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O tom, že dříve bývaly zimy studenější a s větší pokrývkou sněhu se vedou diskuze snad všude. Nejstudenější zimou
byla ta v roce 1941/1942, která dokonce podle měření trvala celých 174 dnů. Druhou nejstudenější zimou pak byla zima
na přelomu 1928/1929, o ní se můžeme dočíst i v obecní kronice. Podle tzv. klementinského teplotního měření zažíváme
v posledních necelých 40 letech nejteplejší období.

Z obsahu:
Zápis z Rady obce č. 64/11/17 (20. 11. 2017); Zápis z Rady obce č. 65/12/17 (13. 12. 2017); Policie ČR informuje;
Zajímavosti ze ZŠ Karla Vokáče; Mateřská školka informuje - Advent 2017; Vítání občánků;
Informace – ¾ fungování všeho na světě; Astronomické pozorování; Pozvánka na maškarní bál…
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Zápis z Rady obce č. 64/11/17 (20. 11. 2017)
J. Hahner, E. Buchová

Doklady a informace na vědomí
Dne 15.11.2017 proběhlo jednání ohledně vypořádání
připomínek k územnímu plánu ohledně sporného bodu
územní rezervy v oblasti Strašice v Brdech, konkrétně se
jedná o lokalitu Amerika. Krajský úřad požaduje doplnit
územní rezervu do této lokality z důvodu platnosti Generelu
LAPV, který zpracovalo MZe. Ten počítá s možnou
výstavbou suchého poldru nebo vodní nádrže Amerika,
avšak ve variantě, kdy by mělo dojít k zátopě jednak
zámečku Tři Trubky, tak vojenského útvaru. S tímto
nesouhlasí jak Obec Strašice, AOPK ČR, tak Ministerstvo
obrany. Tato část byla rozporována a bude nutné vést
jednání o vypuštění tohoto vodního díla z tohoto generelu.
Pak nebude nutné územní rezervu do územního plánu
zanášet. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR rovněž
sdělila další připomínky k návrhu zadání ÚP a to oblasti
protipovodňových opatření na k.ú. Strašice v Brdech. Obec
Strašice prosazuje přírodě blízká protipovodňová opatření.

Projednáno
1. Dodatek nájemní smlouvy –
Domov pod Brdy o.s.
RO projednala návrh dodatku k nájemní smlouvě mezi
Obcí Strašice a Domovem pod Brdy o.s. Dodatek zohledňuje zápočet jednotlivých plateb s ohledem na doloženou
výši investice 7,619 mil. Kč. Ze strany pronajímatele bude
uhrazena částka ve výši 3,996 mil. Kč.
RO Dodatek k nájemní smlouvě mezi Obcí Strašice
a Domovem pod Brdy o.s. schválila.

2. Žádost o příspěvek na činnost –
Spolek Fištrón, z.s.
RO projednala žádost o příspěvek na činnost parku
Zvířátkov v Olešné. Park provozuje spolek Fištrón, jsou zde
nabízeny volnočasové aktivity pro děti, které umožňují
poznat různá zvířata. Příspěvek by byl využit na stavbu
stájí.
RO doporučuje spolku, aby žádost byla podána v termínu,
kdy je vypsán dotační titul pro spolky.
RO žádost vzala na vědomí.

3. Zápis z jednání Komise životního prostředí
RO projednala zápis z jednání Komise životního prostředí
ze dne 8. 11. 2017. Komise se zabývala několika žádostmi
ohledně kácení dřevin rostoucích mimo les, kdy doporučila
jejich pokácení. Dále se komise zabývala žádostí ohledně
vyřezání vrb v okolí rybníčku u zahrádek, zde komise
kácení nedoporučila, neboť nebyl shledán důvod k pokácení.
RO zápis z jednání Komise životního prostředí ze dne
8. 11. 2017 schválila.

Leden 2018 - ROČNÍK XXV

4. Očkování – Obecní policie Strašice
RO projednala návrh ohledně proplacení očkování proti
chřipce pro strážníky Obecní policie Strašice.
RO proplatit strážníkům Obecní policie Strašice očkování proti chřipce schválila.

5. Rozbor hospodaření – Služby obce Strašice
s.r.o.
RO projednala Rozbor hospodaření společnosti Služby
obce Strašice s.r.o. k 30. 9. 2017. Za toto období byl
vytvořen zisk 1,419 mil. Kč, který je ovlivněn sezónností
výroby tepla, roční fakturací stočného a vyúčtovanou
spotřebou plynu. Celkové tržby činily 9,134 tis. Kč, náklady
byly ve výši 7,715 mil. Kč. Čistírna odpadních vod vykázala
zisk 589 tis. Kč, skládka vykázala zisk 293 tis. Kč a tepelné
hospodářství vykázalo zisk 709 tis. Kč.
RO Rozbor hospodaření společnosti Služby obce
Strašice s.r.o. k 30. 9. 2017 schválila.

6. Střednědobý výhled rozpočtu obce
RO projednala návrh Střednědobého výhledu rozpočtu
obce Strašice na roky 2019-2020. Příjmy jsou pro jednotlivé
roky předpokládány ve výši 54 mil. Kč. Výdaje jsou plánovány ve výši 48 mil. Kč, na splátky úvěrů by mělo být vynaloženo ročně 3,753 mil. Kč.
RO Střednědobý výhled rozpočtu obce Strašice na
roky 2019-2020 schválila.

7. Rozpočtové provizorium obce Strašice na rok
2018
RO projednala pravidla Rozpočtového provizoria obce
Strašice na rok 2018. Pravidla budou předložena ke
schválení zastupitelstvu obce. Do doby, než bude schválen
rozpočet na rok 2018, je nutné se těmito pravidly řídit.
RO pravidla Rozpočtového provizoria obce Strašice na
rok 2018 vzala na vědomí.

8. Rozpočtové opatření obce Strašice č. 8-2017
RO projednala Rozpočtové opatření obce Strašice
č. 8-2017. Rozpočtové opatření zahrnuje přesun ﬁnančních prostředků na zateplení domu č. p. 558-559 na rok
2018, rovněž tedy nebude v příjmech započtena dotace na
tuto akci. Rozpočtové opatření dále zahrnuje prostředky
na pořízení pasportu komunikací a dopravního značení,
přesun ﬁnancí v rámci veřejného osvětlení, nákup popelnic
a další drobné položky. Rozpočtové opatření bude
předloženo zastupitelstvu obce ke schválení.
RO Rozpočtové opatření obce Strašice č. 8-2017 vzala
na vědomí.

9. Rozbor hospodaření Obce Strašice
RO projednala Rozbor hospodaření Obce Strašice k 30. 9.
2017. Příjmy v tomto období činily 48,098 mil. Kč, výdaje
byly ve výši 33,420 mil. Kč, na splátky úvěrů bylo
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vynaloženo 2,823 mil. Kč. Rovněž byl předložen přehled
závazků obce k 30. 9. 2017.
RO Rozbor hospodaření Obce Strašice k 30. 9. 2017
schválila. RO Přehled závazků obce Strašice
k 30. 9. 2017 vzala na vědomí.

10. Žádost – vodovodní a kanalizační přípojka
RO projednala žádost o povolení připojení pozemku
p.č. 1622/16 na vodovodní a kanalizační řad.
RO žádost schválila.

11. Záměr pronájmu
RO projednala návrh zveřejnit záměr pronájmu restaurace
ve Společenském domě.
RO záměr pronájmu restaurace ve Společenském
domě č.p. 652 schválila.

