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Zápis z Rady obce č. 67/01/18 (24. 1. 2018)
J. Hahner, E. Buchová

Doklady a informace na vědomí

tostí č.ev. E16.
RO žádost vzala na vědomí.

1. Informace: Dne 24.1. proběhlo jednání starosty obce

5. Žádost o pronájem nebytového prostoru – PS
Bílá Cerekev Strašice

s úředníky KÚ Plzeňského kraje ohledně vypsání
konkurzního řízení na místo vedoucího pracovníka ZŠ
Strašice. V souvislosti s tím bude sestavena konkurzní
komise, která bude složena ze zástupců zřizovatele (2x),
samotné instituce, školské rady, odborníků z podobného
zařízení, KÚ PK a ČŠI.

2. Informace: Starosta informoval o své účasti na veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně ve dnech
17. 1. - 19. 1., proběhla zde jednání se zástupci KÚ PK,
MMR a Destinační agentury Brdy.

Projednáno
1. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a o právu stavby – ČEZ
Distribuce, a.s.
RO projednala návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy
o právu provést stavbu č. IP-12-0005280/VB/02 na pozemku p.č. 1904/1 v k.ú. Strašice. Za věcné břemeno bude
uhrazena částka ve výši 1.201 Kč.
RO Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu č. IP-12-0005280/VB/0 schválila.

2. Dodatek č. 7 ke smlouvě o poskytování
služeb odvoz TKO
RO projednala Dodatek č. 7 ke smlouvě o poskytování
služeb odvoz TKO pro společnost Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. Výše poplatku činí 4.440 Kč/ročně
včetně DPH.
RO Dodatek č. 7 ke smlouvě o poskytování služeb
odvoz TKO schválila.

3. Příkazní smlouva – DOMOZA projekt s.r.o.
RO projednala návrh příkazní smlouvy ohledně zpracování
žádosti v rámci programu Operačního programu Životního
prostředí, konkrétně se jedná o 2. etapu revitalizace parku
kolem Společenského domu – obnova zeleně. Cena za
zpracování a administraci žádosti činí 20 tis. Kč, dalších
20 tis. Kč bude uhrazeno v případě přiznání dotace.
RO Příkazní smlouvu ohledně podání žádosti o dotaci
do programu OPŽP se společností DOMOZA projekt
s.r.o. schválila.

RO projednala žádost o pronájem nebytových prostor
v budově č.p. 644 pro potřeby Pionýrské skupiny Bílá
Cerekev Strašice, která již v této budově prostory využívá.
Z důvodu nárůstu členské základny by rádi využili i další
prostory v této budově.
RO žádost vzala na vědomí. RO záměr pronájmu
prostor bývalé čajovny dle žádosti schválila.

6. Žádost o zapůjčení prostor v ZŠ Strašice –
ROKYTKA, z.s.
RO projednala žádost o zapůjčení prostor ZŠ Strašice pro
účely víkendového soustředění dětského folklorního
souboru Sluníčko z Rokycan ve dnech 13. - 15. dubna.
RO žádost schválila.

7. Žádost – Vlajka pro Tibet
RO projednala žádost o připojení se k akci Vlajka pro Tibet,
která proběhne 10. 3. 2018. Této akce se již Obec Strašice
v minulosti pravidelně účastnila.
RO připojení se k akci Vlajka pro Tibet dle žádosti
schválila.

8. Informační dopis – Česká asociace
odpadového hospodářství
RO projednala informační dopis od České asociace odpadového hospodářství ohledně chystané změny legislativy
v oblasti odpadů, kdy v důsledku těchto změn by mělo dojít
k výraznému zdražení poplatku pro občany za svoz komunálních odpadů.
RO dopis vzala na vědomí.

9. Žádost o prominutí poplatku – J. Žák
RO projednala žádost o prominutí poplatku za svoz odpadu
na rok 2018 pro dceru Hanu Fitzsimmons a vnuka Joshe
Fitzsimmons z důvodu jejich dlouhodobého pobytu v zahraničí.
RO žádost schválila.

10. Žádost o splátkový kalendář – č.j. 126/18
RO projednala žádost o splátkový kalendář na dlužné
nájemné ve výši 50.000 Kč, dluh byl zapříčiněn ﬁnanční
tísní z důvodu dlouhodobé nemocí manžela. Žadatelé
navrhují měsíční splátku ve výši 3.000 Kč. RO bylo rovněž
doručeno vyjádření správce BF k této záležitosti.
RO žádost č.j. 126/18 schválila.

4. Žádost o prodej pozemku – B. Mašková
RO projednala žádost o prodej části pozemku 1905/5 v k.ú.
Strašice a část pozemku p.č. 1739. Oba pozemky jsou ve
vlastnictví obce, ale jsou dlouhodobě zaploceny nemovi-
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11. Výroční zpráva – stížnosti a petice v roce 2017
RO projednala Výroční zprávu o stížnostech a peticích
podaných Obecnímu úřadu Strašice za rok 2017. V roce
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2017 byly přijaty tři stížnosti, dvě důvodné a jedna
nedůvodná. Výroční zpráva bude zveřejněna na úřední
desce.
RO Výroční zprávu o stížnostech a peticích podaných
Obecnímu úřadu Strašice za rok 2017 schválila.

12. Výroční zpráva – informační zákon
RO projednala Výroční zprávu o činnosti obce Strašice
v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím. V roce 2017 bylo
podáno 7 žádostí, žádná nebyla rozhodnutím zamítnuta.
Výroční zpráva bude zveřejněna na úřední desce.
RO Výroční zprávu o činnosti obce Strašice v oblasti
poskytování informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím schválila.

13. Zápis z jednání Komise životního prostředí
RO projednala Zápis z jednání Komise životního prostředí
ze dne 10. 1. 2018. Komise dala podnět k prošetření stavu
zeleně v sídlišti za poštou. Komise rovněž upozornila na
nutnost sbírat psí exkrementy.
RO Zápis z jednání Komise životního prostředí ze dne
10.1.2018 vzala na vědomí.

14. Zápis z jednání Komise pro občanské
záležitosti
RO projednala Zápis z jednání Komise pro občanské
záležitosti ze dne 8. 1. 2018. Setkání seniorů proběhne
v březnu či dubnu, v květnu proběhne vítání občánků.
RO Zápis z jednání Komise pro občanské záležitosti
ze dne 8. 1. 2018 vzala na vědomí.

15. Plán zvýšení tělesné zdatnosti
RO projednala návrh velitele obecní policie ohledně
zvýšení tělesné zdatnosti strážníků obecní policie. Každý
měsíc každý strážník absolvuje 3 hodiny plavání, 2 hodiny
ve ﬁtcentru a 1 hodinu masáží. Dále budou probíhat ostré
střelby.
RO Plán zvýšení tělesné zdatnosti Obecní policie
Strašice pro rok 2018 schválila.

16. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu
obce v roce 2018
RO projednala znění pravidel pro poskytování dotací
z rozpočtu obce na rok 2018. Pravidla vymezují, jak o dotaci
žádat, na co je dané prostředky možné využít a jakým
způsobem probíhá vyúčtování a případná kontrola. Žádosti
o dotaci na rok 2018 bude možné podávat v termínu od
1. 3. 2018 do 31. 3. 2018, žádosti je třeba podat na předepsaném formuláři, který je dostupný na Finančním odboru
OÚ Strašice nebo na webových stránkách obce. Pravidla
budou zveřejněna na webu obce. Je vhodné, aby se s nimi
všichni žadatelé seznámili.
RO Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce
Strašice v roce 2018 schválila.

