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Zápis z Rady obce č. 50/03/17 (29. 3. 2017)
J. Hahner, E. Buchová

Projednáno
1. Licenční smlouva - OSA
RO projednala návrh licenční smlouvy o veřejném
provozování hudebních děl. Jedná se o platbu za veřejnou
produkci hudebních děl v rámci obecního plesu ve výši
1.029,- Kč.
RO Licenční smlouvu č. VP_2017_68003 schválila.

2. Smlouva o zřízení věcného břemene – JH
projekt s.r.o.
RO projednala smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti na pozemku p.č. 1622/20 a p.č. 1995, kam byl
umístěn zemní kabel vedení NN. Za věcné břemeno bude
uhrazena částka ve výši 1.157,- Kč.
RO Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti
č. IV-12-0010875/1 schválila.

3. Servisní smlouva – ATLAS consulting
spol. s r.o.
RO projednala návrh na uzavření servisní smlouvy na
instalaci programového vybavení právního informačního
systému CODEXIS®. Obec Strašice doposud využívala
konkurenční program. Společnost Atlas Consulting
předložila zajímavější nabídku. Cena za program včetně
doplňků činí 110 tisíc Kč, licence je platná do 1. 3. 2023.
Částka na uhrazení byla zahrnuta do rozpočtu obce.
RO Servisní smlouvu č. 490170161 se společností
ATLAS consulting spol. s r.o. schválila.

4. Smlouva o dílo – DIGINEX Technology s.r.o.
RO projednala návrh Smlouvy o dílo se společností
DIGINEX technology s.r.o. ohledně zpracovaní nových
webových stránek obce. Společnost provede celkovou
analýzu webu a vystaví web zcela nový. Webové stránky
budou odpovídat bezpečnostním standardům současné
doby. Cena za dílo bude činit 69.700 Kč + DPH, částka byla
zahrnuta do rozpočtu obce.
RO Smlouvu o dílo č. DTE-0001-03-2017 se společností
DIGINEX Technology s.r.o. schválila.

5. Smlouva o partnerství v Destinační agentuře
Brdy
RO projednala Smlouvu o partnerství v Destinační agentuře Brdy, organizační složce Ekologického centra Orlov
o.p.s.
RO Smlouvu o partnerství v Destinační agentuře Brdy
organizační složce Ekologického centra Orlov o.p.s.
schválila.

s.r.o. a Obcí Strašice. Předmětem dodatku je navýšení
čtvrtletního paušálu za poradenství z 3.900 Kč na 4.200 Kč.
RO Dodatek Smlouvy o poskytování účetního a daňového poradenství společností DaKan s.r.o. schválila.

7. Žádost o pacht zahrádky – P. Černoch
RO projednala žádost o pacht zahrádky č. 30 na pozemku
p.č. 1288/4 v k.ú. Strašice. Záměr pachtu byl zveřejněn na
úřední desce.
RO žádost č.j. 396/17 schválila.

8. Zápis z jednání Komise životního prostředí
RO projednala zápis z jednání Komise životního prostředí
ze dne 15. 3. 2017. Komise nedoporučila pokácení dalších
stromů, dle návrhu ZO ČZS Strašice, komise doporučila
další odstranění křovin. Komise souhlasila s pokácením
jedné túje dle žádosti manželů Drahokoupilových (bude
provedena náhradní výsadba). Ostatní doručené žádosti
budou posouzeny na místním šetření. Předsedkyně
komise informovala o akci „Ukliďme svět! - Ukliďme Česko!
– Ukliďme Strašice!“, která se uskuteční 8. 4. 2017 v 9 hodin
u obecního úřadu. Komise si vyžádala některé podklady
k udílení pokut za znečištění veřejného prostranství a kopii
posudku na lipovou alej od OÚ na Huť.
RO pokácení dřevin dle doporučení Komise životního
prostředí ze dne 15. 3. 2017 schválila.

9. Zápis z jednání Komise pro rozvoj obce
Strašice
RO projednala zápis z jednání Komise pro rozvoj obce
Strašice ze dne 14.3.2017. Komise se zabývala prezentací
studie revitalizace bývalého vojenského hřiště, kterou
zpracovala Ing. arch. Laštovičková. Komise doporučila
zpracovat druhou variantu in-line dráhy, komise dále
doporučila doplnit ohniště a odstranit z travnatého hřiště
zapuštěné kameny pro vymezení hřiště.
RO zápis z jednání Komise pro rozvoj obce Strašice ze
dne 14.3.2017 vzala na vědomí.

10. Zápisy z jednání Komise pro občanské
záležitosti
RO projednala zápisy z jednání Komise pro občanské
záležitosti ze dne 30. 1., 27. 2. a 27. 3. 2017. Komise se
mimo jiné zbývala jarním setkáním seniorů, které proběhne
13. 4. od 16 hodin ve velkém sále Společenského domu
Strašice. V rámci programu bude přednášet RNDr. Lang,
doc. MUDr. Emmerová a vystoupí Strašická Pohodovka.
RO zápisy z jednání Komise pro občanské záležitosti
ze dne 30.1., 27.2. a 27.3.2017 vzala na vědomí.

6. Dodatek Smlouvy o poskytování účetního
a daňového poradenství

11. Cenové nabídky – elektronický vrátný

RO projednala návrh Dodatku Smlouvy o poskytování
účetního a daňového poradenství mezi společností DaKan

RO projednala cenové nabídky na pořízení domácího
vrátného do budovy zdravotního střediska, o kterého
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požádala nájemkyně prostor v této budově. Nabídky se
pohybují v rozmezí od 17 tis. do 25 tis. Kč.
RO nabídky na instalaci elektronického vrátného vzala
na vědomí.

12. ZŠ Strašice - Inventura
RO projednala inventarizační zprávu ZŠ Strašice za rok
2016.
RO Inventarizační zprávu ZŠ Strašice za rok 2016
schválila.

13. Žádost o podporu – CENTRUM HÁJEK z.ú.
RO projednala žádost o podporu centra sociálních
a rehabilitačních služeb pro handicapované děti, které se
nachází ve Šťáhlavicích. Centrum pracuje s dětmi ve věku
od 1-15 let, u kterých byla diagnostikována jedna z nemocí
(dětská mozková obrna, vrozené rozštěpy páteře, ortopedické vady páteře, amputace a deformace končetin,
atd.). Centrum požádalo o příspěvek na provozní náklady
ve výši 10.000 Kč.
RO doporučila příspěvek ve výši 5.000 Kč.
RO poskytnutí příspěvku ve výši 5.000 Kč schválila.

14. Výzva k podání nabídek – zateplení domu
č.p. 558-559
RO projednala text výzvy k podání nabídek na zateplení
pláště budovy č.p. 558-559 ve Strašicích. Nabídky bude
možné podávat do 3.5.2017 do 11 hod.
RO Výzvu k podání nabídky „Zateplení BD č.p. 558, 559,
ve Strašicích“ schválila.

15. Výzva k podání nabídek – výměna výplní
otvorů v MŠ Strašice
RO projednala text výzvy k podání nabídek na výměnu
výplní otvorů v mateřské škole ve Strašicích. Nabídky bude
možné podávat do 3.5.2017 do 11 hod.
RO Výzvu k podání nabídky „Výměna výplní otvorů –
Mateřská škola ve Strašicích“ schválila.

16. Příkazní smlouva – DOMOZA projekt s.r.o.
RO projednala návrh příkazní smlouvy ohledně zpracování
žádosti o dotaci na pořízení dopravního automobilu pro
JSDHO Strašice. Cena za zpracování žádosti je ve výši
10.000,- Kč, v případě, že bude dotace přiznána, bude
uhrazena dále částka ve výši 15.000,- Kč.
RO Příkazní smlouvu se společností DOMOZA projekt
s.r.o. ohledně zpracování žádosti o dotaci na „Pořízení
nového dopravního automobilu pro SDH Strašice“
schválila.

17. Žádost – V. Roth
RO projednala žádost ohledně vyčištění obecního
pozemku pod kostelem od popadaných suchých stromů
pro vlastní potřebu.
RO žádost č.j. 466/17 neschválila.
18. Zápis z jednání jediného společníka – Služby
obce Strašice s.r.o.
V rámci jednání RO proběhlo rovněž jednání jediného
společníka společnosti Služby obce Strašice s.r.o.
a Dozorčí rady společnosti Služby obce Strašice s.r.o.
Zápis z tohoto jednání bude zveřejněn na webu obce.
Celkový zisk společnosti za rok 2016 byl 243 tis. Kč před
zdaněním. Na rok 2017 jsou naplánovány běžné opravy
a investice. V roce 2017 dojde ke zrušení kotelny v č.p. 525,
topná soustava vytápěná touto kotelnou bude napojena na
kotelnu v kasárnách, neboť kapacita kotelny v kasárnách
není plně využita. Kotelna v č.p. 525 je na konci životnosti.
RO zprávu o činnosti společnosti vzala na vědomí
a hospodářské výsledky za rok 2016 schválila. RO
konsolidovanou účetní závěrku za rok 2016 schválila.
RO ponechání vykázaného zisku na účtu nerozděleného zisku k dalšímu zhodnocení pronajatého
majetku ﬁrmy Služby obce Strašice s.r.o. schválila. RO
zprávu o vztazích mezi propojenými osobami pro rok
2016 schválila. RO předložený plán oprav a investic na
rok 2017 schválila. RO odměnu jednateli společnosti
ve výši 10.000 Kč schválila.

