavu připravilo
Křesťanské sdružení Immanuel a děti viděly mnoho pěkných betlémů z různých materiálů, míst i historických
období.
Mikulášská nadílka
V pondělí dne 5. prosince navštívila žáky prvního
stupně známá trojice Anděl, Čert a Mikuláš, aby
obdarovala hodné děti dobrotami a zlobivé si odnesla do
pekla.
V každé třídě je děti přivítaly písničkami nebo
básničkami a pak se slova ujal Mikuláš. Naštěstí hříchy
malých žáčků letos zatím nestačily na cestu do pekla,
takže si nakonec všichni pochutnali na sladké výslužce.
Ale našel se i nějaký ten uhel nebo brambora jako
varování pro příští rok. Nadílka pak ještě pokračovala ve
školní jídelně a družině.
Poděkování patří žákyním 9. třídy A. Sazimové, K.
Tomáškové a L. Havlíkové.

Mgr. Monika Kebrlová

Divadlo Alfa v Plzni
Dne 12. prosince navštívili žáci 2. a 3. ročníku divadlo Alfa v Plzni. Divadelní představení Evy Papouškové s
názvem „Kosprd a Telecí“ je zpracované podle stejnojmenné knihy, která získala Zlatou stuhu za beletrii pro
děti. Je reálným příběhem, který žáky vrací zpět do mateřské školky, kde děti Kosprd a Telecí jsou stále
nespokojené. Kosprd pláče, že nemůže být s tatínkem v dílně, Telecí nemá ráda sardinkovou pomazánku. Žáci
s nimi zažili spoustu dobrodružství, velkých provinění a trestů, poučení, ale i sladkého odpuštění.
Mgr. Zuzana Andrlíková
Florbalový turnaj pro 1. stupeň
Poslední listopadový den se uskutečnil turnaj florbalu pro 1. stupeň. V házenkářské hale v Rokycanech byly
připraveny dvě hrací plochy. Turnaje se zúčastnily 4 týmy. Každý zápas trval 2 x 14 minut, což byla dostatečně
dlouhá doba na to, aby si zahrálo všech 13 žáků naší školy. Hrálo se systémem 3 + 1.
Velkou oporou našeho týmu byl brankář Vojta Časný, v poli bojovali tito žáci: Štepán Kunc, Lukáš
Veverca, Adam Tyrpekl, Péťa Janoušek, Jiří Žiačik, Vojta Válek, Kuba Vostatek, Nikola Tomášová, Míša
Lang, Jára Dostál, Patrik Tomášek a Štěpán Andrlík. Tento tým dokázal dvakrát zvítězit, jen jednou
prohrál, a obsadil tak hezké druhé místo. Děkujeme všem žákům za úspěšnou reprezentaci školy!
Mgr.
Jiří Monhart
Zpívání pro důchodce
V čase adventním se snažíme potěšit lidi ve svém okolí, a tak se již stalo tradicí, že naše zpívající děti
přicházejí pohladit po duši vánočními koledami naše strašické babičky a dědečky. Letos proběhlo zpívání
prvního prosincového dne v restauraci Berten. Hlasy devíti zpěvaček z devátých a sedmých tříd se rozezněly ve
vánočních melodiích, které navodily vánoční atmosféru a naladily hosty k tomu, aby si s námi také zazpívali, což
nás velmi potěšilo. Poděkování patří: Lucii Vevercové, Natce Petercové, Zuzce Krajdlové, Adrejce
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Sazimové, Niky Bajerové, Kristýně Vajnarové, Kačce Valečkové, Kačce Urxové a Anetě Lopatové.