17. Vyřešení majetkoprávních vztahů
RO projednala návrh starosty obce ohledně vyřešení
majetkoprávních vztahů pod komunikací od farmy pana
Stupky směrem na Těně. V souvislosti se záměrem
rekonstruovat povrch této komunikace pro potřeby
cyklotrasy bude rozeslán dopis jednotlivým vlastníkům
s návrhem směny, případně odkupu pozemku.
RO záměr vyřešení majetkoprávních vztahů pod
komunikací pro cyklotrasu č. 3. schválila.

Zápis z Rady obce č. 67/01/18 (24. 1. 2018)
J. Hahner, E. Buchová

Doklady a informace na vědomí
Informace: V pondělí 5. 2. 2018 proběhla prezentace
ﬁrmy Mobilní rozhlas ohledně konceptu smart komunikace
v ČR.

Projednáno
1. Příkazní smlouva – M. Koranda
RO projednala návrh příkazní smlouvy ohledně pomoci při
přechodu na změnu dodavatele elektrické energie v rámci
areálu bývalých kasáren. Měsíční odměna činí 2.300 Kč.
Smlouva rovněž obsahuje plnou moc k právním jednáním
s distributorem a dodavateli energií.
RO Příkazní smlouvu s Milanem Korandou,
IČ: 45395420 schválila.
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2. Zpráva o bezpečnostní situaci v obci Strašice
RO projednala zprávu o bezpečnostní situaci v obci, kterou
předložila Policie ČR, OO Hrádek. V roce 2017 bylo
objasněno 5 trestných činů, 4 byly neobjasněny. Za tento
rok bylo evidováno 48 přestupků.
RO Zprávu o bezpečnostní situaci v obci Strašice
za rok 2017 vzala na vědomí.

3. Žádost o pronájem nebytových prostor –
P. Ištók
RO projednala žádost o pronájem nebytových prostor v
bytovém domě č.p. 564. K bytu 4+1 byl přidělen pouze malý
sklep o výměře 1,2 m2. Ve sklepních prostorech se však
nachází další místnost, kterou nikdo nevyužívá.
RO záměr pronájmu nebytového prostoru v domě
č. p. 564 schválila.
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4. Zproštění platby za svoz odpadu – V. Cvan
RO projednala čestné prohlášení V. Cvana ohledně
dlouhodobého pobytu v zahraničí, z tohoto důvodu žádá
o zproštění platby poplatku za svoz odpadu v roce 2018.
RO žádost schválila.

5. Žádost o prominutí poplatku – A. Nodžáková
RO projednala žádost o prominutí poplatku za svoz odpadu
v roce 2018 z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí.
RO žádost schválila.

6. Přidělení zahrádky č. 70
RO projednala žádosti o přidělení zahrádky č. 7. Jednu
žádost podala paní Hůlková a jednu žádost podal pan
Dragoun. Paní Hůlková zahrádku využívala se svým
druhem, který v roce 2017 zemřel. Zahrádku by ráda užívala i nadále.
RO přidělit zahrádku č. 70 žadateli dle žádosti
p. Hůlkové schválila.

7. Program rozvoje obce Strašice
RO projednala aktualizovaný Program rozvoje obce
Strašice pro následující roky. Aktualizované znění bude
předloženo zastupitelstvu obce. Program zohledňuje
plánované investice na další roky a uvádí investice
provedené v minulých letech. Program bude rovněž po
projednání zastupitelstvem zveřejněn na webu obce.
RO aktualizovaný Program rozvoje obce Strašice
schválila.

8. Návrh rozpočtu obce Strašice na rok 2018
RO projednala Návrh rozpočtu obce Strašice na rok 2018.
Příjmy jsou plánovány ve výši 68 mil. Kč, výdaje jsou
plánovány ve výši 64,7 mil. Kč, na splátky úvěrů je
vyčleněno 3,7 mil. Kč. Návrh rozpočtu je zveřejněn na
úřední desce a bude předložen k projednání Zastupitelstvu
obce Strašice. V roce 2018 je naplánováno mimo jiné
zateplení bytových domu č.p. 558-559, č.p. 525, výměna
střechy na domě č.p. 494-495, opravy komunikací,
dokončení chodníku na návsi, fasáda radnice, veřejné
osvětlení ke kostelu, atd.
RO Návrh rozpočtu obce Strašice na rok 2018
schválila.

9. Rozpočet sociálního fondu – Obec Strašice
RO projednala Rozpočet sociálního fondu obce Strašice.
Ze sociálního fondu jsou hrazeny stravenky pro zaměstnance obce, příspěvek na rekreaci či příspěvek na
vitamínové prostředky. Zůstatek sociálního fondu činil po
konci roku 186 tis. Kč.
RO Rozpočet sociálního fondu Obce Strašice na rok
2018 dle směrnice č. 35/2016 schválila.
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10. Vypsání konkurzního řízení a odvolání
ředitele ZŠ
RO projednala návrh ohledně vypsání konkurzního řízení
na vedoucí pracovní místo ředitele ZŠ Strašice.V souvislosti s vypsáním konkurzního řízení bude odvolána
současná ředitelka Mgr. Válková, a to k 31. 7. 2018.
RO odvolala z funkce ředitele Základní školy Karla
Vokáče Strašice, okres Rokycany, ke dni 31. 7. 2018
Mgr. Evu Válkovou, a to z důvodu uplynutí období 6 let
výkonu práce na pracovním místě ředitele školy.
RO rozhodla vyhlásit konkurzní řízení na obsazení
vedoucího pracovního místa ředitele Základní školy
Karla Vokáče Strašice, okres Rokycany. Náležitosti
vyhlášení konkurzu podle § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb.,
o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních
komisích, jsou stanoveny v příloze, která je nedílnou
součástí usnesení.

11. Zpráva o činnosti společnosti LESOSPOL
Zbiroh s.r.o.
RO projednala Zprávu o činnosti společnosti LESOSPOL
Zbiroh s.r.o. Kůrovcová kalamita se v obecním lese výrazně
neprojevila (vytěženo 24 m 3). Skutečné tržby činily
1,316 mil. Kč, skutečný zisk za rok 2017 byl 687 tis. Kč,
z toho příjem pro obec činil 584 tis. Kč. Vytěženo bylo
735 m3 dřeva. Na rok 2018 je plánována těžba v objemu
1200 m3, předpokládaný zisk pro obec je navržen ve výši
546 tis. Kč.
RO Zprávu o činnosti společnosti LESOSPOL Zbiroh
s.r.o. v roce 2017 a Kalkulaci nákladů a tržeb na rok
2018 vzala na vědomí. RO Dodatek č. 18 k Nájemní
smlouvě ze dne 12. 3. 2002 schválila.

12. Program jednání ZO
RO projednala návrh programu jednání ZO dne 22. 2. 2018.
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. Rozpočtové opatření obce Strašice č. 9-2017,
č. 10-2017, č. 11-2017
6. Rozpočet obce Strašice na rok 2018
7. Prodej majetku obce
a) žádost o prodej pozemku – TM
TRANSPORT s.r.o.
b) žádost o prodej pozemku – M. Brabec
c) žádost o prodej pozemku – B. Mašková
8. Posouzení záměru realizace místa pro
přecházení v křižovatce „U Libuše“
9. Zpráva o činnosti Obecní policie Strašice
10. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZO Strašice
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11.
12.
13.
14.
15.