Zápis z Rady obce č. 51/04/17 (12. 4. 2017)
J. Hahner, E. Buchová

Projednáno
1. Žádost o prodej soustruhu – J. Tyc

vše dle požadavku HZS ČR.
RO žádost č.j. 503/17 schválila.

RO projednala návrh na prodej soustruhu, který je
v majetku obce. Žadatel navrhnul kupní cenu ve výši
12.000 Kč.
RO prodej soustruhu z majetku obce žadateli
Jaroslavu Tycovi za cenu 12.000 Kč schválila.

RO projednala žádost o prominutí poplatku za svoz odpadu
za rok 2017 z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí.
RO žádost č.j. 516/17 schválila.

2. Žádost o odpuštění nájmu – J. Klieštik

4. Žádost o pacht zahrádky č. 84

RO projednala žádost o odpuštění 3 nájmů v celkové výši
15.000 Kč. Žadatel na své náklady po předchozí domluvě
realizoval v domě č.p. 644 protipožární příčku, včetně
protipožárních dveří, vybavení chodeb hasícími přístroji,

RO projednala žádosti o pacht zahrádky č. 84. Žádosti
podala paní M. Hráchová a J. Kenderová. Vzhledem
k tomu, že se o zahrádku společně s předchozím nájemcem starala paní M. Hráchová, doporučuje RO přidělit
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zahrádku paní M. Hráchové.
RO žádost č.j. 458/17schválila. RO neschvaluje žádost
č.j. 509/17 neschválila.

5. Žádost o pacht zahrádky č. 14
RO projednala žádosti o pacht zahrádky č. 14. Žádosti
podala paní L. Pechová a manželé Vlčkovi. Vzhledem
k tomu, že se o zahrádku společně s předchozím
nájemcem starala paní L. Pechová, doporučuje RO přidělit
zahrádku paní L. Pechové.
RO žádost č.j. 489/17schválila. RO žádost č.j. 457/17
neschválila.

6. Žádost o pacht zahrádky č. 25
RO projednala žádost o pacht zahrádky č. 25 pana
M. Kubíka, který převzal chov králíků a slepic po zemřelém
tchánovi.
RO žádost č.j. 490/17 schválila.

7. Zpráva ze zasedání Bytové komise
RO projednala ze zasedání Bytové komise ze dne 5. 4.
2017. Komise doporučila přidělit byt 1+1 v č. p. 563 panu
L. Račanskému, byt 2+1 v č. p. 491 paní M. Čermákové
(náhradník T. Bendek) a byt 3+1 v č. p. 463 panu D. Jůnovi
(náhradník K. Eﬀenbergerová). Příští jednání Bytové
komise proběhne 3. 5. v 16,30 hodin.
RO přidělení bytů dle doporučení Bytové komise
ze dne 5. 4. 2017 schválila.

8. Zápis z jednání Komise pro kulturu, sport
a turismus
RO projednala zápis z jednání Komise pro kulturu, sport
a turismus ze dne 27. 3. 2017. Komise projednávala
program Strašického posvícení na rok 2017, akci Ukliďme
Strašice a ostatní kulturní akce. RNDr. Lang informoval
ohledně dění v Brdech (spolupráce s Destinační agenturou).
RO zápis z jednání Komise pro kulturu, sport a turismus z dne 27. 3. 2017 vzala na vědomí.

9. Návrh OZV č. 2/2017
RO projednala návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2017,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Strašice. Aktualizace vyhlášky byla zpracována na základě
požadavku ZO Strašice a MV ČR. Znění vyhlášky bylo
projednáno se zástupci MV ČR.
RO návrh OZV č. 2/2017, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Strašice vzala na
vědomí.

10. Rozbor hospodaření – Obec Strašice
RO projednala Rozbor hospodaření Obce Strašice
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k 31.12.2016. Příjmy po konsolidaci činily v roce 2016
celkem 58,01 mil. Kč, výdaje byly ve výši 41,708 mil. Kč.
Na splátky úvěrů bylo vynaloženo 6,753 mil. Kč. Výsledek
hospodaření k 31.12.2016 byl tedy 11,093 mil. Kč.
RO Rozbor hospodaření Obce Strašice k 31.12.2016
schválila.

11. Rozpočtové opatření č. 1-2017
RO projednala Rozpočtové opatření obce Strašice
č. 1-2017. V rámci rozpočtového opatření byly navýšeny
některé výdaje, které nebyly zahrnuty do rozpočtu (pořízení
nových venkovních lavic a stolů ke společenskému domu,
instalace zvonků do zdravotního střediska, nákup
kontejnerů na bioodpad, atd.).
RO Rozpočtové opatření obce Strašice č. 1-2017
schválila.

12. Návrh rozpočtu – MŠ Strašice
RO projednala návrh rozpočtu MŠ Strašice na rok 2017.
Z rozpočtu bude poskytnuta částka ve výši 1,3 mil. Kč, tyto
prostředky budou využity na provozní náklady školky (teplo
630 tis. Kč, opravy 200 tis. Kč, drobný majetek 130 tis. Kč,
atd.).
RO Návrh rozpočtu MŠ Strašice na rok 2017 schválila.

13. Program jednání ZO
RO projednala návrh programu jednání ZO dne 27. 4. 2017.
RO doporučila, aby se jednání ZO Strašice řídilo následujícím programem:
1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Schválení orgánů jednání
4. Náměty a podněty občanů
5. Účetní závěrka obce Strašice k 31.12.2016 Rozbor hospodaření obce Strašice k 31.12.2016,
Inventarizační zpráva za rok 2016
6. Rozpočtové opatření obce Strašice č. 1-2017
7. Prodej a směna majetku obce
a) prodej budovy na pozemku p.č. 568/69
– Ing. Martínek, Ing. Martínková
b) prodej budovy na pozemku p.č. 568/59
– I. Gyrylyuk
c) s m ě n a p o z e mků – J. C o l l o re d o Mannsfeld
8. Žádost o dotaci z rozpočtu obce – TJ Spartak
Strašice z.s.
9. Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Strašice
10. Žádost o změnu exekuce – č. j. 299/17
11. Informace o podaných žádostech o dotaci
12. Kontrola usnesení
13. Interpelace zastupitelů
14. Návrh usnesení
15. Závěr
RO předběžný program jednání ZO Strašice dne
27. 4. 2017 schválila.
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Zpráva z území Strašic za měsíc březen 2017
Dopravní akce

Nerespektoval rozhodnutí úřadu

Celorepublikové dopravně bezpečnostní akce, která
probíhala ve dnech 14. a 17. března letošního roku se
podíleli i policisté na území okresu Rokycany. Tentokrát
byli v hledáčku zejména ti řidiči, kteří nedodržují
povinnost, být za jízdy připoután bezpečnostním pásem
a také, zda jsou ti nejmenší během jízdy umístěny v zádržných systémech dle platného právního předpisu. Této
akce se zúčastnilo dvacet policistů (12 policistů z pořádkové policie a 8 dopravních policistů). Ti zastavili téměř
178 vozidel, z tohoto počtu se téměř každý pátý řidič
dopustil přestupku. Policisté kromě jednoho přestupce
uložili všem blokovou pokutu. Jednání jednoho z řidičů,
který se měl dopustit přestupku, jelikož provedený test
u něho detekoval přítomnost omamných a psychotropních
látek, policisté oznámili ke správnímu řízení příslušnému
správnímu orgánu.

Hrádečtí policisté prověřují podezření ze spáchání
trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Z toho je podezřelý 23letý muž z Hrádku, který
26. března letošního roku, řídil vozidlo, ačkoliv mu tato
činnost byla Městským úřadem v Rokycanech zakázána.
Hrádečtí policisté muže zastavili v odpoledních hodinách
ve vozidle Opel při jízdě ve směru od Hrádku na Strašice.

Trestná činnost
Podezření z podvodu
Rokycanští kriminalisté vyšetřují úvěrový podvod, ze
kterého obvinili pětačtyřicetiletou ženu z Hrádecka.
Obviněná žena měla v polovině loňského roku uzavřít
smlouvu o úvěru na částku 12 000 korun. Dluh se zavázala žena splatit v několik měsíčních splátkách. Tuto
povinnost si řádně nesplnila, jelikož po třech týdnech od
sjednání úvěru, nastoupila do výkonu trestu odnětí
svobody za své předchozí protiprávní jednání, za které
byla v květnu loňského roku odsouzena.

