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Zápis z Rady obce č. 41/10/16 ( 26.10.2016)
J. Hahner, E. Buchová
Doklady a informace na vědomí
Na stránky obce byl umístěn seznam osob z okresu Rokycany, provádějících povinné kontroly kotlů
na tuhá paliva dle zákona č. 201/2012 (§ 17). Tyto kontroly může provádět pouze oprávněná osoba
proškolená výrobcem daného kotle. Seznam oprávněných osob je k dispozici rovněž na obecním
úřadu. Provozovatel kotle je povinen předložit platné potvrzení o kontrole na výzvu obecního úřadu
obce s rozšířenou působností (Městský úřad Rokycany).
Projednáno
Změna odpisového plánu
RO projednala návrh vedoucí Finančního odboru OÚ Strašice ohledně změny odpisového plánu
majetku obce. U některého majetku byla prodloužena doba životnosti tak, aby byla odepsána postupně
celá hodnota majetku dle ČÚS č. 708.
RO aktualizovaný odpisový plán dle návrhu FO OÚ Strašice ze dne 24.10.2016 schválila.
Žádost o pronájem sálu – P. Tichá
RO projednala žádost o pronájem sálu dne 29.10.2016 za účelem pořádání koncertu skupiny Lucie
revival. Hudební produkce bude probíhat od 20:00 hod. do 1:00 hod. následujícího dne. Pronajaté
prostory budou po akci uklizeny.
RO požaduje uhradit poplatek ve výši 2.000 Kč za pronájem sálu.
RO žádost č.j. 1490/16 o pronájem sálu za podmínek uvedených ve zprávě schválila.
Žádost o pronájem tělocvičny – A. Mrvová
RO projednala žádost o pronájem tělocvičny dne 17.11.2016 od 12:00 hod. do 16:00 hod. za účelem
pořádání florbalového turnaje. Úklid tělocvičny zajistí žadatel.
RO žádost č.j. 1514/16 o pronájem tělocvičny schválila.
Nabídka na elektronickou aukci energií – TOP4YOU, s.r.o.
RO projednala nabídku společnosti TOP4YOU, s.r.o. ohledně možnosti elektronické aukce energií
(elektřina, plyn). Po předběžné analýze, kterou firma zpracovala, by mohlo dojít k roční úspoře 41 tis.
Kč na posuzovaných odběrných místech.
RO zpracovanou nabídku společnosti TOP4YOU, s.r.o. vzala na vědomí. RO účast v elektronické
aukci neschválila.
Zápis z jednání Komise životního prostředí
RO projednala Zápis z jednání Komise životního prostředí ze dne 12.10.2016. Komise doporučila
k pokácení stromy u paní Mgr. Jiřičkové (2 ks) a paní Lenkerdörfer (3 ks). Žádosti paní Mgr.
Vaníkové komise nevyhověla, doporučila jen vyřezat problematické větve. Komise požádala RO o
poskytnutí existujícího negativního stanoviska VLS ohledně výstavby VD Amerika. Komise dále
požádala, aby obecní policie více dbala na dodržování vyhlášky o volném pohybu psů a s tím
souvisejícím znečišťováním veřejných prostranství exkrementy.
RO Zápis z jednání Komise životního prostředí ze dne 12.10.2016 schválila.
Zápis z jednání Komise pro občanské záležitosti
RO projednala Zápis z jednání Komise pro občanské záležitosti ze dne 26.9.2016.
RO Zápis z jednání Komise pro občanské záležitosti ze dne 26.9.2016 vzala na vědomí.
Rozbor hospodaření – Zdeněk Smejkal – INZULA Rokycany s.r.o.
RO projednala Rozbor hospodaření společnosti Zdeněk Smejkal – INZULA Rokycany s.r.o.
k 30.9.2016. Výnosy v tomto období byly ve výši 9,359 mil. Kč, výdaje činily 5,089 mil. Kč, do
rozpočtu obce byla odvedena částka 4,898 mil. Kč. V tomto období bylo předáno 14 bytů k užívání,
12 jich bylo převzato. Rovněž bylo přijato 167 objednávek na opravy, 167 jich bylo provedeno, z toho
8 havarijních. Za výměnu zařizovacích předmětů bylo uhrazeno 520 tis. Kč. Z oprav bylo provedeno

např. oprava schodů a podest u domů č.p. 493, 450, 444, 452, 492, 500 a 501; provedeno seřízení
vchodových dveří a dodání chybějících samozavíračů; oprava podhledů u domu č.p. 454, 455, 456,
457; vyklizení sklepů, atd.
RO Rozbor hospodaření společnosti Zdeněk Smejkal – INZULA Rokycany s.r.o. k 30.9.2016
schválila.
Priority v opravách bytového fondu
Na základě předloženého seznamu nutných oprav správcem BF na posledním jednání RO, určila RO
opravy, které by měly být řešeny prioritně. RO považuje v roce 2017 za prioritní opravu střechy na
domě č.p. 494-495, řešit hydroizolaci u domu č.p. 492-493, zateplení domu č.p. 558-559,
elektroinstalaci v domě č.p. 436. Ostatní opravy budou řešeny dle aktuální potřeby (zateplení domu
č.p. 525, oprava elektroinstalace ve společných prostorách, rekonstrukce bytových jader, atd.).
RO seznam prioritních oprav pro rok 2017 dle zprávy z jednání RO dne 26.10.2016 schválila.
Žádost o odkup nemovitostí – J. Havelka
RO projednala žádost paní Havelka ohledně odkupu dalších nemovitostí v areálu bývalých kasáren,
konkrétně se jedná u budovy na st.p.č. 568/47, 568/59 a 568/63. Žadatelka nabízí kupní cenu za
všechny objekty v celkové výši 3 mil. Kč. Všechny budovy, i dosud koupené, budou zahrnuty do
projektu na výstavbu specializovaného Alzheimer centra.
RO žádost o odkup nemovitostí č.j. 1516/16 vzala na vědomí.
Žádost o snížení srážek ze mzdy – č.j. 1497/16
RO projednala žádost o snížení srážek ze mzdy povinné a prominutí penále. Žadatelka navrhuje
měsíční splátku ve výši 4.500 – 5.000 Kč. Předmětný dluh byl již postupnými splátkami uhrazen,
v současné době dochází k úhradě úročeného příslušenství ve výši 264 tis. Kč. Z této částky bylo
uhrazeno již 72 tis. Kč.
RO požaduje uhradit 12 splátek ve výši 4.500 Kč, po uhrazení této částky bude zbytek úročeného
příslušenství prominut.
RO uhrazení 12 splátek ve výši 4.500 Kč, po uhrazení této částky bude zbytek dluhu prominut dle
žádosti o snížení srážek ze mzdy č.j. 1497/16 schválila.
Žádosti o dotace
RO projednala nové možnosti ohledně získání dotace na různé akce. Na základě vypsaných dotačních
titulů mohou být podány žádosti o dotaci na revitalizaci plochy kolem Společenského domu včetně
obnovy zeleně a na obnovu místní komunikace uvnitř sídliště u hřiště. Žádost o dotaci zpracuje
společnost DOMOZA projekt s.r.o., za zpracování a podání žádosti bude uhrazena částka ve výši
15.000 Kč.
RO Příkazní smlouvu se společností DOMOZA projekt s.r.o. ohledně zpracování žádosti o dotaci
(revitalizace plochy kolem Společenského domu, obnova MK v sídlišti) schválila. RO podání žádosti
o dotaci na revitalizaci plochy kolem Společenského domu a na obnovu místní komunikace v sídlišti
u hřiště schválila.
Oprava dveří u sklepních kojí
RO projednala požadavek p. J. Kotnauera ohledně opravy dveří u sklepních kojí v domech č.p. 491 a
495, kde byly dveře na konci chodby osazeny obráceně a jdou hůře otevírat.
RO opravu dveří u sklepních kójí v domech č.p. 491 a 495 dle určení RO schválila.
Zápis z Rady obce č. 42/11/16 ( 9.11.2016 )
J. Hahner, E. Buchová
Doklady a informace na vědomí
Mgr. Straka seznámil RO s průběhem jednání Školské rady ZŠ Strašice. Školská rada na svém jednání
neschválila výroční zprávu za školní rok 2015/2016 neboť obsahovala chybné údaje. Po doplnění a
opravě bude výroční zpráva schvalována dodatečně.