12. Program jednání ZO
RO projednala návrh programu jednání ZO Strašice dne
7. 12. 2017. RO doporučila, aby se jednání ZO řídilo
následujícím programem:
1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Schválení orgánů jednání

4. Náměty a podněty občanů
5. Prodej majetku obce
a) prodej pozemku p.č. 1891/2 – R. Hanuš
6. Rozbor hospodaření obce Strašice k 30. 9. 2017
7. Rozpočtové opatření obce Strašice
č. 7-2017 a č. 8-2017
8. Střednědobý výhled rozpočtu obce Strašice
na roky 2019-2020
9. Rozpočtové provizorium obce Strašice
na rok 2018
10. Informace o průběhu tvorby nového
Územního plánu obce Strašice
11. Schválení přísedícího Okresního soudu
v Rokycanech
12. Volba členů Školské rady ZŠ Strašice
13. Schválení pasportu místních komunikací
v obci Strašice
14. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZO Strašice
15. Kontrola usnesení
16. Interpelace zastupitelů
17. Návrh usnesení
18. Závěr
RO navržený program jednání ZO Strašice dne
7. 12. 2017 schválila.

Zápis z Rady obce č. 65/12/17 (13. 12. 2017)
J. Hahner, E. Buchová

Doklady a informace na vědomí
Valná hromada VSR na svém jednání dne 6.12.2017
schválila cenu vodného pro obec Strašice, ta bude stejná
jako v roce 2017 (51 Kč bez DPH), nájemné za pronájem
infrastruktury v roce 2018 bude 1,002 mil. Kč.

Projednáno
1. Projednání zápisu z jednání ZO
RO projednala zápis z jednání ZO Strašice ze dne
7.12.2017. RO přijala opatření k realizaci schválených
usnesení.
1. Reagovat na náměty a podněty občanů
(osvětlení nového chodníku).
2. Připravit podklady k prodeji pozemku
p.č. 1891/2 v k.ú. Strašice.
3. Sestavit Rozpočet obce Strašice na rok 2018.
4. Zařadit do rozpočtu obce na rok 2018 jmenovité
opravy místních komunikací a veřejného osvětlení.
5. Zaslat jmenování zvoleným členům školské rady
a přísedícímu OS Rokycany.
6. Reagovat na interpelace členů ZO.
RO opatření k realizaci usnesení ZO Strašice ze dne
7.12.2017 schválila.
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2. Žádost o povolení akce – Š. Červenka
RO projednala žádost o povolení konání akce „Koupák vítá
léto“ v termínu 16. 6. 2018 v areálu bývalého koupaliště.
Hudební produkce bude od 12 hod. dne 16. 6. 2018 do
2 hod. dne 17. 6. 2018. Pořadatel dále požádal o posekání
areálu, přistavení a odvezení kontejneru na odpad. Dále
požádal o ﬁnanční podporu ve výši 10.000 Kč.
RO žádost schválila.

3. Žádost o převod nájemní smlouvy
RO projednala žádost o převod nájemní smlouvy ohledně
pronájmu Restaurace Společenský dům z paní V. Němcové na M. Buryňákovou. Záměr pronájmu byl zveřejněn na
úřední desce.
RO převod nájemní smlouvy dle žádosti schválila.

4. Žádost o odstranění zdroje rušivého světla –
P. Buršík
RO projednala žádost o odstranění zdroje rušivého světla u
domu č.p. 563. V souvislosti s výstavbou nového parkoviště
byla posunuta stávající lampa, která nyní svým světlem ruší
žadatele, světlo proniká do bytu, výbojka je umístěna ve
výši oken. Žadatel požaduje odstranění tohoto zdroje
záření.
RO konstatuje, že bude stávající světlo vyměněno za jiný
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typ. Světlo tam musí být umístěné dle projektové dokumentace.
RO žádost vzala na vědomí.

5. Odvod dešťové vody
RO projednala dopis ohledně řešení situace s odvodem
dešťové vody v lokalitě na Huti u rodinných domů č.p. 478,
433, 430, 282 a 587. Žadatel se domnívá, že z důvodu
výstavby rodinných domů na okolních pozemcích došlo
k porušení odvodňovacího nebo drenážního systému v této
oblasti a z toho důvodu dochází při deštích k zaplavování
zdejších pozemků i nemovitostí (sklepů), pozemky jsou
trvale podmáčené.
Na základě zjištěných skutečností bude situace prověřena
a bude navrženo opatření.
RO dopis vzala na vědomí.

6. Žádost o odkup pozemku – O. Zoubková
RO projednala žádost o odkup nebo směnu části pozemku
p.č.1622/38, který Obec Strašice nabyla směnou od
Ing. J. Colloredo-Mansfelda. Otec žadatelky již dříve žádal
o prodej části tohoto pozemku od Colloredo-Mansﬂeda,
nebylo mu však vyhověno.
RO konstatuje, že v dané lokalitě se chystá stavební zóna.
Po realizaci bude možné pozemek odkoupit. V současné
situaci ale odkup pozemku není možný.
RO žádost vzala na vědomí.

7. Licenční smlouva - OSA
RO projednala návrh Licenční smlouvy o veřejném
provozování hudebních děl v rámci koncertu Cheznovanky
dne 11.11.2017. Za uvedení hudebních skladeb bude
uhrazena částka ve výši 514 Kč.
RO Licenční smlouvu č. VP_2017_163036 schválila.

8. Dodatek č. 1 – ELEKTROWIN a.s.
RO projednala návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění
zpětného odběru elektrozařízení ze dne 30.9.2009.
Dodatkem se mění rozsah odebíraných skupin elektrozařízení.
RO Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného
odběru elektrozařízení se společností ELEKTROWIN
a.s. schválila.

9. Návrh rozpočtu MŠ Strašice
RO projednala návrh rozpočtu MŠ Strašice na rok 2018.
Dotace od zřizovatele je navržena ve výši 1,4 mil. Kč, 140
tis. Kč činí školné. Výdaje jsou členěny dle jednotlivých
kapitol, např. na teplo 630 tis. Kč, na opravy a údržbu 200
tis. Kč, atd. MŠ Strašice rovněž předložila k projednání
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2020, příjmy od
zřizovatele jsou předpokládány ve výši 1,5 a 1,6 mil. Kč.
RO Návrh rozpočtu MŠ Strašice na rok 2018 schválila.
RO Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Strašice na roky
2019-2020 schválila.
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10. Návrh rozpočtu ZŠ Strašice
RO projednala návrh rozpočtu ZŠ Strašice na rok 2018.
Výdaje jsou navrženy ve výši 3,084 mil. Kč. Vedení školy
navrhuje opravit schodiště u školy a opravu rampy u školní
jídelny. Zřizovatel poskytne dotaci na rok 2018 ve výši
3,6 mil. Kč, vzhledem k navýšení oproti požadavku školy
zřizovatel požaduje provést opravu střechy nad pavilonem
školní jídelny. ZŠ Strašice rovněž předložila k projednání
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2020, příjmy od
zřizovatele jsou předpokládány ve výši 3,6 a 3,7 mil. Kč.
RO s Návrh rozpočtu ZŠ Strašice na rok 2018 schválila.
RO Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Strašice na roky
2019-2020 schválila.

11. Oprava vodovodu - nabídka
RO projednala nabídku ﬁrmy Vodohospodářská společnost
Sokolov, s.r.o. ohledně opravy vodovodu v sídlišti u pošty.
Vodovod je zde na konci své životnosti, což způsobilo
v letošním roce dvě náhlé poruchy. Nabídková cena činí
482 tis. Kč bez DPH. Částka bude zahrnuta do rozpočtu na
rok 2018.
RO nabídku ﬁrmy Vodohospodářská společnost
Sokolov, s.r.o. ohledně opravy vodovodu v sídlišti
u pošty za cenu 572 tis. Kč schválila.

12. Zápis z jednání Komise pro rozvoj
obce Strašice
RO projednala Zápis z jednání Komise pro rozvoj obce
Strašice ze dne 28. 11. 2017. Komise se zabývala investičními prioritami na rok 2018. Do rozpočtu by tak měly být
zahrnuty např. tyto akce: parkoviště mezi ZŠ a MŠ,
komunikace u pana Šnaiberka, komunikace v bývalých kasárnách kolem garáží ke společenskému domu, vodovod
ke hřbitovu a k faře, doplnění VO, střecha mateřské školy
atd. Celý výčet priorit je součástí zápisu, který bude
dostupný na webu obce.
RO Zápis z jednání Komise pro rozvoj obce Strašice ze
dne 28. 11. 2017 vzala na vědomí.

