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Více než sto dobrovolníků se v uplynulých dnech zapojilo
do třetího ročníku strašického gruntování Ukliďme Strašice!
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Zápis z Rady obce č. 70/03/18 (21.3.2018); Zápis z Rady obce č. 71/04/18 (11.4.2018); Obecní policie informuje;
Brdská studánka Bublalka dostává novou tvář; Zajímavosti ze ZŠ Karla Vokáče; Den Země v Mateřské škole;
Okresní soutěž všestrannosti; Investice obcí; „Ukliďme Strašice!“; Oslava 200 let „staré školy“ ve Strašicích;
Z muzea a kultury v předvečer máje; Muzejní noc 2018; Pohádkový les 2018; Pozvánka na pořad „Zajímavosti ze starých Brd“;
Nabídka na provozování klubového zařízení TJ SPARTAK Strašice; Pozvánka na výlet do Rožmitálu pod Třemšínem.
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Zápis z Rady obce č. 70/03/18 (21. 3. 2018)
J. Hahner, E. Buchová

Doklady a informace na vědomí
1. Informace: Společnost EKO-KOM, a.s. předložila
čtvrtletní výkaz ohledně svozu tříděného odpadu z obce
Strašice. Celkem bylo ve 4. čtvrtletí vyvezeno 19,645 t
odpadu, odměna za zajištění využití odpadů z obalů
činila 46 tis. Kč, za zajištění zpětného odběru byla
poskytnuta částka ve výši 12 tis. Kč.

2. Informace: RO byl předložen zápis z jednání se zástupci organizátora veřejné dopravy POVED a náměstkem Plzeňského kraje ohledně plánované úpravy
jízdních řádů od roku 2020. Jednání se účastnili
i starostové okolních obcí (Cheznovice, Těně, Dobřív).
V souvislosti s vybudování nového tunelu na železniční
trati Rokycany – Plzeň budou zrušeny některé přímé
autobusové spoje do Plzně a zpět do Strašic. Důvodem
je nízký počet cestujících a zrychlení spojení mezi
Rokycanami a Plzní.

Projednáno
1. Rozbor hospodaření - Inzula
RO projednala Rozbor hospodaření společnosti Zdeněk
Smejkal – INZULA k 31.12.2017. Výnosy v tomto období
byly ve výši 13 mil. Kč, na výdaje bylo vynaloženo 4,328 mil.
Kč, odvod z hospodářské činnosti činil 6,248 mil. Kč. Za rok
2017 bylo předáno 11 bytů do užívání, za zařizovací
předměty bylo utraceno 692 tis. Kč.
RO Rozbor hospodaření společnosti Zdeněk Smejkal
– INZULA k 31. 12. 2017 schválila.

2. Žádost o pronájem nebytových prostor
– P. Ištók
RO opět projednala žádost o pronájem nebytového
prostoru v č.p. 564 za účelem zřízení sklepu. Dle sdělení
správce BF jsou prostory prázdné a lze je k těmto účelům
využít, cena za pronájem činí 35 Kč/m2. Záměr pronájmu
byl již zveřejněn.
RO žádost o pronájem nebytového prostoru schválila.

3. Smlouva o umístění telekomunikačních
zařízení a datových rozvodů
RO projednala návrh Smlouvy o umístění telekomunikačních zařízení a datových rozvodů pro distribuci vysokorychlostního internetu mezi společností ARENIS s.r.o. a Obcí
Strašice. Společnost ARENIS s.r.o. svůj záměr již prezentovala v roce 2016, kdy byl tento záměr schválen Radou
obce Strašice usnesením č. 35/07/16-5, z kapacitních
důvodů však zatím k realizaci záměru nedošlo. Společnost
má v plánu vybudovat optickou síť s vysokorychlostním
internetem, první etapa bude probíhat v sídlišti u hřiště.
Optická síť bude k dispozici i pro potřeby obce (kamerový
systém, internet, atd.).
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RO Smlouvu o umístění telekomunikačních zařízení
a datových rozvodů pro distribuci vysokorychlostního
internetu mezi společností ARENIS s.r.o. a Obcí
Strašice schválila.

4. Výpůjčka pozemku – ZO ČZS Strašice
RO projednala možnost výpůjčky části pozemku p.č. 134/2,
na kterém je postaven přístřešek sloužící nejen zahrádkářům. S organizací bude uzavřena smlouva o výpůjčce.
RO záměr vypůjčit část pozemku p. č. 134/2 v k. ú.
Strašice schválila.

5. Inspekční zpráva – Česká školní inspekce
RO projednala Inspekční zprávu a protokol o kontrole, který
vyhotovila Česká školní inspekce při své inspekční činnosti
v ZŠ Strašice v termínu 17. 1. - 22. 1. 2018. Z hodnocení
školní inspekce vyplynula jistá doporučení, např. dovybavení učeben moderní didaktickou technikou, vzdělávání
pedagogických pracovníků zaměřit na efektivní práci
s pomůckami, atd. Inspekční zpráva bude zveřejněna na
webových stránkách České školní inspekce
RO Inspekční zprávu ČŠI vzala na vědomí. RO Protokol
o kontrole vzala na vědomí.

6. Žádost o přidělení parkovacího místa
– M. Pajer
RO projednala žádost o přidělení parkovacího místa
pro držitele průkazu ZTP na parkovišti u pošty.
RO žádost schválila.

7. Místní akční plán rozvoje vzdělávání
RO projednala znění Místního akčního plánu rozvoje
vzdělávání pro území správního obvodu obce s rozšířenou
působností Rokycany včetně jeho obsahových částí.
RO Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území
správního obvodu obce s rozšířenou působností
Rokycany schválila.

8. Žádost o prominutí poplatku – R. Sedláček
RO projednala žádost o prominutí poplatku za svoz odpadu
pro rok 2018, žadatel je dlouhodobě v zahraničí.
RO poměrné snížení poplatku dle žádosti schválila.

9. Zápis z jednání Komise pro kulturu, sport
a turismus
RO projednala Zápis z jednání Komise pro kulturu, sport
a turismus. Komise se mimo jiné zabývala akcemi, které
proběhnou na jaře a dále komise začala připravovat
program na posvícení.
RO doporučuje komisi začít plánovat oslavy 100 let vzniku
republiky.
RO Zápis z jednání Komise pro kulturu, sport a turismus ze dne 5. 2. 2018 vzala na vědomí.
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10. Zápis z jednání Komise pro občanské
záležitosti
RO projednala Zápis z jednání Komise pro občanské
záležitosti. Dne 22. 3. proběhne setkání seniorů ve společenském domě, na programu bude cyklus přednášek,
vystoupení děti s orientálními tanci, k poslechu a tanci
zahraje Cheznovanka.
RO Zápis z jednání Komise pro občanské záležitosti ze
dne 26. 2. 2018 vzala na vědomí.

11. Zápis z jednání Bytové komise
RO projednala Zápis z jednání Bytové komise ze dne
7. 2. 2018. Tentokrát nebyl přidělen žádný byt, neboť žádný
byt nebyl volný. Příští jednání komise proběhne 4. 4. 2018
od 16 hodin.
RO Zápis z jednání Bytové komise ze dne 7. 3. 2018
vzala na vědomí.

12. Přísedící okresního soudu
RO projednala nominaci na pokračování ve funkci přísedící
Okresního soudu v Rokycanech u paní L. Červenkové.
Zvolení bude projednáno na jednání zastupitelstva obce
26. 4. 2018.
RO žádost vzala na vědomí.

13. Žádost o pronájem zkušebny – M. Egner
RO projednala žádost o pronájem zkušebny v budově č. 16.
RO žádost vzala na vědomí. RO záměr pronájmu

místnosti v budově č. 16 schválila.
14. Požadavek na úklid společných prostor
RO projednala návrh nájemníků z domu č. p. 496 - 497
ohledně zajišťování úklidu společných prostor najatou
ﬁrmou, neboť v daném vchodu nejsou dodržovány termíny
úklidu od jednotlivých nájemníků.
RO provádění úklidu společných prostor v domě
č. p. 496 - 497úklidovou ﬁrmou schválila.

15. Žádost o převedení nájemního vztahu
– R. Krajdl
RO projednala žádost o převod pronájmu zkušebny v budově č. 16 ze současného nájemce Davida Plimla na žadatele.
RO žádost vzala na vědomí. RO záměr pronájmu
místnosti v budově č. 16 schválila.