Projednáno
Návrh na vyjmutí platby za sklepy – Inzula Rokycany s.r.o.
RO projednala návrh správce bytového fondu ohledně vyjmutí platby za sklepy v bytovém domě č.p.
492 a 493 vzhledem k nevyhovujícímu stavu těchto prostor, a to od 1.1.2017. K řešení tohoto
problému se v současné době zpracovává projektová dokumentace, oprava proběhne pravděpodobně
v roce 2017. V roce 2017 by platba za nájem sklepa činila 21,43 Kč/m2.
RO vyjmutí platby za sklepy u domů č.p. 492 a č.p. 493 dle návrhu schválila.
Žádost o splátkový kalendář – č.j. 1537/16
RO projednala žádost o sepsání splátkového kalendáře na dluh ve výši 14.600,- Kč, který žadatel
v minulosti způsobil. Žadatel žádal o splátkový kalendář již v roce 2014, kdy RO této žádosti
vyhověla, avšak žadatel se k sepsání splátkového kalendáře nedostavil.
RO žádost o splátkový kalendář s měsíční splátkou 1.000 Kč schválila.
Žádost o splátkový kalendář – č.j. 1577/16
RO projednala žádost o splátkový kalendář na dluh ve výši 26.789,- Kč za neuhrazené nájemné.
Žadatel navrhuje splátku ve výši 2.000 Kč.
RO žádost o splátkový kalendář s měsíční splátkou 2.000 Kč schválila.
Žádost o odprodej pozemku – R. Duda
RO projednala žádost o odprodej pozemku p.č. 1139, který byl nově oddělen z pozemku p.č. 1283/1
v k.ú. Strašice, na kterém se nachází garáž, která je ve vlastnictví žadatele.
RO žádost o odprodej pozemku vzala na vědomí.
Čerpání rozpočtu – MŠ Strašice
RO projednala přehled čerpání rozpočtu Mateřské školy Strašice k 30.9.2016. Za toto období bylo
z rozpočtu zřizovatele poskytnuto 900 tis. Kč, což je 70 % celkového objemu finančních prostředků na
rok 2016.
RO čerpání rozpočtu MŠ Strašice k 30.9.2016 vzala na vědomí.
Destinační agentura Brdy - záměr
RO projednala informaci o vzniku projektu Destinační agentury Brdy, která by se zapojila do rozvoje
oblasti CHKO Brdy. Obec Strašice by na základě uzavřeného memoranda mohla být partnerem tohoto
projektu. Za účast v tomto projektu by byla hrazena částka ve výši 5.000 Kč ročně. V rámci destinační
agentury by byly sdružené i jiné obce a další partneři. Destinační agentura by zajišťovala zdroj financí
na rozvoj této oblasti, především v oblasti šetrného cestovního ruchu a ochrany životního prostředí.
Obci Strašice byly představeny dva záměry, jedna agentura Ekologického centra Orlov a jedna Ing.
Vedrala (vyšší poplatek – 20 Kč/obyv., nižší hlasovací právo).
RO se přiklání ke vstupu do Destinační agentury Brdy na základě Ekologického centra Orlov o.p.s.
RO informace k projektu „Destinační agentura Brdy“ vzala na vědomí. RO nabídku na vstup do
Destinační agentury Brdy (Ekologické centrum Orlov o.p.s.) schválila.
Pronájem sálu – Country bál
RO projednala žádost o pronájem sálu dne 19.11.2016 za účelem pořádání Country bálu spolkem SH
Dance Dobřív.
RO požaduje uhrazení poplatku za pronájem sálu ve výši 1.000 Kč a následný úklid sálu.
RO pronájem sálu ve Společenském domě dne 19.11.2016 za účelem pořádání Country bálu za
podmínek uvedených ve zprávě schválila.
Nové zpracování Barňáku
RO projednala návrh Kulturního odboru OÚ Strašice ohledně změny grafického zpracování časopisu
Barňák. List bude mít 16 plnobarevných stran, tisk provede tiskárna Dvořák Dobříš. Příspěvky budou

nově omezeny stanoveným maximálním počtem znaků a obrazů. Redakce časopisu bude rozšířena
o RNDr. Langa. Barňák v této podobě bude vycházce od 1. čísla roku 2017.
RO návrh Kulturního odboru OÚ Strašice na změnu grafické úpravy časopisu Barňák schválila.
Rozšíření kamerového systému
Na základě usnesení zastupitelstva obce byla zpracována cenová nabídka na rozšíření kamerového
systému v obci Strašice. V předložené cenové nabídce je počítáno s rozšířením o 6 kamer. Vzhledem
k aktuálním potřebám obce budou instalovány dvě kamery, a to na radnici (lepší rozlišení oproti
stávající kameře) a do prostoru nádob na odpad u sídliště Na Huti. Ostatní kamery budou doplněny
v dalším roce.
RO instalaci kamer dle zprávy z jednání RO (č.p. 276, č.p. 653) schválila.
Zpráva ze zasedání Bytové komise
RO projednala zprávu ze zasedání Bytové komise ze dne 2.11.2016. Komise na svém jednání
nepřidělila žádný volný byt, neboť nebyl žádný byt k přidělení. Příští jednání komise proběhne
7.12.2016
RO zprávu ze zasedání Bytové komise ze dne 2.11.2016 vzala na vědomí.
Zápis z jednání Komise pro rozvoj obce Strašice
RO projednala zápis z jednání Komise pro rozvoj obce Strašice ze dne 25.10.2016. Komise
projednávala investiční priority na rok 2017. Komise doporučila, aby se v roce 2017 preferovali
následující investiční záměry: zpracovat návrh optimalizace tepelné distribuční sítě, Koupaliště (nákup
kiosku pro zřízení občerstvení, technické řešení dopouštění koupaliště, rozšíření travnaté plochy a
vykácení křovin, drobné opravy nádrže, nová lávka ke koupališti), Opravy komunikací (domy č.p.
437-439, komunikace v areálu kasáren od koupaliště ke společenskému domu, komunikace ve Dvoře
k domu č.p. 678 a 665, komunikace a inženýrské sítě v nové stavební zóně ve Dvoře), přechod U
Libuše, parkoviště pro návštěvníky CHKO Brdy, vodovod a veřejné osvětlení ke kostelu, výměna
oken ve školce, studie a následný projekt na dokončení fasády radnice, dendrologický průzkum zeleně
v sídlišti za radnicí, pokácet dřeviny v areálu Dukly s ohledem na její další využití.
RO konstatuje, že není ve finančních možnostech obce realizovat všechny doporučené akce.
Jednotlivé akce budou realizovány s ohledem na rozpočet obce.
RO zápis z jednání Komise pro rozvoj obce Strašice ze dne 25.10.2016 vzala na vědomí.
Rozpočtové opatření obce Strašice č. 11-2016
RO projednala Rozpočtové opatření obce Strašice č. 11-2016. Ve výdajích došlo k navýšení částky na
odvod DPH o 400 tis. Kč. Jinak se jedná o přesuny mezi položkami v rámci paragrafů.
RO Rozpočtové opatření obce Strašice č. 11-2016 schválila.
Pacht zahrádky
RO projednala návrh na pacht zahrádky č. 37 a č. 97. Záměr pachtu byl řádně zveřejněn na úřední
desce OÚ Strašice.
RO pacht zahrádky č. 97 žadateli Š. Blaško, Strašice 459 schválila.RO pacht zahrádky č. 37 žadateli
R. Krajdlovi, Strašice 461schválila.
Rozbor hospodaření – ZŠ Strašice
RO projednala Rozbor hospodaření ZŠ Strašice k 30.9.2016. Z rozpočtu zřizovatele bylo ZŠ Strašice
poskytnuto 2,6 mil. Kč, což je 72 % předpokládaných příjmů na rok 2016. Na výdaje bylo vynaloženo
73 % plánovaných výdajů.
RO Rozbor hospodaření ZŠ Strašice k 30.9.2016 schválila.
Změna ceny komerčních hlášení
RO projednala návrh na omezení komerčních sdělení obecním rozhlasem. V poslední době se množí
žádosti o časté hlášení komerčních akcí za účelem prodeje různého zboží (několikrát denně a

několikrát v týdnu). RO doporučuje zvýšení ceny následovně: 1. hlášení 100 Kč, 2. hlášení 200 Kč, 3.
hlášení 500 Kč u jednoho subjektu v průběhu jednoho týdne.
RO změnu ceny za komerční sdělení obecním rozhlasem následovně: 1. hlášení 100 Kč, 2. hlášení
200 Kč, 3. hlášení 500 Kč u jednoho subjektu v průběhu jednoho týdne schválila.
Dodatek ke smlouvě č. 1 – SWIETELSKY stavební s.r.o.
RO projednala Dodatek ke smlouvě č. 1 se společností SWITELSKY stavební s.r.o. za vícepráce,
které nebyly součástí původní smlouvy o dílo. Původní cena byla navýšena o 100 tis. Kč. V rámci
víceprací byl upraven vjezd k urnovému háji, lokální výspravy, úprava žlabu a vchodu před poštou,
úprava odvodnění před vchody č. 592, 593.
RO Dodatek ke smlouvě č. 1 se společností SWIETELSKY schválila.

Vánoční a novoroční čas plný klidu a pohody
Měsíc prosinec převzal vládu nad letošním
rokem a pro nás je to signál k zahájení příprav na
rok příští. Pro naši obec bude rok 2017 z různých
hledisek velmi pestrý. Plánujeme celou řadu
stavebních akcí, které zlepší vzhled naší obce,
zpříjemní životní podmínky našim občanům.
Uvažujeme předložit zastupitelstvu obce návrh na
vyčlenění finančních prostředků do některých
důležitých investičních akcí. Je to především další etapa přestavby náměstí, investice do bytového
fondu a oprava místních komunikací. V loňském roce jsme vybudovali novou zahradu a nyní
připravujeme výměnu oken v mateřské školce. Je to důležitý záměr zejména s ohledem na možnou
úsporu tepla. Zpracovává se také projektová dokumentace na rozšíření inženýrských sítí ve Dvoře.
Ihned po vydání stavebního povolení zahájíme výběr dodavatele stavebních prací a vlastní realizaci.
V neposlední řadě se také plánuje stavba nového chodníku od radnice podél bytovek směrem k Huti.
Od tohoto záměru si slibujeme zvýšení bezpečnosti chodců. Pohyb po silnici kolem sv. Antonína je
velmi nebezpečný, zvláště za snížené viditelnosti. Stranou nezůstanou také investice do kulturních
a sportovních záměrů obce. Naším úkolem je však také nepolevit v organizaci kulturních
a společenských akcí. Plánujeme další obecní ples, řadu hudebních vystoupení, setkání seniorů,
výstavy, muzejní noc a další veřejné akce. Ostatně i podpora společenských organizací je naší
prioritou. Budeme i nadále pokračovat v prezentaci naší obce v souvislosti s nově vzniklou CHKO
a s tím související spoluprací se státním podnikem Vojenské lesy i s Colloredem Mannsfeldem,
vlastníkem sousedních lesních pozemků. Nemalým závazkem je prezentovat a uchovávat historii
zaniklých obcí Padrť a Záběhlá, které nyní leží na našem katastrálním území. Základem a přípravou
pro naše záměry byl harmonický rok 2016. Koalice našich dvou volebních stran dosáhla značné
stabilizace obecních financí, která bude základem pro investice v roce 2017. Korektní pracovní
spolupráci členů rady obce nenarušily ani extrémní snahy některých jedinců, kteří si v sebechvalném
duchu lebedili s máslem na hlavě v různých udavačských a oznamovacích aktivitách. Velice uvítáme
podněty našich občanů k postupnému zvelebování naší krásné brdské obce.
Vážení strašičtí občané, blíží se konec roku. Proto mi dovolte, abych Vám popřál klidné a
šťastné vánoční svátky a hlavně hodně zdraví a úspěchů do roku 2017.
Jiří Hahner - starosta obce

