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Den osvobození 2017 ve Strašicích
Představitelé obce (spolu s dalšími občany) uctili v Den osvobození památku občanů Strašic, kteří položili životy v průběhu
II. světové války. Položili květiny k pomníku padlým na náměstí, ke hrobům sovětského vojáka a Karla Vokáče na strašickém hřbitově,
k pomníku Karla Svejkovského tamtéž a k pomníkům Karla Klíra, Václava Michala, Vavřince Vacíka a Miloslava Mencla u Melmatěje.
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Zápis z Rady obce č. 52/05/17(3. 5. 2017)
J. Hahner, E. Buchová

Projednáno
1. Projednání zápisu z jednání ZO
RO projednala zápis z jednání ZO ze dne 27.4.2017
a přijala opatření k realizaci přijatých usnesení.
1. Reagovat na náměty a podněty občanů.
2. Připravit podklady k prodeji budovy na pozemku st.p.č.
568/69 v k.ú. Strašice.
3. Předložit doplněné podklady na příští jednání ZO
k prodeji budovy č. 16.
4. Připravit podklady ke směně pozemků p.č. 642/6, p.č.
941/1 a p.č. 1707.
5. Zveřejnit OZV č. 2/2017 na úřední desce.
6. Splnit usnesení ZO č. 6/2015-22 do 31.12.2017.
7. Reagovat na interpelace členů ZO.
RO opatření k realizaci přijatých usnesení ZO ze dne
27. 4. 2017 schválila.

2. Investiční záměr – Ing. Jiřička

7. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy
– J. Klieštik
RO projednala žádost o prodloužení nájemní smlouvy na
nebytové prostory, kde je provozována čajovna.
RO doporučila uzavřít smlouvu na dobu neurčitou.
RO žádost schválila.

8. Zápis z jednání Komise životního prostředí
RO projednala zápis z jednání Komise životního prostředí
ze dne 12.4.2017. Komise doporučila k pokácení 5 ks
stromů na veřejném prostranství. Komise požádala RO
o zpracování nového posudku na lipovou alej od OÚ.
RO pokácení dřevin dle doporučení Komise životního
prostředí ze dne 12. 4. 2017 schválila.

9. Zápis z jednání Komise pro kulturu, sport
a turismus

RO projednala investiční záměr ohledně prodeje a rekonstrukce tří domů v areálu bývalých kasáren. Domy by měly
být postupně zrekonstruovány na bytové domy s různým
využitím (polyfunkční dům, dům pro seniory). K odkupu
nemovitostí by docházelo postupně do roku 2020.
RO investiční záměr vzala na vědomí.

RO projednala návrh Komise pro kulturu, sport a turismus
ohledně rozdělení ﬁnančních příspěvků z rozpočtu obce
jednotlivým spolkům.
RO rozdělení ﬁnančních prostředků z rozpočtu obce
schválila.

3. Žádost o prodej nemovitosti – REGOTHERM
servis, s.r.o.

9. Směrnice pro poskytování a účtování
cestovních náhrad

RO projednala žádost o prodej nemovitosti v areálu
bývalých kasáren. Jedná se o objekt č. 16, po rekonstrukci
by měl být využit k ubytovacím účelům. Navrhovaná cena
činí 2 mil. Kč.
RO žádost o prodej nemovitosti vzala na vědomí.

4. Rozbor hospodaření – INZULA
RO projednala Rozbor hospodaření společnosti INZULA
k 31. 3. 2017. Výnosy činily 3,254 mil. Kč, výdaje byly ve
výši 913 tis. Kč, do rozpočtu obce byla odvedena částka
1,523 mil. Kč. K 31. 3. byl evidován 1 volný byt.
RO Rozbor hospodaření společnosti INZULA k 31. 3.
2017 schválila.

5. Žádost o odpis pohledávek - INZULA
RO projednala žádost o odpis pohledávek ve výši 1,131 mil.
Kč. Jedná se o pohledávky nájemníků, které nelze z nějakého důvodu vymoci (nevymahatelnost, nezdržují se v ČR,
atd.).
RO žádost vzala na vědomí.

6. Žádost o ukončení nájemní smlouvy – A.
Švermová
RO projednala žádost o ukončení nájemní smlouvy na
zahrádku č. 54 dohodou.
RO žádost schválila. RO záměr pachtu zahrádky
č. 54. RO schválila.
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RO projednala nové znění Směrnice pro poskytování
a účtování cestovních náhrad č. 35/2017.
RO Směrnici pro poskytování a účtování cestovních
náhrad č. 35/2017 schválila.

10. Dodatek k dohodě o vzájemném zápočtu
pohledávek
RO projednala návrh dodatku k dohodě o vzájemném
zápočtu pohledávek se společností REGOTHERM servis,
s.r.o. Dlužná částka bude uhrazena jednorázově, částka
byla zanesena do rozpočtu obce na rok 2017.
RO Dodatek k dohodě o vzájemném zápočtu
pohledávek se společností REGOTHERM servis, s.r.o.
schválila.

11. Inventarizační zpráva – MŠ Strašice
RO projednala Inventarizační zprávu MŠ Strašice za rok
2016. Dle zprávy bylo zjištěno, že Plán inventur byl
zpracován včas, inventarizace proběhla řádně, skutečný
stav byl zjišťován fyzickou a dokladovou inventurou.
Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.
RO Inventarizační zprávu MŠ Strašice za rok 2016
schválila.

12. Rozbor hospodaření MŠ Strašice
RO projednala Rozbor hospodaření MŠ Strašice
k 31. 3. 2017. Z rozpočtu obce byla poskytnuta částka zatím
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300 tis. Kč (23 % plánovaných příjmů z rozpočtu zřizovatele).
RO Rozbor hospodaření MŠ Strašice k 31. 3. 2017
schválila.

13. Žádost o přepočítání vyúčtování
RO projednala žádost nájemníků domu č.p. 560 ohledně
přepočítání ročního vyúčtování za údajné odklizení
nepořádku v tomto domě, které prováděl pan Pavel
Šlehofer. Celková částka za úklid činí 7.657 Kč, kdy na
osobu vychází 312 Kč. Žadatelé uvádějí, že úklid provedli
vlastními silami, před tím, než jej objednala ﬁrma Inzula.
RO vyzve správce BF k prošetření dané situace a k doložení relevantních podkladů.
RO žádost vzala na vědomí.

14. Posouzení směrnice č. 34/2014
RO projednala návrh vedoucí FO ohledně posouzení
směrnice č. 34/2014 o schvalování účetní závěrky. V dané
směrnici by došlo ke změně článku č. 3.1 – podkladů
přikládaných k účetní závěrce. Hlavními dokumenty, které
musí být k účetní závěrce předloženy, jsou Rozvaha, Výkaz
zisku a ztráty, Příloha a Inventarizační zpráva. Ostatní
dokumenty mají pouze doplňkový charakter.
RO návrh vedoucí FO vzala na vědomí.

15. Nabídka – SUPTel a.s.
RO projednala nabídku společnosti SUPTel a.s. ohledně
přiložení vedení veřejného osvětlení v rámci obnovy
elektrického vedení ve Dvoře. Cena za přiložení vedení činí
132 tis. Kč včetně DPH.
RO nabídku společnosti SUPTel a.s. na přiložení
vedení VO dle zaslané nabídky schválila.