13. Zpráva z jednání Bytové komise
RO projednala Zprávu z jednání Bytové komise ze dne
6.12.2017. Vzhledem k tomu, že nebyl volný žádný byt,
komise žádný byt nepřidělila. Příští jednání komise proběhne 3. 1. 2018.
RO Zprávu z jednání Bytové komise ze dne 6. 12. 2017
vzala na vědomí.

14. Převedení nájemní smlouvy na byt – M.
Horváth
RO projednala žádost ohledně převodu nájmu bytu č. 15
v č.p. 493 z pana M. Horvátha na M. Davidovou, která byt
rovněž užívá. Správce BF s převodem nájmu souhlasí.
RO žádost o převod nájmu bytu schválila.
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15. Rozpočtové opatření obce Strašice
č. 9-2017 a č. 10-2017
RO projednala Rozpočtové opatření obce Strašice
č. 9-2017 a č. 10-2017. Rozpočtové opatření č. 9-2017
obsahuje navýšení příjmů (např. daň z příjmu fyzických
osob, daň z hazardních her, příjmy z pronájmu atd.). Výdaje
jsou upraveny v oblasti odvodnění bytového domu, nákupu
vánočního osvětlení atd.). Rozpočtové opatření č. 10-2017
obsahuje změny ve výdajích (navýšení mezd, navýšení
výdajů v kasárnách v souvislosti s úpravou okolí společenského domu, vrácení části dotace SFŽP ve výši 299 tis. Kč).
RO dále projednala úpravu rozpisu rozpočtu obce
č. 10/2017, kterou zpracovala účetní obce.
RO Rozpočtové opatření obce Strašice č. 9-2017
schválila. RO Rozpočtové opatření obce Strašice
č. 10-2017 schválila.

16. Posouzení rozpracovaných investic
RO projednala přehled rozpracovaných investic obce
Strašice, který zpracoval Finanční odbor OÚ Strašice.
Jedná se o soupis investic, kde již byly vynaloženy nějaké
ﬁnanční prostředky (projekty, část realizace). RO navrhuje
zachovat veškeré rozpracované investice.
RO ponechání rozpracovaných investic na účtu 042,
kromě investice 042 0019 schválila.

17. Cena stočného pro rok 2018
RO projednala návrh na cenu stočného pro rok 2018.
Vzhledem k poskytnutí dotace na výstavbu kanalizace je
nutné řídit se ﬁnančním modelem schváleným
Ministerstvem ﬁnancí ČR, ten jednoznačně určuje cenu
stočného na daný rok. S ohledem na vlastnický model
infrastruktury lze cenu snížit na 90 % předepsané částky, to
je 33,84 Kč bez DPH. Nájemné ﬁrmě Služby obce Strašice
s.r.o. bude zvednuto na cenu 6,50 Kč/m3 vyčištěné odpadní
vody.
RO cenu stočného ve výši 33,84 Kč bez DPH schválila.
RO navýšení nájmu ﬁrmě Služby obce Strašice s.r.o. na
6,50 Kč/m3 vyčištěné odpadní vody schválila.
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18. Cena tepla pro rok 2018
RO projednala návrh jednatele společnosti Služby obce
Strašice s.r.o. ohledně stanovení ceny tepla pro rok 2018.
Cena je tvořena na základě nákladů (celková výše 8,131
mil. Kč) a vychází pro rok 2018 ve výši 555 Kč/GJ bez DPH.
Cena tepla je o 65 Kč nižší než v roce 2017.
RO cenu tepla pro rok 2018 ve výši 555,017 Kč/GJ bez
DPH schválila.

19. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo –
SWIETELSKY stavební s.r.o.
RO projednala návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se
společností SWIETELSKY stavební s.r.o. Předmětem
dodatku je změna termínu dokončení zakázky do
31.1.2018 a rozšíření o vícepráce mimo danou zakázku
(oprava komunikace u pana Šnaiberka, u pana Kebrleho
a u pana Černého). Celková cena nově činí 1,595 mil. Kč.
RO Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 18-024-0109
schválila.

20. Schválení investičního záměru
RO projednala návrh investičního záměru na opravu
pomníku obětem 1. a 2. světové války na návsi. Cílem
zásahu bude provedení nutných restaurátorských a konzervačních prací. Pomník bude uveden do stavu, který
bude co nejbližší původnímu stavu. Budou provedeny
terénní úpravy a oprava oplocení. Náklady na opravu
pomníku jsou odhadovány dle nabídky na 112 tis. Kč (bez
instalace sochy T. G. Masaryka).
RO Investiční záměr „Restaurování pomníku obětem
1. a 2. světové války ve Strašicích“ schválila. RO
podání žádosti o dotaci investiční záměr „Restaurování pomníku obětem 1. a 2. světové války ve Strašicích“
schválila.

21. Změna organizačního schématu
RO projednala návrh tajemníka OÚ Strašice ohledně
změny počtu zaměstnanců, konkrétně se jedná o rozšíření
o jednoho zaměstnance na pozici „dělník čištění obce“.
Pracovní místo bude zřízeno na dobu určitou od 1.1.2018.
RO změnu organizačního schématu dle návrhu
tajemníka OÚ Strašice schválila.
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Měsíční zpráva za měsíc listopad 2017 - Strašice
ROKYCANSKO
Muž, který pěstoval konopí, může být
v případě uznání viny v pravomocném
rozhodnutí potrestán odnětím svobody
na jeden rok až pět let.
Kriminalistům z oddělení obecné kriminality v Rokycanech
se podařilo operativním šetřením odhalit muže, který v rodinném domě na Rokycansku pěstoval konopí. V současné
době je muž podezřelý, že od poloviny roku 2015 do konce
srpna letošního roku, poté co si upravil místo v domě
k pěstování konopí, pro vlastní potřebu vypěstoval
nejméně patnáct rostlin konopí, které po zpracování do
stavu způsobilého ke spotřebě sklidil, usušil a následně užil
pro svoji potřebu. Na stejném místě a stejným způsobem
poté pěstoval přes čtyřicet rostlin konopí, které již sklidit
nestihl a tyto rostliny různého vzrůstu včetně všech
komponentů k pěstování vydal policejnímu orgánu. Policejní komisařka sdělila šestatřicetiletému muži podezření
ze spáchání přečinu nedovolená výroba a jiné nakládání
s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.
V trestním zákoníku č. 40/1990 Sb. je zakotveno:
§ 283
Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými
a psychotropními látkami a s jedy
1. Kdo neoprávněně vyrobí, doveze, vyveze, proveze,
nabídne, zprostředkuje, prodá nebo jinak jinému opatří
nebo pro jiného přechovává psychotropní látku,
prekursor nebo jed, bude potrestán odnětím svobody na
jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem

ROKYCANSKO
V hledítku policistů se tentokrát stali chodci.
Jsou to téměř dva roky, co nabyla (20.2.2016) účinnosti
novela zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních
komunikacích, která mimo jiné zavedla novou povinnost
pro chodce, a to mít za snížené viditelnosti mimo obec na
sobě reﬂexní prvky.
§ 53, odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb. zní:
„Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti
po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není
osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě
prvky z retroreﬂexního materiálu umístěné tak, aby byly
viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních
komunikacích.“
Na území okresu Rokycany stejně jako v Plzeňském kraji
proběhly v polovině listopadu dopravně bezpečnostních
akce, při kterých se policisté zaměřili na rizikovou skupinu
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v silniční dopravě - chodce a další nemotorizované
účastníky silničního provozu. Při těchto akcích na území
okresu Rokycany policisté dopravní policie, ale také
policisté pořádkové policie rozdávali účastníkům silničního
provozu reﬂexní pásky, reﬂexní tkaničky do bot či reﬂexní
odznaky s logem „Vidíme se“. Jejich používání má přispět,
aby chodci byli v silničním provozu včas viditelní. Policisté
nabádají tyto účastníky silničního provozu, aby mysleli na
své bezpečí, a přestože jim zákon ukládá reﬂexní prvky
nosit za snížené viditelnosti mimo obec, aby tyto prvky
užívali i v obcích, a tímto preventivním opatřením, dbali na
své bezpečí v silničním provozu. Pamatujte na důležité
pravidlo – VIDĚT A BÝT VIDĚN.