Vážení občané,
čas adventu a Vánoc se nezadržitelně
blíží a tak Vám chci popřát šťastné
a veselé Vánoce, svátky plné pohody
a klidu, svátky strávené se svými
nejbližšími v kruhu rodiny a přátel.
Do nastávajícího nového roku 2017
přeji všem především zdraví, které
vždy bude základem Vašich přání a
úspěchů, jak v pracovním, osobním
tak i rodinném životě.
Eva Buchová, místostarostka obce
Strašice

371 585 731
Vyhodnocení – informační zpráva za měsíc listopad 2016
Za měsíc listopad řešila OPS tyto přestupky:
Doprava:
38 x přestupek – řešeno v blokovém řízení (rychlost, Chko)
25x oznámení odboru dopravy
3 x přestupek cyklisté - bez osvětlení a přileb, 1x chodec
Veřejný pořádek: 7 x přestupek
Občanské soužití:
2 x přestupek
Proti majetku:
4 x přestupek
OZV č. 2/2012:
4 x přestupek
OZV č. 2/2015:
2 x přestupek
Nález věci:
1 x klíče
Ověřování pobytu/asistence vystěhování z bytu: 5 x
Řešení stížnosti občanů: 4 x
Součinnost s PČR OO Hrádek: 4 x
Kontrola mladistvých na požívání alkoholu: 2 x

Vážení občané,
v prosincovém výtisku měsíčníku Barňák bych Vás chtěl seznámit s událostmi za uplynulý měsíc
z pohledu Obecní policie Strašice.
Veřejný pořádek
Výše uvedené foto dokumentuje situaci, jak se naši občané baví po vystoupení hudební skupiny Lucie
Revival. Posilnění alkoholem převrací popelnice u SD, vyvrací zábradlí na terase SD a na komunikaci,
kde se prováděly výkopové práce, obrátí zábrany do silnice, čímž ohrožují bezpečnost, v neposlední
řadě vyvrací dopravní značky na Huti.

Trestná činnost
Páchání trestné činnosti jako je úmyslné poškozování cizí věci neznámým pachatelem (poškození
dopravního značení, poškození odpadových košů, poškození skleníku střelbou ze vzduchovky,
poškození skla u dveří šaten hřiště a další).
Upozornění
Blíží se oslavy Mikuláše, závěr konce roku 2016 a s tím i oslavy nového roku, které někteří slaví
odpalováním petard, světlic a dalšího pyrotechnického materiálu, při kterém stále více dochází k újmě
na zdraví a poškození popálením. K tomuto někdy nebezpečnému materiálu přichází do styku děti,
které si jej koupí v obchodech bez vašeho vědomí a byly i případy, že o tom vědí rodiče a děti se tím
chlubí. Potom střílí v okolí obytných domů, veřejných zařízení a objektů. Žádáme tímto rodiče, aby
tomuto nebezpečnému jevu zabránili a dbali o zdraví svých dětí, zvířat a dalších občanů. Je zakázáno
používat tuto pyrotechniku v blízkosti obytných domů a budeme tuto skutečnost kontrolovat.
Pyrotechniku třídy II. stupeň nebezpečnosti si mohou zakoupit pouze osoby starší 18 let.Třída I.
stupeň nebezpečnosti je určena pouze pro děti starší 15 let.
Občany žádáme, aby při používání pyrotechnických prostředků dodržovali zásady bezpečnosti a místa
pro používání, které jsou uvedeny na zadní části výrobků a aby neohrožovali zdraví své, jiných osob,
zvířat a majetku. Povinností každého je úklid, tedy likvidace použitých pyrotechnických prostředků do

sběrných odpadních nádob a nenechat je na volném prostranství, protože by se dopouštěl přestupku
proti veřejnému pořádku, a to zanedbáním povinnosti úklidu. Nevyhořelé části pyrotechniky
(zapalovače) jsou jedovaté a po požití zvířetem může dojít k otravě.
Vážení občané,
na závěr roku 2016 mi dovolte za celý kolektiv Obecní policie Strašice popřát Vám příjemné prožití
svátků vánočních, mnoho štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů v novém roce 2017.
Z hlediska bezpečnosti řidičů na pozemních komunikacích a ohrožování dalších účastníků silničního
provozu Vás žádáme o včasnou výměnu letních pneumatik za zimní, a to od 1.11. 2016 do 31.3. 2017
podle novely zákona o provozu na pozemních komunikacích. Dále je třeba připomenout, že na
komunikacích zůstává spadané listí, bláto z polí a povrch vozovky je nebezpečně kluzký. Proto je
zapotřebí rychlost zpomalit a přizpůsobit tak povaze stavu komunikací.
Upozorňujeme všechny cyklisty, že stále provádíme bezplatnou registraci jízdních kol. K registraci
jízdního kola je zapotřebí OP, jízdní kolo včetně dokladů o jeho nabytí, u dětí mladších 15 let
přítomnost jednoho z rodičů (Info: 371 585 731,724 188 102).
Tato služba pro občany není povinná a je bezplatná.
Ing.Frajt Luboš, velitel obecní policie Strašice
Zajímavosti ze ZŠ Karla Vokáče Strašice za měsíc listopad
Projekt "Karel Vokáč - život a dílo regionální osobnosti"
V rámci školského vzdělávacího programu si žáci obou stupňů každoročně na sklonku měsíce října
připomínají památku vlastence, básníka a učitele Karla Vokáče, jehož jméno strašická škola čestně
nese ve svém názvu od r. 1990.
Ve všech třídách se žáci v hodinách českého jazyka, dějepisu, vlastivědy a výchovy k občanství
věnují životu a dílu Karla Vokáče, při té příležitosti byla též vzpomenuta památka jeho dcery, paní
Věry Šmolíkové, která zemřela na sklonku loňského školního roku.
Oba tito vzácní lidé celý svůj život zasvětili práci s dětmi a byli jim příkladem čestného a dobrého
života. Žáci si ve vstupních prostorách školní budovy prohlédli miniexpozici z pozůstalosti pana K.
Vokáče a přečetli si ukázky z Uhlířských pohádek. Větší žáci doprovodili učitelův výklad vlastními
referáty o životě Karla Vokáče.
Mgr. Marcela Paulová
Den otevřených dveří v prvních třídách
Ve čtvrtek dne 10. listopadu proběhl ve třídách 1. A a 1.B “Den otevřených dveří”. Rodiče a další
příbuzní se mohli zúčastnit výuky a podívat se na vlastní oči, co vše se naši prvňáčci od začátku
školního roku již naučili, jak je to ve škole baví a jak se jim daří v kolektivu vrstevníků.
Od začátku školního roku uběhly tři měsíce a my jsme již malí čtenáři i počtáři. Ve škole nás to
baví a učíme se rádi.
Žáci z I.A , I.B a paní třídní učitelky Mgr. M. Kebrlová a Mgr. I. Mitterbachová
Projekt „Rozumíme penězům“
Také letos se žáci 7. a 8. ročníku zúčastnili projektu finanční gramotnosti s názvem „Rozumíme
penězům.“ Projekt probíhal ve dnech 8. a 14. listopadu.
Žáci byli jako vždy rozděleni do modelových rodin a museli se vypořádat s následujícími tématy:
7.A – Hospodaření domácnosti, Dovolená
8.A – Zodpovědné zadlužování, Výhodné nakupování
V rodinách děti teoreticky i prakticky řešily různé problémy, které se mohou vyskytnout při
hospodaření s penězi a při sestavování rozpočtu.
Sedmáci se projektu účastnili poprvé, proto si nejprve museli vytvořit modelové rodiny a jejich