Preventivní činnost
Povinnost používat za jízdy bezpečnostní pásy nemají
pouze řidiči. Poutat se musí i spolujezdci. Pokud spolujezdec na zadním sedadle není připoután, může při
dopravní nehodě smrtelně zranit cestující na předních
sedadlech. Pás by měl být vždy upevněn přes rameno
a hruď, v žádném případě ne přes krk. Pamatujte, že pásy
mohou značně zmírnit následky dopravní nehody.
Nepodceňujte bezpečnostní zádržné systémy u těch
nejmenších a při jejich pořizování neberte v potaz pouze
cenu. Pamatujte, že jak řidič, tak ostatní ve vozidle se vždy
mají připoutat před tím, než se vozidlo rozjede. Poutejte
sebe i své děti, i když jedete jen krátkou trasu.
Pasažéři vozidel by si měli v souvislosti s používáním
bezpečnostních pásů hlavně uvědomit, že je to jeden
z nejdůležitějších bezpečnostních prvků ve vozidle.
další zajímavé informace naleznete na:
http://www.ibesip.cz/cz/ridic/bezpecne-rizenivozidla/pripoutejte-se-prosim

Vandal poškodil autobusu
Hrádečtí policisté prověřují podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci. Takového trestného činu se měl
dopustit dosud neznámý pachatel, který v době od 23:30
hodin dne 24. března do 4:45 hodin následujícího dne
poškodil čelní sklo a sklo předních dveří u linkového autobusu, který byl zaparkovaný před restaurací Berten ve
Strašicích. Způsobená škoda byla poškozeným vyčíslena
na částku dvacet tisíc korun. Policisté po přijetí oznámení
provedli ohledání místa činu a další úkony. Případem se
nadále zabývají a po pachateli pátrají.
Policisté touto cestou žádají i veřejnost o pomoc při
pátrání po vandalovi, který se měl protiprávního jednání
dopustit. Případní svědci se mohou obrátit na policisty
z obvodního oddělení v Hrádku (tel.: 974 335 741, e-mail:
ro.oop.hradek@pcr.cz nebo na bezplatnou linku
tísňového volání 158.
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Zajímavosti ze ZŠ Karla Vokáče Strašice
za měsíc duben
Slavnostní předání dresů
Ve čtvrtek 23. 3. 2017 navštívil naši školu ředitel projektu „Street
Hockey Cup“ pan Josef Kadaně z Plzně. Je tvůrcem školního
turnaje v hokejbale, který má již šestiletou tradici. Pan Kadaně
předal vybraným žákům sedmých a osmých tříd sadu dvanácti
dresů, kterou naši sportovci vybojovali na podzim v loňském
ročníku, kdy ovládli krajské ﬁnále. Předávání dresů si užili tito
žáci: Honza Peterek, Lukáš Planeta, Dominik Černý, Honza
Dezort a Štěpán Košťál, bohužel tento den nebyl ve škole
nejužitečnější hráč ﬁnálového turnaje Tomáš Kunc a chyběl
také Alex Kupec.
Mgr. Jiří Monhart

Basketbal - třetí místo hochů v kraji!
Ve čtvrtek dne 30. března se basketbalisté naší školy zúčastnili
krajského kola v Domažlicích. Po výborném výsledku v okresním
kole se kluci chtěli stát vyrovnaným soupeřem i v krajském kole.
Turnaje se účastnilo sedm vítězů okrsků, takže bylo jasné, že
konkurence a úroveň hry bude velmi vysoká. Kluci se ale této
konkurence vůbec nezalekli, ba naopak předváděli jeden
z nejlepších týmových výkonů a dobrou kombinační hrou dokázali
vyhrát ve skupině všechny tři zápasy a do semiﬁnále postoupili
z prvního místa. Postupně si poradili se školami z Tachova,
Nepomuku i Domažlic. Jako vítězové skupiny narazili v semiﬁnále
na 23. ZŠ Plzeň, za kterou hrálo pět hráčů extraligové Lokomotivy
Plzeň, z toho jeden z nich patří do mládežnické reprezentace.
Takže bylo jasné, že šance na úspěch není veliká. Následoval
souboj o třetí místo, do kterého se kluci dokázali znovu perfektně
namotivovat, soupeři z Domažlic nedali mnoho šancí a zvítězili
jasně 28:10! Pak propukla obrovská radost s výborného a zároveň i nečekaného výsledku. Nečekaný byl, protože v každém
týmu soupeře nastupovali nejméně dva kluci hrající basketbal
závodně. Hlavním strůjcem bronzové radosti našeho týmu
byl Honza Peterek z 8. A. Jako jediný z našeho týmu hraje basket
závodně a výborně se chopil role tvůrce hry a dařily se mu také
pokusy za tři body. Honzovi výborně sekundoval jeho
spolužák Tomáš Kunc, který získával obrovské množství
doskočených míčů a s přehledem se vyrovnal basketbalovým
„profíkům“, výborně také zahrál Honza Planeta a všichni
ostatní hráči 7. - 9. třídy, kterým rovněž patří velké

poděkování za vzornou reprezentaci školy: Štěpán Koštál,
Honza Dezort, Olda Kozlík, Véna Stupka, Martin Vágner
a Martin Anděl. Pro kluky to byl obrovský úspěch a sportovní
zážitek, na který budou určitě dlouho vzpomínat.
Mgr. Jiří Monhart

Projekt „Rozumíme penězům"
V měsíci dubnu ve dvou projektových dnech, 27. a 29. 4.,
pokračoval na naší škole projekt rozšiřující ﬁnanční gramotnost
našich žáků s názvem “Rozumíme penězům”. Žáci sedmého
ročníku řešili ve svých ﬁktivních rodinách nákup auta, které daná
rodina nutně potřebovala. Dále se pak seznamovali se světem
peněz, s českou i zahraniční měnou, s platebními kartami
a dalšími ﬁnančními produkty. Žáci osmého ročníku měli téma
náročnější – Spoření, investice a smlouvy. Každá rodina získala
mimořádnou ﬁnanční částku, o které společně musela
rozhodnout, jakým způsobem tyto peníze budou rozumně
investovat. V dalším tématu se žáci seznámili s různými druhy
smluv a na co si mají dát zvlášť pozor při podepisování například
pracovní, cestovní nebo kupní smlouvy. Na závěr dvoudenního
projektu žáci prezentovali před porotou a svými spolužáky, co se
za dva dny naučili. Většina žáků se s daným tématem vyrovnala
výborně. Nejlépe si vedla v 7. A rodina Kytičkova ve složení:
Verča Titlová, Matouš Andrlík, Pepa Štochl, Justýna
Rosívalová. Ze třídy 8. A zvítězila rodina Faitova ve složení:
Miluška Červenková, Verča Mocová, Markéta Culková, Adam
Lán a Vašek Duchek.
Mgr. Olga Škardová

Peer programy v šestých třídách a ve třídě 7.A
V pátek dne 31. března se žáci 6.A a 6.B zúčastnili první části
„Peer programu” - programu prevence sociálně patologických
jevů, který pro žáky šestého ročníku každoročně připravuje školní
metodik prevence pan Ing. Vladimír Pospíšil ve spolupráci
s paní Bc. Petrou Veselou, pracovnicí Pedagogicko psychologické poradny v Rokycanech.
Slovo „peer” pochází z angličtiny, jedním z jeho významů je
“vrstevník.” Peer program je tedy vrstevnický program, kdy starší
žáci předávají znalosti a zkušenosti svým mladším spolužákům.
Letošní šesťáky vzdělávali vyškolení dobrovolníci ze 7.A v tomto
složení: Kateřina Valečková, Adam Šalena, Kateřina
Horčicová a Kateřina Urxová. Peeři dohlíželi na žáky rozdělené
do skupinek, které se měly vypořádat s tématem „Zdravý životní
styl.” Vše usměrňovala paní Bc. Petra Veselá. Důležitá byla
spolupráce a vzájemná podpora všech členů ve skupině.
Výsledky své práce všechny skupiny odprezentovaly před
zbytkem třídy.
V pondělí dne 10. dubna proběhla druhá část programu,
tentokráte byla tématem šikana. Obě třídy prošly dvouhodinovým
programem pod vedením výchovného poradce a metodika
prevence pana Ing. Vladimíra Pospíšila, kterému opět pomáhali