16. Posouzení zaslaných nabídek – zateplení
domu č. p. 558-559

která hodnotila zaslané nabídky na zateplení domu č. p.
558-559. Byly doručeny čtyři nabídky, nejlevnější nabídku
předložila společnost Stavitelství Šmíd s.r.o. za cenu 5,627
mil. Kč včetně DPH. Cena za dílo je však vyšší, než bylo
plánováno v rozpočtu obce, proto bude ještě nabídka
ověřena.
RO zaslané nabídky vzala na vědomí.

17. Posouzení zaslaných nabídek – výměna
otvorů MŠ Strašice
RO projednala doporučení Komise pro veřejné zakázky,
která hodnotila zaslané nabídky na výměnu výplní otvorů
v MŠ Strašice. Byly doručeny čtyři nabídky, nejlevnější
nabídku předložila společnost WINDOW HOLDING a.s. za
cenu 1,363 mil. Kč včetně DPH v bílé variantě a 1,480 mil.
Kč včetně DPH v hnědé variantě.
RO sepsání Smlouvy o dílo se společností WINDOW
HOLDING a.s. schválila.

18. Posouzení zaslaných nabídek – odvlhčení
domu č.p. 492, 493
RO projednala doporučení Komise pro veřejné zakázky,
která hodnotila zaslané nabídky na odvlhčení domu č. p.
492, 493. Byly doručeny dvě nabídky, levnější nabídku
předložila společnost VAKOS s.r.o. za cenu 1,626 mil. Kč
včetně DPH.
RO výsledky výběrového řízení na odvlhčení domu č.p.
492-493 vzala na vědomí.

19. Výběrové řízení
RO projednala požadavek na vypsání výběrového řízení na
pozici „Vedoucí hospodářsko správního odboru“, z důvodu
že současný zaměstnanec ukončí pracovní poměr
k 30. 6. 2017.
RO vypsání výběrového řízení na pozici „Vedoucí
hospodářsko-správního odboru“ schválila.

RO projednala doporučení Komise pro veřejné zakázky,

Zápis z Rady obce č. 53/05/17 (17. 5. 2017)
J. Hahner, E. Buchová

Doklady a informace na vědomí
1. Informace: Obec Strašice obdržela dopis ohledně
poděkování za pomoc od manželů Steinerových,
kterým nezištně nabídla odvoz vozidlem občanka
Strašice, v době, kdy se ztratili v Brdech a sjeli na
druhou stranu pohoří, než se nacházelo jejich vozidlo.
2. Informace: RO se opětovně zabývala problematikou
realizace parkoviště u vjezdu do CHKO Brdy.
3. Informace: RO se zabývala podněty pana Vlčka
ohledně úklidu společných prostor v bytovém domě,
které doručil na obecní úřad, Inzulu, paní místostarostce a radnímu Kotnauerovi. Celková situace byla
projednána v bodě č. 14.
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Projednáno
1. Nabídka společnosti ČEZ LDS s.r.o.
RO projednala nabídku společnosti ČEZ LDS s.r.o. na
vybudování a následný provoz lokální distribuční soustavy
v areálu bývalých kasáren.Společnost by zajišťovala
provoz této sítě jakožto provozovatel dle energetického
zákona. Obci Strašice by tak odpadly povinnosti
provozovat tuto soustavu. Lokální distribuční soustavu lze
buď dlouhodobě pronajmout nebo prodat.
RO nabídku společnosti ČEZ LDS s.r.o. ohledně
provozování lokální distribuční sítě v areálu bývalých
kasáren Strašice vzala na vědomí.
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2. Smlouva o dílo – Window Holding a.s.

RO zaslanou nabídku neschválila.

RO projednala návrh smlouvy o dílo se společností Window
Holding a.s. ohledně realizace zakázky na výměnu výplní
otvorů v MŠ Strašice. Zakázka v hodnotě 1,48 mil. Kč
(provedení ořech/bílá) bude realizována od 1. 7. do 15. 9.
2017.
RO Smlouvu o dílo se společností Window Holding a.s.
schválila.

8.Směrnice o schvalování účetních závěrek –
dodatek č. 1

3. Smlouva o poskytnutí účelové dotace –
Plzeňský kraj
RO projednala Smlouvu o poskytnutí účelové dotace
z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci programu „Podpora
činnosti informačních center na území Plzeňského kraje
pro rok 2017“. Obci Strašice bude na základě žádosti
poskytnuta dotace ve výši 10 tis. Kč na tvorbu a tisk propagačních materiálů.
RO Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
Plzeňského kraje v rámci programu „Podpora činnosti
informačních center na území Plzeňského kraje pro rok
2017“ schválila.

4. Žádost o uzavření nájemních smluv –
American Way Reality spol. s r.o.
RO projednala žádost společnosti American Way Reality
spol. s r.o. ohledně uzavření nových nájemních smluv na
část pozemku p.č. 2104/1 a pozemek p.č. 2105/13. Tyto
pozemky byly doposud v nájmu společnosti American Way
Solar spol. s r.o., který je v současné době v likvidaci.
RO doporučuje řešit možnou směnu pozemků, neboť
obecní teplovod se nachází na pozemku žadatele.
RO žádost vzala na vědomí.

5. Smlouva o výpůjčce – Národní technické
muzeum
RO projednala návrh smlouvy o výpůjčce na sbírkové
předměty zapůjčené z Národního technického muzea,
smlouva bude nově v platnosti do 31. 1. 2019.
RO Smlouvu o výpůjčce schválila.

6. Návrh dodatku ke smlouvě o výpůjčce
RO projednala návrh dodatku ke smlouvě o výpůjčce
ohledně objektu Muzea dopravy ve Strašicích. Dodatkem
se mění doba výpůjčky na dobu 25 let od podpisu dodatku.
Důvodem k sepsání je především možnost budoucích
investic z prostředků ŠKODA-BUS klubu Plzeň.
RO žádost o projednání návrhu dodatku smlouvy vzala
na vědomí. RO záměr vypůjčit budovu na st. p. č. 568/85
v k. ú. Strašice schválila.

7. Nabídka Mobilního rozhlasu - Neogenia
RO projednala nabídku na pořízení tzv. Mobilního rozhlasu
a konceptu SMART komunikace v ČR. Jedná se o moderní
formu informování veřejnosti o dění v obci, atd. (např.
odesílač hromadných SMS zpráv, e-mailů, hlasových
zpráv, atd.). Cena za roční licenci činí 34.900 Kč.
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RO projednala návrh dodatku č. 1 ke směrnici o schvalování účetních závěrek. Nově budou předkládány jako
podklady ke schvalování účetní závěrky následující
dokumenty: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha,
Inventarizační zpráva, Zpráva o přezkumu hospodaření,
pokud je k datu schvalování k dispozici a Doplňující
informace, které si vyžádá schvalující orgán jako celek.
RO Dodatek č. 1 ke směrnici o schvalování účetních
závěrek č. 34/2014 schválila.

9. Zpráva z jednání Bytové komise
RO projednala zprávu z jednání Bytové komise č. 5/17 ze
dne 3.5.2017. Komise doporučila přidělit byt 2+1 v č.p. 447
s pohledávkou panu M. Kóňovi, který se jako jediný přihlásil
o odkup pohledávky. Jako náhradník je doporučen pan
T. Bendek. Příští jednání komise proběhne 7. 6. v 16,30
hodin.
RO přidělení bytu dle doporučení Bytové komise ze
dne 3. 5. 2017 schválila.