17. Rozbor hospodaření – Obec Strašice
RO projednala Rozbor hospodaření a účetní závěrku obce
Strašice k 31. 12. 2017. Příjmy po konsolidaci byly ve výši
62,417 mil. Kč, výdaje činily 54,275 mil. Kč. Na splátky
úvěrů bylo vynaloženo 3,761 mil. Kč. Výsledkem hospodaření je zisk 11,361 mil. Kč. RO byla rovněž předložena
Inventarizační zpráva za rok 2017. Termíny inventarizace
byly dodrženy, celkem byl vyřazen majetek v hodnotě
265 tis. Kč.
RO Rozbor hospodaření obce Strašice 31. 12. 2017
schválila. RO Účetní závěrku obce Strašice za rok 2017
schválila. RO Inventarizační zprávu za rok 2017
schválila.

18. Jmenování komise pro konkurzní řízení
RO projednala návrh starosty obce ohledně jmenování
konkurzní komise pro konkurzní řízení na výběr nového
ředitele ZŠ Strašice. Za zřizovatele budou do komise
jmenováni Jiří Hahner (předseda komise) a Josef
Kotnauer, za příspěvkovou organizaci Ing. Pospíšil, za
školskou radu paní J. Sazimová, za Českou školní inspekci
Ing. Honzík, za Krajský úřad Mgr. Černá, za ředitele
obdobné školy Mgr. Judl. Tajemníkem konkurzní komise
bude jmenován Mgr. Svoboda jako zaměstnanec
zřizovatele, členem komise s poradním hlasem bude
právní zástupce Mgr. Tomáš Šmucr. První jednání komise
proběhne 11. 4. 2018, uchazeči budou k ústním pohovorům
pozváni na 2. 5. 2018.
RO jmenovala Konkurzní komisi pro výběr ředitele ZŠ
Strašice ve složení: Jiří Hahner (předseda), Josef
Kotnauer, Ing. Vladimír Pospíšil, Jana Sazimová, Ing.
Pavel Honzík, Mgr. Michaela Černá, Mgr. Rostislav
Judl, Mgr. Tomáš Šmucr (s hlasem poradním), Mgr.
Tomáš Svoboda (tajemník komise).

19. Zadání projektové dokumentace
RO projednala návrh na zadání projektové dokumentace
na opravu budovy obecní policie (oprava pláště budovy,
oprava střechy, změna některých dispozic, výměna oken,
oprava sociálních zařízení). Částka na pořízení projektové
dokumentace byla vyčleněna v rozpočtu obce. Případná
oprava by mohla být hrazena z dotačního titulu.
RO pořízení projektové dokumentace na opravu
budovy obecní policie schválila.

16. Žádost o pronájem sálu – Z. Stupková
RO projednala žádost o pronájem sálu za účelem uspořádání dětského bazárku s oblečením pro občany Strašic
a okolí v termínu 13. - 14. 4. 2018. Sobota 14. 4. by byla
prodejním dnem.
RO pronájem sálu dle žádosti 374/18 schválila.
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Zápis z Rady obce č. 71/04/18 (11. 4. 2018)
J. Hahner, E. Buchová

Projednáno
1. Rozbor hospodaření – Služby obce
Strašice s.r.o.
RO projednala Rozbor hospodaření společnosti Služby
obce Strašice s.r.o. k 31.12.2017. Celkové tržby činily
12,649 mil. Kč, náklady dosáhly výše 12,443 mil. Kč.
Největší položkou nákladů byl nákup plynu v hodnotě
6,257 mil. Kč. Čistírna odpadních vod vykázala zisk ve výši
153 tis. Kč, skládka vykázala zisk ve výši 96 tis. Kč, tepelné
hospodářství vykázalo zisk ve výši 414 tis. Kč. Rozbor
hospodaření bude projednán v rámci valné hromady na
jednání 2.5.2018.
RO Rozbor hospodaření společnosti Služby obce
Strašice s.r.o. k 31.12.2017 vzala na vědomí.

2. Rozbor hospodaření ZŠ Strašice
RO projednala Rozbor hospodaření a účetní závěrku ZŠ
Strašice k 31. 12. 2017. Z rozpočtu zřizovatele bylo
poskytnuto 3,6 mil. Kč, tyto prostředky byly čerpány z 82 %.
ZŠ Strašice rovněž požádala o schválení převodu
zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2017 ve výši
634.378,43 Kč do rezervního fondu.
RO Rozbor hospodaření a účetní závěrku ZŠ Strašice
za rok 2017 schválila. RO převod zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ Strašice ve výši 634.378,43 Kč
do rezervního fondu schválila.

3. Návrh rozpočtu MŠ Strašice
RO projednala návrh rozpočtu MŠ Strašice na rok 2018.
MŠ Strašice předpokládá příjmy od zřizovatele ve výši
1,4 mil. Kč, ze školného bude čerpat 140 tis. Kč. Na teplo
bude vyčleněno 600 tis. Kč, na opravy a údržbu 200 tis. Kč.
RO Návrh rozpočtu MŠ Strašice na rok 2018 schválila.

4. Výpůjčka pozemku – ZO ČZS Strašice
RO projednala na minulém jednání možnost výpůjčky části
pozemku p.č. 134/2, na kterém je postaven přístřešek
sloužící nejen zahrádkářům. RO se zabývala zněním
smlouvy o výpůjčce pozemku. Záměr vypůjčit majetek obce
byl zveřejněn na úřední desce.
RO vypůjčit část pozemku p. č. 134/2 v k. ú. Strašice ZO
Českého zahrádkářského svazu Strašice schválila.

5. Licenční smlouva - OSA

6. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – RYTA s.r.o.
RO projednala návrh dodatku ke smlouvě o dílo na zakázku
„Rekonstrukce střechy bytového domu č.p. 494, 495 ve
Strašicích“. Předmětem dodatku je navýšení ceny díle
o odsouhlasené vícepráce ve výši 9.197 Kč v souvislosti
s modernizací TV vysílání.
RO Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi Obcí Strašice
a společností RYTA s.r.o. schválila.

7. Dodatky ke smlouvám - TRIADA
RO projednala znění dodatků ke smlouvám se společností
TRIADA, která poskytuje software k provozu úředních
činností (evidence obyvatel, pokladna, účetnictví, atd.).
Dodatky byly navrženy s ohledem na budoucí účinnosti
nové směrnice na ochranu osobních údajů GDPR.
RO Dodatek k Licenční smlouvě se společností Triada,
spol. s r.o. schválila. RO Dodatek ke Smlouvě o technické podpoře se společností Triada, spol. s r.o. schválila.

8. Žádost o změnu nájemce – R. Krajdl
RO projednala žádost o změnu nájemce ve zkušebně
v domě bez č.p. na st. p. č. 568/59 v k. ú. Strašice z D. Plimla
na R. Krajdla. Záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední
desce OÚ Strašice.
RO převod nájmu dle žádosti schválila.

9. Žádost o pronájem zkušebny – M. Egner,
M. Kůda
RO projednala žádosti ohledně pronájmu zkušebny v budově bez č. p. na st. p. č. 568/59 v k. ú. Strašice. Na základě
zveřejněného záměru pronájmu byly předloženy dvě
žádosti, a to žádost pana M. Egnera a pana M. Kůdy.
RO žádost č.j. 362/18 neschválila.
RO žádost č.j. 378/18 neschválila.

10. Žádost o splátkový kalendář – č.j. 462/18
RO projednala žádost o schválení splátkového kalendáře
na dluh na nájemném ve výši 12.354 Kč. Na daný dluh byl
rozhodnutím Okresního soudu v Rokycanech vydán
platební rozkaz, který však nebyl dodržen. Žadatel žádá
o rozložení dluhu do 4 splátek.
RO žádost neschválila.

RO projednala návrh licenční smlouvy s OSA ohledně
vystoupení kapely Signál v rámci Obecního plesu. Obci byl
vyměřen poplatek ve výši 1.029 Kč.
RO licenční smlouvu schválila.
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16. Žádost o prominutí poplatku – R. Murtinger
11. Zápis z jednání Komise životního prostředí
RO projednala Zápis z jednání Komise životního prostředí
ze dne 28. 3. 2018. Komise doporučila pokácet 5 ks jasanů
ve Dvoře, 1 ks stříbrného smrku na Huti, 1 ks smrku
v Koutě. Člen komise F. Dragoun oznámil rezignaci na
členství v této komisi z osobních důvodů.
RO Zápis z jednání Komise životního prostředí ze dne
28. 3. 2018 vzala na vědomí. RO Františka Dragouna z
Komise životního prostředí odvolala. RO jmenovala
Ing. Zdeňku Lazebníkovou členem Komise životního
prostředí.

12. Zápis z jednání Bytové komise
RO projednala zápis z jednání Bytové komise ze dne
4. 4. 2018. Komise doporučila přidělit byt 2+1 v č.p. 446
paní I. Čermákové (odkup pohledávky), byt 1+1 v č.p. 561
paní V. Froňkové, byt 3+1 v č. p. 559 paní J. Laho, byt 2+1
v č. p. 445 paní M. Bilderové, byt 2+1 v č. p. 501 paní K.
Furišové. Příští jednání komise proběhne 2. 5. 2018 v 16,30
hod.
RO přidělení bytů dle doporučení Bytové komise ze
dne 4. 4. 2018 schválila.