Statistika dopravní nehodovosti za
uplynulý rok 2017:
ROKYCANSKO
Bilance dopravních nehod v loňském roce.
Policisté za loňský rok 2016 evidují na silnicích okresu
Rokycany celkem 288 dopravních nehod. Ze statistických
údajů vyplývá, že v loňském roce bylo při nehodách lehce
zraněno 115 osob, 3 osoby byly těžce zraněny a 7 osob
bylo usmrceno.
Mnohem příznivější byl, co se týče statistiky dopravní
nehodovosti rok 2014, kdy policisté z území Rokycanska
evidovali "pouze" jednu nehodu, kde došlo k usmrcení
účastníka dopravní nehody (tragická dopravní nehoda se
stala začátkem roku 2014 a při nehodě zemřel chodec,
který se střetl s vozidlem u obce Mýto).
Z celkového počtu dopravních nehod jich řidiči motorových
vozidel zavinili nejvíce, a to v počtu 223. Řidiči
nemotorových vozidel byli viníky u 21 dopravních nehod a u
čtyř nehod byl viníkem chodec. Požití alkoholu ze strany
řidiče (viníka) bylo při nehodách zjištěno ve dvaceti
případech, což je o čtyři více oproti roku 2015.
Mezi nejčastější příčiny dopravních nehod jsou jako
v letech předcházejících: nesprávný způsob jízdy
(141 případů), nepřiměřená rychlost (62 případů) a nedání
přednosti v jízdě (37 případů). V souvislosti se sledováním
dle místa dopravní nehody na území Rokycanska můžeme
konstatovat, že z celkového počtu 288 dopravních nehod
se jich 167 stalo mimo obec, zbylých 121 nehod policisté,
které policisté evidují, se staly v obci.
K největšímu počtu nehod došlo v loňském roce na
Rokycansku na silnicích druhých tříd (103 dopravních
nehod), poté na silnicích třetích tříd (69 dopravních nehod)
a na místních komunikacích (63 dopravních nehod).
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Odhadnuté hmotné škody přesáhly částku 23 000 000 Kč.
K těm nejtragičtějším dopravním nehodám, které si vyžádaly lidské životy, vyjížděli v loňském roce policisté v sedmi
případech. Ve dvou případech se jednalo o střet vozidla
s chodcem. Ve stejném počtu pak byla příčina nepřizpůsobení rychlosti vozidla stavu a povaze komunikace.
V jednom případě byla příčina smrtelného zranění
motocyklisty nedání přednosti řidičem osobního vozidla,
další nehoda se týkala zdravotní selhání řidiče osobního
vozidla. Poslední nehoda se stala na území Rokycanska na
úseku dálnice, kde v době omezení provozu vjel řidič
osobního vozidla do protisměru, kde se střetl s nákladní
soupravou.
Celkový počet DN zaviněné řidičem vozidla

223

do 17 let

2

18 - 20 let

16

21 - 24 let

31

25 - 29 let

20

30 - 39 let

40

40 - 49 let

37

50 -59 let

26

60 -64 let

14

65 - 69 let

11

nad 70 let

12

Řidiči a účastníci silničního provozu by si měli stále opatrní,
věnovat se plně řízení či činnosti, kdy jsou účastníky
silničních provozu a uvědomovat si možnost vzniku
dopravní nehody, ať už jde o řidiče za volantem, či chodce
přecházejícího komunikaci. Bezohledným chování a porušováním zákonů neohrožujeme jen sebe ale také ostatní.
Buďte opatrní a ohleduplní.
Mezi základní prevenci následků dopravních nehod patří
i viditelnost účastníka silničního provozu, zejména u chodců a cyklistů. Pamatujte na pravidlo „Vidět a být viděn“.
Počet řidičů, kteří usedli za volant po požití alkoholu v loňském roce dle statistik na území našeho okresu, vzrostl. Je
proto na místě apelovat, že alkohol a omamná a psychotropní látka za volant nepatří!!! Návyková látka v těle řidiče
snižuje schopnosti a reakce a působí na jeho ovládací
a rozpoznávací schopnosti.
Uvědomme si, že při porušení zákona nejde jen o to, že za
protiprávní jednání hrozí sankce, ale zejména mysleme na
Leden 2018 - ROČNÍK XXV

to, že bezohledné chování může stát zdraví nebo život
nejen naše, ale mnohdy i nevinných lidí.
nprap. Hana Kroftová - 19. ledna 2017

Preventivní tisková zpráva za Plzeňský
kraj:
Chodci a reﬂexní prvky
PLZEŇSKÝ KRAJ - V následujících dnech proběhne
série dopravně bezpečnostních opatření, při kterých
se policisté zaměří na viditelnost chodců.
Zhoršené povětrnostní podmínky a s nimi spojená
zhoršená viditelnost mohou v tomto období negativně
přispět ke zvýšené dopravní nehodovosti. Obzvláště
rizikovou skupinou jsou pak chodci, kteří patří mezi
nejzranitelnější účastníky silničního provozu, a to platí
zejména tehdy, pokud se pohybují v místech, která nejsou
osvětlena, jsou oblečeni do tmavého oblečení a nejsou
vybaveni reﬂexními prvky. Na řidiče čeká v tomto období
celá řada možných úskalí – mlhy, déšť, mokrá a kluzká
vozovka, která výrazným způsobem prodlužuje brzdnou
dráhu, a v neposlední řadě právě také chodci, kteří, pokud
nejsou vybaveni reﬂexními prvky, bývají pro řidiče vozidel
v tomto počasí velmi špatně viditelní. Pro řidiče pak bývá
velmi obtížné na tyto účastníky silničního provozu adekvátním způsobem zareagovat.
Na území celého Plzeňského kraje proto bude v následujících dnech probíhat série dopravně bezpečnostních
opatření, při kterých se policisté zaměří právě na chodce
i další nemotorizované účastníky silničního provozu.
Policisté budou při těchto akcích rozdávat lidem reﬂexní
pásky, reﬂexní tkaničky do bot či reﬂexní odznaky, které
jistě přispějí k tomu, aby byli v provozu lépe rozpoznatelní.
I když zákonná povinnost být vybaven reﬂexním prvkem za
zhoršené viditelnosti platí na místech mimo obec, která
nejsou osvětlena, doporučujeme všem, kteří jsou v roli
chodce, aby byli reﬂexními prvky vybaveni i v obci, a udělali
tak vše potřebné pro svou vlastní bezpečnost. Rodičům
doporučujeme, aby dbali na vybavenost reﬂexními prvky u
dětí, ať již to jsou reﬂexní prvky na školních aktovkách, či
další reﬂexní doplňky na oblečení.
Níže uvedená statistická data dokládají, že obezřetnost
chodců v silničním provozu je zcela na místě. Na území
Plzeňského kraje se stalo za uplynulých devět měsíců
tohoto roku 2 656 dopravních nehod, při kterých bohužel
přišlo o život již 45 osob, 56 osob utrpělo těžká a 1 357 osob
lehká zranění. Z celkového počtu usmrcených osob, které
přišly v souvislosti s dopravními nehodami v tomto období
o život, tvoří čtvrtinu právě chodci (11 mrtvých, z toho
3 děti). Srážku s chodcem, jako druh dopravní nehody,
evidují policisté celkem ve 149 případech (z toho se jednalo
strana 7

Baròák

STRAŠICKÝ MÌSÍÈNÍK

ve 35 případech o srážku s dítětem). Pokud bychom se
zabývali rozborem dopravních nehod podle zavinění, pak
z celkového počtu dopravních nehod zavinili 66 událostí
v silničním provozu právě chodci (z toho 20 dětí). Z uvedených statistických dat tedy vyplývá, že chodci jsou co do
následků dopravních nehod velmi rizikovou skupinou
účastníků silničního provozu, a proto doporučujeme všem,
aby v roli chodců, ale i jiných nemotorizovaných účastníků
silničního provozu, dbali v maximální možné míře o svou
bezpečnost.
por. Mgr. Pavla Burešová - 6. listopadu 2017

návštěvnost rekreačních objektů s ohledem na počasí
klesá a nemovitosti jsou obývané velmi zřídka. Pachatelé
této trestné činnosti pro své nekalé úmysly vyhledávají
spíše nezabezpečené objekty na odlehlých místech, ke
kterým se dá dobře zajet vozidlem. Velmi slabou stránkou
z hlediska vloupání bývají u staveb nezabezpečená okna,
prosklené plochy, dveře, balkony a střešní vikýře. Během
následujícího období policisté věnují těmto objektům
zvýšenou pozornost. Probíhají preventivní opatření v souvislosti s kontrolou zabezpečení objektů a případným
pohybem podezřelých osob v těchto lokalitách. Kontrolám
se z pravidla věnují policisté pořádkové policie a také
psovodi se služebními psy.