10. Žádost o prominutí poplatku – V. Gaherová
Levorová
RO projednala žádost ohledně odpouštění poplatku
za svoz komunálního odpadu pro rok 2017 za dceru
Kristýnu Levorovou, která je dlouhodobě v zahraničí.
RO žádost schválila.

11. Žádost o vyznačení parkovacích míst – P.
Buršík
RO projednala žádost ohledně vyznačení parkovacích míst
na parkovišti u bytovek za poštou. Vzhledem k tomu, že se
nové parkoviště stále nezrealizovalo, považuje žadatel za
vhodné, aby bylo na současném parkovišti obnoveno
vodorovné dopravní značení, protože někteří řidiči
neparkují tak, jak by měli.
RO žádost schválila.

12. Žádost o koupi vozu Škoda Octavia
– D. Pliml
RO projednala žádost o koupi služebního vozidla Škoda
Octavia ﬁrmy Služby obce Strašice s.r.o. pro soukromé
účely. RO již v minulosti schválila pořízení nového vozidla
pro ﬁrmu Služby obce Strašice s.r.o., vozidlo by mělo být
dodáno v průběhu května.
RO prodej vozidla Škoda Octavia z majetku společnosti Služby obce Strašice s.r.o., IČ: 263 31 705, do
vlastnictví pana Davida Plimla, bytem Strašice 25, za
cenu 25.000 Kč schválila.

13. Žádost o pronájem – J. Samitán
RO projednala žádost o pronájem části pozemku p.č. 1986
za účelem legalizace zřízení zahrádky.
RO záměr pachtu schválila.
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14. Žádost o podrobné vyúčtování
– P. Bartíšková
RO projednala žádost ohledně prošetření úklidových prací
vyúčtovaných nájemníkům v domě č.p. 492-493. Dle
sdělení se jednalo o úklid kočárkárny a prádelny. Celková
suma za úklid činí za oba vchody 15 tis. Kč. Částka se zdá
být nájemníkům neúměrně vysoká. Správce BF dodal
vyrozumění k dané žádosti, náklady na úklid byly
vyhodnoceny jako oprávněné.
RO doporučuje stanovit postup při řešení takovýchto
situací. Obecní policie vždy prověří, kdo daný nepořádek
ve společných prostorech zřídil. Pokud nebude zjištěn
viník, bude najata odpadová či vyklízecí ﬁrma na likvidaci
tohoto nepořádku. Cena za úklid bude rozúčtována mezi
hlášené nájemníky.
RO žádost vzala na vědomí. RO schválila řešit obdobné
situace následovně: 1. Zveřejnit výzvu k úklidu společných prostor, 2. Proběhne šetření obecní policie,
3. Pokud nebude zjištěn původce, bude najata vyklízecí
ﬁrma, 4. Náklady budou rozúčtovány mezi jednotlivé
nájemníky.

15. Zápis z jednání Komise životního prostředí
RO projednala zápis z jednání Komise životního prostředí
ze dne 10. 5. 2017. Komise ve svém zápisu upozornila na
problém černých skládek u zahrádek a u staré školky. Dále
komise vznesla dotaz na zákazovou značku při vjezdu do

CHKO Brdy, tam je podle značky zákaz vjezdu všech
vozidel, ač by měl být vjezd cyklistům povolen.
Starosta zahájí jednání s VLS ohledně dopravního značení
při vjezdu do CHKO Brdy.
RO zápis z jednání Komise životního prostředí ze dne
10.5.2017 vzala na vědomí.

16. Výběrové řízení – zateplení domu č. p. 525
RO projednala návrh starosty na vypsání výběrového
řízení na realizaci zakázky na zateplení domu č.p. 525.
Na tuto akci byla poskytnuta dotace, ﬁnanční prostředky
musí být proinvestovány během roku 2017. Z tohoto
důvodu bude nutné navýšit rozpočet z přebytku minulých
let.
RO vypsání výběrového řízení na realizaci zakázky
„Zateplení domu č. p. 525“ schválila.

17. Výběrové řízení – instalace herních prvků ke
Společenskému domu
RO projednala návrh starosty na vypsání výběrového
řízení na realizaci zakázky ohledně instalace herních prvků
ke Společenskému domu a s tím související terénní úpravy.
Na tuto akci byla poskytnuta dotace. Prostředky na tuto
investiční akci byly zahrnuty do rozpočtu obce.
RO vypsání výběrového řízení na realizaci zakázky
„Instalace herních prvků ke Společenskému domu
a drobné terénní úpravy s tím související“ schválila.

Poděkování za pomoc v nouzi
Pøi výletu na kolech se dne 6. 5. 2017 manželé Steinerovi
bytem v Praze ztratili a zabloudili v Brdech. Nemìli kompas,
ani GPS a nezbývalo nic jiného, než sjet podle potoka do
civilizace. Jeli však na opaènou stranu. Ve Strašicích potkali
p. Klièkovou, povoláním policistku a požádali ji, jestli by jim
nemohla pomoci. Pøevezla tedy manžele již za soumraku,
asi 50 km k jejich autu s podmínkou, že si od nich nevezme
žádnou náhradu za benzín a ztracený èas.
Touto cestou chtìjí paní Klièkové srdeènì podìkovat za
obìtavost a pomoc.
Také já paní Klièkové dìkuji za její ochotu pomoci. Jsem
velice ráda, že ve Strašicích máme tak skvìlou a obìtavou
obèanku.
Eva Buchová,
místostarostka obce
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Tajemník Obecního úřadu Strašice
vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici:

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK
- VEDOUCÍ HOSPODÁŘSKO-SPRÁVNÍHO ODBORU
s místem výkonu práce v obci Strašice
pracovní poměr na dobu neurčitou
nástup možný od 1. 7. 2017 nebo po dohodě
Zákonné předpoklady pro jmenování vedoucího
úředníka jsou stanoveny zákonem č. 312/2002 Sb., o
úřednících samosprávných celků a změně některých
zákonů.
Požadavky kladené na zájemce o uvedenou pozici:
• dosažené střední vzdělání s maturitní zkouškou
• praxe ve veřejné správě - výhodou
• znalost právních předpisů týkajících se správního řízení
- výhodou
• praxe ve vedoucí funkci - výhodou
• zkoušky odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti
související s výkonem práce - výhodou
• organizační a komunikační dovednosti, spolehlivost
• znalost práce na PC

Písemné přihlášky s požadovanými přílohami dle
zákona č. 312/2002 Sb. (§ 6, 7) lze podávat na Obecní úřad
Strašice do 15. 6. 2017.
Součástí písemné přihlášky bude:
a) strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
c) cizí státní příslušník je povinen předložit obdobný doklad
osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem
d) úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém
vzdělání
Platová třída odpovídající druhu práce: 10
Více informací poskytne Tajemník OÚ Strašice Mgr. Tomáš
Svoboda, tel.: 724 188 101.