13. Zápis z jednání Komise pro partnerské obce
RO projednala zápis z jednání Komise pro partnerské obce
ze dne 26. 3. 2018. Komise se zabývala výletem do
partnerské obce Mark Hohenfels, který se uskuteční
28. 4. 218. Bylo sděleno, že byli pozvání fotbalisté Markt
Hohenfels na turnaj přípravek dne 8. května. Příští jednání
proběhne 14. 5. 2018.
RO zápis z jednání Komise pro partnerské obce ze dne
26. 3. 2018 schválila.

14. Zápis z jednání Komise pro kulturu, sport
a turismus
RO projednala zápis z jednání Komise pro kulturu, sport
a turismus ze dne 9. 4. 2018. Komise se zabývala především žádostmi o dotace z rozpočtu obce a navrhla jejich
rozdělení. Celkem bude rozděleno 350 tis. Kč. Dále se
komise zabývala akcemi v následujících měsících (duben –
Pálení čarodějnic, květen – zájezd do Rožmitálu p. Tř.,
2. 6. – Pohádkový les, 8. 6. – Muzejní noc, 9. 6. – 200 let
založení strašické školy). Příští jednání komise proběhne
14. 5. 2018. RO navrhla dílčí úpravy rozdělení dotačních
prostředků.
RO Zápis z jednání Komise pro kulturu, sport a turismus ze dne 9. 4. 2018 vzala na vědomí.

15. Zpracování cenové nabídky – Větráme školy
RO projednala nabídku společnosti „Větráme školy“ (Jitigo
s.r.o.) ohledně zajištění systémového měření vnitřního
prostředí dotčených prostor, dále zpracování projektové
studie navazující na výsledky měření. Cena studie včetně
měření je 19 tis. Kč bez DPH.
RO nabídku společnosti Jitigo s.r.o. neschválila.
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RO projednala žádost o prominutí poplatku za svoz odpadu
na rok 2018 pro osoby R. Murtinger, M. Murtinger,
E. Murtinger, F. Murtinger. Všechny osoby se dlouhodobě
zdržují v zahraničí.
RO prominutí poplatku dle žádosti schválila.

17. Žádost o prominutí poplatku – P. Penker
RO projednala žádost o ukončení platby poplatku na svoz
odpadu k 31. 3. 2018. Žadatel prodal nemovitost a od
29. 3. 2018 se bude dlouhodobě zdržovat v zahraničí.
V případě, že bude mít žadatel trvalé bydliště i nadále v obci
Strašice, je nutné, aby žadatel každoročně dokládal čestné
prohlášení o pobytu v zahraničí.
RO ukončení platby poplatku dle žádosti schválila.

18. Vyhodnocení došlých nabídek
RO projednala protokoly o vyhodnocení předložených
nabídek, které hodnotila Komise pro veřejné zakázky dne
11.4.2018. Komise se zabývala nabídkami na zakázky:
Úprava okolí radnice v obci Strašice, Revitalizace ploch
v okolí Společenského domu Strašice – II. etapa, Fasáda
radnice – Strašice – poptávka. Nabídku na zakázku
„Úprava okolí radnice v obci Strašice“ doručili tři uchazeči,
nejlevnější nabídku předložila společnost BAGGER BS
s.r.o. s nabídkovou cenou 1.311.705 Kč bez DPH. Nabídku
na zakázku „Revitalizace ploch v okolí Společenského
domu Strašice – II. etapa“ předložili tři uchazeči, nejlevnější
nabídku předložil Tomáš Tonár, Cheznovice 72, s nabídkovou cenou 1.187.637,50 Kč bez DPH. Obec Strašice
dále poptala realizaci fasády na budově radnice, nabídku
dodali čtyři uchazeči, nejlevnější nabídku předložila
společnost AFILADERA s.r.o. s nabídkovou cenou
719.500 Kč.
RO realizaci zakázky “Úprava okolí radnice v obci
Strašice“ společností BAGGER BS s.r.o., IČ 05527601,
dle předložené nabídky schválila. RO realizaci zakázky
„Revitalizace ploch v okolí Společenského domu
Strašice – II. etapa“ ﬁrmou Tomáš Tonár, Cheznovice
72, IČ 61158437, dle předložené nabídky schválila. RO
realizaci zakázky „Fasáda radnice – Strašice“ společností AFILADERA s.r.o., IČ 24226327, dle předložené
nabídky schválila.

19. Zápis z prvního jednání konkurzní komise
RO projednala zápis z prvního jednání konkurzní komise
na obsazení funkce ředitele Základní školy Karla Vokáče
Strašice. Do konkurzu se přihlásilo pět uchazečů. Komise
doporučila pozvat všechny uchazeče ke konkurznímu
řízení. Někteří uchazeči budou muset doplnit chybějící
nebo neúplné dokumenty. Konkurzní řízení bude probíhat
2. 5. 2018, řízené rozhovory budou probíhat v intervalu
30 min.
RO doporučení Konkurzní komise dle zápisu z prvního
jednání komise ze dne 11. 4. 2018 schválila. RO
požadovala doplnit neúplné dokumenty do 30. 4. 2018
do 11:00 hod.
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20. Rozpočtové opatření obce Strašice č. 1-2018
RO projednala Rozpočtové opatření obce Strašice
č. 1-2018, které obsahuje drobné úpravy v souvislosti
s proběhlými prezidentskými volbami.
RO Rozpočtové opatření obce Strašice č. 1 - 2018
schválila.

21. Program jednání ZO
RO projednala návrh programu jednání ZO Strašice dne
26. 4. 2018. RO navrhla, aby se jednání ZO řídilo
následujícím programem:
1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Schválení orgánů jednání
4. Náměty a podněty občanů
5. Účetní závěrka Obce Strašice za rok 2017
6. Rozpočtové opatření obce Strašice č. 1-2018

Vyhodnocení – informační zpráva
za měsíc březen a duben 2018

7. Prodej majetku obce
a) žádost o prodej budovy na st. p. 568/59
– J. Havelka
b) žádost o prodej pozemku – B. Mašková
8. Žádost o dotaci z rozpočtu obce – TJ Spartak
Strašice z.s.
9. Schválení přísedícího Okresního soudu v
Rokycanech
10. Stanovení počtu zastupitelů pro volební období
2018-2022
11. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZO Strašice
12. Kontrola usnesení
13. Interpelace zastupitelů
14. Návrh usnesení
15. Závěr
RO návrh programu jednání ZO Strašice dne 26. 4. 2018
schválila.

V případě nutnosti volejte na

tel.: 371 585 731

Za měsíc prosinec a leden řešila OPS tyto přestupky:

Doprava

46 x přestupek – řešeno
v blokovém řízení
(rychlost, CHKO)
33 x oznámení odboru dopravy 2 x jízda bez ŘO

Veřejný pořádek

7 x přestupek

Občanské soužití

3 x přestupek

Proti majetku

4 x přestupek

OZV č.2/2012

5 x přestupek

OZV č.2/2015

11 x přestupek

Nález věci

1 x klíče
2 x nález peněženky s doklady

Ověřování pobytu /
asistence vystěhování z bytu

9x

Řešení stížnosti občanů

3x

Součinnost s PČR OO Hrádek

7x

Kontrola mladistvých
na požívání alkoholu

4x

Květen 2018 - ROČNÍK XXV

Vážení občané,
v květnovém výtisku měsíčníku Barňák bych Vás chtěl seznámit s událostmi za uplynulé 2 měsíce z pohledu Obecní
policie Strašice.

Veřejný pořádek
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2) Pálení biologického odpadu (listí) lze provádět za
podmínek stanovených jednotlivými obcemi (nežádoucí
znečišťování ovzduší, obtěžování okolí apod.) jen na
předem připravených a přiměřeně velkých hromadách za
trvalé přítomnosti alespoň jedné dospělé osoby a
prostředků na prvotní hasební zásah.