Mgr. Pavla Hrazdilová
Projekt „Krmítko“
První ročníky se zapojily do projektu „Krmítko“, který pro žáčky prvních ročníků připravily Vojenské lesy a
statky Strašice pod vedením lesní pedagožky Mgr. Petry Večeřové. Krmítko, které jsme obdrželi, nám
instaloval na školní zahradu pan školník Milan Sazima a na nás prvňáčcích je se o krmítko po celou zimu
postarat. Pravidelně budeme doplňovat potravu pro ptáčky a poté pozorovat, až naše krmítko navštíví. Už jsme
se v hodinách prvouky seznámili s ptactvem, které pravděpodobně přiletí. My jsme připraveni a teď je řada na
vás, ptáčkové…
Žáčci 1.A +1.B se svými třídními učitelkami
Přednášky o Brdech
Ještě do Vánoc stačili žáci 2. stupně naší základní školy využít nabídky Muzea Středních Brd ve Strašicích na
zajímavé přednášky o Brdech. Vybrali si a se svými učiteli navštívili zajímavé programy, jejichž autory jsou
pánové RNDr. Martin Lang a Mgr. Tomáš Makaj.
Do muzea zavítali žáci 7. ,8., a 9. ročníku v rámci výuky přírodopisu, výtvarné výchovy a dějepisu. Na
prohlídku se chystají také žáci prvního stupně. Děti ze 7. a 8. třídy zaujalo téma týkající se zaniklých starých
řemesel a živností. Přednášku s názvem “Jak se žilo v Brdech” vedl pan Mgr. Tomáš Makaj. Ten přednesl i
další pojednání o známém zámečku Tři trubky. Posluchači se dozvěděli mnoho zajímavostí o době vzniku
zámečku, o jeho architektovi i o historicky známých osobnostech, které byly jeho hosty.
Další přednáška se nesla z úst pana RNDr. Martina Langa a byly to další zajímavé informace, tentokráte pro
deváťáky, o výskytu a těžbě železných rud ve Středních a Jihozápadních Brdech, což blízce korespondovalo
s učivem přírodopisu. Následujícího dne se konala další z přednášek, kde pan doktor Lang seznámil žáky
s barokními zámky na jihu Rokycanska a jihu Plzeňska. Všechny besedy byly doprovázeny bohatou
videoprojekcí.
V lednu budou tyto poučné akce pokračovat, například na šesťáky čeká povídání o CHKO Brdy, další
přednášky budou na téma “Zaniklé obce v Brdech” a v neposlední řadě nemůže být opomenuta vzpomínka na
vzácnou osobnost pana Karla Vokáče, který je s brdským krajem neodmyslitelně spjat.
Mgr. Naďa Kahovcová
Divadelní představení pro prvňáčky
Dne 16. prosince navštívili žáci z 1.A a 1.B divadelní představení „Vánoce s Honzou Krejčíkem“.
Představení plné veselých písniček a pohybových aktivit splnilo dětské očekávání. Nechyběly vánoční koledy,
psaní dopisu pro Ježíška a zdobení vánočního stromku. Natěšeni na vánoční svátky jsme dorazili do školy a
nakreslili obrázky z vánočního představení.
Žáci prvních tříd a tř. učitelky M. Kebrlová a I. Mitterbachová
Vánoční florbalový turnaj ve strašické škole
Dne 19. prosince 2016 se uskutečnil další vánoční turnaj „O putovní pohár obce Strašice“. Přijely týmy ze
základní školy ulice Míru v Rokycanech, Zbirohu a Radnic.
Pan starosta Jiří Hahner s paní ředitelkou Mgr. Evou Válkovou přivítali žáky a popřáli jim hodně sportovních
úspěchů, aby se celý turnaj obešel bez zranění, a hlavně, aby nezapomínali, že ve sportu se hraje čestně.
Zápasy se hrály každý s každým. Hrálo se 2 x 7 minut hrubého času. Hráči podávali skvělé výkony, hráli
týmově a se sportovní rivalitou. V poledne pan starosta s paní ředitelkou vyhlásili výsledky a předali ceny. Na 1.
místě se umístila Základní škola ulice Míru. Na výborném druhém místě se umístili hráči Radnic. Na třetím
místě skončili žáci naší školy. Na 4. místě se umístila ZŠ Zbiroh.
Žáci na prvních třech místech byli odměněni věcnými cenami a žáci ze ZŠ ulice Míru obdrželi na jeden rok
putovní pohár.
Děkuji všem týmům, které se tohoto tradičního turnaje zúčastnily.