UPOZORNĚNÍ
Upozoròujeme obèany, že termín uhrazení místního poplatku za svoz komunálního
odpadu je potøeba uhradit do 30.6.2017 v pokladnì Obecního úøadu ve Strašicích
nebo bankovním pøevodem na úèet obce, èíslo úètu 843089349/0800, do kolonky
Zpráva pro pøíjemce napište jména osob, kterých se platba týká. Jako variabilní
symbol uveïte: 13400 + èíslo popisné konkrétní nemovitosti.
Výše poplatku je stanovena na 700 Kè/os./rok. V pøípadì pozdního zaplacení je
poplatek navýšen na dvojnásobek.
Povinnost hradit tento poplatek mají všechny fyzické osoby s trvalým pobytem
na území obce Strašice a dále fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu
urèenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dùm, ve kterých není hlášena
k pobytu žádná fyzická osoba.
Žádáme všechny obèany, aby poplatek uhradili vèas.
Mgr. Tomáš Svoboda
Tajemník OÚ
Květen 2017 - ROČNÍK XXIV
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Základní organizace ČZS ve Strašicích

„INFORMUJE“
Vážení přátelé, rozhlídněme se kolem sebe a řekněme si, co jsme
pro sebe, okolí a vlastní život udělali správně a co neděláme asi
dobře. Co je zdrojem života na této zemi? Voda je základem
veškerého života na zemi. Po vzduchu je druhou nejdůležitější
složkou potřebnou pro život a teprve až na třetím místě je potrava.
S vodou se setkáváme téměř všude. Voda je jenom jedna – ta,
která spadne na naše území ve formě srážek – deště, sníh,
kroupy, ale co z toho dokážeme zachytit a v zahradě účelně
využít. Systémy podzemních a povrchový vod jsou vzájemně
propojeny. Téměř 60 % veškeré vody se udržuje v půdě
a v rostlinách – odborníky označovaná jako tzv. „zelená voda“.
Půda je schopna v 1 m zdržet 200 – 300 l vody. Záleží na obsahu
humusu v půdě, na její drobtovité struktuře a obsahu jílovitých
částí. Vrchní vrstva půdy saje nejvíce vody. Tam je nejvíce
organické hmoty, mikrobiálních látek drobných živočichů. Je-li
dobrá drobtovitá struktura této vrchní části půdy je schopná nasát
a udržet až dalších 100 litrů vody. Proto je tak důležité věnovat se
kvalitě této části půdy – hnojením chlévskou mrvou, kvalitními
komposty, zeleným hnojením, mulčováním, pravidelným
kypřením a odplevelováním. Přerušíme tím vzlínání vody z hlubších vrstev na povrch a zabráníme jejímu rychlému odpařování.
Taková to půda je pak dobrou zásobárnou vody. V přehradách,
nádržích, studnách a vrtech je 35% vody to je tzv. „modrá voda“
sloužící k pitným účelům a zbylých 5% je tzv. „šedá voda“
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odpadní v kanalizacích. Podí-vejme se jak vzniká a co je
„životního rovno-váha“. Každá zahrada představuje jedinečný
miniaturní ekosystém s vlastní kombinací rostlin, půdních
podmínek, reliéfů a klimatu. Tyto faktory společně s působením
nejrůzněj-ších organismů, včetně predátorů, parazitů, patogenů,
saprofytů a herbivorů, vyskytující se v zahradě, určují, čemu se
bude dařit, co přežije a co bude strádat nebo zahyne. Cílem
zahrad-níka je podporovat růst zvolených druhů – obvykle
okrasných nebo užitkových rostlin – toho je však třeba dosáhnout
tak, aby se zacho-vala zdravá ekologická rovnováha s ostatními
formami života: např. zahrada zbavená hmyzu nebo hub se brzy
stane neproduktivní. Aktivity a životní procesy ostatních druhů
rostlin a živo-čichů včetně jejich zániku a následného rozkladu
jsou rozhodující pro růst a zdraví zahradních rostlin. Vzhledem k
tomu, že všech-ny organismy přítomné v zahradě ovlivňují
„fungování“ jak rostlin, tak i zahrady jako celku, může být někdy
výsledný efekt určitého zákroku jiný, než zahradník zamýšlel. Je
proto nezbytné v případě, že se rozhodneme pro ochranu proti
škůdci nebo chorobě, mít na paměti veškeré možné dopady.
„Energie pro růst” – rostliny získávají energii procesem zvaným
„fotosyntéza“, při níž se sluneční energie zachytává zeleným
listovým barvivem (chlorofylem).
Za ZO ČZS Strašice M. Hofman
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I N Z E R Á T

I N Z E R Á T

Prodám rodinný dùm
Prodám rodinnou
hrobku ve Strašicích.

Tel: 728 556 526
nebo 724 506 499

o dispozici 3+kk v obci Strašice

Nemovitost je napojena na veškeré
inženýrské sítì – kanalizace,
vodovod, plyn, elektrika. U domu se
nachází dvùr s kolnou, za domem
prostorná terasa a udržovaná
zahrada o výmìøe 568 m2.

Cena 1 700 000 Kè
informace na tel. èísle 606 368 854

Dne 17.5.2017 jsme si připomněli desáté výročí založení Obecní policie Strašice.
Při rekapitulaci minulých deseti let lze konstatovat, že přínos vzniku obecní policie je velmi pozitivní.
Kriminalita v obci se snížila na minimum. Při této příležitosti předal starosta obce veliteli obecní policie
ing. Frajtovi bronzovou pamětní medaili na památku tohoto výročí.
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U příležitosti 52. výročí osvobození položili starosta Jiří
Hahner, místostarostka Eva Buchová, radní Mgr. Kantor
a tajemník Mgr. Svoboda slavnostní květiny jako vzpomínku
na padlé hrdiny druhé světové války. Kromě pomníku na
návsi navštívili hrob neznámého vojáka na strašickém
hřbitově. Zde se také zastavili u hrobu Karla Vokáče a u pomníku pana Svejkovského. Další zastávkou byly pomníčky
u Melmatěje. Slavnostního aktu byl přítomen i strašický
občan pan Halbych s dcerou.

Zajímavosti ze ZŠ Karla Vokáče Strašice za měsíc květen
Vzpomínka na paní Věru Šmolíkovou (1934 - 2016)

Soutěž „Mladý zdravotník” - 1. místo

Ve čtvrtek dne 27. dubna a v pátek dne 28. dubna vzpomenuly
v hodinách českého jazyka, dějepisu a vlastivědy všechny třídy
naší školy na vzácnou osobnost naší obce - paní Věru Šmolíkovou, dceru Karla Vokáče, od jejíž smrti uplynul právě rok. Starší
žáci, pro které paní Věra Šmolíková pořádala pravidelné besedy
o svém otci a o válečných událostech, na ni zavzpomínali jako na
velmi lidskou, morální, vzdělanou a kultivovanou osobnost, která
celý svůj život zasvětila práci s dětmi. Kromě celoživotní učitelské
profese vedla také strašický skautský oddíl. Byla členkou Svazu
protifašistických bojovníků a pořádala na škole besedy s účastníky druhé světové války. Rovněž dlouhodobě zasedala v porotě
školní recitační soutěže.

Dne 27. dubna se družstva mladších a starších žáků naší školy
zúčastnila oblastního kola soutěže Mladý zdravotník, kde soutěžili
žáci základních škol z Plzně a okresu Rokycany. Soutěžilo se ve
znalostech a dovednostech souvisejících s výukou tématu
„ochrana člověka za mimořádných událostí“, například ve
znalostech využití linek tísňového volání, základů poskytování
první pomoci, zásad chování za mimořádných událostí, znalostí
základů požární prevence, dopravní bezpečnosti, osobního
bezpečí atd...