Hořlavý biologický odpad může fyzická osoba
spalovat jen za podmínek, že:
a) pálení provádí na vlastním pozemku a v dostatečné
bezpečné vzdálenosti od budov a volných skládek, např.
palivového dřeva apod.
b) pálení provádí osoba starší 18 let. Osoby mladší mohou
tuto činnost vykonávat jen za dozoru dospělé osoby
c) pálení nesmí být prováděno v období dlouhotrvajícího
sucha, za větrného počasí apod.
d) po ukončení pálení ohniště bezpečně uhasí a následně
provádí kontrolu po dobu nejméně 8 hodin
V případě nedodržení a porušení zákonu může být fyzické osobě uložena pokuta do 25.000 Kč a u právnické
osoby pokuta do výše 500.000 Kč.
Odkládání materiálu (kovový stolek !!!!, dřevěné poličky)
ke kontejneru před ZŠ v sídlišti Spartak.
Odkládání velkého množství objemových krabic a plastů ke
kontejnerům - opět máme sběrný dvůr. Firma z obsluhy
vozidla tento nepořádek uklízet ani třídit nebude a nakonec
to musí uklidit pracovníci obce. Za tento nepořádek byli
řešeni 3 přestupci sankcí.
Toto jsou ukázky, jak někteří občané páchají přestupky proti
veřejnému pořádku a kazí tak vzhled obce.

Upozornění

Doporučení:
Rozložitelný odpad dát do svého kompostu, nebo do
kontejnerů na bioodpad po obci, nebo odvézt do sběrného dvora. Pokud se jedná o velké množství větví, je
možno odvést na bývalé hřiště Dukla, kde se ukládají a
následně budou ﬁrmou štěpkovány. Tímto doporučením se vyhnete nepříjemným okolnostem.

Trestná činnost
Páchání trestné činnosti jako je úmyslné poškozování cizí
věci, krádež - dopravního značení, poškození skla
vchodových dveří neznámým pachatelem v sídlišti
Spartak.

Zahájily se jarní práce na zahradách (hrabání starého
listí, řezání stromů, vyhrabávání staré trávy atd.), ale
co s tím?
1) Pálení staré trávy i ostatních porostů v souvislých
plochách je zákonem o požární ochraně zakázáno. Hrozí
nebezpečí přenesení požáru na jiný objekt nebo plochu
podobnou té spalované, a to po povrchu suché vegetace,
zanesením ohně větrem nebo i konvektivními proudy
horkých spalin s jiskrami a v neposlední řadě přenesením
ohně v podloží. Jsou známé případy např. vzplanutí lesa po
dvou týdnech ve vzdálenosti až sedmdesáti metrů od původního místa pálení. Bohužel jsou každoročně zaznamenávány i případy udušení lidí v kouři a v neposlední řadě
i uhoření při nezvládnutém, původně jen malém kousku
vypalované plochy.
Ing. Frajt Luboš, velitel obecní policie Strašice

Květen 2018 - ROČNÍK XXV
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Brdská studánka Bublalka dostává novou tvář
Jiří Hahner – starosta obce
Již po druhé se sešla rada obce na brigádě u Tissého
potoka. Cílem prací bylo opravit známou strašickou
studánku Bublalka. Nejprve jsme vyčistili prameniště
a postavili z kamenů vlastní těleso studánky. Zastřešení,
které vyrobil pan Jiří Dospěl, jsme osadili na uvedenou
kamennou konstrukci. Součástí prací byly také terénní
úpravy okolí a vysekání náletových dřevin. Z kamenů jsme
vyrobili i přírodní schodiště, po kterém mohou návštěvníci
hladce zdolat terénní převýšení. Je rozhodně důležité, že
tato tradiční studánka postupně získává novou tvář a
hlavně bude zachráněna i pro příští generace. Nyní nás
čeká ještě osadit informační tabuli a objednat laboratorní
rozbor vody. Naším záměrem je také vybudovat v blízkosti
studánky dřevěné sezení pro odpočinek návštěvníků.
Rozhodně stojí za to se do těchto míst vydat na procházku
a pokochat se rodícím se kouzelným zákoutím a pohledem
na brdské lesy.

Květen 2018 - ROČNÍK XXV
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Zajímavosti ze ZŠ Karla Vokáče Strašice
Exkurze do Techmánie

Školení pro pedagogy

Ve středu dne 28. března se vypravili naši šesťáci a sedmáci na celodenní exkurzi do plzeňské Techmánie. Jako
pedagogický doprovod s nimi jely paní učitelky
Mgr. O. Škardová a Mgr. J. Brejchová. Techmánie je
ohromné vědecké, zážitkové a vzdělávací centrum
vytvořené v jedné z bývalých továrních hal podniku Škoda
Plzeň.

Ve čtvrtek dne 29. března proběhlo na škole jednodenní
školení pro pedagogy s názvem "Metody rozvoje čtenářské
gramotnosti napříč vzdělávacími předměty". Přednášející
byla paní Mgr. Jana Pluhařová, učitelka ZŠ ve Staňkově
a lektorka kurzů kritického myšlení a čtení, která v této
oblasti školí své kolegy. Podílí se dále coby členka organizace Nová škola, o.p.s., na zavádění inkluzivního vzdělávání do škol a také se věnuje problematice čtenářských
klubů a dílen.

Děti si prošly jednotlivé expozice, laboratoře s pokusy
a pracovní dílny týkající se fyziky, chemie, matematiky,
astronomie, přírodopisu nebo biologie. Viděly stovky
interaktivních exponátů a mohly si vše volně projít,
vyzkoušet a osahat. Mohly si třeba v televizním studiu
natočit svůj vlastní ﬁlm a byla tam také stěna, na kterou se
dalo malovat světlem. Každý si našel nějaký svůj obor,
který ho zaujal.
Dětem se velmi líbila rovněž návštěva Planetária, kde byly
různé modely a exponáty vesmíru, planet a různých
astrofyzikálních jevů. Zhlédly výukový 3D ﬁlm o vesmíru
a také si mohly na vlastní kůži vyzkoušet gyroskop, což je
otáčivý trenažer kulovitého tvaru sestrojený pro výcvik
kosmonautů. Návštěva Techmánie se všem líbila, bylo to
zábavné a poučné zároveň.
Mgr. Olga Škardová

Učitelé se seznámili s nejnovějšími metodami a formami
práce v oblasti čtenářské gramotnosti, také si je mohli
v rolích dětí sami na sobě vyzkoušet. Celé školení se neslo
v tvořivém a spolupracujícím duchu a učitelé si z něj odnesli
mnoho nápadů pro svoji práci. Další část školení proběhne
dne 7. května.
Mgr. M. Paulová

Projekt “Velikonoce”
V týdnu před velikonočními prázdninami se žáci obou
stupňů každoročně účastní v různých vyučovacích
hodinách projektu s názvem “Velikonoce - tradice a zvyky.”
Žáci druhého stupně tvořili v hodinách výtvarné a pracovní
výchovy různé jarně laděné výtvory a v hodinách českého
jazyka a dějepisu si připomněli současné i historické
velikonoční zvyky a tradice. Na prvním stupni byl projekt
celodenní, žáci jej absolvovali pod vedením svých třídních
učitelů - vyráběli například pomlázky, malovali vajíčka
a vyplňovali pracovní listy s velikonoční tématikou.
Mgr. A. Kapolková

Krajské kolo v basketbalu
Koncem března se žáci naší školy zúčastnili krajského kola
v basketbalu v Domažlicích. Postup si zajistili jednoznačným vítězstvím v okresním kole. Turnaje se zúčastnilo
sedm vítězných družstev z okresních kol, konkurence
a úroveň turnaje tak byla velmi kvalitní.
Ze základní skupiny dokázali strašičtí jednou jasně zvítězit
proti Tachovu, jednou prohráli s Klatovy a v souboji
o postup museli porazit Kralovice. Po vyrovnaném boji
s Kralovicemi bylo skóre 25:25. Následovalo tak nervózní
prodloužení, které strašičtí zvládli jasně 7:0 ,a slavili tak
postup do semiﬁnále! Semiﬁnálovým soupeřem byla ve
skupině suverénní Plzeň, se kterou kluci prohráli po velmi
dobrém výkonu 32:22. Posledním zápasem byl souboj
o třetí místo, ve kterém se kluci utkali s Přešticemi. Vyhráli
nejtěsnějším rozdílem 16:15, a mohli tak slavit úžasné třetí
místo z krajského ﬁnále! Tímto výsledkem vyrovnali
maximum z loňského roku, ve kterém také skončili v krajKvěten 2018 - ROČNÍK XXV
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ském ﬁnále třetí. Naši školu reprezentovali tito
sportovci: Honza Peterek, Štepán Koštál, Honza
Dezort, Václav Stupka, Alex Kupec, Michael Šiman,
Dominik Černý a Dan Hargaš.
Mgr. Jiří Monhart

vztahy.
Všichni, učitelé i děti, si toto příjemné dopoledne náramně
užili a při závěrečném hodnocení nešetřili chválou.
Mgr. M. Paulová

Krajské kolo Zeměpisné olympiády

Výtvarná soutěž “Hasiči tak, jak je vidím já”

Dne 28. března reprezentoval naši školu vítěz okresního
kola v zeměpise Aleš Lejček ze 7.A v krajském kole
v Plzni. Zeměpisná olympiáda byla sestavena ze tří částí první oddíl byl zaměřen na práci s atlasem, druhým
oddílem byl test geograﬁckých znalostí a na závěr
praktická část. V Alešově kategorii se olympiády zúčastnilo
14 žáků a Aleš se dokázal umístit na hezkém pátém místě,
k čemuž mu srdečně gratulujeme!