Družstvo
Strašice
Zbiroh
Ul.Míru
Radnice

Strašice
x
0:6.2:1
3:1,3:1
1:0,2:0

Tabulka výsledků
Zbiroh
Ul.Míru
6:0,1:2
1:3,1:3
X
0:10,0:4
10:0,4:0
x
3:1,3:0
1:4,0:5

Radnice
0:1,0:2
1:3,0:3
4:1,5:0
x

Body
2
2
12
8

Skóre
10:11
16:4
3:11
16:5

Pořadí
3
4
1
2

Ing. Vladimír Pospíšil
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Živý Betlém
Žáci naší základní školy připravili v úterý dne 20. prosince tradiční živý Betlém před budovou školy spojený
se zpěvem vánočních koled. V roli Marie vystupovala Aneta Bárová, v roli Josefa Josef Hrách, v roli andělů
Kateřina Judlová a Andrea Sazimová, v roli králů Jiří Mráček, Jan Planeta a Pavel Stupka. Roli pasáčka
dobře zvládl Dan Tomáš. Procesí poutníků si zahráli Eliška Suttrová, Aneta Vondrášková a Klára
Dolíhalová. Na stavbě Betlému se nejvíce podíleli:
Matyáš Kůda, Petr Šalena a Jan Šlapák. Velkou
zásluhu má i náš školník Milan Sazima. Pěvecký
sbor dirigoval pan učitel Mgr. Jiří Jílek, který
nacvičil s žáky velmi pěkné koledy. Malí zpěváci
zazpívali krásné koledy rovněž v sousedním
Dobřívě, a to první adventní neděli.
Děti prožívaly adventní období i ve školních
lavicích. V hodinách hudební výchovy se zpívaly
koledy, při výtvarných výchovách i pracovních
činnostech se peklo cukroví a vyráběly dárky pod
stromeček. Poslední dny před Vánocemi proběhl ve
všech třídách projekt “Vánoce - zvyky a tradice”,
jehož součástí byly vánoční besídky jednotlivých
tříd
se
svými
třídními
učiteli.
Ing. Vladimír Pospíšil
Živý Betlém před školou
Vánoční “schodoběhání“
Již třetí ročník Vánočního běhu do školních schodů proběhl v čase předsvátečním na naší školní chodbě
druhého stupně. Zdolat několikrát tři podlaží schodů v ostrém tempu je poměrně náročná disciplína, ale naše
sportující děti to zvládly naprosto bravurně. V letošním roce jsme pomyslně zdolávali další horu naší české
vlasti, a to Hradiště v Doupovských horách, které má nadmořskou výšku 934 m.n.m., což už je sice výše než
loňský vrchol Brd, ale všichni se těšíme, až v některém z dalších ročníků poběžíme na Sněžku.
Vyšperkovali jsme zábradlí schodů, do “ochozů“ okolo schodiště jsme postavili nadšené a bouřlivé
obecenstvo, ustavili kontrolní komisaře, kteří dbali na dodržování pravidel, a klání ve “schodoběhání“ mohlo
začít. Strmý “kopec“ byl vysilující a spolehlivě a poctivě prověřil fyzickou kondici účastníků tak, že někteří si
hrábli až na dno svých sil. Ti, co měli sil nejvíc, slavili zasloužené vítězství. Naši nejzdatnější tedy jsou:
1.místo – Jiří Mráček, Lukáš Planeta, Zuzka Krajdlová, Klára Štajnerová
2.místo – Honza Dezort, Matouš Andrlík, Kačka Urxová, Kačka Valečková
3.místo – Tomáš Kunc, Olda Kozlík, Janička Planetová, Niky Bayerová
Vánoční turnaj v basketbale
Vánoční turnaj v basketbale je pro mnohé z našich žáků důvod, proč se alespoň jednou v roce velmi těší do
školy. Letos proběhl basketbalový turnaj ve středu 21.12. V boji o titul školního basketbalového “krále“ se
utkaly čtyři týmy.
Věkově i výkonnostně bylo složení týmů různorodé a rovněž pravidla střídání jsme uzpůsobili tomu, aby
všichni basketbaloví nadšenci dostali příležitost si zahrát. I když jsme hráli systémem “každý s každým“,
poslední zápas byl v podstatě finálním bojem o první místo. Dvě největší “basketbalová esa“ naší školy – Honza
Peterek a Tomáš Kunc se postavila se svými družstvy proti sobě a v deseti minutách nám oba týmy ukázaly
opravdu krásnou a vyrovnanou basketbalovou bitvu. V těsném výsledku 2:0 slavilo nakonec výhru družstvo
Tomáše Kunce.