Basketbal hoši
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proškolení dobrovolníci- peeři ze 7.A. Jednotlivé skupiny
si připomněly znaky, podoby, příčiny, důsledky a řešení šikany
a dověděly se mnoho užitečných informací o tom, jak při setkání
s tímto nebezpečným jednáním postupovat. Důležitá byla
spolupráce a vzájemná podpora všech členů ve skupině. Tento
způsob výuky posílil v dětech pocit sounáležitosti se skupinou
a odpovědnost za její fungování, vedl děti k tvořivému řešení
problémů a především k samostatnému myšlení. Posílení
přátelských vztahů ve třídě a sdílení společných hodnot se tak
dělo velmi přirozeným a zábavným způsobem. Výsledky své
práce všechny skupiny odprezentovaly před zbytkem třídy. Každá
skupina získala kromě bodového ohodnocení rovněž rozbor
kladů a záporů své práce. Ze třídy 6.A celkově zvítězila skupina
Plavců ve složení: K. Smolová, V. Husová, V. Soóky,
A. Málková, M. Vaníková a N. Andilová. Ze třídy 6.B se nejlépe
umístily dvě skupiny se shodným počtem bodů: Basketbalistky (N. Suchá, M. Boháčová, J. Glazerová a A. Šťastný)
a Běžci (D. Flajšhans, M. Vyleta a M. Hochman).
Ve středu dne 12. dubna prošli “Peer programem” také žáci
sedmé třídy. Tématem byla spolupráce a mezilidské vztahy.
Program probíhal pod vedením výchovného poradce a metodika
prevence pana Ing. Vladimíra Pospíšila, kterému pomáhali
proškolení dobrovolníci - peeři v tomto složení: Kateřina
Valečková, Kateřina Urxová, Zuzana Lexová, Tereza
Sklenářová a Adriana Belušková.
Práce skupin byla tentokráte náročná na komunikaci,
argumentaci a spolupráci. Členové skupiny například sestavovali
rozstříhané obrazce, procházeli “minovým polem” nebo se museli
shodnout na pořadí předmětů nutných pro bezpečný sestup
z vrcholu hory. Důležitá byla vzájemná podpora všech členů ve
skupině, schopnost přijmout cizí názor a umění dojít ke společnému názorovému kompromisu. Žáci se tak netradičním
způsobem pocvičili v sociálních a komunikačních dovednostech.
Ing. Vladimír Pospíšil

Výukový program Hasík
Ve středu dne 5. dubna a v úterý dne 18. dubna se žáci 2.A, 6.A
a 6.B zúčastnili preventivně výukového program s názvem
„Hasík“. Žákům přednášeli dva lektoři z pracoviště prevence,
ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS Rokycany por. Mgr. Pavel Beránek a paní kpt. Olga Loukotová.

třída 6.A na projektu Hasík

Dějepisná exkurze do Terezína a Lidic
V pátek dne 7. dubna se 47 žáků druhého stupně zúčastnilo
celodenní dějepisné exkurze do památníku v Terezíně, dále jsme
navštívili Litoměřice a pietní místo, kde dříve stávala obec Lidice.
Děti pozorně naslouchaly výkladu paní průvodkyně, která jim
vyprávěla o fungování koncentračního tábora, krutých životních
podmínkách vězňů a souvisejících historických událostech.
Pochmurné prostory Terezína spolu s příběhy lidského utrpení
zanechaly v dětech hluboké dojmy. Součástí prohlídky byla
rovněž návštěva Muzea ghetta, Národního hřbitova Terezín
a litoměřického krematoria. Žáci uctili všechny oběti holocaustu
chvilkou ticha, květinou a zapálením svíčky.
V Litoměřicích si žáci prohlédli historické náměstí, občerstvili se
a pokračovalo se návštěvou Lidic. Zde proběhla komentovaná
prohlídka Památníku Lidice a muzea. Lidice byly vyhlazeny fašisty
v noci z 9. na 10. června 1942 jako msta za atentát na říšského
protektora Reinharda Heydricha. Fašisté smetli z povrchu země
101 domů, které v obci stály, a veškeré místní obyvatelstvo
popravili nebo odsunuli do koncentračních táborů. Celkem přišlo
o život 340 lidických obyvatel z celkového počtu 503. Žáci rovněž
navštívili bronzové sousoší 82 lidických dětí vytvořené sochařkou
Marií Uchytilovou podle jejich skutečné podoby. Toto sousoší je
zároveň Památníkem dětským obětem války. Zde žáci rovněž
zapálili svíčku a položili květinu.

Profesionální hasiči dětem předávali informace a důležité
zkušenosti z vlastní profese, které pomáhají předejít katastrofám,
nebo případně ukáží, jak nastávající situaci řešit a zachránit sebe
či ostatní. Děti se dověděly mnoho užitečných informací např.
o správném postupu při užívání tísňové linky, o rozdělení
a užívání jednotlivých hasicích přístrojů, o prevenci a příčinách
požárů a co dělat v případě jeho vypuknutí. Také si zopakovaly
základy první pomoci při ošetřování popálenin a součástí
programu byla rovněž ukázka hasičské výstroje a výstroje.
Děti velmi ochotně spolupracovaly, nadšeně sledovaly výklad
a měly spoustu dotazů na to, co vše hasiči dělají a při čem
pomáhají. Také si vyzkoušely, jak se nahlašuje nehoda, požár
nebo jiná mimořádná událost a jak se při mimořádných
událostech chovat. Protože bylo setkání pro všechny děti velice
poučné a zajímavé, odměnily děti oba přednášející velkým
potleskem. Ti je na oplátku za vzorné chování pozvali na prohlídku
pracoviště HZS Rokycany, což jistě třídy se svými učiteli rády
využijí.
Mgr. Věra Peterková

Květen 2017 - ROČNÍK XXIV

žáci u památníku v Lidicích

Žáci se po celou dobu této náročné exkurze chovali ukázněně
a důstojně, za což jim patří naše poděkování.
Mgr. Jitka Brejchová a Mgr. Marcela Paulová
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Projekt Velikonoce a velikonoční výstava
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. Všichni
žáci již dříve vyráběli se svými učiteli výrobky na prodejní
velikonoční výstavu, která proběhla ve společenské místnosti
školy v pondělí dne 10. dubna a v úterý dne 11. dubna.
Návštěvníci si mohli zakoupit různé velikonoční dobroty (beránky,
zajíčky, mazance...), také keramické i papírové ozdoby, obrázky a
především krásně nazdobená vajíčka. Výstava měla u veřejnosti
velký ohlas a byla příjemným pohlazením po duši.
Mgr. Jitka Brejchová

velikonoční výstava

k zápisu přišly, přijdou i v září do „opravdické velké školy”. Přejeme
jim vydařený vstup do 1. třídy!
Mgr. Věra Peterková a Mgr. Zuzana Andrlíková

Volejbalový turnaj - druhé místo hochů v kraji
Začátkem dubna se sportovci 2. stupně naší školy zúčastnili
volejbalového turnaje. Okresní turnaj se tradičně uskutečnil
v rokycanském gymnáziu, kde na třech hřištích poměřovali svoje
volejbalové dovednosti nejšikovnější dívky a kluci z osmi škol
rokycanského okresu. Kluci přijeli s velkými ambicemi, neboť
přijeli obhajovat loňské prémiové vítězství, a to se jim bez jediné
porážky skutečně podařilo!
Dívky předvedly také výborný výkon. Ve skupině jednou vyhrály,
jednou remizovaly (ve skupinách se hrálo bez vítězného setu)
a jednou prohrály. Postup do semiﬁnále jim unikl pouze o jeden
bodík ve skóre. Dívky reprezentovaly v tomto složení: Natálie
Petercová, Zuzana Krajdlová, Adriana Belušková, Tereza
Sklenářová, Kateřina Urxová, Kateřina Valečková, Zuzana
Lexová, Miloslava Červenková, Nikol Bayerová a Klára
Štajnerová.
Už bez podpory dívčího týmu se hoši vypravili do haly gymnázia
znovu ve středu 12. 4. na krajské ﬁnále ve volejbale. Tento
krajský turnaj byl výrazně poznamenán neúčastí žáků z devátých
tříd, protože v ten den probíhaly celostátní přijímací zkoušky na
střední školy. Oslabení se netýkalo pouze gymnázií, kde žáci
zůstávají další čtyři roky. Suverénním vítězem turnaje se stalo
plzeňské církevní gymnázium, které mělo hru týmu postavené na
volejbalistech, kteří hrají závodně. Nicméně kromě tohoto týmu
si naši kluci dokázali po vyrovnaných zápasech poradit se
všemi soupeři, obsadili parádní druhé místo a o jednu příčku
tak vylepšili třetí místo z krajského ﬁnále v košíkové. Mezi
největší tahouny týmu volejbalu patří Tomáš Kunc, Honza
Peterek a Honza Planeta, parádně je doplňuje Jirka Mráček,
Martin Vágner, Honza Dezort, Štepán Koštál, Olda Kozlík,
Matyáš Kůda, Alex Kupec, Dominik Černý, Michal Šiman
a Véna Stupka.
Mgr. Jiří Monhart

Zápis do první třídy

Matematická olympiáda 2017

Ve dnech 7. - 8. dubna se v ZŠ K. Vokáče ve Strašicích uskutečnil
zápis předškoláků do 1. třídy. Již dříve se děti z mateřinky
účastnily prohlídky naší školy. Ve vstupní hale je v lese, před
perníkovou chaloupkou, uvítali Jeníček a Mařenka, převlečení
žáci ze 4. A – Eliška Kocábková, Eliška Novotná a František
Čmolík. Ti jim poradili cestu ven z lesa. Perníčky, které Jeníček
s Mařenkou vytrousili, je dovedly až ke dveřím, kde probíhal zápis.
Malí předškoláci během zápisu poznávali barvy a geometrické
tvary, počítali, vybarvovali atd... V pátek se zapsalo osmnáct dětí
a v sobotu šest. Na závěr celého zápisu všichni obdrželi domácí
upečený a ozdobený perníček. Někteří rodiče ještě zváží, zda
nedají dítěti roční odklad. V tomto je jim nápomocna pedagogickopsychologická poradna, mateřská školka a dětský lékař, ale
samotné rozhodnutí je na zákonných zástupcích.