Mladší žáci si ve vstupní hale školy prohlédli fotograﬁe Karla
Vokáče a jeho rodiny a také vitrínu s předměty z pozůstalosti
rodiny Vokáčovy. Při výuce si četli Uhlířské pohádky, kreslili k nim
ilustrace a připomněli si místa v obci spojená s paní Věrou Šmolíkovou a jejím otcem - alej Karla Vokáče, rodinný hrob na strašickém hřbitově, pomník padlých na strašické návsi, dům manželů
Šmolíkových atd... Škola tímto způsobem důstojně uctila
památku ženy, která pro školu i obec vykonala velmi mnoho
dobrého.

Družstvo starších žáků naší školy (7. - 9. třída) ve složení
Matouš Andrlík, Jana Sládková, Sára Frantová, Adam Lán
a Jan Dezort úspěšně reprezentovali naší školu a umístili se
na skvělém 1. místě! Děkujeme dětem za vzornou reprezentaci školy a držíme palce v krajském kole této soutěže.
Děkujeme také mladším žákům ze 4. třídy: Elišce Novotné,
Terezce Novotné, Elišce Kocábkové, Jirkovi Tejčkovi
a Natálce Eﬀenbergerové.
Mgr. Anna Šauﬂová

Mgr. Marcela Paulová
Květen 2017 - ROČNÍK XXIV
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účastníci soutěže Mladý zdravotník

účastníci soutěže Mladý cyklista

Peer program v 7.A o kyberšikaně

Soutěž “Malý záchranář” - 2. místo

Ve čtvrtek dne 4. května prošli žáci sedmé třídy druhou částí Peer
programu, která byla zaměřena na problematiku kyberšikany.
Programem žáky opět doprovázela pracovnice PPP Rokycany
Bc. Petra Veselá, které pomáhala čtveřice proškolených
peerů z osmé třídy ve složení Jan Peterek, Zuzana Lexová,
Adriana Belušková a Tereza Sklenářová. Po úvodním
seznámení s problematikou (příčiny, formy a důsledky kyberšikany) se žáci rozdělili do skupinek a přiřazovali za pomoci peerů
k sobě správné pojmy a jejich výklad. Následující hodinu každá
skupina obhajovala výsledky své práce. Nejlépe si vedla skupina Zemáků ve složení: Dominik Černý, Jan Dezort, Josef
Štochl, Vladimír Dvořák a Michal Šiman. Děti pracovaly aktivně
a s velkým zaujetím, za což jim patří pochvala.

Dne 12. května se družstvo mladších žáků ZŠ Strašice ze třídy 4.A
ve složení Jiří Tejček, Eliška Kocábková, Eliška Novotná
a Tereza Novotná zúčastnilo okresního kola hasičské soutěže
Malý záchranář v Rokycanech. Žáci úspěšně reprezentovali
školu a umístili se na krásném 2. místě z celkového počtu
11 soutěžících škol.

Ing. Vladimír Pospíšil

Beseda “Brdy zmizelé”
Dne 2. května se žáci 5.A vydali do strašické knihovny na besedu,
jejímž tématem byl opět náš kraj, tentokrát s názvem Brdy
zmizelé. V zajímavé přednášce se Mgr. Tomáš Makaj zaměřil na
zaniklé brdské vesnice, staré hájovny a lesní boudy. Vyprávěl také
o místech, kde se dříve těžila a zpracovávala železná ruda, o archeologických nálezech i o založení Padrťských rybníků. Beseda
o „Železném srdci Čech“ chlapce i děvčata velice zaujala.
Mgr. Julie Matoušková

Dopravní soutěž “Mladý cyklista”
V úterý dne 9. května se družstva mladších žáků ze třídy 4.A ve
složení Michal Lang, Filip Červenka, Eliška Kocábková a Lucie
Studničková a starších žáků ze třídy 7.A ve složení Matouš
Andrlík, Jan Dezort, Kateřina Valečková a Kateřina Urxová
zúčastnila okresního kola dopravní soutěže Mladý cyklista.
V družstvech se starší žáci umístili na 2. místě a mladší žáci
na 5. místě. V jednotlivcích se na 1. místě z mladších žákyň
umístila Lucie Studničková a ze starších žákyň se na 1. místě
umístila Kateřina Valečková, na 2. místě Matouš Andrlík a na
3. místě Jan Dezort.
Mgr. Anna Šauﬂová
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Mgr. Anna Šauﬂová

Vystoupení ke Dni matek a Den otevřených dveří
Ve čtvrtek dne 11. května děti ze školní družiny přednesly pro
strašické důchodce pásmo básniček, písniček a hry na ﬂétnu.
Vystoupení se konalo v restauraci Berten. Poděkování patří
Barunce Abrhámové, Karolínce Tomáškové, Nelince
Praxové, Barunce Stryalové, Markétce Štokrové, Adamovi
Dospělovi a Honzíkovi Šánovi. Vystoupení se jim povedlo na
výbornou, děti dostaly od pana Františka Kubů sladkou odměnu.
Vystoupení s dětmi nacvičila paní vychovatelka školní družiny
Eva Buchová, která za vystoupení obdržela poděkování v podobě květiny.
O den později, v pátek dne 12. května, proběhl na celé škole první
a druhou vyučovací hodinu Den oteřených dveří. Rodiče, rodinní
příslušníci, bývalí žáci a další zájemci z řad veřejnosti se mohli
zúčastnit výuky a prohlédnout si školu. Na prvním stupni byl ve
výuce připomenut blížící se Den matek, přítomné maminky si od
svých dětí odnesly krásná přáníčka a drobné dárečky, které děti
vyráběly v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností.
V hodinách českého jazyka děti přednesly maminkám hezké
básničky.
Paní učitelky 1. stupně a paní družinářka Eva Buchová

První místo v soutěži “Letem ptačím světem”
Dne 15.5. navštívila strašické prvňáčky Mg. Petra Večeřová z VLS
Hořovice, aby jim předala diplom za 1. místo v soutěži „Letem
ptačím světem“, kterou vyhlásily Vojenské lesy a statky Jince pro
žáky prvních ročníků. Na podzim dostali žáčci krmítko pro ptáčky,
o které se po celou zimu starali. Součástí soutěže bylo
vypracování pracovního listu, nakreslení a popis obrázku.
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Odměnou nebyl jen dort a dárečky pro děti, ale především pocit,
že jsme pomohli ptáčkům přečkat zimu a ještě se něco nového
dozvěděli.
Mgr. Monika Kebrlová, Mgr. Irena Mitterbachová a žáci 1. tříd

Zdravá pětka na 2. stupni
Po žácích 1. stupně prošly dvouhodinovým programem o zásadách správné životosprávy postupně také všechny třídy
2. stupně. První hodinu vyslechli žáci od výživové poradkyně
paní Veroniky Kopřivové přednášku o racionálním stravování,
druhou hodinu pak ve školní kuchyňce tvořili ve skupinkách
chutné a zdravé pokrmy, např. plněné papriky, tvarohovou
pomazánku se zeleninovými hranolky, domácí smetánek
s ovocem a piškotem nebo zázvorovou limonádu. Všechny tyto
zdravé dobroty vypadaly lákavě již na pohled a není se co divit,
že se po nich za chvíli jen zaprášilo... Žáci získali cennou
zkušenost, že mlsat lze nejen chutně, ale především zdravě.
Mgr. Marcela Paulová