Akce „Vidíme se“ na Rokycansku
Na Rokycansku se při akci policisté v brzkých ranních hodinách zaměřili zejména na viditelnost chodců. Na vytipovaných místech zejména mimo obcemi kontrolovali chodce
policisté dopravní a pořádkové policie. Chodcům je při
takových akcích připomínána povinnost být za snížené
viditelnosti mimo obec označen reﬂexním prvkem, a že se
při nerespektování této povinnosti dopouštění přestupku,
ale zejména na daleko horší skutečnost, že díky nevhodnému tmavému oblečení se chodci stávají pro řidiče
„neviditelnými”. Proto by měli dbát na svoji bezpečnost
a zvyšovat svoji viditelnost při pohybu v silničním provozu.
Při šetření dopravních nehod, ke kterým dojde za snížené
viditelnosti, kdy účastníkem je chodec, slýchávají policisté
často větu, že chodce viděli až na poslední chvíli. Samozřejmě je úkolem policistů zjistit přesnou příčinu, míru zavinění a veškeré okolnosti dopravní nehody. Co je mnohem
zásadnější, jsou zranění, která účastníci utrpí. Je zbytečné
zmiňovat, jaké vážné někdy i tragické následky může mít
střet vozidla s chodcem, a kdo je při takových dopravních
nehodách zranitelnější. Dnešního dne byla na akci na
Rokycansku přítomna i zástupkyně BESIPu.

Vloupání nelze nikdy vyloučit, ale můžeme
pravděpodobnost této trestné činnosti minimalizovat dodržováním preventivních opatřeních, která mohou tuto možnost ovlivnit:
• Zabezpečte rekreační objekt mechanickými
zábrannými prostředky (dokonalý bezpečnostní
zámkový systém, mříže, uzamykatelné okenice)
• Věnujte pozornost zejména stavebním otvorům
(vstupní dveře, okna, verandy).
• Uložte z dosahu žebříky a jiné nástroje, které by
pachatel mohl použít při vloupání.
• Nechlubte se před neznámými lidmi majetkem
uloženým v objektu.
• Pro případ vloupání pořiďte fotodokumentaci
cenných věcí, poznamenejte si čísla
elektrospotřebičů.
• Cennější věci rozhodně nenechávejte přes zimu v
rekreačním objektu.

Máte své nemovitosti řádně
zabezpečené???

• Při pobytu na chatě si všímejte pohybu neznámých
osob a aut. I případné svědectví je důležitým
vodítkem pro práci policie.

V souvislosti se zimním obdobím připomeňme chatařům, aby nezapomněli na správné zabezpečení svých
nemovitostí.

• Rekreační objekt nepravidelně navštěvujte i v zimě.
Uklizený sníh budí zdání neustálé kontroly.

Nedávno skončili letní prázdniny a máme tady zimní
období, které souvisí v řadě objektů s jejich opuštěním,
a tím se nemovitosti mohou stávat terčem pachatelů zaměřujících se na majetkovou trestnou činnosti. V tomto období
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• Při podezření z vykradení nevstupujte do objektu,
neuklízejte po zlodějích a věc neprodleně oznamte
na Policii ČR.
Zpracovala: Nprap. Hana Kroftová - 19. prosince 2017
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Zajímavosti ze ZŠ Karla Vokáče Strašice
za měsíc prosinec
Zpráva o projektu „Cesty k inkluzi”
Díky realizaci projektu „CESTY k INKLUZI“
(CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000172, OP VVV), jehož
nositelem je Fakulta pedagogická Západočeské univerzity
v Plzni, se nám ve Strašicích daří aplikovat změny
v přístupu k žákům s potřebou podpůrných opatřenía
zavádět nástroje inkluzivní podpory, které respektují
odlišnosti i práva každého dítěte na vzdělávání ve škole
hlavního vzdělávacího proudu. V tomto školním roce
máme v rámci uvedeného projektu ve škole mnoho
kroužků.
Do těchto aktivit, kde vládne matematika či český jazyk, se
mohli zapojit žáci jak z prvního, tak i druhého stupně.
Jedním z nich je i Matematická dílna - Matematický šikula.
Kroužek je zaměřen na přípravu žáků na přijímací zkoušky
na střední školu. Je určen pro žáky 9. ročníkǔ. Ve skupině
je šest žáků. Žáci řeší matematické úlohy, ve kterých
opakujeme a zdokonalujeme jejich vědomosti a dovednosti
v učivu matematiky 2. stupně ZŠ. Řeší úlohy z oblastí „celá
čísla a zlomky, mocniny, převody jednotek, procenta,
tabulky a diagramy, rovnice a slovní úlohy, geometrické
výpočty, konstrukční úlohy, algebraické výrazy”, didaktické
testy z matematiky.
Matematické kroužky máme i pro děti z jiných ročníků. Žáci
z pátých ročníků si zde opakují učivo zajímavou formou
s použitím nejrůznějších didaktických her a pomůcek, které
má škola k dispozici. Děti řeší slovní úlohy, procvičují si
násobení, dělení i převody jednotek. Pracují samostatně,
ve dvojicích i společně. Ke konci hodiny se už všichni těší
na závěrečnou soutěž. Možnosti upevnit si základní
vědomosti z matematiky a procvičit si matematické
postupy při řešení různých matematických úloh, ale i formou hry objevit více než zajímavý svět matematiky využívá
několik žáků 6. a 7. tříd v rámci Kroužku doučování z matematiky.
„Šesťáci” se z tohoto důvodu scházejí každé pondělí,
pravidelně několik minut po poledni, na 1,5 hodiny. S ranním rozbřeskem, dvakrát do týdne na 0,75 hodiny, otvírá
své dveře matematika zase "sedmákům", aby ukázala, že
není tak hrozná a strašidelná, jak se mnohým na první
pohled může zdát.
Kromě matematiky se v rámci projektu rozběhlo vedení
kroužků Doučování z českého jazyka. Žáci si zde procvičují
a opakují učivo českého jazyka zábavnou formou. Luští
nejrůznější směrovky a křížovky, vyplňují pracovní listy a
soutěží. K dalším aktivitám patří čtení s porozuměním nebo
psaní krátkých textů na různá témata. Děti pracují nejen
společně ve skupině, ale i ve dvojicích nebo samostatně.
Ke zvýšení zájmu o práci slouží množství didaktických
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pomůcek školy. Důležitou součástí Dílen je četba. Při výuce
jsou využívány nejrůznější metody práce s vybranými
literárními texty, jako například interpretační rozhovor,
práce s bílými místy, metoda vnitřního monologu, metoda
pětilístku nebo tvůrčí psaní.
Tento projekt nám výrazně pomáhá ke zvýšení kvality
výchovy a vzdělávání a proinkluzivnosti.
Mgr. Věra Peterková, zástupkyně ředitelky školy