Začátkem dubna proběhlo na rokycanské radnici
slavnostní vyhlášení již 14. ročníku výtvarné soutěže
"Hasiči tak, jak je vidím já".

Mgr. Jiří Monhart

Projekt “Budeme příští rok spolužáci”
Ve čtvrtek dne 5. dubna zavítali opět po roce do naší školy
čtvrťáci a páťáci z Dobříva a Cheznovic, aby se zúčastnili
projektu "Budeme příští rok spolužáci".
Během příjemně stráveného dopoledne se žáci ze Strašic,
Dobříva a Cheznovic blíže poznávali při různých
činnostech a hrách a našli si nové kamarády mezi dětmi, se
kterými mnozí budou pokračovat ve vzdělávání na druhém
stupni strašické školy.
Téměř 65 žáků bylo rozděleno do čtyř skupin a postupně se
věnovali různým činnostem v jednotlivých dílnách:
tělovýchovné (pan učitel J. Monhart), literárně dramatické
(paní uč. M. Paulová), jazykové (paní uč. P. Hrazdilová)
a výtvarné (paní uč. J. Brejchová). Učitelé si pro děti
připravili program plný zábavy, spolupráce, tvořivosti a
dobré nálady takovým způsobem, aby se děti při práci i
zábavě hlouběji poznaly a navázaly mezi sebou přátelské

Květen 2018 - ROČNÍK XXV

Vítěze osobně ocenil starosta Rokycan pan Václav Kočí
spolu se zástupci Hasičského záchranného sboru
Plzeňského kraje.Práce dětí jsou k vidění ve vestibulu
rokycanské radnice do 9. dubna. Strašičtí žáci si každoročně v této soutěži vedou skvěle a v početné
konkurenci více jak 150 prací se každoročně umisťují na
předních místech. I v tomto roce naši žáci získali nejvyšší
ocenění ve všech kategoriích - v první kategorii zvítězila
Tereza Stryalová ze 2.B, ve druhé kategorii Michal Lang
z 5.A a ve třetí kategorii Adam Šalena z 8.A. Také ostatní
žáci si vedli úspěšně. Děkujeme za vzornou reprezentaci
školy!
Mgr. Naděžda Kahovcová

Projekt “Rozumíme penězům”
V jarních měsících probíhá ve vybraných ročnících a předmětech projekt ﬁnanční gramotnosti s názvem "Rozumíme
penězům".
Projekt, dříve organizovaný v několika projektových dnech
v sedmých a osmých třídách, je od letošního školního roku
koncipován tak, že se učivo začlenilo do závazných
učebních plánů předmětů vlastivěda, výchova k občanství
a pracovní činnosti. Základní cíle zůstávají stejné:
seznámit děti se základními pojmy ﬁnančního světa a na-
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učit je účelnému a hospodárnému zacházení s penězi
i různými ﬁnančními produkty. V modelových rodinách si
žáci v různých situacích vyzkoušejí rozhodování např. při
koupi auta, pořizování nového bydlení, uzavírání různých
smluv a dohod atd... Společně se budou zamýšlet nad
všemi aspekty zodpovědného zacházení s ﬁnancemi,
budou se učit argumentovat a obhajovat své názory. Také
se seznámí se stavbou rozpočtu domácnosti a jeho
položkami, náklady na bydlení, různými poplatky atd...
V modelových situacích též budou řešit různé situace při
koupi a prodeji, práva zákazníka atd...., také se seznámí
s riziky špatného hospodaření (dluhy, exekuce atd...).
Tento projekt úspešně pokračuje na škole již šestým
rokem.

Paní knihovnice provedla děti světem říkanek, veršovaných pohádek i dobrodružných příběhů. Říkadla doprovázená rytmickým pohybem mají děti odmalička rády
a také se ihned k recitaci s pohybem přidaly. Ochotně spolupracovaly i při řešení rébusů a jiných hádanek. V hodině
zazněla spousta poutavě přečtených úryvků z dětských
knih, např. D. Mrázová : “Haló, Jácíčku!” Pomocí příběhu si
žáci obohatili slovní zásobu a objasnili si významy slov jim
do té doby cizích. Páťáci si vyslechli povídání o dětství,
tvorbě a životě J. a K. Čapka a seznámili se s jejich tvorbou
pro děti. Projekt dětem přiblížil četbu tvůrčím a hravým
způsobem, což se u malých čtenářů setkalo s velkým
ohlasem.

Mgr. M. Paulová

Zápis do 1. třídy

Beseda s PČR na 1. stupni
Ve čtvrtek dne 12. dubna proběhla ve 3. a 4. třídě beseda
s PČR. Tentokráte paní nprap. Hana Kroftová, policistka
a preventistka oddělení PČR Rokycany, poučila děti o slušném chování, mezilidských vztazích a šikaně. Také byly
připomenuty zásady bezpečnosti dopravního provozu
a čísla tísňového volání. Pozornost byla věnována rovněž
problematice šikany a kyberšikany. Jako vždy byla přednáška doprovázena poutavou prezentací a zajímavými
příklady z policejní praxe. Podobná přednáška čeká
v měsíci květnu ještě naše druháčky a prvňáčky, čímž bude
plán preventivního působení pro tento školní rok splněn.
Mgr. Alžběta Kapolková

Jarní akce školní družiny
Dne 8. března vystoupila děvčata ze školní družiny pod
vedením paní vychovatelky Evy Buchové v restauraci Na
poště na setkání invalidních důchodců s pásmem básniček
a tanečků na téma „Polámal se mraveneček“. Dětem se
vystoupení povedlo na jedničku a odměnou jim bylo sladké
překvapení. Pro velký úspěch se vystoupení konalo ještě
jednou, a to dne 28.3. na setkání místních zahrádkářů ve
Společenském domě.

Ve dnech 13.- 14. dubna 2018 se v ZŠ K. Vokáče ve
Strašicích uskutečnil zápis předškoláků do 1. třídy. Ve vstupní hale je uvítali Mach s Šebestovou, převlečení žáci Š. Andrlík, N. Tomášová, J. Vostatek a A. Halamová. Tato
čtveřice provázela děti a jejich rodiče na cestě k zápisu
a měla pro malé předškoláčky připravený úkol v podobě
stopování písmenek.
Ta je dovedla až ke dveřím tříd, kde probíhal zápis. Malí
předškoláci během zápisu poznávali barvy a geometrické
tvary, počítali, vybarvovali atd... Na závěr celého zápisu
všichni obdrželi drobnou odměnu. V pátek se zapsalo
dvacet čtyři dětí a v sobotu osm. Někteří rodiče ještě zváží,
zda nedají dítěti roční odklad. V tomto je jim nápomocna
pedagogicko - psychologická poradna, mateřská školka
i dětský lékař, ale samotné rozhodnutí je na zákonných
zástupcích.
S předškoláčky se ještě uvidíme v rámci projektu “Vítáme
Vás v naší školičce.” Děti přijdou společně se svými
učitelkami z mateřinky. V rámci pracovních dílniček se
seznámí s prostředím školy, čeká na ně např. dílnička
matematická, jazyková, výtvarná nebo tělovýchovná.
Doufáme, že se stejnou radostí, se kterou děti k zápisu
přišly, přijdou i v září do “opravdové velké školy”. Přejeme
jim vydařený vstup do 1. třídy!
Mgr. Zuzana Andrlíková

Eva Buchová

Matematické soutěže
Beseda s knihovnicí Městské knihovny
Rokycany
Ve středu 11. dubna navštívila žáky prvního stupně
knihovnice z Městské knihovny Rokycany paní Jana
Frühaufová, aby pobesedovala s našimi žáčky nad
zajímavými dětskými knihami. Projekt proběhl v moderně
zařízené školní čítárně, kde se děti mohly pohodlně usadit
na koberci a věnovat se různým čtenářským a zážitkovým
aktivitám. Celá vyučovací jednotka nutila žáky k aktivitě.
Květen 2018 - ROČNÍK XXV

Dne 5. dubna proběhlo školní kolo Pythagoriády, určené
žákům 5. až 8. tříd. Vybraní žáci řešili patnáct zapeklitých
úloh náročných na logické uvažování. Nejlepší postupují
do okresního kola, které se bude konat v květnu. Budeme
všem dětem držet palce!