Dne 4. dubna se v Rokycanech konalo okresní kolo Matematické
olympiády. Soutěž byla náročná a naši žáci školu skvěle
reprezentovali, za což jim patří velké poděkování. Nejlépe se
umístili: 6. ročník – Aleš Lejček 3. místo, 7. ročník – Veronika
Titlová 2. místo, 8. ročník – Markéta Culková 1. místo.
Mgr. Olga Škardová

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
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Beseda "Karel Vokáč - Můj kraj”
Dne 18. dubna se žáci 5.A se svojí třídní učitelkou vypravili na
besedu do strašické knihovny, kde je přivítal odborník na regionální brdskou historii Mgr. Tomáš Makaj. Tématem jeho
přednášky se stala knížka vlastence, pedagoga a básníka
Karla Vokáče s názvem Můj kraj. Přednášející se zaměřil na
známá, ale i zapomenutá místa a zákoutí našeho kraje, které tak
poutavě K. Vokáč ztvárnil. Po krátkém úryvku z básníkovy tvorby
se děti dozvěděly mnoho zajímavých informací doplněných
spoustou dobových fotograﬁí o jeho rodišti, toulkách přírodou,
divadelní činnosti i jeho učitelské práci. Žáky také zaujalo
vyprávění T. Makaje o místních uhlířích, kteří se stali hrdiny
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Vokáčových Uhlířských pohádek. Děti pobavily i příběhy o tehdejších pytlácích a vodnících. Malým posluchačům se beseda
moc líbila a inspirovala je k návštěvě pozoruhodných míst brdské
přírody.
Mgr. Julie Matoušková

Projekt "Budeme příští rok spolužáci”
Již tradičně pořádala strašická škola i letos, tentokrát ve čtvrtek
dne 20. dubna, setkání žáků páté třídy se čtvrťáky a páťáky
z Dobříva a Cheznovic. Děti se zúčastnily dopolední akce
„Budeme příští rok spolužáci“. Tento projekt pomáhá klukům
a děvčatům blíže se seznámit, navázat nová přátelství a hlavně
představuje malým zájemcům o vzdělávání ve Strašicích
prostředí školy i metody zajímavé výuky.

Děti byly rozděleny do čtyř skupin. Literární pracovní dílnu vedla
paní uč. J. Matoušková, dílnu rukodělnou paní uč. V. Benešová
z Dobříva, s cizími jazyky seznámila paní uč. P. Hrazdilová
a tělovýchovnou dílnou provázel pan uč. V. Pospíšil. Žáky zaujaly
zábavné formy projektu, nejrůznější hry, soutěže, kvízy, výroba
jarní dekorace i sportovní zápasy.
V průběhu dne si děti stihly i společně popovídat, někteří si našli
i nové kamarády. Projekt se všem líbil a žáci si pochvalovali
aktivity ve všech čtyřech dílnách. Určitě se již těší, až se příští
školní rok stanou spolužáky.
Mgr. Julie Matoušková

Zdravá pětka
V pátek dne 21. dubna měli žáci 1.A a 1.B besedu o zdravé výživě
s názvem "Zdravá pětka" s výživovou poradkyní paní
Veronikou Kopřivovou. Děti byly rozděleny do pěti skupin
a soutěžily o žetonky. Ve skupinách vytvářely se zeleniny pomocí
vykrajovátek obrázek, který potom snědly. Zábavnou formou si
zopakovaly znalosti o ovoci a zelenině, o zdravých a nezdravých
potravinách a nápojích. Naučily se také písničku o mrkvičce, při
které si zatančily. Beseda byla velmi poučná a všem se moc líbila.
Do konce měsíce dubna postupně projdou tímto dvouhodinovým
programem všechny třídy školy.
Mgr. Irena Mitterbachová

Jarní sbírka pro Dětský domov ve Staňkově
Ve čtvrtek dne 25. 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
dílna angličtiny
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Vyhodnocení – informační zpráva za měsíc
březen, duben 2017
tel.: 371 585 731
Za měsíc březen a duben řešila OPS tyto přestupky:
Doprava

123 x přestupek – řešeno
v blokovém řízení
(rychlost, CHKO)
86 x oznámení odboru dopravy
2 x přestupek cyklisté

Veřejný pořádek

6 x přestupek

Občanské soužití

5 x přestupek
3 x oznámení PČR

Proti majetku

4 x přestupek
1 x oznámení PČR
1 x TČ sprejerství

OZV č.2/2012

8 x přestupek
1 x odvoz na PAZS Plzeň

OZV č.2/2015

9 x přestupek

Nález věci

doklady s peněženkou
mobilní telefon
1 x jízdní kolo
1 x koloběžka

Ověřování pobytu/asistence
vystěhování z bytu

3x

Řešení stížnosti občanů

4x

Součinnost s PČR OO Hrádek

6x

Kontrola mladistvých
na požívání alkoholu

2x

Toto jsou ukázky, jak někteří občané páchají přestupky proti
veřejnému pořádku a kazí tak vzhled obce.

koupák

sídliště na Huti

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

Veřejný pořádek
Je nepřípustné odkládání odpadů a nepotřebného materiálu z aut
(plasty, pneumatiky) a z domů (části kuchyňské linky, dveře,
koberec, šaty, monitory od počítačů aj.) ke kontejnerům. K těmto
účelům slouží sběrný dvůr a speciální kontejnery pro oděv a obuv.
Kontejnery na bioodpad budou osazeny již v každé části obce
Strašice, a to na Huti u Padrťského potoka, v Koutě a ve Dvoře. Již
jsou osazeny na těchto místech přístřešky s oznámením, co je
možné dát do kontejneru a co ne.
Zatím neznámí pachatelé (zřejmě mládež) provedli TČ sprejerství
za OD Coop a na ZŠ. V současné době probíhá vyšetřování PČR.
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CHKO
Připomínáme, že po zrušení vojenského újezdu Brdy vznikla
CHKO (chráněná krajinná oblast) a nastal nový režim provozu na
účelových komunikacích. Na tomto území je zákaz vjezdu
všech motorových vozidel. Většina komunikací je opatřena
závorou a zákazovou dopravní značkou s dodatkovou tabulí.
Na účelové komunikace mají vjezd povolen:
1) Vozidla integrovaného záchranného systému
2) Vozidla armády ČR v rámci výcviku
3) Vozidla státního podniku VLS
4) Vozidla vlastnící povolení k vjezdu a stání v lesích vydané
VLS

základní škola

Dne 10. 4. v poledních hodinách bylo oznámeno ředitelkou ZŠ, že
žák 7. třídy ZŠ má v aktovce bombu (výbušninu). Jistě celá obec
tuto skutečnost zaznamenala, protože se musela evakuovat celá
škola, uzavřít komunikace a čekat na policejního pyrotechnika,
který výbušninu zlikvidoval. Jednalo se o po domácku vyrobenou
petardu, avšak pokud by byla odpálena, mohlo dojít ke zranění
tohoto žáka, případně více osob, kteří by se v blízkosti
vyskytovali.

Doprava
Dne 10. 6. se bude konat akce “Bahna 2017“, a proto bych Vás
touto cestou chtěl informovat o některých změnách v dopravě
účastníků. Především se jedná o 1 autobusovou zastávku,
která bude u brány č. 2 (vedle sběrného dvora). Odtud bude
přeprava až na Bahna. Autobusy budou jezdit nepřetržitě od
07.00 hod. ráno a zpět a budou zpoplatněny.
Ztížený provoz po komunikacích v obci bude ovlivněn několika
tisíci osobních automobilů. Hlavní nápor aut se očekává od
ranních hodin ze směru od Smolárny přes náves, okolo OÚ směr
kasárna. Záchytné parkoviště bude vedle tankové cesty - směr
rybník Tisý (travnatá plocha). Autobusy budou jezdit od zastávky
vedle sběrného dvora, směr OÚ, dolů po Huti – na Bahna a zpět Bahna, křižovatka Y, směr Huť, tanková cesta, kasárna. Další
směr-kasárna, náves, Bahna, Huť, kasárna.