Výsledky školního kola dějepisné olympiády
Na konci měsíce listopadu proběhlo školní kolo 47. ročníku
Dějepisné olympiády na téma „To byla první republika
aneb Československo v letech 1918 – 1938“. Soutěže
se zúčastnilo 17 žáků 7. - 9. ročníku s následujícím
výsledkem:
1. místo: Miluška Červenková, 9.A
2. - 3. místo: Alena Voříšková a Tomáš Kunc z 9.A

Děkujeme všem účastníkům za snahu a pěkné
výsledky a držíme palce postupujícím do okresního
kola!
Mgr. Jitka Brejchová

Úspěchy našich žáků v okresních kolech
ﬂorbalové soutěže
Naše družstvo starších děvčat ve složení: Alena
Voříšková, Tereza Sklenářová, Kateřina Urxová,
Kateřina Valečková, Veronika Mocová, Zuzana Lexová,
Miloslava Červenková, Adriana Belušková, Kateřina
Horčicová, Miroslava Sazimová, Veronika Titlová
a Justýna Rosívalová se zúčastnilo dne 29. 11. okresního
kola ve ﬂorbale, kde vyhrálo ZLATO, a postoupilo do
krajského kola v Plzni. O den později starší kluci ve složení:
Jan Peterek, Jan Dezort, Tomáš Kunc, Dan Hargaš,
Alex Kupec, Dominik Černý, David Anděl, Štěpán
Košťál a Gabriel Glazer získali krásné druhé místo, když
podlehli jen vynikajícímu týmu ZŠ T. G. M. Rokycany.
Skvěle si vedl také tým mladších žákyň, které dne
5. prosince získalo třetí místo z osmi družstev. Naši školu
reprezentovaly: Monika Vaníková, Monika Veselá,
Pavlína Převrátilová, Viktorka Sóoky, Kačka Judlová,
Eliška Krchovová, Kačka Paulová, Vanesa Müllerová,
Aneta Mudrová, Aneta Vondrášková, Anna Marie Kala
a Kristýna Šoltysová. Děkujeme všem žákům za vzornou
reprezentaci školy!
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Vánoční turnaj „O putovní pohár obce
Strašice”
Dne 12. prosince se uskutečnil další vánoční turnaj
"O putovní pohár obce Strašice". Přijely týmy ze Základní
školy ulice Míru v Rokycanech, Zbirohu a dva týmy Radnic.
Pan starosta Jiří Hahner s paní ředitelkou Mgr. Evou
Válkovou přivítali žáky a popřáli jim hodně sportovních
úspěchů, aby se celý turnaj obešel bez zranění a hlavně,
aby nezapomínali, že ve sportu se hraje čestně.

ﬂorbal - starší žáci
Ing. Vladimír Pospíšil

Florbalový turnaj pro žáky 1. stupně
Dne 30. listopadu se uskutečnil v házenkářské hale v Rokycanech ﬂorbalový turnaj pro žáky prvního stupně
základních škol. Turnaje se zúčastnilo celkem 8 týmů, které
byly rozděleny do dvou skupin. Naši malí bojovníci (Vlčata)
se ve skupině postupně střetli s Draky Mýto (3:5),
Mlečicemi (5:5) a Radnicemi (5:3).
S přehledem jsme zápas zvládli a celkově obsadili
krásné 3. místo. Turnaj se odehrál v přátelském duchu,
organizace byla perfektně zvládnuta a každý hráč si jej užil.
Reprezentovali nás tito žáci 2. - 5. třídy: Jan Doskočil,
Štěpán Andrlík, Jaroslav Dostál, Pavel Štokr, Jakub
Novák, Michal Lang, Jakub Vostatek, Nikol Tomášová
a Josef Húserek.
Mgr. Tomáš Koudelka

Přednáška o osobním bezpečí pro dívky
Ve středu dne 6. prosince proběhla pro žákyně 8. a 9. třídy
přednáška o osobním bezpečí. Skvělou lektorkou byla opět
paní nprap. Hana Kroftová z Policie ČR Rokycany.
Žákyně si připomněly zásady osobního bezpečí při setkání
a komunikaci s cizími lidmi a byly poučeny o možnostech,
jak předcházet případnému ohrožení ze strany neznámého člověka a jak se chovat v případě, kdy již k ohrožení či
napadení dojde. Přednáška byla obohacena o prezentaci,
příklady z policejní praxe a praktické rady z oblasti
sebeobrany.
Závěrem dívky obdržely malou pozornost - přívěsek ve
tvaru vajíčka, který slouží coby alarm k odstrašení
případného útočníka. Děvčata byla s touto preventivní akcí
nadmíru spokojena.
Mgr. Marcela Paulová
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Zápasy se hrály každý s každým. Hrálo se 2 x 7minut
hrubého času. Hráči podávali skvělé výkony, hráli týmově
a se sportovní rivalitou. V poledne paní ředitelka vyhlásila
výsledky a předala ceny. Na 1. místě se umístila základní
škola Radnice B. Na výborném druhém místě se
umístili naši hráči. Na třetím místě skončili žáci ze
Zbirohu. Na 4. místě se umístilo družstvo Radnice A a na
posledním skončila ulice Míru Rokycany. Žáci na prvních
třech místech byli odměněni věcnými cenami a žáci ze ZŠ
Radnice B obdrželi na jeden rok putovní pohár.
Ing. Vladimír Pospíšil

Školní kolo Olympiády v českém jazyce
Dne 8. prosince se konal na škole další ročník Olympiády
v českém jazyce. Jednalo se o školní kolo, jehož se mohli
zúčastnit žáci 8. a 9. ročníku. Jako vždy se soutěžilo ve
dvou oblastech. První část obsahovala úkoly z gramatiky,
kdy na účastníky číhaly záludnosti zejména české
slovotvorby. Druhá část byla tradičně stylistická. Téma
„Stalo se to minulý týden” zamotalo hlavu mnohým
soutěžícím.
Celkový součet bodů vynesl na první tři místa tyto žákyně:
1. Markéta Culková z 9.A
2. Alena Voříšková z 9.A
3. Veronika Titlová z 8.A
První dvě děvčata budou své znalosti mateřštiny obhajovat
v okresním kole soutěže, které proběhne v Rokycanech na
konci ledna. Děkujeme všem žákům za účast a snahu!
Mgr. Naděžda Kahovcová

Výtvarná soutěž pro žáky druhého stupně
Dne 14. prosince byly v rokycanské knihovně slavnostně
vyhlášeny výsledky okresní výtvarné soutěže na téma
„Čím mě okouzlilo tohle zvíře”. I žáci naší školy se této
akce zúčastnili kresbami, malbami a graﬁkou a uspěli
nebývalým způsobem. Mezi téměř 300 pracemi zabodovali
a získali pro sebe 9 neskutečných oceněných míst! Ve třetí
kategorii získal Michal Lang z 5.A třetí místo a Kateřina
Bendová ze 6.A získala cenu za netradiční techniku.
Čtvrtou kategorii ovládli naši s naprostou převahou
takto:
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2. místo: Veronika Titlová z 8.A
3. místo: Pavlína Převrátilová ze 7.A, Kim Gaherová,
Adam Šalena (oba z 8.A) a Alena Voříšková z 9.A
Za netradiční techniku byl oceněn Petr Hynek z 8.A
a opět Adam Šalena z téže třídy, kteří poslali do soutěže
graﬁcké listy vytvořené technikou suché jehly.
Tyto výsledky dokazují, že naši žáci jsou pro ostatní
výtvarníky okresu obrovskou konkurencí - lépe hodnoceni
byli už jen studenti rokycanského gymnázia. Děkujeme
všem žákům za vzornou reprezentaci školy!
Mgr. Naděžda Kahovcová