Výsledky:
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5. třída:
1. – 2. Lucie Studničková
Veronika Studničková
3. – 5. Eliška Kocábková
Barbora Stryalová (4.A)
Jiří Tejček

6. třída:
1.
2.
3.

Štěpán Kunc
Aneta Mudrová
Jakub Dušek

7. třída:
1.
Pavel Stupka
2.
Aleš Lejček
3. – 4. Adriana Málková
Pavlína Převrátilová

8. třída:

kterých nakonec bohužel vždy těsně prohráli. Celkově
obsadili sedmé místo. Turnaj vyhráli žáci Mirošova.
Zúčastnilo se pouze 6 dívčích týmů. O to byla ale větší
kvalita. Strašický tým odjížděl s postupovými ambicemi.
Bohužel po prvním remízovém utkání s pozdějším vítězem
(Jižní předměstí – Rokycany), se nepodařilo vyhrát
následující zápas proti Radnicím. Dívky obsadily tedy
nepopulární šesté místo. Turnaje byly skvěle zorganizovány, atmosféra přátelská a všichni si užili krásné
sportovní dopoledne.
Sestavy:
M. Lang, J. Húserek, J. Vostatek, J. Klička, O. Andil,
A. Milota, P. Štokr, P. Tomášek, J. Spáčil, J. Havel
V. Studničková, L. Studničková, N. Eﬀenbergerová,
T. Novotná, E. Novotná, E. Kocábková, T. Nodžáková,
N. Dovicová, N. Tomášová, A. Halamová, K.
Tomášková
Mgr. Tomáš Koudelka

1.
Kateřina Valečková
2. – 3. Jan Dezort
Jakub Nodžák
Dne 17. 4. 2018 se konalo v Rokycanech okresní kolo
Matematické olympiády. Žáci naší školy se umístili v početné konkurenci takto:
Kategorie 8. třída: 9. Veronika Titlová, 19. Matouš Andrlík,
20. Jakub Nodžák
Kategorie 7. třída: 14. Karolína Smolová, 19. Aleš Lejček
Do krajského kola v Plzni postoupila Markéta Culková
v kategorii 9. tříd, ve své kategorii a v silné konkurenci
gymnazistů obsadila výborné 11. místo. Gratulujeme!
Mgr. Olga Škardová

Okresní kola ve vybíjené
Ve středu a ve čtvrtek dne 18. a 19. dubna se konala
okresní kola 1. stupně (mladší hoši a mladší dívky) ve
vybíjené v Rokycanech.
První hrací den se utkali hoši. 8 týmů bylo rozděleno do
2 skupin, ze kterých první dvě družstva postupovala do
semiﬁnále. Vítěz se kvaliﬁkoval do krajského kola
v Tachově. Naši kluci odehráli 3 vyrovnaná utkání, ve

Jarní sbírka pro Dětský domov ve Staňkově
Ve čtvrtek dne 24. května se uskuteční již tradiční
sbírka věcí pro Dětský domov ve Staňkově. Od 14 do 16
hodin můžete přinášet nepotřebné ošacení, sportovní
potřeby či hračky do vestibulu školy. Tento den se
konají v naší základní škole též konzultační hodiny pro
rodiče.
Mgr. Věra Peterková

Květen 2018 - ROČNÍK XXV
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Den Země v mateřské škole
Svátek Země tentokrát připadl na neděli, kdy jsou vrátka
školkové zahrady všem uzamčena, a proto jsme se
rozhodli uspořádat celoškolní projektový den k této
příležitosti již v pátek 20. dubna. Díky ochotným rodičům,
kteří si našli volnou chvilku, se nám podařilo zahradu
krásně uklidit.
Tak jako každý rok měly na starost motivaci, organizaci
a přípravu pomůcek paní učitelky ze třídy Koťat. Hlavním
úkolem bylo ukázat dětem, jak je pro nás naše Země
důležitá, že bez ní by nebylo rostlin ani živočichů. Je třeba ji
chránit a dobře s jejím bohatstvím nakládat. Naší Zemi se
též říká modrá planeta, většinu jejího povrchu tvoří voda důležitá pro život. A právě vodní aktivity byly náplní oslav.
Vodou děti malovaly, ochutnávaly slanou, sladkou, kyselou, přenášely ve všelijakých nádobách, přelévaly, nechaly
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vsakovat do půdy, přeskakovaly, přelézaly, lovily v ní ryby
prutem i o ní zpívaly písničky. Asi největší úspěch měla
střelba vodním dělem na cíl a lovení skořápek od ořechů
kolíčkem na prádlo.
„Čas jak voda rychle plyne“ se zpívá v písničce, se kterou
jsme náš prosluněný den, plný vodních aktivit, začali. I nám
dopoledne uteklo jako voda, a protože se děti opravdu
snažily, vysloužily si malou odměnu (děkujeme paní
Pomykáčkové). Pak už byl čas na vydatný oběd a ještě
vydatnější spánek. Snad se někomu zdál i vodní sen.
Možná, že si příště víc rozmyslíme, kam vyhodíme
odpadky, budeme-li je víc třídit, jak hodně roztočíme
kohoutek, když si budeme mýt ruce…. Vždyť naše Země si
to zaslouží.
Jana Kuncová

strana 13

Baròák

STRAŠICKÝ MÌSÍÈNÍK

TJ Strašice oddíl SPV

Dne 26. 3. 2018 proběhla v tělocvičně ZŠ okresní soutěž
všestrannosti. V letošním roce TJ Strašice měla největší
počet soutěžících a to celkem 14 žákyň a 1 žáka. Většina
z nich se umístila na předních místech.

V kategorii 0 předškoláci 1.
1. Mullerová Laura

V kategorii žákyně 1

V kategorii žákyně 2

1. Mullerová Valentýna
2. Stryalová Tereza
3. Procházková Natalie
4. Vostatková Sára
Procházková Daniela

2. Mullerová Vasnesa
3. Tomášová Nikola
4. Nodžáková Tereza
5. Dovicová Nikola

Dne 9. dubna 2018 se cvičenky za plzeňský kraj sešly k
dalšímu nácviku hromadné skladby na XVI. všesokolský
slet 2018, který se koná ve dnech 1. - 7. července 2018 v
Praze. Za plzeňský kraj cvičenky asociace sport pro
všechny nacvičují skladbu „Gymnastické sny“. Je to koedukovaná skladba mužů a žen. Ženy cvičí se sítí a muži
s hůlkami nordic walking.
Cvičence čeká 2x hromadná secvičná v tělovýchov-ném
středisku Doubí Třeboň a pak předvedení skladby v Praze.
J.A.