Těší nás s kolegou Jirkou Monhartem, že stále můžeme v očích našich dětí vídat plamínky radosti z pohybu,
cítit jejich pocit uspokojení po fyzickém výkonu a zažít z jejich strany fair-play jednání a respektování soupeře,
to vše díky pravidelnému sportování, které je naštěstí baví. A proto bychom heslo dávných dob klidně rádi
upravili do podoby “Lidé, sportujte!“ - a to nejen o Vánocích.
Výsledky basketbalového turnaje:
1. místo – FEŠÁCI – Tomáš Kunc, Honza Dezort, Kačka Urxová, Kačka Valečková, Martin Vágner, Štěpán
Košťál, Matouš Andrlík, Fanda Huml a Tomáš Šťastný
2. místo – JORDANI – Honza Peterek, Vašek Stupka, Tereza Sklenářová, Adriana Balušková, Dan Hargaš,
Matyáš Řáha, Pepa Hrách, Alex Kupec a Dominik Černý
3. místo – VELBLOUDI – Honza Planeta, Lukáš Planeta, Niky Bayerová, Klára Štajnerová, Michal Šiman,
Vláďa Dvořák, Pavel Harčarik, Fanda Lang a Slávek Krchov
Mgr. Pavla Hrazdilová
Příspěvky sestavila Mgr. Marcela Paulová

( Redakčně kráceno)
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Milý Ježíšku,
u nás ve školce se máme dobře.
Začalo adventní období, rozsvítili
jsme první svíčku na adventním
věnci a po čertím rojení jsme se už
mohli těšit na Vánoce. Máme s nimi
spojeno mnoho zvyků, zážitků a
setkání. Ještě než se stačili čerti
vyrojit a Mikulášové s anděly
nadělit dárečky, naše dvě třídy
Koťat a Sluníček navštívily
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka
v Rokycanech. Probíhala zde totiž
výstava betlémů paní PhDr. Jiřiny
Hánové, zakládající členky a
dlouholeté předsedkyně spolku Betlemáři Plzeňska. Dozvěděli jsme se, že betlém lze vyrobit ze dřeva,
papíru, slaného těsta ale třeba i z korálků. Blížil se však Mikuláš. V kalendáři má svátek 6.12. a ve
třídě Berušek jsme ho přivítali písničkami a tancem při naší první besídce pro rodiče. Zvládli jsme
výstup na jedničku a sklidili velký potlesk. Však jsme si také vysloužili čertovské tolary a s rodiči i
prarodiči jsme si užili příjemnou
atmosféru s malým pohoštěním. Hned
druhý den se to ale ve školce čerty zase
jen hemžilo. Nešlo o žádné čertí
úmysly. Ve třídě Koťat se v Čertovské
pohádce do snu připletlo peklo.
Poznávali jsme různé profese čertů,
jako jsou topiči, kuchaři, krejčí nebo
kadeřníci a přitom jsme zjistili, že čerti
vlastně nejsou tak zlí. Však jsme také
dostali nadílku. Byla plná dobrot, ale
přece jen trochu čertovská. Každý v ní
našel kousek uhlí! Pochvaly od rodičů,
malé pohoštění a příjemná atmosféra
doplnila i tuto povedenou besídku.
K adventu patří i symbol kapra. Nám, ve třídě Sluníček, se objevil také na Mokrém vysvědčení za
zvládnutý plavecký výcvik v Plaveckém bazénu v Rokycanech. Deset lekcí, deset návštěv bazénu a
deset překonaných vlastních rekordů a zvládnutých dovedností. To vše bez slziček a s velkou
odvahou. Po čtvrté adventní neděli jsme procházeli obcí a na Obecním úřadu a dalších zastávkách,
zapívali koledy a rozdali malované obrázky jako dárečky. Vše za doprovodu paní učitelky Jany
Kuncové na kytaru. Dostali jsme sladkosti a ovoce, které jsme si rozdali v mateřské škole společně
s dětmi z ostatních tříd. Celý adventní čas vyvrcholil návštěvou strašického kostela Sv. Vavřince a
jeho betlému. Byl to poslední den před vánočními prázdninami. Nemohli jsme se dočkat Vánoc, ale
něco nám přece jen chybělo. Čekala nás ještě besídka ve třídě Sluníček. Rodičům jsme zahráli a
zazpívali o putování Marie a Josefa do Betlému. Na závěr jsme všem popřáli hodně štěstí do Nového
roku. Tvoje děti.