rozpočet. Hlavním úkolem bylo ohlídat si
rovnováhu příjmů a výdajů a ještě ušetřit na
dovolenou. Žáci 8. tříd přemýšleli nad tím,
jak se zodpovědně a bez rizik zadlužit a jak je
možno výhodně nakupovat.
Získané poznatky musely jednotlivé
rodiny přednést před porotou, která hodnotila
kromě finančních dovedností také úroveň
jazykového vyjadřování, zpracování
prezentace a celkový dojem. Nejúspěšnější
rodiny z každé třídy byly odměněny
drobnými dárky. Ze 7.A to byla rodina
Pacovských (K. Urxová, Š. Košťál, L. Anděl,
V. Kratochvíl a K. Gaherová), z 8.A byla
nejúspěšnější rodina Faillova (M.
Červenková, B. Holzäpflová, A. Lán, M. Culková, V. Duchek a V. Mocová). Žáci se tak na
konkrétních příkladech učili odpovědně finančně rozhodovat, logicky argumentovat, orientovat se v
informačních zdrojích a spolupracovat ve skupině.
V průběhu projektu se dne 9. listopadu žáci obou tříd zúčastnili semináře finanční gramotnosti s
názvem “Peníze pod kontrolou”, který uspořádala Diakonie Západ Rokycany - Poradna pro občany v
nesnázích.
Mgr. Olga Škardová
Výsledky školního kola dějepisné olympiády
V pondělí dne 21. listopadu proběhlo školní kolo dějepisné olympiády.
Jednalo se již˛o 46. ročník, tematické zaměření bylo: “Marie Terezie – žena, matka, panovnice, aneb
Habsburkové 18. století “.
Soutěže se celkem zúčastnilo 18 žáků 7. - 9. třídy, do okresního kola postupují žákyně ze třídy 8.A,
které se umístily na 1. - 3. místě: Anna Paulová, Zuzana Lexová a Alena Voříšková. Postupujícím
držíme palce a ostatním děkujeme za účast a pečlivou domácí přípravu.
Mgr. Jitka Brejchová
Vyhodnocení projektu ESF
Tento projekt s názvem "Inovace školního vzdělávacího programu a systému řízení"
(registrační číslo CZ.1.07/1.1.12/01.0010), spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a
státního rozpočtu ČR, probíhal na škole v letech 2009 - 2011 v rámci globálního grantu „Zvyšování
kvality ve vzdělávání v Plzeňském kraji“ Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Účast v projektu znamenala pro školu získání finančních prostředků ve výši téměř 5 milionů Kč
na zefektivnění výuky, obnovu a modernizaci učebních postupů a učebních pomůcek.
Z těchto peněz se např. vybudovaly venkovní učebna a učebna tvořivé dílny s veškerým
vybavením, dále se nakoupily anatomické modely pro výuku první pomoci, pomůcky pro výchovu
dopravní výchovy (značky, semafory), náčiní do tělocvičny, rovněž se modernizovala školní
kuchyňka, pořídily se interaktivní tabule a interaktivní učebnice atd... Pro pedagogický sbor byla
zajištěna četná školení.
Celý projekt byl rozdělený do jednotlivých klíčových aktivit, ke každé byla pedagogy naší školy
zpracována metodická příručka. Výukové programy probíhaly v různých předmětech ve všech
ročnících a nazývaly se: „Jsem chodec“, „Umím pomoci“, „Cvičím a jím zdravě“, volitelný předmět
„Tvořivá dílna“, „Stávám se čtenářem“, „Bavit se angličtinou“, „Uč se poslouchat, neumíš-li zatím
mluvit“ a „Využívání ICT ve výuce“. Dále sem spadaly klíčové aktivity „Implementace nových
kurikulárních dokumentů“ (zapracování změn do ŠVP a jejich aplikace v praxi) a „Zavádění systémů
řízení kvality“ (jednotné formuláře školních dokumentů, vytvoření Příručky kvality ZŠ Karla Vokáče,
Strašice). Doba udržitelnosti projektu skončila v listopadu 2016.

Na výše jmenovaný projekt navazujeme od září 2016 realizací nového projektu “Cesty k inkluzi”
(reg. číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000166) v roli partnera, který je realizovaný Pedagogickou
fakultou Západočeské univerzity v rámci Výzvy č. 02_15_007 Inkluzivní vzdělávání v prioritní ose 3
Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání. Tento projekt nabízí
žákům možnost doučování a rozvíjí
nadané žáky. Dále je zde pro žáky,
učitele a rodiče k dispozici v
pravidelných
termínech
školní
speciální pedagog. Projekt běží od 1.
září 2016 a potrvá do konce srpna
2019. Je financován celkovou částkou
33.831.195,43 Kč, z toho je pro naši
školu v rozpočtu určeno přes dva a půl
milionu Kč. Mgr. Marcela Paulová
Tvořivá dílna v 8.A
Exkurze na OÚ Strašice
Ve středu dne 23. 11. a ve čtvrtek dne 24. 11. zavítali na strašickou radnici žáci šestých tříd, aby
se v rámci výchovy k občanství seznámili se základy fungování obce a jejích orgánů a také s činností
OÚ.
Průvodcem a přednášejícím byl žákům po celou dobu pan starosta obce Jiří Hahner, který dětem
poutavou a názornou formou objasnil základní principy fungování obecní samosprávy a seznámil je na
konkrétních příkladech s prací orgánů obce (zastupitelstvo, rada, OÚ, komise obce…).
Také je provedl budovou obecního
úřadu, ukázal jim jednotlivé odbory a
objasnil rozdíly mezi fungováním státní
správy a samosprávy. Žáci navštívili
rovněž obřadní a zasedací síň obecního
úřadu, kde si mohli prohlédnout
vystavenou obecní kroniku, znak obce a
různé úřední dokumenty. Velkou
pozornost vzbudil starostenský řetěz,
který si děti mohly osahat. V závěru
setkání zodpověděl pan starosta žákům
jejich otázky. Děti byly velmi pozorné,
tato názorná výuka se jim líbila.
Mgr. Marcela Paulová

Pan starosta obce Jiří Hahner s dětmi
Den otevřených dveří na SŠ Jeřabinová Rokycany
Ve čtvrtek dne 24. listopadu se vydali žáci 9. třídy spolu s jedním žákem 8.A v doprovodu paní
učitelky Mgr. Pavly Hrazdilové a výchovného poradce Ing. Vladimíra Pospíšila na Den otevřených
dveří do SŠ Jeřabinová v Rokycanech. Škola poskytuje komplexní přípravu ve středním vzdělání s
výučním listem a středním vzdělání s maturitní zkouškou. Podle nabízených oborů vzdělání je škola
rozdělena na dva autonomní směry: směr strojírenský a směr služeb. Cílem výpravy bylo ukázat
žákům učební obory s důrazem na praktickou část.
Žáci nahlédli do odborných dílen, kde jim své dovednosti předvedli učni oborů svářeč, kovář,
automechanik a obráběč kovů. Některé z oborů využívají moderní počítačové programy a technologie
a zároveň se učí jejich programování. Žáci viděli historické obráběcí stroje, ale i stroje řízené

výpočetní technikou. Někteří z nich si vyzkoušeli svařování, jiní se snažili něco vykovat a děvčata si
vyzkoušela ruční raznici. V horní části viděli žáci ukázky z oboru kuchař - číšník. Z “Jeřabinky” se
žáci přesunuli do odloučené části, kde pokračovala exkurze v dílnách mechaniků a opravářů
zemědělských strojů a obsluhy motorové pily. Zhlédli rovněž řezání motorovou pilou na přesnost.
Ukázky předváděli i někteří naši bývalí žáci.
Ing. Vladimír Pospíšil
Pozvánka na tradiční „živý Betlém“
Každoroční „živý Betlém“ spojený se zpěvem vánočních koled proběhne před budovou školy v
úterý dne 20. prosince od 15:00 hodin.
Všichni jste srdečně zváni!

Vážení čtenáři časopisu Barňák, vzhledem k tomu, že se opět rok velmi
rychle sešel s rokem a na stránkách tohoto časopisu se setkáváme v tomto
roce již naposledy, dovolte mi popřát Vám jménem vedení školy a celého
pedagogického sboru příjemné a klidné prožití vánočních svátků a v novém
roce 2017 pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a příjemných chvil s
informacemi a zajímavostmi z naší Základní školy Karla Vokáče ve
Strašicích.
Příspěvky sestavila Mgr. Marcela Paulová

Podzimem hravě a vesele
Začátkem října byla obloha plná obláčků, podobných malým beránkům. Několik beránků navštívilo
také naši mateřskou školu. Byli to beránci
pohádkoví. Přivezla nám je paní Jelínková
spolu s příběhem. Ovčí pohádka byla však
především o toleranci, snášenlivosti,
kamarádství a vzájemné pomoci. A kdo
nakonec jednoho z beránků zachránil před
vlky? Naše odvážné děti se neodhodlaně
postavily vlkovy do cesty a ukázaly nám,
jak velké mají srdce. Mezitím nám podzim
zaťukal na dveře ve strakaté zástěře a to
byl ten nejvyšší čas nasbírat plody a
bylinky na čaj pro babičku kořenářku.
Podzimní celoškolní projekt zahájila paní
učitelka Jana Kuncová. V převleku za
babičku kořenářku poprosila děti o pomoc při sbírání bylinek a plodů na čaj proti rýmě. V areálu
zahrady mateřské školy měly děti šest stanovišť s úkoly a za splnění každého si mohly vzít jednu
bylinku nebo plod, pro babičku na čaj. Už za chvilku byla zahrada vyzdobena hady z podzimního listí,
obličeji skřítků podzimníčků z keramické hlíny a přírodnin a nechyběl ani keř modelovník. Děti si
mohly vyzkoušet závody pavoučků s namotáváním provázků na roličku i vyhledávání předmětů se
zavázanýma očima hmatem v kaštanech. Jako rození zahradníci se zase projevily při převážení listí
kolečkem přes kopec. Úkoly jsou splněny bylinky a šípky předány a čaj je uvařený. Vůně šípků,
meduňky a máty spolu s medem a citronem se line zahradou. Ve školce si často hrajeme, že jsou věci
jen jako. Ale ten čaj, ten byl opravdový a výborný. Děti se předháněly a chtěly přidat. Byl to čaj, který
je stál trochu úsilí, z bylinek a šípků, které si osahaly a přivoněly k nim. To je hned lepší pochutnání.