Časově omezené povolení k vjezdu a stání motorového vozidla
v lesích vydává státní podnik VLS, ředitelství divize Hořovice,
Slavíkova 106, 262 23 Jince na základě písemné žádosti. Aby
mohla být žádost kladně vyřízena, musí žadatel uvést oprávněný
důvod k vjezdu, a to zejména:
1) Státní správa (např. vozidlo CHKO)
2) Výkon práce na dotčeném území
3) Hospodářská činnost nebo služby pro vlastníka nemovitostí
4) Činnost obce na katastrálním území obce, obsluha obecního
majetku
Porušením zákazu vjezdu do CHKO se dopouštíte přestupku
podle §125c odst.1, písm. k) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, s blokovou pokutou až do
2000 Kč.
Připomínáme podle novely zákona o provozu na pozemních
komunikacích povinnost všech chodců nosit reﬂexní prvky
v noci a za snížené viditelnosti (mimo obec), ale pro vaši
bezpečnost je noste i na neosvětlené komunikaci v obci.
Ing. Frajt Luboš, velitel Obecní policie Strašice

Žádáme touto cestou všechny účastníky provozu na pozemních
komunikacích, aby se přizpůsobili tomuto omezení, aby nedošlo
ke kolizím na pozemních komunikacích, k újmě na zdraví osob
(dětí) a majetku. Bude osazeno dopravní značení (zákaz
zastavení) a tím dopravní omezení po celé trase v obci, které
bude platit od 06.00 - 18.00 hod. dne 10.6. Dále je třeba zvýšit
obezřetnost účastníků této akce, protože někteří pachatelé při
těchto akcí využívají protiprávního jednání a tím dochází ke
zvýšení kriminality. Pokud se stanete svědky trestné činnosti,
protiprávního jednání anebo naleznete ztracené věci, volejte
nebo předejte je prosím PČR (158) nebo naší Obecní policii
(371 585 731).
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Posnídejte s námi v trávě ve Strašicích
Přijďte s námi posnídat v trávě na zahradě u strašického
muzea v sobotu 13. května od 9 hodin. Vezměte s sebou
deku, dobrou náladu a snídani a užijte si s námi pěkné
dopoledne. Loni se nás na stejném místě a ve stejném čase
sešlo téměř třicet.
Cílem akce je popovídat si, vzájemně se inspirovat a uvědomit si, jak se máme v České republice dobře. Před rokem
se na akci objevily doma pečené kváskové chleby, domácí
pomazánky, férová káva, čokoláda i čaj. Ale i chleba s
marmeládou z jahod z vlastní zahrádky či cokoliv s domácími
vajíčky, ať už jsou míchaná nebo třeba v bábovce či perníku,
není rozhodně málo. A tak si připravte, co máte rádi a hlavně
přijďte. Těšíme se na vás.
Novinkou letošního ročníku bude možnost ochutnat čaje ze
strašické Osmé čajovny, domácí müsli s mlékem přímo od
kraviček či férovou kávu s medem od včelaře.
Akce, která má ukázat, že lidem není jedno, kdo a za jakých
podmínek pro ně pěstuje to, co konzumují, se koná ve stejný

den v celé republice. Do pikniku Férová snídaně NaZemi se
loni zapojilo celkem 159 míst. Snídat se bude za každého
počasí. Jsme připraveni i na déšť a zimu. Více informací na:
www.katkajurikova.cz.

Již podruhé prokázali strašičtí dobrovolníci službu
přírodě konkrétním činem
Třicet dobrovolníků z toho sedm dětí se sešlo v sobotu 8. dubna
dopoledne u obecního úřadu ve Strašicích na Rokycansku,
aby společně uklidili svou obec. Za jedno dopoledne nasbírali
společně 450 kilo odpadu. Strašice se do celostátní akce Ukliďme
Česko, která se koná pod záštitou Ministerstva životního
prostředí ČR, zapojily podruhé.

halenka, televize, stará popelnice, vlajka či nůž. Pro všechny
přihlášené připravila obec stejně jako loni malé občerstvení.
V roce 2016 se do celorepublikové akce zapojilo více než 86 tisíc
dobrovolníků, z nichž každý nasbíral v průměru 19 kg odpadu.
60 % účastníků přitom tvořily děti.

V letošním roce se nás sešlo o něco méně než v předchozím roce.
Ukázalo se, že mohu počítat se strašickými jogínkami,
pionýrskou skupinou Trojlístek, konkrétními rodiči s dětmi, k nimž
mám osobně blízko, i partami kamarádů a kamarádek včetně
paní místostarostky. Získala jsem mnoho námětů, jak ještě lépe
pojmout úklid v příštím roce, za což jsem velmi ráda. Jsem si jistá,
že lidé, kteří pomáhali s gruntováním letos, to cítí stejně jako já:
chtěli přírodě prokázat službu konkrétním činem,”říká koordinátorka místního úklidu reiki učitelka Kateřina Juríková.
Společně s obcí jsme vytipovali 4 lokality, a tak se nám podařilo
uklidit nejen střed obce, ale poprvé také cestu na hráz rybníka
Tisý, která už to opravdu potřebovala. Jsem vděčná za to,
že bydlím ve Strašicích s aktivními lidmi, kteří nesedí doma se
založenýma rukama, ale mají potřebu měnit svůj svět k lepšímu,“
doplňuje Juríková.
V keřích podél silnic, za nákupním a zdravotnickým střediskem,
kolem školy a hřiště i cestou na hráz rybníka se našlo leccos.
Kromě pneumatik, lahví od alkoholu a igelitových pytlíků to byly
třeba staré boty zarostlé mechem, pánské spodní prádlo, dámská
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Oddíl Sport pro všechny
Dne 3. 4. 2017 se v tělocvičně ZŠ Strašice uskutečnila okresní
soutěž žactva ve všestrannosti. Soutěží se v běhu po dráze
s překážkami na čas, přeskoku přes kozu, předvedení určené
sestavy na koberci, chlapci šplhají po tyči na čas a děvčata
soutěží v přeskoku přes švihadlo po dobu 30 vteřin .
Soutěže se zúčastnily TJ Janov, Všenice, Stupno, Hrádek a
Strašice v celkovém počtu 49 žáků a žákyň. Za TJ Strašice
soutěžili 2 chlapci - Jakub Nodžák,Jan Doskočil a 5 děvčat - Julie
Balounová, Kateřina Bendová, Nikol Dovicová, Eliška
Doskočilová. Všichni se umístili na předních místech.
Tři první místa: Julie Balounová, Tereza Nodžáková, Eliška
Doskočilová, jako druhá se umístila Nikol Dovicová, na 4. pozici
shodně Jakub Nodžák a Jan Doskočil, 7. byla Kateřina Bendová.
Jsme rádi, že ještě některé děti mají zájem o pohyb a soutěžení.
J.A.

Domov pod Brdy vás zve…
Jaro zaklepalo na dveře a příroda otevřela svou náruč.
Stejně tak mi vás rádi přivítáme v Domově pod Brdy, který
prošel poslední dobou náročnou rekonstrukcí, která jistě
zpříjemní váš život. Byly dokončeny nejen jednotlivé pokoje,
ale také prostory, které vám do budoucnosti zpříjemní pobyt
či návštěvu. Ostatně předběžnou rezervaci pokojů, či
informace o ubytování můžete získat již dnes na tel.: +420
722 515 036, nebo E-mail: info@domov-pod-brdy.cz.
Domov pod Brdy je určen těm, kteří chtějí i na svůj pokročilý
věk žít aktivně v krásné brdské přírodě. Ubytovací kapacita
našeho domova je 57 osob, z čehož je možné ubytovat
5 osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Můžete
využít jak dlouhodobý tak krátkodobý pobyt zatím třeba jen
na zkoušku, to znamená třeba jen na jeden den, či na deset
let a déle. Výměna hlučného města za čistou a klidnou
brdskou krajinu, přinese do Vašeho života plno pozitivních
změn.