Adventní akce na škole
V posledních školních dnech před zimními prázdninami
probíhal ve všech třídách každoroční projekt "Vánoce tradice a zvyky." V adventním období si děti připomněly
v různých vyučovacích hodinách vánoční zvyky a tradice
a také se věnovaly rukodělným činnostem - pečení cukroví, výrobě vánočních ozdob a dárků atd... Na Mikuláše
připravili deváťáci ve složení Jan Peterek, Tomáš Kunc,
Jakub Pilský a Václav Stupka pro své mladší spolužáky
čertovskou nadílku. V hodinách hudební výchovy se zpívaly koledy, při výtvarných výchovách i pracovních činnostech se peklo cukroví a vyráběly dárky pod stromeček i na
prodejní vánoční výstavu, která proběhla ve společenské místnosti školy ve dnech 13. a 14. prosince, a která se
setkala s velkým ohlasem veřejnosti.
Paní učitelka Mgr. Pavla Hrazdilová spolu s vybranými
zpěváčky reprezentovala naši školu s pěknými koledami
hned třikrát. Nejdříve dne 5. prosince při rozsvícení
vánočního stromku v Dobřívě, dále dne 7. prosince při
milém setkání se strašickými důchodci a poté dne
20. prosince u našeho tradičního živého Betlému před
školou. Živý Betlém připravil pan učitel Ing. V. Pospíšil
spolu s panem školníkem M. Sazimou a žáky sedmých
tříd.V roli Marie vystupovala Klára Dolíhalová, v roli
Josefa opětovně Josef Hrách, v roli andělů Aneta Bárová
a Karin Kračmárová, v roli králů Pavel Stupka, Pavel
Harčarik a Dan Tomáš. Roli pasáčka dobře zvládl Michal
Hochman. Po dlouhé době byl Betlém oživen zvířátky,
která zapůjčila Klára Dospělová.

Mikuláš ve 2. A

zpěv koled v Dobřívě

V této radostné atmosféře proběhl předposlední den před
prázdninami čtvrtý ročník vánočního běhu do školních
schodů, ve kterém zvítězilo družstvo osmáků ve složení Matouš Andrlík, Jan Dezort, Kateřina Valečková
a Kateřina Urxová. Páteční den byl věnován třídním
besídkám, kdy si děti mezi sebou vyměnily dárky a popřály
si krásné Vánoce a úspěšný Nový rok.
Mgr. Marcela Paulová
živý betlém před školou
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Adventní čas v mateřské škole
Kolik přání, tolik hvězd. Kolik hvězd, tolik těch, co si přejí.
A zázraky se dějí! S tímto mottem nás provedla paní
Miloslava Jelínková pohádkou Kouzelná hvězdička
začátkem adventu. Příběh opravdu pohádkový a pohádkově opravdový o přátelství a nesobeckosti, o umění si přát
a také dávat. O hvězdičce, která si tolik přála svítit. O přátelství a laskavosti a rozsvícených hvězdičkách v dětských
očích.

a zazpívali rodičům čertovské i vánoční básničky a koledy
a potom pozvali svoje maminky na vánoční dílnu. A tak za
zvuku vánočních koled maminky s dětmi vyráběly adventní
věnce, ochutnávaly donesené i vlastnoručně dětmi
upečené cukroví, stejně jako nasušené křížaly. Jaké by to
však bylo vánoční posezení bez vánočních dárků? To bylo
radosti a také spousty práce pro tatínky a dědečky. V krabicích bylo zabaleno sportovní náčiní a tak se šroubovalo,
vrtalo a sestavovalo. Ale nejen prací živ je člověk, o předvánoční atmosféru se postarala třída Berušek s předvedením
pohádky O veliké řepě. Jsou to naše nejmladší děti
a sehrály to báječně. Jiřík Šlechta představoval řepu. Děti
musely svolat celou rodinu i s nejmenší myškou, aby řepu
vytáhly. Tím však představení nekončilo. Ještě se zpívalo,
tančilo a taky sněžilo. Následovala zasloužená hostina
a vánoční dílnička. Tři rozsvícené svíčky na adventním
věnci daly vědět, že už to brzy bude, že už přijde Ježíšek.
Honem tedy na koledu! Již tradičně nejstarší děti zazpívaly
a zarecitovaly na obecním úřadu a v lékárně.
Tolik těšení a příprav, tolik snahy nezlobit a pomáhat.
Předvánoční čas vyvrcholil.
Hezké svátky všem. Hodně klidu a pohody a rozsvícených
hvězdiček v očích. Hodně štěstí v roce 2018!
Alena Krausová, DiS.

Rádi jsme přijali pozvání místní knihovny ve Strašicích na
výstavu betlémů ze sbírky paní Jiřiny Hánové. Pro děti to
byla jistě inspirace pro výrobu vlastního betlému, ať už ve
školce, nebo doma s rodiči. Čas předvánoční ale není
spojen pouze s příběhem o narození Ježíška. Je tu také
cítit čertovina a možná přijde Mikuláš. Jak to chodí v pekle
předvedly na svojí besídce pro rodiče děti ze třídy Koťat.
Čerti se rojili, drhli podlahu, smýčili, ale také tančili. Však je
také měl na povel samotný Luciper! Vypadalo to na
pořádnou čertovinu, ještě že přišel Mikuláš (v podání Jindry
Švamberga) a trochu je uklidnil. Na adventním věnci jsme
zapálili dvě svíčky a ve školce měli další dvě besídky. Naši
nejstarší předškoláci ze třídy Sluníček zarecitovali
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Vítání občánků
Dne 26.11.2017 se v obřadní síni obecního úřadu uskutečnilo vítání občánků do svazku naší obce. Z pozvaných
čtrnácti rodin se nezúčastnili pouze jediní. Akce proběhla
ve dvou částech. V první části byli přivítáni: Klára
Makajová, Ondřej Machatý, Natálie Janotová, Hynek
Tipan, Ezdráš Petráček, Soﬁe Šťastná a Kevin Nguyen.
V druhé části Michael Horváth, Emílie Hůrková, Matyáš
Hluchaň, Johanka Veselá, Veronika Tichá a Lukáš Marek.

Již tradičně přednesli děti z mateřské školky pásmo
básniček a pan starosta Jiří Hahner slavnostně přivítal
všechny nové občánky. Komise pro občanské záležitosti
připravila pro dětičky dárky a pro maminky kytičky.

Informace – ¾ fungování všeho na světě
Zastupitel Alternativy - Ing. František Nerad
Ať fungujeme v politice, ve ﬁrmě, ve spolku i v domácnosti,
potřebujeme informace. Nemáme-li informace, jsme u
těch, kteří je mají za blbce! Zejména v demokratické
společnosti mají lidé na informace dokonce právo. I naše
Ústava toto právo zaručuje. Dočteme se to v Oddílu
druhém, článku 17, zákona č. 2/1993 Sb. – v Listině
základních práv a svobod:
Článek 17
(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem,
písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož
i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje
a informace bez ohledu na hranice státu.
(3) Cenzura je nepřípustná.
(4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace
lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické
společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod
druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost,
ochranu veřejného zdraví a mravnosti.
(5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou
povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace
o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon.
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Co jsou to informace? No v podstatě všechno, co není
označeno nějakým režimem utajení. Co bychom měli jako
informace dostávat. No v podstatě všechno, co někdo
někde vymyslí, usnese, schválí a neoznačí to jako
důvěrné, tajné, nebo přísně tajné. A zde je ten základní
problém.
Jsou lidé, kteří nic nevymyslí, neumí napsat, neumí
vysvětlit. Po těch nelze informace vymáhat, protože žádné
nemají. Průšvih je, když se takoví lidé dostanou na pozice,
které jim přímo ukládají informace poskytovat (viz. odst.
5 výše zmíněného ustanovení Listiny základních práv).
Pak jsou lidé, kteří umějí vymyslet kde co, nechtějí to ale
napsat a nechtějí to vůbec vysvětlovat, natož pak ostatním
lidem, veřejnosti. Mohou a zpravidla mají, k tomu důvody
osobní, podnikatelské, zakrývací.
Pak jsou ještě lidé, kteří vymýšlejí záměrné dezinformace,
podsunují ostatním lži a polopravdy, matou veřejnost,
čehož jsme dost často svědky na různých pokoutných
webech, proﬁlech a i v novinách. Existuje-li diskuse, velmi
brzo se dezinformátor odhalí.
S rozvojem informačních technologií bylo v obcích a měsstrana 13
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vedou (ve ﬁrmě, společnosti, spolku). Otázka: plní toto náš
Barňák v dostatečné míře?
Pokud chce někdo cokoli řídit, musí mít informace a musí je
umět analyzovat a třídit. Nemá-li dostatek informací, dříve
či později na něco narazí, něco podělá, zkazí, způsobí
škodu, někdy dokonce trestný čin.
Jak běžel čas, vznikl internet a pak povinnosti obcí internet
mít a provozovat. Naše první obecní webové stránky
vznikly na konci devadesátých let minulého století a dokonce z části splňovaly některé předpoklady poskytování informací občanům. Z části. Tehdejší vedení obce například
tvrdilo, že zasedání Rady obce jsou neveřejná a tedy
neveřejné jsou i zápisy z těchto jednání. Po roce 2006 jsme
ukázali, že není problém je zveřejňovat. Tehdy vedli obec
ČSSD a KSČM (o nichž někteří tzv. pravičáci říkají, že jsou
nedemokratickou stranou) a zavedli na webu Diskusní
fórum.