Prožitý den dětem připomínal skřítek z listu, který od babičky kořenářky dostaly a snad i zkušenost do
života, že trocha práce a snahy se vyplatí.
Byl to jeden z posledních slunečných
dnů. Postupně přírodu zahalila mlha, ale
také trochu sněhu s prvními mrazíky.
Všimli jste si, že když mrzne, jsou krásně
vidět v noci hvězdy? V naší školce to
víme, a ještě mnohem víc. V naší školce
totiž bylo planetárium. Bylo to
planetárium mobilní a děti se formou
promítaného příběhu v kupoli velkého
stanu dozvěděly spoustu zajímavostí.
Proč je vidět z Měsíce někdy jen část a co
způsobuje střídání ročních období. Jaké
podmínky panují na Marsu či Venuši a
z čeho se skládají prstence Saturnu. Každá třída měla svůj program, ušitý tak říkajíc na míru.
Nejmenší děti ze třídy Berušek shlédly pohádku o krtečkovi, který se zajímal o Slunce a Měsíc. Starší
děti ze třídy Koťat se dozvěděly mnohé o hvězdářích, dalekohledech a planetách a děti ze třídy
Sluníček již měly poučný film o jednotlivých planetách sluneční soustavy, včetně startu raketoplánu
do kosmu. Byl to zážitek nevšední a ojedinělý. Až se taji dech, jak je ta naše planeta Země křehká
v tom velkém vesmíru. Děti už to chápou, snad to pochopíme i my dospělí.
Alena Krausová, DiS.
Větrníkový den v naší mateřské škole
V rámci Evropského dne pro cystickou fibrózu proběhl
ve čtvrtek 21. listopadu v mnoha městech a obcích další
ročník Větrníkového dne. Česká republika se
Větrníkovým dnem připojuje k tomuto charitativnímu
projektu, jenž každoročně probíhá v podobě benefičních
a informačních akcí v řadě evropských zemí. Naše
mateřská škola automaticky a ochotně
projekt
podpořila, protože se zmiňovanou závažnou diagnózou
se potýká malý Lukášek, jenž dochází do naší školky,
aktuálně do třídy Koťátek. S Lukáškovým onemocněním
souvisí námi přijaté opatření , jímž se snaží vyučující
pedagožky chlapečkovi pomoci tak, aby v co možná největší pohodě zvládl školkový režim. Jedná se
zejména o pravidelné podávání enzymatických přípravků, pomoc při hygieně. Máme velkou radost
z toho, že Lukášek i přes své zdravotní omezení veškeré aktivity poskytované mateřskou školkou
perfektně zvládá. Cílem pořádaného Větrníkového dne bylo upozornit veřejnost na tohle závažné
dědičné onemocnění. Chtěli bychom poděkovat všem rodičům a dětem, jenž se spolu s námi do akce
zapojili a zhotovili symbolický větrník. S vámi a námi vyrobenými větrníky a za účasti Lukáškovy
maminky jsme uspořádali na zahradě MŠ společný happening a spolu s pochutnáním si na sladkých
dobrůtkách jsme rozfoukali všechny větrníky. „ Roztočit foukáním větrník je pro většinu lidí hračka,
pro nemocné cystickou fibrózou však mnohdy nepřekonatelný úkol“. Citace Klubu nemocných
cystickou fibrózou. Ještě jednou děkujeme všem zúčastněným za projevenou solidaritu.
BcA. Lenka Zetková

Dva roky po volbách a dva roky před dalšími
Zastupitel Alternativy Ing. František Nerad
Každá činnost se musí hodnotit, analyzovat, přeplánovat pokud se nedaří. I volební sliby se musejí
vyhodnotit a pamatuji z 30 let na fotbalovém hřišti, že poločas je vždy dobrá šance si něco popsat a
rozebrat a udělat nápravu. I opozice na to má právo a každý politik dokonce povinnost.
Dovolím si malé ohlédnutí za uplynulými dvěma roky z našeho pohledu. I opozice na malé radnici,
jako je ta naše, má své místo v tomto demokratickém systému. Povinností dobré opozice je hlídat
koalici, aby se chovala podle zákonů státu, aby dělala to, co správné vedení dělat má, aby nedělala
hlouposti. Rozumná koalice opozici alespoň poslouchá. Hloupá koalice ji přehlíží. Rozumná koalice
se chlubí tím, co mohla ze svých volebních letáků odškrtnout. Hloupá koalice volební letáky už nemá.
Poločasové hodnocení výkonu by mělo popsat to, co už bylo uděláno v předvolebních slibů,
případně vysvětlit, proč to co slíbili udělat nemohli. Pravda, opozice to má horší, protože o ničem
nemůže rozhodovat, nic nemůže nikomu ukládat. Zpravidla se tedy zaměřuje na to, co udělala koalice.
Napsal jsem v lednu 2015 s dopomocí citátů z V. Havla do Barňáku jakousi opoziční úvahu a tím se
také řídíme. I my jsme slibovali, že něco ve Strašicích uděláme, dokonce i ve světle toho, že nás už
před volbami 2014 oslovil zástupce ČSSD, že by bylo dobré vystřídat ve Strašicích starostu. Souhlasili
jsme, ale nikdo z nás z Alternativy, si nedělal ambice na starostu a ani místostarostu. Chtěli jsme jen
dvě místa v Radě obce. Dopadlo to jinak, než chtěli někteří, dokonce v ČSSD!!!
Pan dosluhující starosta si zavolal paní Buchovou, slíbil jí post místostarostky a ta mu na to sama
přistoupila (přitom se s ní počítalo na tento post i v další variantě). Mělo by to však jeden rozdíl.
V jiném složení Rady a za jiného starosty by na radnici nebyla na ozdobu a pro peníze, ale na práci. Za
něco by určitě nesla osobní odpovědnost a ne, jak mi napsala, že na radnici dělá to, co je napsáno
v zákoně o obcích, kde ale konkrétní náplň práce místostarosty popsána není a popisuje se zpravidla
v koaliční smlouvě, kterou ovšem koalice sepsánu nemá. Bylo to jako přes kopírák z roku 2010, kdy si
starosta zavolal Mgr. Kapolkovou a slíbil jí místo v Radě a ona na to kývla a pak skoro 3 roky jsme ji
neviděli na zastupitelstvu. Ale takový už je život. Pracovní výsledky, životní zkušenosti a praxe jsou
vždy nejlepší ukazatel toho, jaký člověk je a co umí.
Vrátím se k našemu volebnímu programu. Slibovali jsme Otevřenou radnici. Koalice si plete
Otevřenou radnici nevím s čím. Pokud tedy koalice ukrývá některá rozhodnutí, my se snažíme ty věci
z těch úkrytů dostat na světlo. Objevili jsme docela dost věcí, které se neměly dostat na světlo.
Například to, že starosta bez schválení Zastupitelstvem podepsal docela smrtící dodatky smluv se
Skanskou na kanalizaci. Uznal sám, bez schválení Zastupitelstvem dluh obce ve výši 16,5 milionu, na
které nabíhalo poměrně drsné úročení ve výši 8 %. Než se to zaplatilo, úrok v součtu činil cca 5
milionů Kč. Nebo to, že starosta bez schválení zastupitelstva a dokonce i Rady objednal (nebo nechal
objednat) práce v bytovkách za cca 655 000,- a tuto práci pak nezaplatil a nechal na ni nabíhat penále
až do výše cca 316 000,- Kč. Penále pak „zaplatil“ tím, že firmě zrušil nájemné za obecní majetek na
18 let. V odpovědích na mé interpelace pak lhal, že žádné penále není a že to jsou peníze za odvedené
práce.
Nebo se snažili s paní místostarostkou ukrýt zápisy z jednání Valné hromady VSR, ve kterých bylo
napsáno, že obec má přijít o majetek (konkrétně o vodní zdroje v Brdech) a zastupitelé se to asi neměli
dozvědět. (viz tato věta ze zápisu VH VSR z června 2015, který někdo „zapomněl“ zveřejnit na
obecním webu a o kterém „zapomněli“ zastupitele informovat naši zástupci ve VSR - pan starosta a
paní místostarostka)