Smlouvu o ubytování, můžete kdykoliv v průběhu pobytu
ukončit, a to bez jakýchkoliv sankcí, nebo naopak prodloužit.
Celkem Vám můžeme nabídnout 41 jednolůžkových pokojů,
vždy dva pokoje mají vlastní sociální zařízení a dva
jednolůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením. Pro
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace máme
připravené dva jednolůžkové pokoje se společným sociálním
zařízením, jeden dvoulůžkový a jeden jednolůžkový pokoj
s vlastním sociálním zařízení. Bližší informace o cenách
a aktuální informace z Domova pod Brdy najdete na našich
webových stránkách:
www.domov-pod-brdy.cz.
Součástí našeho domova jsou i volnočasové aktivity, pro něž
se snažíme vytvořit vhodné prostory. Domov se tak stává
místem otevřeným pro všechny, kteří přicházejí v dobrém.
Jde nám především o pozitivní atmosféru, které je třeba
v dnešním uspěchaném světě. Proto neváhejte se k nám
opět podívat…
naše dveře jsou otevřené…

Květen 2017 - ROČNÍK XXIV

strana 14

Baròák

STRAŠICKÝ MÌSÍÈNÍK

Srdečně vás zveme,

na Den otevřených dveří,
který se koná dne 24. května od 10 hod. do 15 hod.
v budově Domova pod Brdy

www.domov-pod-brdy.cz
Oslavy 60.výročí založení Českého zahrádkářského svazu
V tomto roce proběhnou po celé republice oslavy k 60. výročí
založení Českého zahrádkářského svazu. V sobotu 25. 3. 2017
proběhla ve Společenském domě „Výroční členská schůze“
s podtextem oslav, i když naše organizace slaví již 113.výročí
založení od roku 1904, jako spolek zahrádkářů. Naše schůze byla
pojata také slavnostně. Na zahájení vystoupili děti z družiny při
základní škole ve Strašicích pod vedením paní učitelky Bůchové
s velice pěkným programem o rostlinách, zahrádkářích
a odměnou byla sladká čokoláda a veliký potlesk. Následoval
schválený program schůze se zprávou předsedy za rok 2016 a co
se připravuje pro tento rok 2017. Dále byly podány zprávy
o hospodaření našeho spolku a zpráva revizní skupiny. Za nové
členy byly přijaty paní Jana Andrlíková, paní Jana Švandrlíková,
paní Marie Vajnarová a paní Marie Linhartová. Dalším a to
hlavním bodem VČS bylo ocenění našich členů k oslavám
60.výročí ČZS a 113. Výročí naší organizace. Výbor ZO udělil
„Pamětní listy“ za dlouholeté členství a práci ve spolku
zahrádkářů těmto členům, příteli a přítelkyni: Josefu Vlčkovi,
Miloslavu Orcígrovi, Karlu Šlapákovi, Františku Plimlovi, Jiřímu
Soukupovi, Mojmíru Černému, Jiřímu Roztočilovi, Marii Titlové,
Václavu Havlovi, Vladislavu Fialovi, Jaroslavu Macháčkovi,
Jaroslavu Samitánovi, Josefu Čermákovi, Vladimíru Horskému,
Jiřímu Cafourkovi, Janě Mrázkové, Antonínu Tittlovi, Janu
Vajnarovi, Josefu Šteﬂovi, Václavu Mullerovi, Miroslavu
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Hofmanovi a Josefu Ungrmanovi. Dále za dobrou spolupráci se
ZO Obecnímu úřadu ve Strašicích a Doc. Josefu Ernestovi
místopředsedovi republikové rady ČZS. Na doporučení naší ZO
udělila Republiková rada ČZS „Čestné uznání pro zakládajícího
člena“ příteli: Jiřími Soukupovi, Františku Plimlovi, Mojmíru
Černému, Vladislavu Fialovi, Jiřímu Roztočilovi, Karlu Šlapákovi
a Antonínu Tittlovi. Dále předáno „Čestné uznání“ od RR ČZS za
dlouholetou práci ve prospěch ČZS příteli Josefu Čermákovi,
Antonínu Deverovi a přítelkyni Stanislavě Balcarové. Za práci ve
prospěch ČZS obdržel od RR „Bronzovou medaili“ přítel
František Pliml. Za mimořádné zásluhy o Český zahrádkářský
svaz dlouholetou obětavou práci pro rozvoj zahrádkářského hnutí
Republiková rada Českého zahrádkářského svazu udělila
předsedovi ZO příteli Miroslavu Hofmanovi „Stříbrnou medaili Za
zásluhy o Český zahrádkářský svaz“. Nejvyšší ocenění přišlo na
závěr pro naši základní organizaci „Zlatá medaile Za zásluhy
o Český zahrádkářský svaz“. Po diskusi a hlasovacích
ceremoniálech následovalo malé občerstvení a dvouhodinový
program s Lidovým souborem JISKRA 58 plný písniček, tanečního
vystoupení, vyprávění, anekdot a veselí. Všichni přítomní ocenili
členy souboru velikým potleskem, ne jen na konci, ale i během
jejich vystoupení. A tak naše organizace završila úspěšný rok
2016 a probíhající oslavy v tomto roce.
Miroslav Hofman
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Zateplování bytových domů
Ing. František Nerad – autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby
Od 1.1.2001 platí v ČR zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření
s energiemi. V prvním paragrafu tohoto zákona je popsán
jeho účel:
§ 1 - Předmět zákona
Tento zákon stanoví práva a povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s energií, zejména elektrickou
a tepelnou, a dále s plynem a dalšími palivy. Přispívá
k šetrnému využívání přírodních zdrojů a ochraně životního
prostředí v České republice, ke zvyšování hospodárnosti
užití energie, konkurenceschopnosti, spolehlivosti při
zásobování energií a k trvale udržitelnému rozvoji společnosti.
Velmi dlouhou dobu jsme (zastupitelé za SOS či LK) i ve
Strašicích usilovali o jeho naplňování, zejména u bytovek.
Bytovky postavené ve Strašicích nesplňovaly žádné
energetické předpisy dané nyní Evropskou unií. Já osobně
se domnívám, že v tomto případě jsou přísné předpisy EU
zcela na místě, protože mé více než 40-tileté zkušenosti ve
stavebním oboru mě o tom přesvědčily. Velmi dlouhou dobu
jsme posílali teplo z nezateplených domů do vzduchu,
vysávali na to přírodní neobnovitelné zdroje a nechávali to
lidi platit. Navíc jsme nechávali lidi v těchto domech se v létě
trápit horkem a v zimě zimou a plýtvat zbytečně teplem.
Někdo může namítnout, že když jsem byl už tehdy stavební
odborník a mohl to změnit. Nemohl, protože byl stranický
úkol pro národní stavební podniky – stavět hodně, rychle
a čím dál tím levněji. Pozemní stavby Plzeň byly schopné
postavit jeden byt za 280 000,- Kč?! Ostatně strašické
bytovky jsou toho jasným dokladem. Jakž takž přijatelné byly
bytovky za radnicí, horší bytovky u hřiště a nejhorší na návsi,
které právě ten podnik stavěl. Pravda, tehdy na řízení
ministerstva, Státní plánovací komise, které měly
rozhodující slovo, stačil VUML, kurz šití a dvoje taneční.
Odbornost třeba nebyla.
Odpovědnost za to, zda bytovky splňují zákonné předpisy,
nese po roce 1989 vlastník. Jak to má vypadat, mu přikazuje
opět zákon ve svém paragrafu 6:
(4) Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek
musí v dokumentaci přikládané k žádosti o vydání
stavebního povolení v rámci dodržení obecných technických
požadavků na výstavbu prokázat splnění požadavků
hospodárné spotřeby energie na vytápění, vyjádřené
přípustnými hodnotami tepelné charakteristiky budovy,
tepelného odporu konstrukce, tepelné stability místností,
šíření vzduchu a vlhkosti konstrukcí; dále musí dodržet
způsob určení tepelné ztráty vnitřních prostor vytápěné
budovy uplatněný při stanovení celkové tepelné charakteristiky budovy. K tomu vlastník budovy, spoluvlastníci budovy
nebo společenství vlastníků jednotek pořídí písemný
dokument obsahující vyjmenované hodnoty. Tato povinnost
se vztahuje i na vlastníky nebo společenství vlastníků
jednotek, u nichž se provádí změna dokončené stavby podle
zvláštního právního předpisu4) ovlivňující plnění výše
uvedených požadavků a pokud se na ně vztahuje povinnost
energetického auditu podle § 9 tohoto zákona.