Dopravní hřiště
Ve dnech 10. a 11. května navštívili žáci 3.-5. třídy dopravní hřiště
v Rokycanech. Žáci se pod vedením zkušených instruktorů
zdokonalovali ve svých dovednostech jízdy na kole a ve
znalostech pravidel dopravního provozu. V první části výuky žáci
prošli teoretickou přípravou - poznávali dopravní značky, řešili
modelové situace na křižovatkách a učili se být vzorným
účastníkem dopravního provozu. Také zhlédli na toto téma
výukové video. Poté následovala praktická část, kdy děti musely
své znalosti předvést v praxi při jízdě na kole nebo koloběžce. Žáci
si museli poradit se semafory, křižovatkami, přechody pro chodce
a různými druhy značek. Některým dětem se podařilo získat již
nyní průkaz Mladého cyklisty, ostatní budou mít další šanci při
podzimním výcviku.
Mgr. Alžběta Kapolková

Pythagoriáda
Dne 16. května se v Rokycanech konalo okresní kolo 40. ročníku
matematické soutěže Pythagoriáda. Žáci řešili 15 zapeklitých úloh
po dobu 60 minut bez použití kalkulačky a tabulek. V kategorii 6.
tříd se umístil na 2.-4. místě Aleš Lejček, v kategorii 7. tříd na
2.-3. místě Veronika Titlová a v kategorii 8. tříd získala
nádherné 1. místo Markéta Culková. I ostatní žáci si vedli
zdatně a umístili se v první polovině soutěžících.
Mgr. Olga Škardová

Sportování na prvním stupni

třída 6.B s paní V. Kopřivovou

Lesní pedagogika na 1. stupni
Během měsíce května se všechny třídy 1. stupně zúčastnily
čtyřhodinové přírodovědné vycházky, kterou pro děti přichystaly
Vojenské lesy a statky, divize Hořovice. Touto akcí - lesní
zážitkovou pedagogikou - provázela naše žáky pracovnice VLS
paní Petra Večeřová. Přivítala děti u rybníka Tisý a připravila si
pro ně naučnou poznávací stezku. Děti měly poznávat správné
názvy zvířat, rostlin a stromů a zapisovat si je do notýsku.
K poznávání využívali také dalekohled. Součástí výuky byla
i ukázka paroží, prasečích zubů a kožešin (liška, kuna). Na závěr
si žáci v soutěžích zopakovali získané poznatky a byli oceněni
drobnými dárky.
Mgr. Zuzana Andrlíková

Návštěva Městské knihovny v Rokycanech
V úterý dne 16. května navštívili prvňáčci naší školy Městskou
knihovnu v Rokycanech. Paní knihovnice Jana Frühaufová
ukázala žákům dětské oddělení plné krásných a poučných knih.
Dále se děti seznámily hravou formou s klasickými českými
pohádkami. V červnu přijede paní knihovnice za dětmi do školy
a přiveze jim jako odměnu hezkou knížku. Exkurze se všem moc
líbila.
Mgr. Irena Mitterbachová
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V průběhu roku se děti z prvního stupně pravidelně zúčastňují
turnajů v malé házené a ke konci roku jsou pro ně také připravené
další sportovní události. První z nich byl turnaj ve vybíjené, který
proběhl ve středu 19. dubna a zúčastnili se jej převážně žáci
čtvrtých a pátých tříd naší školy, Mirošova a Hrádku. Více se
vedlo v turnaji děvčatům, která obsadila druhé místo za
suverénním Hrádkem a chlapci se ve velmi vyrovnaném souboji
umístili na třetím místě. V pátek 21. dubna potom proběhla krásná
běžecká soutěž s názvem Štafetový běh. Nejúspěšnější byla
smíšená štafeta, která měla druhý nejlepší čas, celkově se naši
malí atleti umístili na nepopulárním bramborovém, ale i tak velmi
pěkném, čtvrtém místě. V posledním květnovém dni se ještě naši
nejlepší malí atleti zúčastní okresního klání v Atletickém trojboji,
tak jim držme pěsti.
Mgr. Pavla Hrazdilová

Fotbalová soutěž pro žáky 1. stupně
Dne 3.5. se za pěkného slunečného počasí v Rokycanech konal
turnaj v malé kopané pro žáky 1. stupně – Mc Donald´s Cup.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích: mladší žáci (2. a 3. třída) a starší
žáci (4. a 5. třída). Naši kluci si vedli dobře a nakonec starší chlapci
obsadili 5. místo, mladší se umístili na pěkném 4. místě.
Mgr. Julie Matoušková

Přespolní běh 2017
Poslední dubnový pátek se tradičně koná okresní kolo v přespolním běhu na rokycanské Stráni za koupalištěm. Osmička
našich nejlepších běžců se na měření sil v tomto terénním běhu
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Fotbal žáků 2. stupně - krásné 2. místo
těšila. Startovní pole běžců čítalo v každé kategorii více než
dvacítku účastníků, takže konkurence byla obrovská. Nekonaly
se sice medailové žně jako v ročníku minulém, nicméně všichni
naši běžci se umístili do desátého místa. Nejlépe běžel Tomáš
Kunc, který si v kategorii starších chlapců vybojoval
bronzovou medaili, Lukáš Planeta si v téže kategorii vysloužil
pátou příčku. Starší dívky Adriana Belušková a Veronika
Mocová obsadily sedmé a osmé místo. V kategorii mladších
chlapců skončil Honzík Dezort na pátém místě a Michal
Šiman doběhl devátý, v kategorii mladších dívek obsadila
rovněž páté místo Kačka Valečková a naše bojovnice lvice
Kačka Urxová i přes problémy s kolenem se slzami v očích
doběhla desátá.
Mgr. Pavla Hrazdilová

Poslední kolektivní soutěží v letošním školním roce byla kopaná.
V základní skupině po pěti týmech naši žáci suverénně vyhráli bez
jediné obdržené branky. V prvním semiﬁnálovém zápase se
našim soupeřem stala „Čechovka“ – náš tradiční ﬁnálový soupeř
ve všech kolektivních sportech. Ve vypjatém zápase měla
„Čechovka“ nakonec rozhodoval penaltový rozstřel, ve kterém
kraloval strašický brankář Tomáš Štastný, který zneškodnil hned
dvě penalty soupeře. Kluci tak mohli slavit postup do ﬁnále, kde se
jejich soupeřem stala ZŠ z Radnic. V zápase se vystřídaly šance
na obou stranách, ale nakonec znovu rozhodovaly penalty,
ve kterých byli tentokráte úspěšnější žáci z Radnic a slavili
vítězství v celém turnaji. Naši školu reprezentovali tito žáci:
Tomáš Štastný, Jan Planeta, Lukáš Planeta, Tomáš Kunc, Jan
Peterek, Martin Vágner, Jiří Mráček a Alex Kupec.
Mgr. Jiří Monhart