Chtěli jsme odpovídat na všechny položené otázky na webu, v Barňáku referovat o svých
záměrech před jejich uskutečněním. Chtěli jsme zrušit povinné přihlašování do diskusního fóra na
obecním webu. Současné vedení obce nechce odpovídat na žádné otázky a také na ně neodpovídá,
nicméně na sociálních sítích kritizují a pomlouvají jako o závod. Občas se něco napsat odváží
tajemník Mgr. Svoboda, ale je zcela evidentní, že ani on neví, co všechno mají v hlavě starosta a
místostarostka a není zasvěcen do všech aktivit, které vedení obce dělá. Chtěli jsme zavést opět

sledování pohybu obecního auta, zveřejňovat tabulky s veřejnými zakázkami, předkládání zpráv
z jednání.
Chtěli jsme zastavit nesmyslné zvyšování
nájemného v obecních bytech. Vzhledem k tomu,
že o tom nerozhodujeme a obec ty peníze
potřebuje na splácení dluhů, které jak jsem popsal
výše, nejsou malé. Nájemné se tedy každý rok od
roku 2011 zvyšuje o 5% a ještě nějakou dobu
zvyšovat bude, pokud tedy bude vládnout na
radnici ODS. Když nemůžeme ovlivnit tohle,
pozvali jsme do Strašic předsedu SON ČR a
založili místní pobočku, která má pomáhat
nájemcům
v právních
a
ekonomických
problémech. SON je vlajkovou lodí ČSSD v celé
republice, kromě místní organizace ČSSD ve
Strašicích. No nevadí, že členové ČSSD ve
Strašicích na veřejné setkání s předsedou SON Ing. Tarabou nepřišli. Asi by se styděli, že podporují
to, jak jsou nájemci obecních bytovek sdíráni nesmyslně vysokým nájemným.
Chtěli jsme zahájit komunitní plánování a „gratulovací“ komisi změnit na komisi skutečně sociální,
která se stará o sociálně slabé, matky s dětmi bez tatínků, o seniory. Vedení obce trvá na tom, že tohle
ve Strašicích zřejmě nepotřebujeme, nicméně podařilo se je alespoň přesvědčit, že by někdo těm
slabým a chudým ve Strašicích mohl alespoň radit a umožnila zde činnost Bc. Lucie Šujanové DiS,
kterou doporučila sociální komise vedená členkou kandidátky Alternativa Janou Halamovou.
Zcela určitě bychom řekli pravdu o Domě s „pečovatelskou“ službou. Už asi páté ohlášení zahájení
fungování toho domu už nikdo nebere vážně. Navíc to, co se v obecním domě č.p. 605 staví, prostě
Dům s pečovatelskou službou není a bez větších investic prostě nebude. Dům s pečovatelskou službou
musí být vybaven speciálním nábytkem, fungujícím výtahem, jeho provoz musí být spolufinancován
ze státních peněz a ne pouze z peněz potenciálních nájemců, musí tam být vyškolený personál a ne
podnikatelka s živnosťákem na maloobchod
a nákup zboží za účelem dalšího prodeje.
Už asi 5 let na webu „připravované“ ceny
služeb v tom domě vyvolávají pochyby, co
se v tom domě bude vlastně dít.
Zcela určitě bychom změnili Program
rozvoje obce a na webové stránky vrátili finanční tabulky, kolik stály jednotlivé investice obce. Zcela
určitě by se už pracovalo na novém Územním plánu obce, do kterého by bylo zakomponováno
katastrální území v bývalém VÚB. Kecy o stavební uzávěře jsou stále jen kecy, pokud to není
zaneseno v Územním plánu a schváleno zastupitelstvem. Zcela určitě by proběhlo veřejné jednání o
protipovodňových opatřeních obce před objednáním nějakých projektů a občané a zastupitelé by
nenechali jednat za všechny jednoho člověka, který na takové jednání nemá ani vzdělání. Zcela určitě
by starosta a další pověření zástupci obce jezdili na jednání sdružení obcí, ve kterých jsme členy,
s pověřením Zastupitelstva jak mají hlasovat a co mají prosazovat, ne že si budou hlasovat, jak chtějí.
Zcela určitě bychom řešili skládku bioodpadu jinak, než barbarským zasviněním hřiště Dukly.
Zcela určitě by už jinak fungoval Koupák.
Zcela určitě by roční audity hospodaření dělal pro obec zadarmo Krajský úřad v Plzni a ne za
nemalé peníze soukromý auditor. Zcela určitě by už na webových stránkách obce byly vyvěšeny
všechny smlouvy obce s dodavateli prací, služeb a materiálu, včetně smlouvy s Inzulou. Zcela určitě
by bylo vypsáno výběrové řízení na správce bytů a nikdy bychom se neuchýlili k podivnému „převodu
mandátní smlouvy“ z Inzuly na Inzulu měsíc před skončením účinnosti Hospodářského zákoníku a
zdůvodněné stupidním vysvětlením věku pana Smejkala. Zcela určitě by se navrátila praxe
předkládání kupních smluv zastupitelům a jejich projednání před jejich podpisem.

Zcela určitě by každý zastupitel věděl, co bylo pro Usnesení Zastupitelstva uděláno odpovědnými
pracovníky a funkcionáři obce o plnění toho úkolu a nelhalo by se o plnění těch úkolů, nebo by nebyly
vymazány ze sledování.
Zcela určitě by pracovala Dětská Rada Obce a zcela
určitě bychom poslouchali i děti, co se jim tady líbí a
nelíbí. Děti by na radnici nechodily jen na exkurzi. Zcela
určitě by se už realizovaly některé finančně méně náročné
projekty, připravené v létech 2006 – 2010, jako třeba
parkoviště v bytovkách, zateplení poslední bytovky
v sídlišti na návsi.
Zcela určitě by Strašice byly o něco více uklizené, než
za současného vedení, kterému nevadí denně chodit kolem
špinavé a křivé popelnice před radnicí na novém
asfaltovém koberci a zcela určitě už by byla natřena nová
pavlač u radnice. Zcela určitě by nestály u radnice schody
z betonových „bedňáků“, ale z pořádného kamene a
rozhodně by byly levnější než to, co tam je. Zcela určitě
by se komise pro veřejné zakázky sešla alespoň 5x za rok
a zcela určitě by se nikdy do Spoldomu nedostali nájemci,
kteří za půl roku pronájmu tam nasekají dluh. Zcela určitě
by byl levnější Barňák a zcela určitě by se ve Strašicích
neprovozoval život ve lži, jak popsal Václav Havel ve své
eseji Moc bezmocných: „Lze tedy říci, že ideologie – jako nástroj vnitromocenské komunikace
zajišťují mocenské struktuře vnitřní soudržnost – je v současném post-totalitním systému něčím, co
přesahuje „fyzickou“ stránku moci, co si ji do značné míry podmaňuje, a co jí zajišťuje i její
kontinuitu. Je to jeden z pilířů vnější stability tohoto systému. Tento pilíř však stojí na vratkém
základě, totiž na lži. Osvědčuje se proto jen potud, pokud je člověk ochoten žít ve lži.“

INZERCE

Vážení potencionální hosté.
Rádi Vás přivítáme v nově otevřené „Restauraci PDA“. Naším záměrem je
postupně vytvořit prostředí, ve kterém by jste se cítili spokojeně a třeba i jen půl
hodina vás odreaguje od každodenního shonu a starostí. Doufáme, že si
vychutnáte každé sousto na vašem talíři a budete se k nám rádi vracet. Mnoho
krásných chvil strávených na vašich i našich kulturních akcí přeje malý kolektiv
restaurace.
Prozatimní otevírací doba:

Po – čt: 11.00 – 22.00
Pá – so: 11.00 – 24.00
Ne:

18.00 – 22.00

Zároveň nabízíme pracovní místa (brigádně) do kuchyně. Není nutné vyučení,
ale chuť pracovat. Také výpomoc servisu hlavně při akcích. Tel.: 731 460 034.
Osobní jednání upřednostňuji. Každý den v otevírací době.