V kategorii II. Žáci
V kategorii žákyně 3

1. Baloun Patrik

1. Balounová Julie
2. Špilarová Šárka
4. Mudrová Aneta

Květen 2018 - ROČNÍK XXV
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Investice obcí
Zastupitel Alternativy - Ing. František Nerad
Investice obcí jsou podstatnou součástí fungování
samosprávy. Nebudou-li obce investovat, lidé se naštvou
a nebudou také fungovat. Do čeho by měly obce investovat
– toť základní otázka!!! Další otázkou je, kdo by o nich měl
rozhodovat? Investice jsou volebním lákadlem, které má
lidi přesvědčit, že jejich samosprávné orgány na ně myslí,
pomáhají jim, investují v jejich prospěch. Investice jsou
zbytné a nezbytné. Problém je odhadnout, co je zbytné a co
nezbytné. Investice jsou také dost ovlivňovány státem
a u nás dokonce i Evropskou unií.
Nařídí-li, nebo doporučí-li EU, že ve všech obcích nad
2000 obyvatel je nutné postavit čističky odpadních vod
a kanalizaci, která do nich přivede splašky, musí do toho
tyto obce investovat, i kdyby se všem obyvatelům zdálo, že
vypouštět septiky do potoka je levnější. Neinvestovat do
toho je problém. Proto na to také EU i stát vyčlenily dotační
peníze. Jak je obce využijí, je už jiná věc. No ve Strašicích
se to z části povedlo a z části moc nepovedlo a to souhrou
mnoha náhod (na Huti je špatné podloží, takže byl udělán
nepřesný projekt, nebo protesty proti radaru v Brdech
zhatily investice do infrastruktury nejen ve Strašicích).
Jinak jsme kanalizaci už z části měli i bez dotací.
Nebo nařídí-li EU, že se ve všech státech ukončí skládkování odpadů zavážením všemožných děr, prohlubní
a údolí a obce pro jiné řešení nic neudělají, nadělají
problémy svým občanům. Ve Strašicích sice máme
skládku, která by možná vydržela déle než ten termín
ukončení skládkování, ale co s tím naděláme. Bohužel
jsme do toho investovali docela dost peněz.
Nařídí-li stát, že se v rámci úspor energií zateplí všechny
špatně postavené domy, měly by se na to samosprávy
soustředit a pomáhat s tím těm, kteří ty byty ve špatných
domech užívají. Třeba v naší partnerské obci v Bavorsku v
Markt Hohenfelsu mají v rozpočtu jakýsi fond, ze kterého
poskytují svým občanům peníze na opravy domů v obci
(viz. zprávy z jednání jejich zastupitelstva).
Jak rozhodovat o investicích v obcích je celkem jednoduché. Základem je v obci Územní plán. Pokud je
samospráva v obci přísnější, nechá ještě udělat regulační
plán na některé části obce (což je podrobnější rozhodnutí
o investicích v daném území). Jestliže třeba je v
regulačním plánu napsáno, že v této oblasti budou
postaveny rodinné domky s takovými a takovými střechami
a tvary domů, neexistuje, že si tam někdo postaví chatu.
Dále má obec právo vypracovat a schválit tzv. Program
rozvoje obce, ve kterém může své investice podrobněji
speciﬁkovat a které by pak měli občané kontrolovat.
Program rozvoje obce by měl být hned na domovské
stránce webu každé obce. Na všech těchto krocích, které
jsou a budou obecními investicemi, by se měli podílet
občané obce. Jak připomínkami, tak kontrolou. Jen jim je
musí představitelé samosprávy nějak představit, přiblížit,
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popsat a zdůvodnit. Samozřejmá je v opravdu demokratické společnosti diskuse o investicích. Jakákoli forma
diskuse (webová, tisková v obecních bulletinech, na veřejných zasedáních a besedách, atd.) je vhodná. Ve Strašicích bohužel není žádná. Kolik investic třeba představili
a zdůvodnili členové Rady obce na webu, v Barňáku před
jejich realizací, kolik už bylo veřejných besed na nový
územní plán, který se právě nyní zpracovává? Jaké
zásadní investice v něm budou? Mnohokrát už bylo
řečeno, že „Strašice budou kulturním centrem Brd“! Kolik
lidí ví, jaké to bude vyžadovat investice. Kulturní centrum
přeci investice vyžaduje! Do služeb, do komunikací, do
restaurací, kde si můžete dát i snídani, do opraven kol, do
nocleháren. Ne vše by měla samozřejmě dělat samospráva, ale samospráva musí jednat s podnikateli jak
v obci, tak v širším okolí. Dělá se to ve Strašicích?
Samozřejmé je, že investice musí nějak vypadat. Když už
někdo do obce přijede, neměl by kličkovat na místních
komunikacích mezi výmoly, ničit si podvozek na
propadlých rýhách po plynoﬁkaci či kanalizaci, posadit se
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v příjemném prostředí a dát si kávu či svačinu.

vybrala za loňský rok něco přes 13 milionů Kč a na splátky
úvěru z toho jdou 4 miliony Kč za rok a stát nám přispívá na
úroky z toho úvěru ročně nějakou částkou v řádu stovek
tisíc korun.
Takže o investicích obcí by se mělo více mluvit, lidé by měli
znát především ﬁnanční stránku investic v takové formě,
aby tomu každý rozuměl.

No a investice především vyžadují peníze. Je otázka, zda
mají obce peněz dost či málo. V roce 2010 jsem byl
v televizi s nynějším poslancem a předsedou STAN panem
Gazdíkem a bavili jsme se tam o ﬁnancování obcí a shodli
jsme se na tom, že stát by měl obcím peníze přidat. Pan
poslanec (protože byl tehdy starostou obce) to vzal za své
a celkem nedávno došlo k přerozdělení sdílených daní
a obce dostávají více prostředků. Ale pouze státní peníze
nestačí. Další zásadní věcí je, že se peníze v obci nesmějí
rozhazovat, ale musí být rozdělovány průhledně pro
všechny. Ne každý je účetní, ale každý člověk by měl
dostatečně rozumět obecnímu rozpočtu. Ve Strašicích je to
tak trochu problém. K čemu je občanovi informace, že
máme nějaký „účet 538 – jiné daně a poplatky“. Občan by
měl hned vidět, kolik jsou ty jiné daně a poplatky. Měl by to
vidět u všech těchto účtů. Jistě by se našlo v obci dost
občanů, kteří by mohli říci, že tohle se jim nelíbí, tyto peníze
se jim zdají vyhozené a šly by použít na něco jiného, třeba
na investice. Když se na jednání Zastupitelstva zeptá
občan, kolik jsou za minulý rok „ostatní náklady z činnosti –
účet 549“, velmi těžko se to dozví. Je pravda, že na
dokladech předkládaných zastupitelům je třeba v roční
účetní závěrce silně vyznačeno, že máme za rok zisk
11,36 mil. Kč. Na jiném papíru je však jen slabě napsáno,
že máme dlouhodobé závazky 81,3 mil. Kč a krátkodobé
závazky něco přes 3 miliony. Je možné, že mě někdo
napadne, že jsem ta čísla „zavinil“ já tím, že se zateplily
bytovky a je tam vysoký úvěr. Jednak jsem to nezavinil jen
já, ale schválilo to celé zastupitelstvo a jednak jsme splnili
ustanovení zákona o hospodaření s energiemi a jednak
jsme začali šetřit lidem peníze za teplo a ničit životní
prostředí úniky tepla do ovzduší. Navíc bytová správa
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Třetího ročníku strašického gruntování
se zúčastnil rekordní počet dobrovolníků
Více než sto dobrovolníků se v uplynulých dnech zapojilo
do třetího ročníku strašického gruntování Ukliďme
Strašice!, které je součástí celostátní akce. Společně
nasbírali 516 kg odpadu. Ve čtvrtek a v pátek uklízelo 70
žáků druhé, čtvrté a osmé třídy místní základní školy, v
sobotu dopoledne pak 32 dobrovolníků a odpoledne 10
pionýrů. Nejkurióznějším nálezem byla letos nefunkční
sekačka na trávu ukrytá za obchodním domem a plastové
autodíly v příkopu cestou k rybníku Tisý.
Stejně jako loni nechyběli strašické jogínky, rodiče s dětmi,
jednotlivci i party kamarádů a kamarádek. „Strašičtí pionýři
z oddílu Trojlístek měli letos naplánovaný branný závod,
takže se zapojili do úklidu pod vedením Petry Sládkové
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cestou z něj. Za rekordním počtem účastníků letošní akce
stojí ale zejména vstřícnost strašické Základní školy Karla
Vokáče, jejíž tři třídy se pod vedením paní učitelky Jitky
Brejchové do úklidu také zapojily,“ říká organizátorka
místní akce reiki mistryně Kateřina Juríková.
„Obec Strašice věnovala všem dobrovolníkům malé občerstvení nebo sladkost a postarala se o závěrečný svoz
odpadu. Bez této spolupráce by nebyla organizace akce
vůbec možná,“ dodává Juríková.
Celostátní akce Ukliďme Česko se pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR uskutečnila už popáté. Jejím
cílem je prokázat službu přírodě konkrétním činem.
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Z muzea a kultury v předvečer máje
RNDr. Martin Lang, Mgr. Tomáš Makaj
Uf, to je ale vedro! Je konec dubna, nebo červen? Co nám
to zase děláš, Přírodo? Na muzejní zahradě se všechno
zbláznilo a kvete ostošest. Aby se do toho dala jabloň skoro
současně s hruškou, to snad nepamatujeme.
Přes onen „duben, ještě tam budem“ se toho u nás v muzeu, knihovně a v okolí událo dost. A hodně nás toho
v květnu ještě čeká. Abychom nezapomněli, od 1. dubna
jsme vkročili opět do hlavní sezóny, takže muzeum má
otevřeno po celý týden s výjimkou pondělí.
Konečně jsme se díky teplému a poměrně suchému počasí
mohli dát do graﬁckých a tiskových prací na budoucí
knihobudce na návsi před poštou. Foliové polepy, kterými ji
chceme opatřit, totiž nesnáší chlad a vlhko. Pak se po
instalaci kroutí a odlepují. Takže nejpozději v prvé půli
května bychom chtěli mít konečně hotovo. Graﬁcké ztvárnění je dílem Richarda Rottera z Tění. Na vizualizaci
knihobudky se můžete podívat na obrázku.