Pohár rozhlasu
Atletickým vyvrcholením školního sportovního roku bývá již
tradičně okresní soutěž Pohár rozhlasu, která se letos konala
17. května na atletickém stadionu v Rokycanech. Téměř čtyřicítka
našich atletů z celého druhého stupně bojovala o to, aby získala
nejlepší časy, skočila nejvíce centimetrů či hodila nejdále.
Některým se to dokonce povedlo! Jan Planeta s Tomášem
Kuncem zaběhli nejlepší časy na trati 1500metrů, Honza
s časem 4:45 a Tomáš 4:55, a jasně tak kralovali v této
disciplíně. Veronika Mocová se ve skoku vysokém dělila
o první místo výkonem 140cm a Kačka Urxová měla
nerychlejší čas ve sprintu v kategorii mladších dívek. Ale i
výkony ostatních byly na velmi dobré úrovni, takže jsme na naše
atlety nesmírně pyšní a jsme rádi, že neztrácejí chuť a elán do
sportovních aktivit a hlavně jim v hrudi stále pevně bije jejich
sportovní srdíčko. A jak jsme nakonec dopadli v konečném
hodnocení družstev? Nejlépe obstáli naši starší žáci, kteří
přivezli stříbrné medaile v konkurenci 11 družstev. Mladší
dívky obsadili 5. místo z 10 týmů a starší dívky i mladší žáci se
umístili shodně na pěkném 6. místě. Všem našim dětem
gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!
Mgr. Pavla Hrazdilová

účastníci sportovních soutěží

Poděkování
Za ochotu a vstřícnost děkuji panu Jiřímu Kysilkovi,
který odvezl nahromaděný bioodpad z prostor za školou.
Milan Sazima - školník ZŠ Strašice

Akademie mateřské školy
Začátek měsíce května byl tradičně v duchu maminkovském.
Všechny maminky mají svátek a děti jim s velkou láskou a trpělivostí vyrábí rozličné dárečky. Letos ale měly děti pro maminky
větší překvapení. Mateřská škola pořádala v rámci oslav Dne
matek akademii ve společenském domě. Již od jara se vymýšlelo,
připravovalo, šilo, vyrábělo i malovalo, nacvičovalo a zkoušelo.
Lidové tanečky, kočičí akrobacie i rytířské šermování se rozléhalo
celou budovou školky. A mezi tím se přírodou dralo jaro v plném
květu. Proto nechybělo dovádění na školní zahradě i vycházky do
lesa. Předem určený den akademie se nesmlouvavě přiblížil a
25.5. 2017 byla ve společenském domě slavnostně zahájena
akademie ke Dni matek. Hned po úvodním slovu paní Evy
Lexové, která akci moderovala, se chlapci ze třídy Berušek s rozhodností svých tří až čtyř let vydali s mečem na draka. Zachránili
princezny, a ještě pomohli drakovi s bolavým zubem. Tanec
princezen pak celé vystoupení pod názvem Dračí trampoty

Květen 2017 - ROČNÍK XXIV

ukončil. Děti ze třídy Koťat se pustily přímo do Kočičího jazzu na
motivy pohádky O kocouru Modroočkovi. Při střídání rytmické
a bluesové, pomalé hudby si děti spolu hrály jako koťata
a uplatnily naučený pohyb i improvizaci. Společně s kostýmy
a nádhernou hudbou dětem tu kočičí hravost každý uvěřil. Měsíc
květen neboli máj, je také čas krásné tradice naší obce,
Staročeských májů. Na toto téma vystoupily děti nejstarší, ze třídy
Sluníček. Chlapci ukázali, jak si poradí se stavěním májky
a děvčata zase, jak si poradí s chlapci. Páni, dámy, beseda
začíná, se rozeznělo celým společenským domem a děti v lidových krojích ukázaly, že jsou již zdatnými budoucími májovníky.
Děkujeme rodičům a přátelům mateřské školy, že se na naši
akademii přišli podívat a podpořit nás. Děkujeme zaměstnancům
obce, že nám pomáhali s realizací akce ve společenském domě.
Děkujeme pedagogům mateřské školy za trpělivost a nadšení,
s jakým celou akademii připravovali a všem zaměstnancům za
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pomoc. Děkujeme dětem za vytrvalost a ochotu nacvičovat
vystoupení. Věřte, milé maminky, že to s veškerou vážností
připravovaly pro vás a že to byl velký úkol, který tak nádherně
zvládly.
Alena Krausová, DiS.

Obec Strašice pořádá
Zájezd do okolí Hohenfelsu

POZVÁNKA

Vážení spoluobčané,
Komise pro partnerské obce Vám letos opět nabízí velmi
zajímavou a zábavnou turistickou akci, pořádanou
partnerskou obcí Hohenfels v Německu.
V letošním roce jsme, po domluvě se starostou Hohenfelsu
Bernhardem Grafem, nahradili akci Wandertag, kterou jste
někteří již několikrát absolvovali, výletem do blízkého okolí
Hohenfelsu.
Starosta Graf vybral několik destinací, které bychom měli
navštívit. Místa si můžete prohlédnout na těchto odkazech:
http://velburg.de/hp538/Tropfsteinhoehle.htm
http://www.bistum-eichstaett.de/wallfahrtsorte/habsbergwallfahrtskirche-mariae-heimsuchung/
http://www.hausamhabsberg.de/

Akce proběhne v neděli 25. června 2017
V případě zájmu občanů bude vypraven autobus, který bude
ze Strašic od budovy radnice odjíždět v 6.45 hodin ráno.
Zájemci hlaste se, prosím, co nejdříve na obecním úřadě
nebo v místní knihovně, nejpozději však do 15.června 2017.
Akce je vhodná i pro děti od školního věku a turisticky
nenáročná.
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Telefonní čísla a emailové adresy:
obecní úřad: 371 793 101 nebo 371 793 102,
obec@strasice.eu
knihovna: 371 793 400, info@knihovnastrasice.eu
Cesta autobusem bude hrazena obcí Strašice, občerstvení
nám bude poskytnuto našimi hostiteli.
Nezapomeňte na občanský průkaz nebo cestovní pas.
Doporučujeme vzít si přiměřené kapesné.
Mgr. Pavla Hrazdilová, předsedkyně Komise pro partnerské
obce
MENU
09:30 Uhr: Weißwurstessen im Gasthaus „Taverne", Hohenfels,
Abfahrt: 10.15 Uhr
11:00 Uhr: Ankunft in Velburg/Colomann, Besichtigung der König-OttoTropfsteinhöhle http://velburg.de/hp538/Tropfsteinhoehle.htm
13:00 Uhr: Mittagessen bei der Höhle (Schnitzel m. Pommesfrites)
14:00 Uhr: Weiterfahrt zum Habsberg mit Führung durch die
Umweltbildungseinrichtung „Haus am Habsberg",
http://www.hausamhabsberg.de/ evtl. noch Wallfahrtskirche
http://www.bistum-eichstaett.de/wallfahrtsorte/habsberg/
16:00 Uhr: Weiterfahrt nach Hohenburg/Hammermühle zu Kaﬀee
und Kuchen im Cafe / www.cafe-hammermuehle-bio.de
17:30 Uhr: Ende, Rückfahrt nach Strasice
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Dne 13. 4. 2017 uspořádala Komise pro občanské záležitosti
obce Strašice ve spolupráci s obecním úřadem v pořadí druhou
akci nazvanou Setkání seniorů. Připraven byl bohatý program se
dvěma přednáškami, které byly proloženy skvělým hudebním
vystoupením kapely Pohodovka. Akce se zúčastnilo téměř sto
občanů, pro které bylo připraveno pohoštění.
První přednášky se ujal vedoucí Muzea středních Brd ve
Strašicích RNDr. Martin Lang, který uvedl tematickou přednášku
z oblasti Brd doplněnou krásnými fotograﬁemi.
Významným hostem přednášky byla Doc. MUDr. Milada
Emmerová, která diskutovala s přítomnými na téma zdravotnictví.
Odměnou pro organizátory byla spokojenost všech přítomných
seniorů.
Další akcí Komise pro občanské záležitosti bylo vítání nových
občánků do svazku naší obce. Vítání se uskutečnilo v neděli
21. 5. 2017 v obřadní síní OÚ, kde starosta obce pan Jiří Hahner
přivítal dvanáct ze šestnácti pozvaných rodičů s jejich ratolestmi.
Již tradičně byla slavnost zahájena přednesem krásných
básniček dětmi z mateřské školy, předsedkyně komise paní Jana
Halamová pak předala rodičům pozornost.