Pokud chybí dobrá vůle, zbývá jen vztek a zášť II.
V prosincovém Barňáku loňského roku jsem si dovolila napsat článek o chování pana zastupitele obce,
p.Nerada. Pan zastupitel zřejmě špatně snáší kritiku na svoji osobu, jelikož napsal, že jsem ho svým
článkem znectila. Můj názor je ale takový, že kde není cit, tam ani nikoho znectít nelze.
Abych se přiznala, tak nechápu člověka, který nesmyslně a uměle vytváří problémy, aby je pak
s horlivostí vlastní mohl rozpitvávat. Nechápu jeho nepřiměřenou kritiku nebo nesmyslné požadavky.
Už vůbec nechci odpovídat někomu, kdo neustále lže a chová se arogantním způsobem. A tak krátké
ohlédnutí za uplynulými roky.
V roce 2015 podal pan Ing. Nerad, člen ZO Strašice trestní oznámení na pana starostu, radu obce
a některé zastupitele ve věci podezření ze spáchání přečinu porušení povinnosti při správě cizího
majetku, případně dalších trestných činů, ke kterému mohlo dojít v souvislosti s pozdním uhrazením
faktury za provedené práce na realizaci zakázky výměny předávací stanice tepelného hospodářství
v obci Strašice, dále za pozdní úhrady faktur společnosti Skanska – Stavmonta za realizaci kanalizace
a vodovodu a využívání soukromého auditora k provedení přezkoumání hospodaření obce.
Prověřováním nebylo zjištěno naplnění skutkové podstaty trestného činu a došlo k odložení trestní
věci, neboť ve věci nejde o podezření z přečinu a není na místě věc vyřídit jinak. Já jsem osobně moc
ráda, že se pravda konečně ukázala a pan Nerad doufám konečně pochopil, že žádný trestný čin
spáchán nebyl.
Jeho konstatování, že byl v roce 2010 po volbách vykopnut z radnice, je přinejmenším úsměvné. No
nic. Pan Nerad by si měl udělat pořádek především ve své straně. Pokud vím, v roce 2010 kandidovala
zástupkyně Alternativy do obecního zastupitelstva. Pan Nerad po ní však chtěl, aby své místo
přenechala jinému kandidátovi. Zřejmě by více poslouchal jeho příkazů! Samozřejmě, že paní
zastupitelka to odmítla, byla přece zvolena občany Strašic. Nicméně to pan Nerad paní zastupitelce
neodpustil a začal jí ze života dělat peklo. Není tedy divu, že se paní zastupitelka raději domluvila se
členy ODS, než se členy Alternativy. Takové jednání je ze strany pana zastupitele Nerada opravdu
zarážející. Za vše si může pouze a jenom sám svým diktátorským a despotickým chováním.
V roce 2014 byli tři naši členové za ČSSD zvoleni do zastupitelstva. Hned po volbách jsme se s členy
naší strany domlouvali, s kým v žádném případě koalici neutvoříme a tou byla strana Alternativa.
Členy za ČSSD jsem byla pověřena jednat na vzniku možné koalice a již předem jsme měli
domluveno, za jakých podmínek. Sešla jsem se tedy se členy ODS a přednesla naše návrhy. Tím bylo
místo místostarosty a jedno místo v radě. Se členy jiných stran jsme tehdy vůbec nejednali.
Nyní bych chtěla ukázat na pár příkladech, jak si pan zástupce Alternativy vymýšlí a jedná. Pro mě
jsou to malichernosti, pro pana zastupitele zřejmě věci nesmírně důležité.
Pan zastupitel o mně napsal, že jsem psala v roce 2015 do Barňáku pouze 3 krát. Dokonce byl tak
pečlivý, že si spočítal i mé řádky! Je jasné, že je to lež, a myslím si, že pan zastupitel nerozhoduje o
tom, kolikrát a o čem budu psát. Nicméně by o tom zřejmě rád rozhodoval, tak jako o všem. Také
uveřejnil, že zápisy z rady obce do Barňáku nepíši já, že na to mám poskoky. Jaké již neuvedl, zřejmě
mu došla fantazie. Podle jeho slov je to pokrytectví, když se pod tyto zápisy do Barňáku podepisuji.
Vůbec nechápu, kde bere tato tvrzení a jaký pro to má důkaz. Je mi pana Nerada opravdu líto, když se
snaží veřejně lhát občanům Strašic! Také jeho poučování, jak tvořil zápisy z rady nebo usnesení ze
zastupitelstva obce, když byl místostarostou, mě opravdu nezajímá. Jeho radami, jak by měly podle
něj zápisy vypadat, se opravdu řídit nebudu! Zřejmě s těžkým srdcem bude muset pan zástupce
Alternativy i nadále číst mé zápisy beze změn.
Proč je panu zastupiteli divné, když na radě obce hlasujeme různě, také nechápu. Myslela jsem, že
se proto hlasuje proto, aby každý vyjádřil svůj názor. Podle pana zastupitele je to podivné, že
nehlasujeme všichni stejně. Měli bychom se tedy nejprve pana zastupitele zeptat, jak máme hlasovat?
Nutno ještě dodat, že rada obce pracuje v poklidné a přátelské atmosféře, nicméně pan zastupitel se
písemně vyjádřil, že se na radě hádáme a shazujeme panu starostovi věci ze stolu. Může se to někomu
zdát divné, ale já už si pomalu na takové nesmysly p. zastupitele Nerada postupně zvykám.
Jeho interpelace, ve kterých se mě ptá vždy nejméně třikrát na stejnou věc, také nechápu. Když
odepíši krátce, je to špatně. Když je odpověď delší, je to také špatně. Pak už jeden opravdu neví, co
pan zastupitel vlastně chce.
Co mě ale opravdu dostalo, je zmínka zástupce Alternativy pana Nerada, že chce ubytovávat
uprchlíky v našich obecních bytech!!! K tomu už je celkem zbytečné se vůbec a jakkoli vyjadřovat.

Neustále také pana zastupitele trápí, proč nepíšeme na web obce. Odpověď jsem mu napsala již
v loňském prosincovém Barňáku. Takže znovu pro p. zastupitele! Při bližším prozkoumání obecního
fóra jsme zjistili, že skoro ve všech oblastech se objevuje jedno a to samé jméno. A já si opravdu
nehodlám dopisovat každý den s člověkem, který zřejmě ke svému životu nutnost psaní řadí na první
místo. A ještě k tomu věci omílané pořád dokola a dokola.
Pana zastupitele Nerada již také více než půl roku zajímá, proč jsem nebyla na Valné hromadě VSR
v roce 2015. Ano, nebyla, pokaždé jsem však byla řádně omluvena a myslím si, že důvod své
nepřítomnosti mu sdělovat nemusím! Chápu, zřejmě ho to strašně zajímá, nicméně mu do toho vůbec
nic není!
Také napadání zaměstnanců obce mi nepřipadá v souladu s elementárními pravidly slušného
chování. Zřejmě ani nehodlá respektovat pravomoci volených představitelů a zaměstnanců úřadu. A už
vůbec by neměl uvádět ostatní zastupitele, úředníky a veřejnost vědomě v omyl, což dělá téměř
neustále!
Jak je kupříkladu možné, že jako místostarosta, který byl předsedou rozpočtového výboru, se ani
jednou nepodílel na tvorbě rozpočtu obce? Jak je možné, že veřejně na zastupitelstvu vykřikuje jména
dlužníků? Že by pan zastupitel nevěděl, že se to nesmí? O rekonstrukci bytových domů v minulých
letech raději pomlčím. Ještě dnes si občané stěžují na chyby, které za dohledu bývalého místostarosty
p. Nerada při této rekonstrukci vznikly. Nechci být škodolibá, ale ať si každý zamete nejprve před
svým vlastním prahem, než začne kritizovat ostatní!
Zvykem pana zastupitele je, že se prostě někde něco upraví, předělá a pak se kupříkladu občan
Strašic dozví, že jsme na radě rozhodli o ceně stočného. Ale pan zastupitel, by měl při svých
výjimečných vědomostech a schopnostech všeho druhu vědět, jak to s cenou stočného bylo a proč se
musela navýšit. Dokonce o tom byl napsán článek v Barňáku. Já prostě nerozumím jeho nesmyslným
a zavádějícím komentářům. Také si myslím, že to sám velmi dobře ví, ale proč občanům nepodávat
mylné informace, že?
Závěrem bych ráda poukázala, na čem se pan zastupitel podílel a co vlastně udělal pro občany
Strašic v posledních dvou letech, ale bohužel kromě lží a podání trestního oznámení mě nic nenapadá.
Sliby, že by všechno udělal jinak a lépe, jsou opět jen další lži na budoucí voliče.
Chování p. zastupitele se projevuje přílišnou sebeláskou, ješitností, přehnaným vědomím vlastní
důležitosti a zvýšenou potřebou být nadměrně obdivován. Snaží se dát svému okolí najevo svoji
nadřazenost a dokonalost. Touží po moci a veřejném úspěchu a vyžaduje, aby byl takto hodnocen i
svým okolím. Také si dělá nároky na plnění svých požadavků a představ, druhých využívá pouze
k dosahování svých vlastních cílů. Je závistivý a je také zřejmě přesvědčen o tom, že druzí závidí
jemu. O jeho arogantním chování ani nemluvě.
Takovému chování se říká narcismus a jednali tak především pyšní šlechtici.
Také jeho oblíbené motto: ,,Nepokusit se může být osudné “, by nebylo zas až tak špatné, nesmí
z toho ale člověk ztrácet rozum. To se pak píší samé hlouposti, chytá se za každé slovíčko a vznikají
ze všeho jen pouhé výmysly. Pan Nerad si zřejmě motto vykládá po svém: ,, Proč se teď nepokusit
obelhávat občany Strašic, ve volbách by to pak mohlo být osudné!“
Eva Buchová, místostarostka obce

Dne 23. 11. byla u tělocvičny ZŠ Strašice
odchycena andulka. Je to zelenožlutý
sameček, zřejmě ochočený. K vyzvednutí je
v Minizoo ve Strašicích.
Eva Buchová

Z dějin zahrádkářů ve Strašicích 47. část
Tak jak se střídají roky, tak podobně je to i s počasím a zvláště u nás ve Strašicích. Rok 2003 byl
vlivem nadměrných dlouhotrvajících teplot a tím i vláhového deficitu z pohledu ovocnářů velice
špatný. Velmi malá úroda jablek, včetně jejich kvality. Kdo neměl možnost vlastního zdroje vody, měl
velmi špatné výnosy i u zeleniny a drobného ovoce. Proto nebyla ani organizována výstava ovoce. Jak
bylo v poslední části psáno o zrušení „Třešňovky“, tak se i stalo. Výroční členská schůze se opět
konala v Posádkovém domě a za dobré účasti. Byl zorganizován zájezd pro členy na výstavu ovoce a
zeleniny do Lán, kde jsme zároveň navštívili i zámek – sídlo pana prezidenta, hrob T.G.Masaryka a
v druhé části zájezdu obnovený památník s růžovou zahradou v Lidicích. V tomto roce do
zahrádkářského nebe nás opustili členové pan Ota Stupka, pan František Bílek a paní Marie Janků. Jak
jsem se zmiňoval již na začátku patřil tento rok k těm opravdu horším. V příštím pokračování se
budeme zabývat rokem 2004 – rokem 100.výročí založení zahrádkářů ve Strašicích.
ČZS Strašice M.Hofman
Společenská rubrika
Dne 13.11.2016 se v obřadní síni
obecního úřadu ve Strašicích konalo
vítání nových občánků. Slavnosti se
zúčastnilo sedm z deseti narozených dětí
se svými rodiči. Starosta obce Jiří Hahner
přivítal do svazku obce Emmu
Vachulkovou, Nelu Vildmonovou, Elišku
Vanišovou,
Zitu
Ungermanovou,
Vendelína Kraidla, Nelu Šmolíkovou a
Kateřinu Švermovou. Již tradičně byl
slavnostní obřad zahájen pásmem
básniček přednesených dětmi z mateřské
školy.
Novým
občánkům
byl
předsedkyní Komise pro občanské
záležitosti obce Strašice, paní Janou Halamovou, předán malý dárek.

Plzeňský skart přeje příjemné prožití vánočních svátků, hodně
zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2017.