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZO Strašice
Program rozvoje obce Strašice – vyhodnocení
Informace o podaných žádostech o dotaci
Kontrola usnesení
Interpelace zastupitelů

16. Návrh usnesení
17. Závěr
RO předběžný program jednání ZO Strašice dne
22. 2. 2018 schválila.

Na zasedání zastupitelstva obce byl schválen
rozpočet na rok 2018
Na zasedání zastupitelstva obce dne 22. 2. 2018 byl
schválen rozpočet na letošní rok. Rozpočet byl schválen
jako vyrovnaný. V příjmech i výdajích je tedy rozpočtována
částka 68 milionů korun. Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen
na úředních deskách obce a projednán ﬁnančním výborem,
kterému předsedá Ing. Václav Mezek. Jak se tedy promítne
schválený rozpočet do života obce? Ve výdajové části jsou
již nyní schváleny velké investice do majetku obce.
Vzhledem k tomu, že jsme měli v loňském roce problémy se
sehnáním stavebních ﬁrem na naše záměry, neboť v době
ekonomického růstu nebyla nouze o stavební zakázky,
zahajujeme výběr dodavatelů okamžitě po schválení
rozpočtu. Nejvíce peněz půjde do bytového hospodářství,
kde jsou rozpočtovány výdaje ve výši 10 milionů korun. Je
již vybrán dodavatel na zateplení domů č. p. 558-559
a č. p. 525. Tato investiční akce je podpořena dotací z fondů
Evropské unie. Dále byla vybrána ﬁrma na výměnu střešní
krytiny na bytovém domě č.p. 494-495. Jsou naplánovány
další plynoﬁkace bytů, kde se doposud vytápělo lokálními
topidly na tuhá paliva. Připravuje se také odvodnění dalšího
bytového domu. Tradiční oblastí, kam jsou nasměrovány
ﬁnanční prostředky, jsou opravy komunikací a realizace
nových parkovacích míst. Samostatnou kapitolou je
rekonstrukce chodníků na návsi a dokončení fasády
radnice. Další zlepšení vzhledu středu obce je jistě v zájmu
všech strašických občanů. Nesmíme zapomenout také na
oblast školství. Zastupitelstvo schválilo příspěvek na
provoz a opravy základní škole ve výši 3,6 milionu korun
a mateřské školy 1,4 milionu korun. Je naplánována
výměna střešní krytiny na budově mateřské školy. Stávající
alukrytová krytina bude demontována a nahrazena
krytinou z pálených tašek. Nezapomněli jsme také na
pokračující investice do okolí společenského domu.
Budovaný park s dětským hřištěm se dočká doplnění novou
zelení a novými parkovacími místy. Ve Dvoře uvažujeme
dokončit inženýrské sítě v zástavbě u tankové cesty a také
prodloužení vodovodu ke kostelu svatého Vavřince. V této
lokalitě bude nově postaveno veřejné osvětlení, včetně
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nasvícení našeho nejvýznamnějšího památkového
objektu. Chodník od radnice podél bytových domů směrem
k Huti dobře slouží veřejnosti, proto plánujeme s pokračováním jeho stavby. Osvědčila se nám postupná výměna
výbojkových svítidel za ledková, proto i letos budeme
pokračovat v optimalizaci veřejného osvětlení. Další výdajové kapitoly rozpočtu řeší běžný provoz obce, fungování
muzea a místní knihovny, ﬁnancování zdravotního střediska nebo obecní policie a úklid obce s údržbou zeleně.
Jako každý rok poskytneme Plzeňskému kraji příspěvek na
autobusovou dopravu. Letos se jedná o částku 137 tisíc
korun. V neposlední řadě myslíme také na organizaci
společenských a kulturních akcí nebo na dotace strašickým
fungujícím spolkům. Vzhledem k tomu že jsme v minulých
letech hospodařili se značnými přebytky je možné se
v průběhu roku přiklonit ještě k dalším investicím, které
vyplynou z potřeb našich občanů. Naším záměrem je
v letošním roce významně zlepšit vzhled obce a zajistit
klidné a spokojené soužití strašických občanů v příjemné
brdské obci.

Jiří Hahner – starosta obce
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Vyhodnocení – informační
zpráva za měsíc únor 2018

V případě nutnosti volejte na

tel.: 371 585 731

Za měsíc prosinec a leden řešila OPS tyto přestupky:

Doprava

22 x přestupek – řešeno
v blokovém řízení
(rychlost, CHKO)
17 x oznámení odboru dopravy

Veřejný pořádek

4 x přestupek

Občanské soužití

2 x přestupek

Proti majetku

4 x přestupek, z toho 2x oznámení
PČR jako TČ

OZV č.2/2012

5 x přestupek

OZV č.2/2015

2 x přestupek

Nález věci

1x klíče, nález peněženky
s doklady, nález sraženého psa

Ověřování pobytu /
asistence vystěhování z bytu

7x

Řešení stížnosti občanů

2x

Součinnost s PČR OO Hrádek

4x

Kontrola mladistvých
na požívání alkoholu

2x

Vážení občané,
v březnovém výtisku měsíčníku Barňák bych Vás chtěl
seznámit s událostmi za uplynulý měsíc z pohledu Obecní
policie Strašice.

Veřejný pořádek
Neznámý pachatel vytvořil černou skládku, a to vyhozením
autosedaček, světel, plastů a obložení automobilu do biokontejneru ve Dvoře. Další foto níže - za Merkurem jsou
vysypané sběrné nádoby s odpadem, kde tento nepořádek
udělal opětovně pes a s majitelem bylo vše vyřešeno.
Odkládání nebezpečného materiálu (televize) ke kontejneru před spol. domem.

Březen 2018 - ROČNÍK XXV
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Trestná činnost
Páchání trestné činnosti jako je úmyslné poškozování cizí
věci (auto - 2x) neznámým pachatelem na Huti. Krádež
osobního auta v sídlišti za OÚ, kterou řeší kriminální policie.
Zjištění autovraku a majitele před ﬁrmou Skart. S majitelem
bylo již vyřešeno a odstraněno.

Doprava
V tomto měsíci byli zjištěni 3 řidiči (pachatelé). Jeden řídil
před jízdou s alkoholem. Další užil zakázané návykové
látky a další řídil bez řidičského oprávnění a užil zakázané
návykové látky. Těmito činy pachatelé ohrožují nejen sami
sebe, ale také ostatní účastníky silničního provozu, a tak
budou řešeni ve správním řízení.
Připomínáme opět 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), ale pro vaši bezpečnost Vás
žádáme i v obci, zvláště v místech, kde není komunikace dostatečně osvětlená.
Dále je nutno vozidla očistit od ledu a sněhu. Skoro
každý den se setkáváme s řidiči, kteří ráno nevyčistí
(neodstraní) námrazu a vydají se na komunikace. Zorné
výhledové pole mají malé, a může tak dojít snadno ke
kolizi s následky.
Z hlediska bezpečnosti všech řidičů na pozemních
komunikacích a neohrožování dalších účastníků
silničního provozu z hlediska stavu komunikacích
(sníh, led) je zapotřebí rychlost zpomalit, a přizpůsobit
tak povaze stavu komunikací.
Ing. Frajt Luboš, velitel Obecní policie Strašice

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme, že poplatek za psa dle vyhlášky č. 3/2015 je nutno uhradit nejpozději do
31. 3. 2018 v pokladně Obecního úřadu Strašice. Poplatek ze psa chovaného v rodinném
domě nebo na zahradě u rodinného domu je 50 Kč/rok. Poplatek za psa chovaného v bytovém
domě je 800 Kč/rok. Pokud občané chovají více psů, výše poplatku se řídí platnou vyhláškou.
Pokud nebude poplatek uhrazen v termínu, bude poplatek zvýšen na dvojnásobek, po 30. 6. na
trojnásobek.
Dále upozorňujeme, že do 31. 3. 2018 je nutno rovněž uhradit poplatek za užívanou
zahrádku. Poplatek za svoz komunálního odpadu ve výši 700 Kč/osobu je třeba uhradit
do 30. 6. 2018. Pokud jste ve složité ﬁnanční situaci, rozložte platbu za členy domácnosti do
jednotlivých měsíců (vždy musí být uhrazen poplatek v plné výši), abyste předešli případnému
zdvojnásobení poplatku. Platba poplatku za svoz komunálního odpadu se řídí vyhláškou
č. 4/2015.
Mgr. Tomáš Svoboda - Tajemník OÚ Strašice
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ZPRÁVA ZA MĚSÍC LEDEN 2018
ROKYCANY

A jaké že jména vyhrála:

Prostřednictvím médií se policejní štěňata představila
veřejnosti.