Toto diskusní fórum přinášelo mnoho informací. O lidech
a jejich přáních, náladách, potížích, vzteku. Jejich příspěvky se daly analyzovat a celkem dobře se z nich daly tvořit
záměry, postupy. Byly to cenné informace.
Současné vedení obce – pět lidí – starosta a místostarostka, J. Kotnauer, Mgr. Straka a Mgr. Kantor – zástupci tzv.
„demokratických“ stran se rozhodlo, že diskusní fórum na
nových webových stránkách obce zruší. Viz. odpověď
starosty na moji interpelaci ze září 2017:
tech k poskytování informací dokonce nařízeno, že musejí
být zřízeny oﬁciální webové stránky. Už se ale jen minimálně určuje, jaké konkrétní informace se mají lidem
poskytovat. Když jsem se účastnil po listopadu těch podstatných změn naší společnosti, většina těch, kteří to zde
vedli nám říkala, abychom poskytovali občanům co nejvíce
informací. Já jsem si tehdy jezdil pro ty zásadní informace
mnohokrát do Koordinačního centra Občanského fóra
v Praze. No a na základě toho, co nám tehdy říkali jsme pak
ve Strašicích, jako OF fungovali. Tlačili jsme na to, aby
vznikl oﬁciální místní informační bulletin, ve kterém by lidé
dostávali informace o tom, co se v obci děje a bude dít.
O tom co bylo, se píší kroniky a nejsou o tom informační
bulletiny. Je pravda, že v těchto začátcích jsme neznali
slova jako internet, web, skenování, facebook, laptop,
sdílení, laykování atd., tedy věci, které už tenkrát za našimi
západními hranicemi buď fungovaly, nebo vznikaly. V ČNR
jsme pak dostávali o těchto věcech školení a pochopil jsem
tehdy, co to znamená informační věk. Ve Strašicích vznikl
Barňák. Moje představa informačního bulletinu je, že informuje o budoucnosti, jednou za čas hodnotí minulost a dává
průběžně nahlédnout do myšlení a záměrů těch, kteří nás

Leden 2018 - ROČNÍK XXV

4) Provoz internetových stránek obce – diskuzní fórum
Sděluji Vám, že po domluvě členů rady obce na nových webových stránkách diskuzní fórum již nebude umístěno. Členové
rady toto rozhodnutí učinili na základě malého zájmu občanů o
tuto službu.
Těch pět lidí nemá zájem o nálady a přání svých občanů.
Nemá zájem jim veřejně odpovídat na otázky, pravda
někdy nepříjemné. Nechce, anebo neumí analyzovat
informace, nechce vysvětlovat proč to či ono se dělá takto
a takto. Pravda je, že se dost blbě vysvětluje, proč se jedna
bytovka zatepluje 9 let, když se před několika léty zateplilo
za rok bytovek 20. Pravda je, že nejde vysvětlit, proč se na
Vánoce betonuje a kope na návsi, což je proti selskému
rozumu zedníka, který někdy ani nedodělal základní školu.
Pravda je, že odpovědět na jednoduchou otázku bývá
někdy problém. Ukázka jednoho příkladu:
Ing. František Nerad ( frantisek.nerad@tiscali.cz ):
Tak co je s tou kamerou?
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Je konec září, napsal jsi Tomáši před dvěma měsíci, že
„Na budově radnice je nově nainstalována nová HD
kamera, která by měla zajistit lepší snímky,....
Kde jsou ty snímky? Kabely do počítače vedly, tak v čem je
problém?
Středa, 26 Září 2012

Tomáš Svoboda ( tomiksvo@seznam.cz ): Pro FN
Kamera zatím funguje pro potřeby Obecní policie.
Středa, 07 Listopad 2012

František Nerad ( frantisek.nerad@tiscali.cz ): děkuji

rekonstrukci nebo top stav. Za nabídky na email předem
děkuji.
Pátek, 27 Září 2013

No celkem logicky muselo být diskusní fórum zrušeno.
Nejen Nerad se ptal a povšimněte si, jak dlouho trvá lidem,
kteří jsou za poskytování informací placeni, ty informace
poskytnout. Navíc se ukazuje, že slibem nezarmoutíš, tak
se slibuje a slibuje. A to odhlédnu od vyhazování peněz za
HD kamery a servery a počítače, či od fungování bytové
komise. Ach jo! Demokracie ve Strašicích chcípá na úbytě.
A právo občanů na informace? Škoda mluvit! Musí jim stačit
na konci roku napsat do Barňáku půl stránky dalších slibů!

To je skvělá zpráva. Jenže si myslím, že pro návštěvníky
tohoto webu úplně k ničemu. No nic, jen nechápu tu
informaci z 23. července.
Středa, 07 Listopad 2012

František Nerad ( frantisek.nerad@tiscali.cz ): Dotaz
Není už ta kamera na radnici už nějak přeladěná? Pondělí,
29 Duben 2013

Nebo jiný příklad, ten zůstal bez odpovědi úplně:
Apollo20 (apollo20@centrum.cz): Moderovaná diskuse?

Dobrý den, prozdradí mi někdo, proč byla smazána moje
poptávka po pronájmu bytu ve strašicích?
Hledám byt k pronájmu, dlouhodobě, ideálně 2kk - 3+1, po

Ze Strašic pozorován zákryt hvězdy planetkou
V noci 11./12.12.2017 astronom Jiří Kubánek úspěšně
pozoroval ve Strašicích zákryt hvězdy planetkou Isolda.
Planetku objevil skoro na den přesně před více než 138
lety, 10.12.1879, slezský astronom Johann Palisa na
hvězdárně v Pule. Isolda obíhá kolem Slunce ve vzdálenosti 382 až 528 miliónů km, tj. mezi drahami Marsu
a Jupiteru, v tzv. hlavním pásu planetek. Dnes již víme, že
mnohem více a větších planetek se nachází za drahou
Neptunu, některé dokonce podobně velké jako Pluto (proto
bylo Pluto v roce 2006 Mezinárodní astronomickou unií
v Praze vyškrtnuto ze seznamu planet).
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Zákryt byl předpovězen pro většinu území Čech, nakonec
byl však i vzhledem k počasí pozorován pouze na dvou
místech, ve Strašicích a na hvězdárně v Rokycanech. Na
stanovišti ve Strašicích zákryt trval rovných 16 sekund,
zatímco v Rokycanech 15,8 sekundy. Z pozorování
vyplývá, že velikost planetky Isolda je nejméně 143 kilometrů. Strašice a okolí patří mezi místa méně zasažená
světelným znečištěním a také mají příznivé klimatické
podmínky (například inverzní situace, kdy v Rokycanech
nebo Hořovicích je mlha, zatímco v Brdech a Strašicích je
jasné počasí).
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