Alena Krausová, DiS.
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Z dějin zahrádkářů ve Strašicích – 48.část
Tento rok 2004 byl pro zahrádkáře ve Strašicích opravdu slavnostním. Byl to rok 100.výročí od založení
ovocnářské činnosti ve Strašicích. Celková činnost ZO-ČZS byla zhodnocena na VČS, která se konala
13.března 2004, za účasti 53 členů, 24 rodinných příslušníků a 13 hostů. Za velmi dobrou činnost obdržela
základní organizace uznání „I. stupně“ od republikové rady ČZS. Vyznamenáním „III. stupně“ byli oceněni
přátelé Václav Hájek a Václav Müller. Dále byli oceněni „Zasloužilý zahrádkář“ přátelé Bedřich Svoboda,
Antonín Titl, Jan Hemerka, Františka Marková –(85 let) a Marie Vinšová. „Čestné uznání“ od ZO ČZS ve
Strašicích obdrželi přátelé Karel Šlapák, Jiří Roztočil, Ing.Vladimír Tejček – předseda revizní skupiny. Všichni
lidé, kdo četli „Rokycanské noviny“ se dočetli o úspěchu ZO ČZS za 100 let trvání této organizace ve Strašicích.
Ukázalo se, že všichni členové organizace na tomto úspěchu, který byl dosažen a oceněn zahrádkářským svazem
mají zásluhy. Po dokončení projevu předsedy přítele Vaňka a vyznamenání nejlepších členů organizace, došlo
k hlavnímu bodu a to zvolení nového výboru této organizace a jeho předsedy. Po vyhodnocení byl znovu
předsedou zvolen přítel Jan Vaněk. Dále bylo v diskuzi poukázáno na špatné podmínky pro zahrádkáře a to mělo
vliv na malou úrodu hlavně ovoce. Přesto bylo ale prováděno moštování. Po ukončení moštování členové
organizace, kteří se toho zúčastnili přátelsky toto oslavili a tím tento rok končí. Příští pokračování bude o roku
2005 a 2006.
ČZS M.Hofman
Něco o dobré vůli, zášti a vzteku
Zastupitel Alternativy Ing. František Nerad
Nemohu nereagovat na článek paní místostarostky v prosincovém Barňáku. Občané Strašic si alespoň mohli
porovnat v jednom čísle Barňáku dva pohledy na komunální „politiku“. Nemám v úmyslu polemizovat o všech,
podle mého názoru lživých věcech, které zde napsala. Je zcela evidentní, že k politice máme velmi rozdílný
přístup. Ale na jednu věc reagovat chci a musím hned. A sice na tuto její větu: “Se členy jiných stran jsme
tehdy vůbec nejednali.“
Nevím, jak funguje komunikace v jiných volebních stranách ve Strašicích, ale evidentně v ČSSD jinak. Ihned
po zveřejnění jejího článku Barňáku v prosinci 2016 jsem volal Josefovi Kotnauerovi, co to tam paní
místostarostka napsala za nesmysl. Vždyť přeci musí vědět, že není pravda, že jsme tehdy vůbec nejednali a že
to přeci nemůže popřít. Pepík mi řekl, že samozřejmě ví, že jsme spolu jednali a že tehdy jednal i s Josefem
Štychem a nebude to popírat. Řekl jsem mu, že to do lednového Barňáku napíšu. Těsně před volbami 2014 za
mnou totiž přišel s tím, že ČSSD má návrh, že pokud dopadnou volby příznivě, navrhují změnu ve vedení obce
Strašice. Sdělil mi, že předběžně jednal s Josefem Štychem a myslí si, že by bylo dobré spojit tři volební strany
(Alternativu, ČSSD a KSČM) a tu změnu vedení obce uskutečnit a že navrhují Josefa Štycha na starostu obce.