Bára – Jméno Bára jsme obdrželi od 39 soutěžících.

V pondělí (22. 1. 2018) v poledních hodinách se na
obvodním oddělení Rokycany představila štěňata
služebních pejsků, která se narodila v první polovině
prosince loňského roku. Čtyři fenky a tři pejskové. Maminka
štěnátek fenka Ulna má specializační výcvik na vyhledávání návykových látek a tatínek Alf je výjezdový služební
pes. Ze štěňátek se také stanou služební psi, jen z počátku
není jasné, jakou budou mít specializaci. Zájem médií byl
zřejmý a stejně tak jsme vnímali zájem občanů, kteří se od
pondělního odpoledne do 29. ledna zapojili do výběru jmen
pro štěňata.

VYBRANÁ JMÉNA
Bára, Jessy, Roxy, Whiskey, Armin, Dag a Joker.
Občané se mohli zapojit do soutěže ohledně výběru jmen
pro budoucí policejní pomocníky. V souvislosti s vyhlášením soutěže jsme během jednoho týdne obdrželi přes
jeden tisíc mailů, které obsahovaly od jednoho jména až po
sedm pro všechna štěňata, výjimkou nebylo ani několik
desítek jmen. Mimo mailovou poštu, přišly i dopisy a soutěžící se zapojili i telefonicky. Psali děti, dospělí, senioři,
kamarádi i celá rodina. Nejen z našeho okresu, kraje, ale
z různých koutů celé republiky jsme obdrželi tipy na jména
pejsků, ve většině případech společně s velmi příjemným
vzkazem psovodům a jejich budoucím čtyřnohým parťákům. S ohledem na obdržený počet reakcí, soudíme,
že soutěž vzbudila u čtenářů a diváku velmi kladný ohlas.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se do
výběru jmen po pejsky zapojili. Výběr byl s ohledem na
množství krásných jmen, který se mnohdy pojil i s dojemným příběhem, velice obtížný. Většina soutěžících si přála,
ať už bude pejskům vybráno jakékoliv jméno, aby se jim
dařilo, měli šťastný psí život, dlouho sloužili a měli mnoho
úspěchů v policejní kariéře se svými parťáky psovody.

Jessy – Jessy navrhlo celkem 8 soutěžících.
Roxy – Mimo jiná jména Roxy navrhovalo 35 soutěžících.
Whiskey – Pouze jedna soutěžící navrhovala jméno
Whiskey, které vzbudilo při výběru u psovodů zájem, jedna
z fenek byla takto pojmenována.
Armin – I Armina navrhla pouze jedna ze soutěžících.
K Arminovi se pojil dojemný příběh, se kterým se podělila
posluchačka (Bohumila K.) žijící mimo Plzeňský kraj.
Příběh se odehrál již dávno. Její kamarádka z dětství měla
otce, který pracoval u policie. Byl to pán vážený a uznávaný. Mezi jeho koníčky patřila práce s policejními psy,
které se se svými kolegy věnoval. On sám měl psa jménem
ARMIN. Dle slov paní B. nikdy už hezčího psa neviděla. Po
válce byl tento policista propuštěn a začal pracovat jako
elektrikář. Při svém zaměstnání utrpěl pracovní úraz,
kterému podlehl. Lidé na něho nezapomněli a na jeho
počest pořádali na kynologickém cvičišti memoriál. Touto
cestou chtěla vzpomenout na člověka, kterého si nejen ona
sama vážila a jeho vzpomínku by ráda uctila tím, že jedno
ze štěňat by mohlo nosit jméno pejska, který tomuto pánovi
patřil - ARMIN.
Dag – Celkem 18x zaznělo od soutěžících jméno Dag,
kterým byl pojmenován jeden z pejsků.
Joker – Jokera stejně jako Whiskey a Armina navrhoval
pouze jeden ze soutěžích. I toto jméno patří jednomu ze
sedmi štěňátek.
Porotou byli psovodi sloužící na Rokycansku, kteří z navrhovaných jmen vybrali sedm výše uvedených. Všichni
soutěžící, kteří nám tyto tipy na jména zaslali, byli pozváni
a mohli se štěňaty, která byla pojmenována na základě
jejich tipů, setkat.
zpracovala: nprap. Hana Kroftová - 19. února 2018

www.domov-pod-brdy.cz
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Zajímavosti ze Základní školy Karla Vokáče
Strašice za měsíc únor
Okresní kolo matematické olympiády

Školení pedagogů

Dne 24. ledna se konalo okresní kolo Matematické olympiády v Rokycanech pro žáky pátých a devátých tříd. Naši
školu reprezentovala v kategorii Z9 žákyně Markéta
Culková z 9. A, které se podařilo získat skvělé 2. místo
se stejným počtem bodů jako vítěz. Gratulujeme
Markétě k mimořádně úspěšné reprezentaci naší školy
a držíme jí palce v krajském kole v Plzni!

V pátek dne 2. února se pedagogický sbor zúčastnil v rámci
inkluzivního vzdělávání dalšího školení, tentokrát
s názvem "Tvořivost, logika a úkoly pro nadané".
Lektorkou byla paní Mgr. Alena Vávrová z Prahy, učitelka
matematiky a fyziky, která je též úspěšnou autorkou
moderních výukových metod.

Mgr. Olga Škardová

Hudební představení
V den předání vysvědčení bylo pro žáky zorganizováno
hudební vystoupení ve společenské místnosti školy. Za
dětmi přijel pan hudebník Pavel Hrabě z Plzně s hudebním pořadem pod názvem “Hudební nástroje od
akustických k elektrickým”.
Pan Hrabě přivezl s sebou malé hudební studio, které
se skládalo z různých hudebních nástrojů - např.
saxofon, klarinet, gospel, syntetizátory a moderní
elektrické dotykové nástroje, z nichž jeden se ovládal
pohyby paží kolem dvou antén. Klasické i moderní
nástroje, pomocí nichž pan hudebník seznámil
publikum s ukázkami různých hudebních žánrů, děti
velmi zaujaly, a někteří odvážlivci si mohli vyzkoušet
hraní na elektrické nástroje napodobující různé zvuky.
Pan Hrabě dokázal zaujmout obecenstvo skvělou
hudební improvizací a uměním namixovat hudbu do
moderní a neotřelé podoby. Děti prvního stupně si
mohly na závěr zazpívat různě zmodernizované
klasické písničky. U všech dětí se toto zpestření
hudební výchovy setkalo s velkým ohlasem.
Mgr. Marcela Paulová

Učitelé si vyslechli teoretický výklad o práci s nadanými
dětmi a poté si mohli sami vyzkoušet různé druhy her na
rozvoj tvořivosti v různých oblastech - např. matematickou
hru ABAKU, dále hru pro rozvoj slovní zásoby s názvem
"Slovní jízda", různé druhy karetních logických her a také
logické hry na internetu (logic.game, plasteline.net).
Paní lektorka s sebou přivezla kromě zajímavé prezentace
také různé metodické materiály k jednotlivým hrám a nejnovější odbornou literaturu k rozvoji nadaných žáků, např.
enigmatické hádanky od společnosti MENSA, matematické pohádky atd...
Školení bylo pro pedagogický sbor velmi přínosné.
Mgr. Marcela Paulová