Paní Renata Převrátilová se počátkem dubna zúčastnila
každoročního jednání krajských infocenter. Díky zjištěným
skutečnostem provedla přeregistraci našeho „infíčka“
a upravila jeho pracovní dobu. Nově se otevírá již o půl
deváté dopoledne.
Martin Lang počátkem dubna natáčel s Českým rozhlasem
Plzeň další šot v Brdech, tentokrát u Padrťských rybníků.
S reportérem Pavlem Hallou byla na květen dohodnuta
další spolupráce, aby na vlnách mohla být představena
velká část zajímavostí, především z území CHKO Brdy.
Ve čtvrtek 5. 4. zahajoval M. Lang vernisáž výstavy ve
zbirožském muzeu, věnované památce příchodu
kontroverzního podnikatele H. B. Strousberga do Zbirohu.
Autorkou a kurátorkou je Eva Svobodová a výstavu lze
jenom doporučit – je působivě zpracovaná. Lze zde spatřit
mnohdy unikátní materiály z přípravy stavby nikdy
neuskutečněné železnice Zbiroh – Zaječov – Strašice –
Mirošov, ale i mnoho dobových i nových fotograﬁí týkajících
se Strousberga, jeho podnikání i rodiny.
9. dubna zasedala Kulturní komise Rady obce. Na
programu byly tentokrát především dotace místním
organizacím i jednotlivcům, určené především na kulturu
a sport. Dá se říci, že nikdo neodešel s prázdnou. Komise
však byla nucena vzhledem k objemu ﬁnancí některé
dotace oproti žádostem poupravit. Zápis z jednání pak
předala Radě obce, která je kompetentní ke konečnému
přidělení obecních grantů. Rozdělení dotací naleznete
v zápisech z Rady na webu obce.
O dva dny později proběhla komentovaná prohlídka
výstavy Podbrdská litina – Umění i řemeslo ve Valdštejnském paláci, sídle Senátu v Praze. Kromě zájezdu
studentů plzeňského Gymnázia na Mikulášském náměstí
a jeho ředitele Mgr. P. Mazancem se jí účastnila i řada
běžných návštěvníků objektu. S ředitelem školy byla
předjednána další spolupráce v rámci nabídky našich
výukových programů. Uvedená výstava skončila 30. dubna.
V Radnicích jsme jednali o realizaci nové Naučné stezky,
která by měla vést od Vejvanova do Radnic a připomenout
zašlou slávu těžby černého uhlí v této části radnické pánve.
Stezka dostala grant, jehož nositelem je radnická
organizace Českého svazu ochránců přírody, se kterou již
dlouhodobě na obdobných projektech spolupracujeme.
Do muzea zavítali na odbornou konzultaci montánní
speleologové, kteří se v současné době věnují zaniklé
těžbě v pánvičce u Svinné na Radnicku. Byly jim poskytnuty informace z výzkumu zaměřeného na situaci starých
důlních děl v místě, a to jak na uhlí, tak i na pyritické břidlice.
Báňsko-historický výzkum zde prováděl v 90. letech M.
Lang.
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Do našeho muzea se vrátil kompletní soubor panelů
výstavy „Kámen svému městu“, kterou jsme realizovali ve
spolupráci s Muzeem hl. m. Prahy v roce 2013 na zámku
v Praze – Ctěnicích. Panely využijeme k dekoraci budoucího depozitáře v dřevěném objektu někdejšího Domu
rotmistrů v areálu strašických kasáren. Práce na depozitáři
dál pokračují. Jsou hotová nová vjezdová vrata a vstup do
ulice a pracuje se na výměně poškozených konstrukčních
prvků.
M. Lang ve spolupráci s Kulturním centrem Starého
Plzence připravoval výstavu „Starý Plzenec za první
republiky“, která bude mít vernisáž v Galerii KC v Plzenci 2.
května. Autorkou a kurátorkou výstavy je Mgr. Anna
Velichová, občanka Plzence, známá knižním uspořádáním

a sepsáním souboru starých místních pověstí. Naše práce
spočívala v odborném poradenství, uspořádáním
expozičních panelů a spolupráci při instalaci výstavy.
28. dubna se zúčastnil Tomáš Makaj jako porotce
vyhodnocení literární soutěže Hořovice Václava Hraběte
Co nás čeká v květnu a hlavně – co jsme pro Vás připravili?
Na řečickou otázku naleznete odpověď v následujícím
přehledu:
1. května – muzeum bude ve státní svátek otevřeno
2. května – Rokycany: prezentace nové publikace
autorů Tomáše Makaje a Petra Prokůpka
„Rokycany a okolí v obrazech“ v Zeleném domě
na Náměstí TGM (Velké náměstí)
8. května – Muzeum Středních Brd ve Strašicích
bude ve státní svátek otevřeno
5. května – Muzeum Středních Brd se prezentuje
na oslavách Dne Osvobození v Rokycanech
(Mgr. Tomáš Makaj, Vojtěch Havlík). Soutěž
„Poznej Brdy“.
14. května – zasedá Kulturní komise Rady obce
Strašice
17. května – Strašice: Přednáška „Zajímavosti z Brd“
spojená s křtem nové publikace autorů Tomáše
Makaje a Petra Prokůpka „Rokycany a okolí v
obrazech“ v Malém sále Společenského domu
od 17 hodin doprovozená hudebním
vystoupením Petra Šilhánka
24. května – Hořovice: Brdy literární – povídání
o knihách v Brdech a na Podbrdsku s Tomášem
Makajem- knihovna Ivana Slavíka od 17.30 hodin
26. května – Strašice: Máje
– obecní výlet Rožmitál p. Třemšínem
a okolí pod vedením Mgr. Tomáše Makaje
2. června – Strašice: Dětský den, Pohádkový les informace paní Eva Kloudová
8. června – Muzejní noc
9. června – 200 let výročí školy
Uvedené akce budou včas oznamovány na webech
knihovny, muzea, obce a pomocí plakátů.
Vážení čtenáři, užijte si květen – lásky čas, ale najděte si
přitom i cestu do muzea, do knihovny a na nabízené akce.
Těšíme se na Vás!
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Pionýrská skupina Trojlístek a Místní knihovna Strašice
zvou všechny dě i rodiče na

Pohádkový les

v sobotu 2. června 2018
Start je před vchodem
u Muzea Středních Brd ve Strašicích

od 12.30 do 13.30
Občerstvení zajištěno

Výzva na podání nabídky na provozování klubového zařízení TJ Spartak Strašice
TJ Spartak Strašice vypisuje výběrové řízení na
provozování klubového zařízení v budově č. 556
na st. parcele č. 1288/3 v katastru obce Strašice
na fotbalovém hřišti od 1. 7. 2018 formou nájemní
smlouvy.

- umožnění schůzové činnosti v pronajatých
prostorech členům TJ Spartak
- doporučení k provozování šipkařských soutěží
v pronajatých prostorech
- vize o podpoře sportu ve Strašicích

Požadavky na splnění kvaliﬁkace:
- doložit doklad o oprávnění, ověřená kopie
živnostenského listu vztahující se k provozování klubového zařízení ( hostinská činnost)
- čestné prohlášení o bezdlužnosti k ﬁnančnímu
úřadu a příslušnému úřadu soc. zabezpečení

K možnosti podnikání možno využít pozemky v
okolí budovy se souhlasem TJ Spartak, které
nejsou využívány TJ.

Požadavky na zpracování nabídky:
- zpracovat vizi k provozování klubového
zařízení s nabídkovou cenou nájmu + zálohy
na energie měsíčně min. 5000,-Kč
- závazek k základní údržbě budovy, vody, plynu
- závazek k údržbě a úklidu sociálních zařízení
- závazek k údržbě a úklidu pozemku v okolí
budovy
- provozování doby minimálně v době konání
sportovních akcí na hřišti
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Nabídky zasílejte na adresu v nepoškozené
obálce nebo předejte osobně: předseda
TJ Spartak Strašice Josef ŠTYCH, 33845
Strašice 329
Další informace k nabídce lze získat na stejné
adrese.
Nepozdější termín podání nabídky : 1. 6. 2018
Josef Štych - Předseda TJ Spartak Strašice
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Dne 26. května pořádá KKST ve spolupráci
s Kulturním odborem obce Strašice zájezd
do Rožmitálu pod Třemšínem
a blízkého okolí.
Odjezd je od 9 hodin od Obecního úřadu ve Strašicích.
Zájemci se mohou hlásit v Místní knihovně ve Strašicích
nebo na telefonním čísle 371 793 400.

V rámci výletu navštívíme Starý Rožmitál, Podbrdské muzeum
a Vysokou u Příbrami.
Průvodcem Vám bude Mgr. Tomáš Makaj.
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Místní knihovna ve Strašicích a Brdská edice vás zvou
na komponovaný pořad

„Zajímavosti ze starých Brd“,
který se koná v Místní knihovně ve Strašicích
dne 17. května od 17 hodin.
Součástí pořadu bude vyprávění o zajímavostech z Brd
a okolí. Přítomen bude Tomáš Makaj, Petr Prokůpek.
O hudební doprovod se postará Petr Šilhánek.
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