Jediný, kdo by mohl tuto věc shodit, je Alternativa. Celkem to chápu, protože moje postoje ke KSČM nebyly
vždy příliš příznivé. Nicméně řekl jsem mu, že s Pepíkem Štychem se znám velmi dlouhou dobu a neberu ho
jako člena KSČM, ale jako dlouholetého kamaráda, fotbalistu a kvalitního člověka. Věřil jsem mu, že jedná za
celou ČSSD. Za sebe jsem řekl, že si nedělám nárok dokonce ani na místostarostu, pokud to dopadne, ale mohu
být členem Rady spolu s Petrem Macháčkem. Přednesl jsem hned tyto návrhy kolegům z Alternativy a dohodli
jsme se, že s tím nebudeme mít problém. Dohodli jsme se v naší partě, že Rada by měla být ve složení J. Štych –
starosta, E. Buchová – místostarostka, J. Kotnauer, Ing. Macháček a moje maličkost, jako členové Rady a toto
jsem Pepíkovi Kotnauerovi sdělil.
Volby dopadly, jak dopadly (Alternativa, ČSSD a KSČM, dohromady pohodlná většina 9 mandátů) a zdálo se
nám, že nic nestojí těmto dohodám v cestě. Hned po volbách v neděli 11.10.2014 mi volal Pepík Štych a dohodli
jsme si schůzku, dokonce jako Alternativa a ne jen F. Nerad. Nejsem vůdcovský, ale spíše týmový typ a
v Alternativě rozhodujeme vždy dohromady. Jenže v ČSSD se něco pokazilo.
14. listopadu jsem se potkal s Pepíkem Kotnauerem před radnicí a on mi řekl, že právě jedná J. Hahner
s
E. Buchovou na radnici a že neví, jak to dopadne. Po jednání paní Evy se starostou mi pak volal, že mu
sdělila, že buď bude po jejím, nebo ona vystoupí z ČSSD. Vzhledem k této situaci on nebude dělat problémy a
podpoří tedy jinou variantu – koalici ODS – ČSSD. Alternativa, jako parta nezávislých kandidátů nemá problém
s čímkoli, ale měnit sliby, to neděláme. Takže při volbách starosty jsme navrženého J. Štycha podpořili svými
třemi hlasy. Viz zápis z ustavujícího ZO:
Po sečtení hlasů p. Kubů oznámil výsledek volby: odevzdáno 15 hlasovacích lístků z toho bylo
15 platných. Jiří Hahner – 9 hlasů.
Takže na závěr. My, Alternativa, jsme s žádnou variantou nepřišli. Navrhnul nám ji Josef Kotnauer z ČSSD.
My, Alternativa, jsme slíbili, že dodržíme dohody a to jsme udělali. Josef Štych dostal 6 hlasů, tři od KSČM a tři
od Alternativy. My, Alternativa jsme jednali s J. Kotnauerem a J. Štychem dokonce již před volbami a dokonce
několikrát. Nelžeme ani sobě, ani občanům. Jestli paní místostarostka lže, nebo jako předsedkyně neví, co se
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v ČSSD dělo, nevím a je mi to jedno. Nicméně výše zmíněná věta z článku paní místostarostky je lež, jako
Brno! Mohou to potvrdit všichni členové Alternativy, Pepík Štych a Pepík Kotnauer.
Na tomto příkladu spoluobčanům prezentuji to, jak to vidím já a Alternativa. Každý si může udělat obrázek o
tom, kdo lže a kdo ne. My prostě nelžeme!!! Ve svém prosincovém článku paní místostarostka lhala takřka
pořád. Možná to, co napsala, ona považuje za svojí pravdu, nicméně já mám dokonce písemné doklady o tom, že
to co ona ve většině těch věcí v článku tvrdí, se od skutečné reality zásadně liší. Není to vyhýbání se odpovědím,
ale bylo to dlouhé na vyprávění a při omezení rozsahu příspěvků, které Rada nyní schválila, by se to sem
nevešlo. Tak až někdy jindy. Ach jo!