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce
Dne 30. ledna proběhlo v Rokycanech okresní kolo
Olympiády v českém jazyce. I tentokráte mezi zúčastněnými školami okresu nechyběli zástupci naší základní
školy. Školu reprezentovaly dvě žákyně 9. A třídy Markéta Culková a Alena Voříšková.
Naše děvčata bojovala velmi statečně jak s částí zaměřenou na lexikologii a gramatiku, tak i se slohovým úkolem
na téma "Jaký předmět mi chybí ve škole a proč?" Celkově
se obě dívky umístily v první polovině soutěžících, za což
jim patří poděkování.
Mgr. Naděžda Kahovcová

Školní kolo recitační soutěže
Dne 6. února se opět po roce konalo školní kolo recitační
soutěže, kterého se zúčastnilo celkem 36 žáků obou
stupňů. V porotě usedly paní učitelky M. Paulová,
N. Kahovcová, Z. Andrlíková a I. Mitterbachová.
Žáci soutěžili v pěti kategoriích s velmi pěknými básněmi,
které si připravili s pomocí svých učitelů a rodičů. Porota
rozhodla o vítězích v tomto pořadí:
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Okresní kolo konverzace v Nj
0. kategorie - 1. třída:
1. Karolína Maturová
2. Míša Moutelíková
3. Maruška Plešmídová

1. kategorie - 2. a 3. třídy:
1. Tereza Stryalová, 2.A
2. Lucie Tomášová, 3.A
3. Tereza Karasová, 3.A

Dne 8. února se uskutečnilo v Rokycanech okresní kolo
konverzační soutěže v Nj. Naši školu reprezentovaly
4 žákyně ve dvou kategoriích. Kategorii mladších žáků I. A
reprezentovala Pavlína Převrátilová ze 7.A, která se
umístila na krásném třetím místě, a dále Natálie Čížková,
která se umístila na 6. místě. Ve II. A kategorii se na
pěkném 6. místě umístila Anna Paulová z 9. A a Kateřina
Valečková z 8. A obsadila 10. místo. Všem zúčastněným
žákyním patří poděkování za pěknou reprezentaci naší
školy.
Mgr. Julie Matoušková

2. kategorie - 4. a 5. třídy:

Beseda “Veselé zoubky” pro žáky 1. třídy

1. Filip Červenka, 5.A
2. Eliška Kocábková, 5.A
3. Karolína Tomášková, 4.A

Dne 9. února proběhl v 1. A a ve druhých třídách preventivní
program péče o zuby s názvem „Veselé zoubky“. Tento
program péče o zuby realizuje od roku 2011 DM drogerie
Markt, s. r. o., pro žáky 1. tříd základních škol v ČR.
Program je tematicky zaměřen na správnou péči o zuby
a prevenci vzniku zubního kazu. Žáci se příběhem
o Hurvínkovi a jeho nemocném zoubku dozvěděli spoustu
užitečných informací z oblasti péče o svůj chrup, nutnosti
a četnosti návštěvy zubního lékaře.

3. kategorie - 6. a 7. třídy:
1. Adriana Málková, 7.A
2. Pavlína Převrátilová, 7.A
3. Matěj Judl, 6.A

4. kategorie - 8. a 9. třída:
1. Anna Paulová, 9.A
2. Aneta Lopatová, 8.A
3. Zuzana Lexová, 9.A

Na maketách lidského chrupu si vyzkoušeli, jak správně
čistit zuby. V připraveném kvízu si pak ověřili své získané
poznatky. Za svoji píli a znalosti byli v závěru odměněni
malým dárečkem.
Mgr. Zuzana Andrlíková

Do okresního kola, které proběhne v pátek dne 23.
března v ZUŠ Rokycany, postupují žáci na prvním a
druhém místě, třetí jsou náhradníci. Děkujeme všem
žákům za účast
a pečlivou přípravu a postupujícím držíme palce!
Mgr. Marcela Paulová

Škola v pohybu
Ve čtvrtek dne 15. února proběhla v rámci celorepublikového projektu Fotbalové asociace ČR „Škola v pohybu“ v
tělocvičně naší školy ukázková hodina TV, kterou
zorganizovala paní učitelka Mgr. Pavla Hrazdilová. Hodinu
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s žáky atletického kroužku 1. stupně vedl krajský trenér
mládeže pan Pavel Hudeček, který si pro děti připravil
zábavnou a akční hodinu plnou pohybu, zaměřenou na
všeobecný pohybový rozvoj a nové pohybové aktivity
s různým sportovním náčiním. Hodině přihlíželi učitelé TV
obou stupňů. Kromě všeobecné pohybové přípravy byl
také kladen důraz na vzájemnou spolupráci a komunikaci
dětí při hře. Na dětech byla vidět radost z pohybu a také
učitelé získali novou inspiraci do hodin TV. A co je obzvláště
cenné, škola obdržela dar v podobě různého sportovního
vybavení (míče, přetahovací lano, rozlišováky, branky,
kužele aj…).

všech 17 soutěžících, a postupuje tak do krajského kola!
Na krásném čtvrtém místě se umístil Michal Kros,
rovněž ze 7.A. V kategorii C (8. a 9. třída) se velmi hezky
umístili všichni tři reprezentanti naší školy. Alena Voříšková
skončila pátá, Tomáš Kunc osmý a Jakub Nodžák na
třináctém místě z 25 účastníků. Všem zúčastněným žákům
patří poděkování za velmi úspěšnou reprezentaci naší
školy.
Mgr. Jiří Monhart

Besedy s PČR Strašice pro druhý stupeň
V průběhu měsíce února opět zavítala do školy v rámci
prevence kriminality paní policistka PČR Rokycany
nprp. Hana Kroftová, která si připravila pro 6. - 9. třídy
velmi zajímavé besedy na různá témata. Šesťáci se
věnovali šikaně, mezilidským vztahům a slušnému
chování. Prohloubili si své znalosti o formách, znacích
a řešení šikany a mohli s paní policistkou také probrat své
případné problémy. Rovněž jim byla připomenuta trestně
právní rovina šikany.

Mgr. Marcela Paulová

Úspěch v okresním kole zeměpisné
olympiády
Dne 20. února se uskutečnilo v Rokycanech okresní kolo
zeměpisné olympiády. Naši školu reprezentovalo 5 žáků ve
dvou kategoriích. Kategorii B (7. třída) ovládl Aleš Lejček ze
7.A, kterému se podařilo získat největší počet bodů ze

Následně proběhly v obou sedmých třídách besedy na
téma "Drogy". Stejnou, jen do větší hloubky provedenou
problematikou se o den později zabývali také žáci 9. A. Žáci
si prohloubili znalosti o dělení drog a jejich zhoubných
účincích na lidský organismus. Také se seznámili s různými
pojmy z oblasti trestního práva v této problematice, byly
poučeni o vzniku závislosti, formách toxikomanie
a nezákonnosti přechovávání drog. Rovněž si zopakovali
to, jak se správně zachovat, pokud by jim někdo drogu
nabídl. Prostor zbyl i pro dotazy žáků, kteří velmi pozorně
naslouchali příběhům z policejní praxe.
Jako poslední v měsíci únoru absolvovala přednášku na
téma “Základy právního vědomí” osmá třída. Žáci si
osvěžili základní pojmy policejního názvosloví (trestný čin
a přestupek, mladistvý, nezletilý, nutná obrana, krajní
nouze, trestní sankce atd...) a připomněli si práva a povinnosti řádného občana.
Mgr. Naděžda Kahovcová