nasmlouvá si správce a ten by mu měl říkat, co je a co není
podle zákona a tlačit ho do nějakých aktivit. Podařilo se nám
v létech 2008 – 2009 většinu bytovek zateplit a splnit u nich
požadavky zákona 406/2000 Sb. Sehnali jsme dotace z tehdy
z jediného funkčního Programu PANEL (cca 13 000 000 Kč
na dotace úroků z úvěru). Protesty správce bytů v obci proti
zateplení byly už dostatečně publikovány a nebudu je
opakovat. Jen řeknu, že jsme dělali přípravu cca rok a zateplili
20 bytovek za necelý rok. Nechtěl jsem tehdy mluvit správci
do sídliště na návsi, protože je podivným způsobem po
kouscích zateploval sám. Jen s bytovkou 558 – 559 byly
nějaké problémy. Pokusil jsem se zajistit tedy její zateplení,
protože se ji správci nějak zateplit nedařilo. Vypsali jsme
výběrové řízení na projekt na její zateplení a od DEK Projektu
přišla cena asi na 90 000 Kč. DEK projekt dělal projekty na
všechny tehdy zateplované bytové domy, na které jsme
žádali o dotace. Správce sehnal projektanta za 50 000 Kč,
takže se logicky projekt nechal udělat za nižší cenu. Pak jsem
z radnice odešel a nemohl do toho mluvit. Jen čtu a poslouchám výčitky, jak špatně je těch 20 domů zateplených.
Nicméně bytovka 558 – 559 zoufale čeká a čeká, socialisticky
holá a to nikomu nevadí. Starosta mi dokonce při jedné
příležitosti pohrdavě řekl, že se ta bytovka zateplí bez dotací
a že to umějí lépe než já. Tuším v roce 2014 bylo vypsáno
výběrové řízení na dodavatele zateplení podle toho levného
projektu. Vyhrála ﬁrma za cenu 3,8 milionu Kč!!!!
Ale ……. nestaví se!
Náhle se na začátku roku 2016 v zápise z Rady dozvídám, že
„RO projednala návrh příkazní smlouvy se společností CSEPRO technology s.r.o. ohledně zajištění činnosti v oblasti
projektového a dotačního managementu v rámci projektu
„Bytové domy Strašice“ (zateplení domu č.p. 558-559, 525,
436). V případě obdržení dotace bude vyplacena odměna ve
výši 10 % z ceny investičního záměru bez DPH.“ Ten kdo se
v současných dotacích vyzná zjistí, že ta ﬁrma spolkne
polovinu té dotace. Navíc ani jako zastupitel nic o nějakém
projektu „Bytové domy Strašice“ vůbec nic nevím. V žádném
rozpočtu, Programu rozvoje, zápisech z orgánů obce se tento
„Projekt“ nevyskytuje. Pak se v podkladech pro zastupitelstvo
na konci roku 2016 dočítám, že ten levný projekt „byl
zrevidován“ za 71 000,- Kč a obec žádá o dotaci. Na
posledním zastupitelstvu v roce 2017 se dočítám, že „dotace
by měla být přidělena“, ale pořád se nestaví.
Protože si paraziticky od roku 2010 přivydělávám k důchodu
mimo jiné na zateplování bytovek ﬁnancovaných většinou
z dotací, samozřejmě že jinde než ve Strašicích (dělal jsem
projekty na cca 10 paneláků a rodinných domů (m.j. za cenu
té „revize“ jsem udělal téměř tři projekty, na které jsme sehnali
dotace) a dozory na cca 20 panelákových domech po celém
kraji), velmi dobře vím, jak to funguje a velmi se divím, co se
kolem té bytovky ve Strašicích děje a nějak tomu nerozumím.
Vidím neuvěřitelné diletantství, rozhazování peněz a kutilství.
Už skoro 9 let se kolem toho mluví a kde nic, tu nic. Jen
z domu stále unikají GJ tepla a nájemci platí a platí a platí …!
Inu není nad „odbornost“. A nějaké zákony?
Ve Strašicích nás nezajímají!

Nerozumí-li tomu (což se v obci může stát a je to normální),
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Muzeum v dubnu bez aprílu
RNDr. Martin Lang, Mgr. Tomáš Makaj
Duben byl pro muzeum i strašickou kulturu vcelku měsíce vpravdě
náročným. Jarní sezóna započala, muzeum s informačním
centrem se otevřelo naplno a funguje nyní denně kromě pondělí.
Znát byl i nárůst zájmu jak o prohlídky, tak i turistickou ubytovnu.
V jednu sobotu jsme museli dokonce obsloužit dva velké
autobusové zájezdy za sebou, což znamenalo operativní posílení
průvodcovské služby. Ve chvílích, kdy píšeme tyto řádky, už je
objednaná na víkend další velká, tentokrát cyklistická skupina.
Je to pro nás vlastně určitý druh odměny – všichni vidíme rádi, že
je o Muzeum Středních Brd u nejširší veřejnosti zájem. Doufáme,
že se projeví oproti loňskému roku, zatím co se týče návštěvnosti
rekordního, dalším navýšením.
Poskytli jsme odbornou konzultaci jedné z nejsledovanějších
staveb v regionu, železničnímu koridoru na Plzeň. Konzultace se
týkala poddolovaných území na katastrech obcí Klabava
a Ejpovice s ohledem na ochranu železniční stavby před případnými budoucími propady a poklesy, ač jsou málo pravděpodobné.
Ve spolupráci s Obecním úřadem a Komisí pro veřejné záležitosti
jsme připravili 13. dubna další odpoledne se setkáním seniorů ve
velkém sále Společenského domu. Zaplněný sál sledoval koncert
Pohodovky, vyslechl si přednášku a měl možnost besedovat se
senátorkou našeho obvodu a lékařkou, paní Doc. MUDr. Miladou
Emmerovou, CSc. Přednášku pronesl Martin Lang a týkala se
starých důlních prací na Brdech. Beseda paní senátorky byla
zaměřena hlavně na zavádění zdravotních průkazů, v nichž by
pacient měl zaznamenanou anamnézu, ale hlavně množství
a spektrum léků, jež užívá. To by vedlo k eliminaci případného
předávkování léky a souběžným užíváním farmak, jež působí
navzájem proti sobě. Což se, bohužel, dnes stává. Závěrem paní
docentka zodpovídala více dotazů, orientovaných na medicínu,
ale i organizaci zdravotnictví v kraji a na okrese.

historii. Důraz byl především kladen na oblast Středních Brd.
Došlo tedy na ztracený Kuškov, Lipovsko, Kleštěnici či pak z později zaniklých obcí na Kolvín, Hrachoviště, Velcí, Záběhlou či
Padrť. Ve stejný den přednášel Martin Lang ve zbirožském
Městském muzeu o CHKO Brdy, jejím významu, přírodních
poměrech, kulturních zajímavostech, ale i o hrozících případných
nebezpečích ochraně přírody a krajiny, jako je kupř. návrh
protipovodňové ochrany pomocí sypané hráze na Padrťském
potoce.
V neděli 23. dubna jsme ve spolupráci s obcemi Chomle a Vejvanov, ČSOP Radnice a pěveckým sborem z Radnic připravili
vzpomínku na 80 let starou katastrofu na dole Ferdinand mezi
výše uvedenými vesnicemi. Z důvodu průvalu důlních vod ze
sousedních stařin tu 24. 4. 1937 zahynulo zlou smrtí utopením
a zadušením čtrnáct horníků. Pietního aktu se zúčastnila početná
delegace havířů ze Zbůchu, Stodu, Tlučné i Příbrami. Kamarádi se
dostavili ve slavnostních černých uniformách a s prapory svých
spolků. Spolu s nimi drželi čestnou stráž u pomníku katastrofy
vejvanovští hasiči. Vzpomínkové projevy pronesli starostové
dotčených obcí a báňský historik Martin Lang.

Na Velikonoce, konkrétně na Velký pátek a v sobotu proběhla
v malém sále Společenského domu velikonoční výstava organizovaná a realizovaná křesťanským sdružením Imanuel z Hrádku.
Sešla se Kulturní komise, která se vyjádřila k chystaným dotacím,
které obec uděluje hlavně domácím spolkům a dobrovolným
organizacím. Oproti loňskému roku došlo k navýšení výdajů
v rozpočtu obce na tyto účely.
Ve Strašicích v malém sále Společenského domu proběhla
20. dubna přednáška Tomáše Makaje o zaniklých brdských
obcích. Zmíněna byla zaniklá sídla ve středověku i v novodobé

Zazněla řada smutných hornických písní, obřad zakončili položením kytic starostové obcí Chomle, Vejvanova a města Radnice.
Následně proběhla vernisáž výstavy o tragédii z dobových
novinových textů a fotograﬁí, kterou připravil Tomáš Makaj spolu
s přednáškou o památce – kostelu sv. Markéty v Chomli, v němž
byla výstava instalována. Na akci
se zúčastnilo přes špatné počasí
až neuvěřitelné téměř dvě stovky
lidí. Je vidět, že hornická tradice,
stejně jako vzpomínka na nejhorší důlní tragédii na Rokycansku,
je na Radnicku stále živá.
Na Radnicku se zdržme ještě
chvilku. Na objednávku města
Radnice se M. Lang zapojil do
prací spojených s přípravou
publikace k jubileu města spolu
se spoluautory RNDr. J. Paškem
a Mgr. R. Kellerem. Pro účely
publikace byl proveden letecký
průzkum města a okolí spojený
s pořizováním fotodokumentace.
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Letělo se na motorovém rogalu pilotovaném p. J. Novotným.

Tomáš Makaj a Martin Lang se 25. dubna zúčastnili každoroční
konference o historické, nikdy nedostavěné Strousbergově
železniční dráze ze Zbiroha do Zaječova, Strašic a Dobříva.
T. Makaj přednesl příspěvek věnovaný průběhu trati a jejím
dodnes pozorovatelným zbytkům na území Strašic.

Jak sami vidíte, muzeum a vůbec celý kulturní odbor Strašic
v dubnu nezahálel. To není žádný apríl!

Srdečně Vás zveme na

Muzejní noc
koná dne 26. května od 18 hod. do 24 hod.
v areálu Muzea Středních Brd a ve velkém sále Společenského domu…
„Jednou stopou s vůní benzínu…“
Květen 2017 - ROČNÍK XXIV
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