Konec roku 2016 v muzeu a okolí
RNDr. Martin Lang, Mgr. Tomáš Makaj
Poslední měsíc loňského roku můžeme charakterizovat jako krátký, ale přesto zajímavý. V druhé dekádě
měsíce se totiž muzeum uzavřelo. Musely se vybrat, resp. dobrat dovolené, bylo zapotřebí pustit se do čištění
vitrín, zkrátka pustit se i do práce, která se za běžného chodu muzea dělá obtížně. Ovšem - přesto se toho
v prosinci v muzeu a v oblasti kultury událo poměrně dost. Informuje o tom následující „mikrokronika“.
2. 12. 2016 započala slavnostní vernisáží nová výtvarná výstava. V Malém sále Společenského domu vystavili
členové hrádeckého sdružení Imanuel sbírku betlémů. Od papírových po vyřezávané. Vernisáž navštívilo kolem
60 lidí, v doprovodu pedagogů přišly i děti ze strašické školky. Organizátorům v čele s p. Červeným z Hrádku
patří poděkování za hezký zážitek.
O den později, v sobotu proběhla ve Velkém sále Společenského domu tradiční mikulášská nadílka pro děti.
Bylo plno, děti se výborně bavily a s dárkovými balíčky pak jen neochotně odcházely v doprovodu rodičů a
prarodičů domů. Poděkování za přípravu a bezchybné provedení náleží paní Evě Lexové s kolegyněmi R.
Převrátilovou a M. Dezortovou.
O následující neděli se sál opět zaplnil posluchači dechové hudby. S adventním programem vystoupila žesťová
sekce kapely Cheznovanky.
Společenský dům však nezahálel ani na počátku dalšího týdne, kdy si v malém sále žáci 9. ročníku ZŠ Karla
Vokáče vyslechli přednášky RNDr. Martina Langa na téma CHKO Brdy a Nerostné suroviny na Brdech a
Podbrdsku. Mgr. Tomáš Makaj přednesl dvě přednášky o zaniklých lesních řemeslech a jednu o stavebně
historickém vývoji zámečku Tři Trubky. Cyklus přednášek a exkurzí vedených muzejními pracovníky bude
pokračovat i počátkem r. 2017.
14. 12. se M. Lang rozjel do Přeštic. V předvánočním programovém odpoledni organizovaném spolkem MAS
Aktivios přednesl příspěvek o CHKO Brdy a prezentoval i dvě publikace týkající se Mirošova, který je v území
působnosti uvedené MASky. Knížky o Mirošovu si pak řada zájemců na místě zakoupila. T. Makaj předložil
dokumenty k interpretačnímu plánu CHKO Brdy včetně prezentace okruhů k možným naučným stezkám.
V pátek 16. 12. Velký sál Společenského domu hostil soubor Musica Rustica. Hudba na pomezí vážné barokní
hudby a folkloru přilákala velké množství posluchačů, kteří sál zaplnili a výborně se bavili. Pořadatelskou službu
zajistil T. Makaj.
Štědrý den ve Strašicích 24. 12. ohlásilo tradiční vytrubování. Na Boží hod vánoční pak Velký sál SD patřil
tradičnímu koncertu rockových kapel – „Strašický Vánočák“. Zcela zaplněno sice nebylo, ale atmosféra byla
skvělá. Kdo nepřišel, může litovat.
27. 12. proběhla v hostinci U Andělů již tradiční akce neformálního uměleckého sdružení Prašivina, Třetí svátek
vánoční. Kromě tří ochořelých tu byla celá sestava i hojný počet přátel. Sešla se tu i větší společnost
„kamioňáků“ a jejich rockotéka neměla chybu.
Tolik tedy k závěru loňského roku na
luzích a hájích strašické kultury.
Vážení přátelé, čtenáři Barňáku,
přejeme Vám v Novém roce hodně
zdraví, štěstí, klidu a pohody.
Doufáme, že se s Vámi budeme
setkávat po celý rok nejen v muzeu a
v knihovně, ale také na mnoha
dalších kulturních akcích v naší
malebné obci. „Vždyť se tu nic
neděje!“ Jak bylo předvedeno ☺
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