Provozovna Strašice, areál kasáren.
Otevřeno: Po-Pá 8:00-12:00 / 13:00-16:00. Tel.: 602 414 523, 602 157 925.
Vykupujeme: veškerý železný šrot, železo litinu, měď, hliník, mosaz, zinek,
olovo, nerez, kabely,elektronický odpad. Likvidace autovraků zdarma.

www.plzenskyskart.cz
Březen 2018 - ROČNÍK XXV
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PANÍ ZIMA PŘIJELA
Jak to bylo v naší školce? Vezmeme to popořádku, pěkně
od konce. S olympiádou přišel i sníh a děti si mohly
vyzkoušet rozličné hry, sporty a soutěže na sněhu. Ve třídě
Sluníček se dokonce rozdávaly i medaile. K zimě také
neodmyslitelně patří Masopust a maškarní ples. Již
tradičně pořádala naše mateřská škola pro všechny děti rej
masek v polovině února. Plesem nás provázel příběh o zakletém princi. Děti ochotně plnily úkoly, soutěžily a zachraňovaly a také tančily a předváděly svoje masky. Vše dobře
dopadlo. Princ již nebyl v moci zlého kouzelníka a děti si
vysloužily pravou masopustní koblihu. Velkým zážitkem
byla také návštěva Místní knihovny ve Strašicích, kde nás
velmi vlídně přijala paní Eva Kloudová. Naši předškoláci
prožili velmi příjemné dopoledne a návštěva jistě přispěla
k většímu zájmu o knihy.

Tato metoda má velmi dobrý vliv na celkový rozvoj dítěte
a v naší mateřské škole má již tradici. V zimě je naše školní
zahrada kouzelná. Děti z Koťat a Berušek vystavěly podél
chodníku řadu krásných sněhuláků. Naši nejstarší ze třídy
Sluníček využili zahradu k pořádání vlastních zimních
olympijských her. Zima je báječná a jen co si ji pořádně
užijeme, budeme se těšit na jaro.
Alena Krausová, DiS.

V průběhu měsíce ledna proběhla informační přednáška
pracovnice Pedagogicko-psychologické poradny, paní
Sylvie Janovcové, pro rodiče předškolních dětí. Týkala se
vysvětlení pojmu školní zralost a také chystané metodické
konzultace s dětmi, která se uskutečnila v druhé polovině
ledna. Od druhého pololetí školního roku probíhá ve třídě
Sluníček a Koťat Metoda dobrého startu. Naším cílem je
usnadnit budoucím prvňáčkům vstup do základní školy.

Březen 2018 - ROČNÍK XXV
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Rozpočet obce na volební rok 2018
Ing. František Nerad – zastupitel (Alternativa)
Nic na světě není jednoznačné a na každou věc se lidé
dívají (měli by se dívat) z několika stran a nikdo ji celkem
logicky nevidí stejně. Jako člen opozice na naší radnici se
pokusím rozebrat obecní rozpočet na tento rok a logicky to
nebude pohled stejný, jak to bylo zvykem za socialistického
plánování. I když jsem si všimnul, že pro členy TZV.
demokratických stran ve Strašicích platí staré dobré
komunistické heslo: Kdo nejde s námi, jde proti nám!
Narážím teď na poznámky Martina Langa (ODS) v posledním Barňáku. V mých příspěvcích mi nikdy nešlo jen o Muzeum, ale vždy o Spoldům jako celek, a zejména o naši
„drahou“ restauraci v PDA – tedy Spoldomě.

celkové rozpočtové příjmy ve výši 64,098 mil. Kč.
V letošním rozpočtu se plánují 68,491 mil. Kč. V loňském
rozpočtu byly výdaje obce ve výši 55, 955 mil. Kč.
V letošním se plánují 64,734 + 3,757 mil. Kč. Je třeba si
uvědomit, že letošní rozpočtový rok bude pod vedením
stávající koalice o tři měsíce kratší, takže si dovolím tvrdit,
že jsou tyto plány trochu nadsazené, ale chápu, že se
rozpočet musí občanům zalíbit, aby byli stejní lidé opět
zvoleni. Kolik peněz máme na účtech, v podstatě není
možné z papírů, ani z webu zjistit. Mám velké obavy, zda se
ta čísla podaří naplnit a ty sliby splnit. Uvedu příklad. Vím,
že projekty na opravu školky byly kolem 8 milionů. Už se
sice vyměnila okna za 1,5 milionu, ale na letošní rok
plánujeme 2,0 milionu, takže nám ještě poměrně dost
peněz chybí. Odmítli jsme v minulosti dotaci tuším
3 miliony, ale nevím to zcela přesně a hledat to nebudu.
Mnozí určitě opět namítnou, že vedu zavádějící řeči, ale já
to vidím úplně jinak.
Mám z investování, ve svém věku, poměrně dlouhé životní
zkušenosti a „salámování“ investic vidím poměrně
problematicky (viz. Spoldům, oprava radnice, chodník na
Huť, náves, mateřská školka a další věci) jak z pohledu
výběrových řízení, tak z pohledu provozu těchto investic
a mateřská školka je toho jasnou ukázkou. Fasáda radnice
měla stát cca 3,5 mil. Kč. V letošním rozpočtu je tam asi
naplánováno 800 000 Kč! Je to na jednu stěnu, nebo co to
je? Proč nejde napsat, na co konkrétně to je?