Vykupujeme: veškerý železný šrot, železo litinu, měď, hliník, mosaz, zinek, olovo, nerez, kabely, elektronický
odpad. Likvidace autovraků zdarma. Tel: 602 414 523, 602 208 996. www. plzenskyskart.

Redakce časopisu Barňák,
přeje všem čtenářům, spoluobčanům i návštěvníkům krásné a veselé prožití vánočních
svátků. Do Nového roku pak přeje hodně zdraví a štěstí. Našim dopisovatelům pak
přejeme inspiraci při psaní článků a těšíme se na další spolupráci v roce 2017.
Za redakci Mgr. Tomáš Makaj a Eva Lexová

DRAKIÁDA 2016
V neděli 23.10.2016 uspořádala Pionýrská
skupina Trojlístek Strašice tradiční akci na
hřišti pod lesem a to drakiádu.
Od rána to sice vypadalo, že se nepohne ani
list, natož nějaký drak, ale hned po obědě se
nám krásně vyčasilo a rozfoukalo a draci na
obloze lítali a divočili jeden přes druhého.
Sluníčko nám v tomto chladném povětří ještě
krásně svítilo a na drakovišti zavládla pohoda.
Naší drakiády se zúčastnilo zhruba 40 dětí se
svými rodiči. Když se dosytnosti vylítali,
mohli si opéci buřtíka, zahřát se teplým čajem
a občerstvit se zákuskem. Jako odměnu si děti
odnášeli malé papírové draky s ocáskem
z bonbónů. Děkujeme všem, kdo se naší drakiády
zúčastnili, doufáme, že se jim líbilo a srdečně
zveme všechny na další v příštím roce.
Pionýrská skupina Trojlístek Strašice

MARTINSKÝ LAMPIONOVÝ PRŮVOD
V úterý 8.11. 2016 se ve Strašicích uskutečnil
martinský průvod s lampiony obcí. Na začátku
obdržel každý podkovu od koně Sv. Martina a se
svými zapálenými lampionky se průvod vydal
směrem k Libuši, přes Kout a dále pak směrem do Dvora, kolem Dvorského rybníku, kostela a
tenisových kurtů. Zakončení průvodu bylo ve Společenském domě, kde všechny děti dostaly sladkou
odměnu a film Hotel Transylvánie 2.
Před Společenským domem měli ještě
možnost si zakoupit cukrovou vatu,
pendreky, perníčky a další mlsnoty.
Bezpečnost po celou dobu průvodu
zajišťoval příslušník Obecní policie,
za což mu patří veliký dík, neboť své
role se zhostil opravdu pečlivě.
Veliký dík patří rovněž všem, kdo se
průvodu zúčastnili i přes chladné a
mlhavé počasí.
Doufáme, že se průvod všem líbil a
těšíme se napřesrok s drobnými
organizačními změnami, které by
měly vést ke všeobecné spokojenosti všech zúčastněných.
Organizátoři akce Pionýrská skupina Trojlístek Strašice a Místní knihovna Strašice

Smutný listopad v muzeu? Ale kdeže!
RNDr. Martin Lang, Mgr. Tomáš Makaj
Je za námi listopad, měsíc s uplakaným počasím, Dušičkami, sem tam i s trochou toho sněhu. Celkově
hodnocený jako nejsmutnější měsíc roku. U nás to však neplatilo! Na smutek nebyl ani čas, ani nálada.
Spíš by se dalo říci, že bylo veselo a také kvůli
práci nezbýval potřebný prostor pro nostalgii a
sentiment.
Skončila výstava výtvarných prací Terezy
Chudáčkové. Část obrazů však odputovala do
Hořovic na festival Brdské múzy, jak povíme
níže. Výstavu nahradila nová, tentokrát z díla
rokycanského malíře a grafika Martina Korandy.
Ač poměrně mladý, umělec představil opravdu
slušné portfolio svých prací, uspořádané jako
průřez dosavadní tvorbou. Vernisáž měla pěknou
řádku zájemců. Poznamenejme na okraj, že
mnozí z vás Martina Korandu znají spíš coby
člena známé skupiny historického šermu, než jako výtvarníka. Jeho obrazy a grafiky však rozhodně
stojí za zhlédnutí! Vidět je můžete ještě do konce ledna příštího roku.
Strašická kultura se zajímavě prezentovala
na letošním festivalu Brdské múzy, který se
pomalu stává pěknou tradicí. V listopadu, v
hořovickém klubu Labe, nejprve v dětském
odpoledni rámovaném divadlem Na Holou
představil M. Lang s V. Šestákem knížku Na
týden pohádky z mirošovské zahrádky v
podobě autorského čtení. Balíček knížek, jejž
autoři měli sebou, byl v mžiku rozebrán. Do
konce listopadu však bude k disposici dotisk,
který financovalo Město Mirošov.
Následoval poetický večer v podání básníků
neformálního uměleckého sdružení Prašivina,
kdy své verše předvedli (abecedně) Julius
Jindra, Martin Lang, Tomáš Makaj, Petr Matějka, František Slavík a jako host večera je doprovodil
svými povídkami Ondřej Vaculík. Konečně Prašivina reprízovala svůj úspěšný divadelní kus Kuráž
podle
barokního
autora
Grimmelshausena. Kromě toho
paralelně
probíhá
výstava
výtvarných prací, kde byla a stále
jsou vystavena díla již zmíněné T.
Chudáčkové,
ale
i
Lucie
Laštovičkové a Renaty Převrátilové.
Za muzeum se zúčastnil „křtu“
nového sborníku Podbrdsko Martin
Lang, který do letošního čísla
přispěl
článkem
o
zániku
Vojenského újezdu Brdy a otevření
CHKO Brdy. Stať byla dokončením
práce s tímto tématem, jejíž první
část vyšla loni. Sborník je k dostání
v pokladně našeho muzea. Tomáš
Makaj pokřtil knihu 100 zajímavostí ze starých Brd nejprve v nejmenovaném plzeňském kasinu, které
spolupracuje s nakladatelstvím Starý most, poté se další křest konal v rožmitálském Kulturním domě.

Samozřejmě autor neošidil ani strašické občany, které potěšil
přednáškou „ Historické zajímavosti ze Středních Brd“, která
byla zaměřena i na kapitoly, které se v knize neobjevily. Knižní
kulturu a produkci strašického muzea i Brdské edice pak
prezentoval na akci „ Šikovné ručičky, která se konala v areálu
kláštera sv. Dobrotivé v Zaječově. Listopadové přednáškové
aktivity zakončil v Muzeu Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech,
kde se věnoval tématu zaniklých brdských řemesel.
Původně jsme chtěli provést úklid někdejšího Lesního divadla v
Obecním lese. Bohužel, 12. listopadu, kdy k akci mělo dojít,
nasněžilo, a tak nezbylo, než ji odložit na jaro příštího roku.
Zástupce muzea M. Lang se po boku pana starosty J. Hahnera
zúčastnil jednání na Kraji v pracovní skupině ustavené pro řešení
protipovodňové ochrany na Klabavě. Bohužel, názor všech
zúčastněných na vodní dílo Amerika zůstává zatím nezměněný a
nedošlo tak k žádnému pokroku, který by alespoň sblížil
stanovisko Povodí Vltavy a některých obcí se stanoviskem obce
Strašice, jež se k uvažovanému suchému poldru s gigantickou
sypanou hrází v údolí u Ameriky staví zcela zamítavě.
Jiří Hahner, Tomáš Makaj a Martin Lang byli v PDA Jince přítomni na předvedení Interpretačního
plánu navrhovaného Domu přírody v areálu zámečku Tři trubky. Přestavbu na Dům přírody chystá ve
své režii s. p. Vojenské lesy a statky, přípravou plánu byla pověřená organizace ISID. Naši zástupci v
proběhlé diskusi k projektu zdůraznili, že Tři trubky jsou stavbou tohoto typu zcela unikátní na sever
od Alp, a proto je třeba tuto skutečnost
i v novém poslání objektu respektovat.
Jednou z opravdu milých akcí strašické
obce a její kultury bylo rozsvícení
Vánočního stromu v parčíku před
radnicí. Koncert českých vánočních
koled zazněl v podání dechové kapely
Pohodovky z radničního balkonu nad
nádvořím ihned po krátkém projevu
starosty obce a rozsvícení stromu.
Program a snad i pohoštění s gulášem,
svařeným vínem, čajem a pestrou směsí
zákusků přilákal více než tři stovky
diváků
a
posluchačů.
Všem,
muzikantům, zaměstnankyním obce i
šikovným rukám kolektivu údržby, ale
i návštěvníkům náleží poděkování. V příštím roce proběhne úprava parčíku podle architektonické
studie, a tak budeme advent moci přivítat s instalovaným Strašickým betlémem.
Co zbývá dodat v tomto letošním posledním čísle Barňáku? Přání všem lidem dobré vůle, aby prožili v
klidu a míru Vánoce a mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v Novém roce!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odbor Kultury obce Strašice a KKST připravují na 7. ledna 2017 tradiční florbalový
turnaj. Podrobněji budeme informovat na plakátovacích plochách a webových
stránkách.
Redakce časopisu Barňák sídlí v Místní knihovně v budově Společenského domu (PDA). O změnách
redakčních pravidel vás budeme včas informovat.
Příspěvky můžete odevzdávat do Místní knihovny nebo odesílat na emailovou adresu: Barnak@email.cz
Podrobná publikační pravidla jsou na: http://www.knihovnastrasice.eu/images/stories/dokumenty/pravidlabarnak.pdf.

Uzávěrka Barňáku je 25. dne v měsíci.

Barňák vychází jednou v měsíci.