Statisíce vložené do této restaurace se zatím nevrátily
a podle toho, jak to tam funguje, asi ještě dlouho nevrátí.
Pokud nespadá pod Muzeum i restaurace ve Spoldomě,
pak se panu Langovi omlouvám, ale kde to může člověk
zjistit? Tento provoz na novém webu obce zmizel z očí
veřejnosti a na webu Muzea ho také nikdo nenajde.
Celkem logicky ho ale nejde z toho domu odpárat, protože
ten provoz patří obci a je celkem lhostejné, zda za něj
odpovídá obecní Muzeum, nebo obecní Rada. Je prostě
součástí provozu toho domu. Nejde se na tu budovu dívat
pouze z jedné strany a druhou stranu toho domu nevidět.
Takže svářečské brýle se někdo ve Strašicích snaží
nasadit všem jejich občanům: „Hele lidi, na tu restauraci ve
Spoldomě se jako nedívejte!“ O tohle mi v těch příspěvcích
šlo! Jak je každému známo, o peníze jde vždy až v první
řadě. V tom příspěvku se ukázalo, jak někteří na věc pohlíží
pouze z jedné strany, nebo chtějí, aby se na ni ostatní takto
dívali. To je ale v principu špatný pohled.
V rozpočtu na rok 2018 (tento rozpočet je letos volební) se
zohledňují náhle investice proti opravám a i proti běžným
provozním nákladům. V loňském rozpočtu měly Strašice
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Každý rok jsou sice rozpočtovány opravy komunikací,
opravy vodovodů, ale při závěrečných účtech zjišťujeme,
že se příliš neopravily, nebo se opravovaly, až když jejich
stav byl havarijní, nebo neudržitelný. Pak v průběhu roku
najdeme v mnoha Rozpočtových opatřeních přesuny
statisíců korun mezi jednotlivými oblastmi, které si dělá
Rada obce v uzavřeném kruhu pěti lidí (? toť otázka)
a nedělají se věci schválené rozpočtem, jako základním
dokumentem fungování obce Zastupitelstva pro budoucí
rok. Schválí-li Zastupitelstvo, že se opraví vodovod někde
a místo toho se udělá oprava komunikace jinde, tvrdím, že
to není správný postup a tuto změnu by mělo znovu
posvětit Zastupitelstvo. Přesun těch peněz by měl být
udělán až poté. A je celkem jedno, kolik to stojí, jestli
500 001 Kč, nebo jen 100 000 Kč (přesuny peněz nad
500 000 Kč musí vždy schválit Zastupitelstvo, do té částky
má právo to schválit Rada, ale jen přesuny peněz a ne
konkrétní věci). Jde o to, že jsme v rozpočtu schválili
zhotovení nebo opravu nějaké konkrétní věci a ta by měla
být udělána. Nejde, nemělo by jít, o udělání jiné věci, kterou
Zastupitelé neschválili. Těch 5 lidí v Radě obce je na takové
změny málo. Nejsme ﬁrma, ale veřejnoprávní instituce
a stát ani obec nejde řídit jako ﬁrmu. Obec se má řídit
demokraticky za účasti všech, tedy i opozice. Ale ve
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Strašicích to je asi jedno. Mnozí z ODS na nejvyšších
místech tohle hodně nahlas kritizují, ale ve Strašicích to
místní ODS běžně provozuje. Když se někdo ozve, udělá
se z něho džihádista, nebo agent StB.
Je to dáno i tím, že Zastupitelstvo se schází poměrně málo.
Například v našem partnerském Hohenﬂesu jsou zasedání
jejich zastupitelstva 10 x ročně, my vloni 5x, letos ve
volebním roce jen 4x. Když si uvědomíme, kolik investic
a oprav vedení obce naslibovalo, je to zoufale málo
jednání. Z výsledků hospodaření FIN 2 – 12 M opět nelze
najít konkrétní peníze za konkrétní práce, protože jsou
dobře skryty v popiskách položek. Už jsem o tom psal vloni
a opět se nic nezměnilo. Přitom jsme vloni investovali do IT
technologií (podstatná část jde i do ﬁnančních programů)
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na radnici celkem 511 000,- Kč (letos je v rozpočtu dalších
350 000,-). Nevím, ale myslím si, že upravit formuláře pro
rozpočet tak, aby se tam dal vepsat název konkrétní
investice, nebo opravy, není až tak zásadní ﬁnanční
problém. Ale kdo nechce, prostě to neudělá. Protože by
pak nemohl slibovat a pak odpovídat na otázky, proč sliby
nesplnil. Takže tohle jsou některé moje argumenty, proč
nemohu pro takovýto rozpočet hlasovat. Svědomí by mě
pak hodně trápilo. Je ale jen na lidech, kteří jdou k volbám,
zda se jim tyto věci líbí, nebo nelíbí. Za sebe mohu říci,
že stále trvám na Otevřené radnici a transparentní rozpočty
jsou pro mě zásadní věcí. Neuměl bych to dělat jinak, než
co jsme kdysi zavedli a co stávající vedení vytrvale odmítá.
Takovéto doklady bych chtěl najít na obecním webu.
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Dětský maškarní bál
V sobotu 10.2.2018 se uskutečnil dětský maškarní bál.
Přišlo přes 80 dětí a z toho jich bylo 68 v maskách, což nás
velmi potěšilo. Pro děti byly připravené zajímavé soutěže,
tombola a nejvíce si děti zařádily na parketě. Celý maškarní
bál se nesl v duchu cesty „Zpátky do pravěku“ a dost dětí
mělo i masku na toto téma! Při příchodu děti dostávali
malou hračku jako poděkování za přípravu masky a jak

jinak než dinosaura a za soutěže spoustu sladkostí. Každá
maska dostala také lístek do tomboly, která proběhla na
konci bálu. Velký dík za spolupořádání této akce, ale i ostatních akcí pořádaných pro strašické děti patří Pionýrské
skupině Trojlístek pod vedením p. Petry Sládkové.
Místní knihovna, Kloudová Eva

Dne 10. února proběhla vernisáž výstavy Petra Dvořáka
v Muzeu Středních Brd.
Výstava je přístupná v otevírací době muzea
do konce dubna.

Březen 2018 - ROČNÍK XXV
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Z dějin zahrádkářů ve Strašicích – 56. část
V pokračování roku 2010 se seznámíme se složením

zájezdy pro naše členy. V roce 2010 poskytl OÚ veřejnou

výboru základní organizace, průběhem a závěry výroční

ﬁnanční podporu v částce 8.000,- Kč. Konstatoval, že

schůze, tak jak je zaneseno v kronice spolku: Složení

k dnešnímu dni má naše ZO 72 členů, z toho 18 členů

výboru: předseda Jan Vaněk, místopředseda Miroslav

čestných nad 80 let. Omluvil touto cestou př. Ernesta

Hofman, předseda revizní komise Jiří Soukup, jednatel

a vyřídil poděkování všem za Územní sdružení. Naše ZO je

Josef Čermák, pokladní Stanislava Balcarová a další

jedna z největších na okrese. Na závěr svého vystoupení

členové výboru jsou: Josef Lexa, Vladislav Fiala, Václav

poděkoval všem členům a aktivistům za odvedenou práci,

Hájek, Josef Moc, Jiří Roztočil, Karel Šlapák, Josef Vlček.

popřál bohatou úrodu a pevné zdraví do dalšího roku.

Činnost výboru za rok 2010 je hodnocena ve zprávě

Zprávu ﬁnanční přednesla př. Stanislava Balcarová,

předsedy na výroční členské schůzi. Výbor se sešel na

pokladní ZO. Revizní zprávu přednesl př. Jiří Soukup.

5 řádných výborových schůzích, 1 mimořádné schůzi

Za zesnulého Františka Ludvíka byl do komise kooptován

a 1 výroční členské schůzi.

Veškerá činnost je řádně

př. Karel Dvořák. Za aktivní práci v zahrádkářském svazu,

zanesena v zápisech. Výroční členská schůze ZO se

byla PPČZS udělena k životnímu výročí 65 let př. Miroslavu

konala 2.4.2011 ve Velkém sále Společenského domu za

Hofmanovi „Bronzová medaile“. Za aktivní práci, dlouhole-

účasti 41 členů, 19 rodinných příslušníků a 4 hostů

tému a aktivnímu členovi Jiřímu Soukupovi rovněž tato

s předem navrženým programem. Schůzi zahájil a řídil

„Bronzová medaile“. Z rukou předsedy př. Jana Vaňka

místopředseda př. Miroslav Hofman. Úvodem přivítal

převzali legitimace noví členové a to: Tomáš Makaj, Dana

všechny přítomné a rodinné příslušníky, mezi hosty

Klírová, Ludmila Svobodová, Luboš Hofman, Eva Kotová,

starostu obecního úřadu pana Jiřího Hahnera a zástupce

Dana Břešťáková, Ludmila Převrátilová, Bedřich Převrátil.

za ZO Zaječov př. Hrabáka. Minutou ticha byla uctěna

Starosta OÚ pan Jiří Hahner poděkoval za pozvání

památka zesnulých členů od minulé výroční schůze:

a poděkoval za práci zahrádkářského sdružení, kterou

př. Kecová Marie, Ludvík František, Svoboda Bedřich,

svojí činností vykonává pro obec. V krátkosti seznámil

Hanák Josef, Tvrdoňová Hermína a Černá Irena. Návrhová

přítomné s nejbližšími záměry obce. Přítel Hrabák ze ZO

komise byla podle programu zvolena ve složení př. Josef

Zaječov popřál všem hodně zdraví a úspěchů v pěstitelské

Čermák, Mojmír Černý a Zdenka Štochlová. Zprávu o či-

činnosti. Přítel Hofman informoval o připravovaném seriálu

nnosti za rok 2010 přednesl předseda ZO př. Jan Vaněk.

o zahrádkářích (od počátku založení), který bude vycházet

Ve zprávě podrobně rozebral činnost výboru ZO,

na pokračování v „Barňáku“ a i další informace z činnosti

moštování, aktivity v zájmové činnosti – výstavy, zájezdy

ZO. V přijatém usnesení byla schválena zpráva o činnosti,

apod. Nezapomněl ani na jubilanty, kterým pravidelně

schválena ﬁnanční a revizní zpráva, schváleno přijetí

chodíme přát při životních výročních. Vyzvedl práci a či-

nových členů a schválena kooptace př. Dvořáka Karla do

nnosti členů výboru a pomocníků při moštování, které bylo

revizní komise. Závěrem předsedající VČS př. Miroslav

v letošním roce velmi dobré. Připomněl i velmi dobrou

Hofman poděkoval za účast a popřál dobrou zábavu při

a úspěšnou spolupráci s Obecním úřadem, Místní

hudbě k poslechu i tanci. Jak je vidět tentoo rok byl na

knihovnou konkrétně s paní Evou Lexovou a vydavatel-

události a činnost dosti bohatý. Příští pokračování bude již

stvím strašického měsíčníku „Barňák“. Informoval o mož-

v roce 2011.

nosti na rok 2011 požádat o dotaci od OÚ. S touto dotací
souvisí i možnost uskutečnit další poznávací a kulturní
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Hatě
Slovo hatě, které dodnes zůstalo v názvu některý
osad a obcí, připomíná část středověkých cest vedoucími bažinami přes močálovité brdské hvozdy.
Střední Brdy byly odnepaměti zásobárnou vody, která
ovšem nebyla vždy žádoucí a v době kolonizace
přinášela sebou i četné problémy v podobě těžké
dostupnosti některých vzdálenějších pracovišť uhlířů
či kolomazníků. V monograﬁi Hořovicka a Berounska,
která vycházela v letech l928 až 1931, bychom našli
zmínku o takovýchto cestách: „V močálovitých,
bahnitých brdských lesích bývalo za starodávna
nezbytné, vyložiti cestu poleny a otepmi roští, aby se
soumaři a později vozy nebořili do bahna. Něco
podobného vidíme podnes na hřbetě Velkého Toku.
Nahromadilo se tam tolik kypré vřesovky, že bylo
nutno vyložit houpavou cestu poleny, aby se vozy
nezabořovaly.“ O tom, že cesty zvané hatě byly
používané v Brdech již od dob středověku, svědčí
i záznam z roku 1353, který se týkal hranic rožmberského panství nedaleko dnešního zámečku Tři
Trubky: „Budytyna hat inter silvas Brziezi et Koczurov
dictas“. Tedy volně přeloženo, ležela Budatina hať
mezi lesem Březím a Kočkou. Ve dvacátém století se
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pak pro některé cesty v podobě hatí vžil název
dřevěnky, to podle kulatiny a klád, které byly v cestě
patrné.
Brdské zajímavosti - Mgr. Tomáš Makaj
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Kdo napsal „Krále železnic“
V první knize zajímavostí ze Starých Brd jsem se
zmínil o osobnosti Dr. Bethela Henryho barona von
Strousberga, přezdívaného „Král železnic“. Krach
jeho podnikání měl tragický dopad v českých zemích
především na oblast Brd a Podbrdska. Sen o „českém
Menchestru“ se rozplynul a lidem, jak se říká, zůstali
oči pro pláč. Příběh krále železnic se však stal
námětem pro nejedno literární dílo. Sám Strousberg,
který býval dříve zdatným novinářem, se po svém
krachu chopil pera a sepsal ve vyšetřovací vazbě své
vlastní memoáry pod názvem „Doctor Strousberg und
sein Wirken, von ihm selbst geschildert“, tedy
v překladu „Doktor Strousberg a jeho působnost jím
samotným vylíčená“. Samozřejmě se nejednalo o dílo
nikterak objektivní a dá se o něm i říci, že takzvaně
brzy zapadlo. V prostředí nově vzniklé republiky se
této zajímavé látky chtěl ujmout dokonce první ministr
ﬁnancí Alois Rašín, kterého spíše ale zajímaly
ekonomické záležitosti pruského podnikatele, než
příběh lidského osudu. V padesátých letech minulého
století se ale zajímavého tématu chopil, tehdy již
zkušený spisovatel, Adolf Branald. Ten při svém
pátrání zjistil, že se tématem „Krále železnic“ již dříve
zabýval popravený básník a spisovatel Karel Vokáč.
Psal se druhý listopad roku 1952, když napsal Adolf
Branald bratrovi popraveného básníka Václavovi
Vokáčovi: „Prostudoval jsem řadu knih, Strousbergův
vlastní životopis, řadu článků současných listů,
německé prameny (Zielenziegra, Schay. aj.),
historickou soudobou látku, Laskera, Bismarcka,
Rotschildy, Oppenheimy atd. Jdu na věc hodně ze
široka, zabývám se současnou mezinárodní thematikou,
pobytem Strousberga u londýnského Loydu, aférou rumunskou, vystoupením
Eduarda Laskera atd…“. Adolf
Branald v dopise se rozepisuje
o tom, jaké instituce navštívil
a kdo mu pomohl. Ke svému
úžasu zjistil, že se v kraji
zachovalo poměrně málo
písemných památek na tak
významnou osobnost. Dopis
pokračuje: „Říkal mi, tuším
zbirožský pan ředitel školy, že
j s t e Vy s á m n e b o V á š
z v ě č n ě l ý b r a t r, z a b ý v a l i
myšlenkou psát o Strousbergovi.“ A skutečně byl to
Karel Vokáč, který se rozepsal
jako první o „Králi železnic“.
Dokonce z nového románu
vyšla i ukázka v Mladém
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Rokycansku. Jenže osud tomu chtěl jinak. Román
nikdy nebyl dokončen. Dcera Karla Vokáče paní Věra
Šmolíková si vzpomínala, jak si spisovatel Adolf
Branald odvezl rukopis románu ze Zbiroha. Fakticky
šlo zřejmě spíše o poznámky k románu. Bratr
popraveného básníka Václav Vokáč zapůjčil tyto
materiály do Prahy. Adolf Branald tehdy poděkoval:
„Vážený příteli, dovolte, abych Vám tak říkal - protože
jste mi svým přátelským činem - záznamy o Strousbergovi - udělal radost. Našel jsem tam hodně
cenného, zejména zmínku o paní Str, Angličance
původem, což jsem dlouho hledal. Prosím jen, abych
si Reitböckovy zápisy mohl ještě chvíli ponechat,
vrátím vše v pořádku.“ Tehdy zbývalo do vydání
Branaldova románu dlouhých sedm let. To ovšem
netušil ani sám autor. S pomocí Václava Vokáče
sbíral několik let podklady o působení barona von
Strousberga na Zbirožsku. Při svých návštěvách pak
dlouho diskutoval o nové knize. Nebylo ani
jednoduché se dostat do zbirožského zámku, kam
musel mít povolení vstupu od ministerstva národní
obrany. Po letech byl román hotov. Dobovou kritikou
byl přijat poněkud rozpačitě „historické“ romány se
v té době nenosily. Všude se budovalo. A kdo byl
vlastně tím autorem „Krále železnic“. Dá se říci, že
oba. Jen Karel Vokáč neměl to štěstí, aby svou knihu
dokončil…
Mgr. Tomáš Makaj - 100 Zajímavostí ze starých Brd II.
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