vítání občánků - Strašice 21. 5. 2017

vítání občánků - Strašice 21. 5. 2017

ROZPOČET 2017
Bernhard Graf – starosta Markt Hohenfels (Po několika
článcích o našem rozpočtu v Barňáku, jsem v květnovém
Mitteilungsblatt, obecního časopisu partnerské obce, objevil
článek tamního starosty o jejich rozpočtu. Tak jsem jej
přeložil, aby bylo co porovnávat.) - Ing. František Nerad –
Alternativa
Po dlouhých konzultacích a diskusích o jednotlivých
bodech, odhlasovalo zastupitelstvo rozpočet na rok 2017.
Také v tomto roce budou v rozpočtovém plánu velké
projekty, jako je sanace školy, zavádění širokopásmových
sítí, cvičení hasičů, výstavba mostu a opravy místních
komunikací. Celkové výdaje rozpočtu 2017 tvoří sumu
6.343.000 Euro. Při tom budou do správního rozpočtu
vydány 3.970.000 Euro a kapitálové výdaje budou
2.373.000 Euro. Průměrné rozpočtové příjmy za posledních
14 let jsou kolem 5,4 Mio. Euro. Tato hodnota je v tomto roce
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překročena o 1 Mio. Euro. Ve srovnání s účetní závěrkou
předchozího roku je to o 1,2 Mio. Euro méně. Základní
daňové příjmy stagnují v hodnotě 230.000 Euro. Obchodní
daň by se měla stabilizovat a měla by dosáhnout asi 400.000
Euro. Daňové příjmy mírně narostly a měly by dosáhnout
výše 988.000 Euro. Klíčové je, že stoupají a měly by být 1,21
Mio. Euro. Po loňském poklesu se zvyšují osobní výdaje na
odhadovaných 765.000 Euro. Úkoly pro správu a provoz se
tím zvyšují. Na oblastní úrovni budou muset být odvody
908.000 Euro, budou o něco nižší, než v předchozím roce.
Příjem z investic bude přesně pod úrovní 1MioEuro, což je
velmi potěšující výsledek. Předepsaný minimální příjem je
150.000 Euro, což je splnitelné. Je vypočítáno nezávislým
ﬁnančním rozpětím přes 960.000 Euro.
Pokračování výstavby širokopásmového vedení, platby za
ukončení oprav základní školy, protipožární opatření
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v Keltském sále a v tělocvičně, stejně jako opravy mostů
a komunikací pokračují v stejném měřítku a opět jsou
plánované jako v loňském roce ve vysoké úrovni. Stávající
úvěry byly řádně spláceny. Rezervní fond se neplánuje.
S dobrým výsledkem z rozpočtu správy bylo ﬁnancování
v dobrém měřítku a nebude nutné v tomto roce brát žádné
úvěry. Na splácení budeme potřebovat 147.000 Euro. Bez
nových úvěrů se naše zadlužení sníží na konci roku na
1.303.000 Euro a zadlužení na jednoho obyvatele na 611
Euro. Zemský průměr byl v roce 2015 kolem 815 Euro,
v Horním Pfalzi dokonce 863 Euro. S naším zadlužením na
jednoho obyvatele jsme byli v našem zemském obvodu
zařazeni v roce 2016 na 3. místo, protože mnoho obcí má
lepší ekonomické podmínky. V mnoha měřítcích v minulém
roce bychom nebyli schopni bez úvěrů zahájit práce. Ve
srovnání se sousedními obcemi z našeho zemského
obvodu si Hohenfels stojí ve všech směrech excelentně.
Běžné účty nebyly pokryty od roku 2008, což byl důvod vzít
si povinně hotovostní úvěr ve výši 500.000 Euro. Kvůli
příznivým podmínkám musíme pro úroky z úvěru platit
v roce 2017 jen 12.500 Euro.

Heimes jsou prostředky také připraveny a po odvodnění
bude zde průběžně investováno. Vše, co bylo uděláno při
převodu uličního osvětlení na LED světla je již funkční. Zde
nevzniká potřeba dalších investic a budou odpisovány roční
amortizace. Pro pořízení náhradních požárních vozidel byly
také naplánovány ﬁnanční prostředky.
V Hohenfelsu nemůžeme plánovat zvýšení daňových příjmů
a zvýšení objemu rozpočtu. Přesto máme v aktuálním
rozpočtu dostatečné ﬁnanční prostředky k použití na budoucí
projekty, jako například na výstavbu DSL nebo na Domov
BRK. Důležité obecní infrastrukturní projekty (dětská školka,
škola, radnice) jsou opraveny nebo nové a to při zadlužení,
které je snadno zvladatelné. Zcela spokojen je starosta s tím,
že se letošní rozpočet podařilo sestavit vyrovnaný, bez
dalšího zadlužování. S pochvalou a poděkováním byl rozpočet jednohlasně schválen.
(foto z opravy mateřské školky v Hohenfelsu – archiv autora)

Oprava základní školy bude potřebovat do konce v tomto
roce ještě ca. 150.000 Euro. Dříve bylo investováno přes
1 Mio. Euro. První část širokopásmových rozvodů je z větší
části dokončena. Ještě budeme potřebovat zaplatit 400.000
Euro. Je ale pravda, že byla z 80 % ﬁnancována z Bavorské
vlády. Druhá část je stavebně povolena a čeká se na
vypsání grantu na tuto stavbu. Zde jde zhruba o 270.000
Euro. Oprava kanalizace bude pokračovat i v tomto roce.
Do čistírny odpadních vod jsme osadili nový posuvný šnek.
Mosty přes Lauf mají nové a širší jízdní pruhy a nové
zábradlí. Opravy obecních komunikací spojily přes GVS (?)
z Laufu přes Ammelhof a Ammelacker do Kleinmittersdorfu.
Pro Keltský sál a tělocvičnu bylo nutné osadit protipožární
opatření dle nových předpisů. Plánujeme na to 210.000
Euro.
Shrnutí: Letošní celkový objem 6,34 Mio. Euro. Na účet
správy je určeno 3,79 Mio. Euro. Kapitálový účet se plánuje
2,37 Mio. Euro. Z živnostenské daně čekáme ca. 400.000
Euro. Vládní příspěvky se zvýší jen o málo. Dávky z Kraje
jsou o malou částku sníženy. Společná přidaná hodnota leží
u ca. 75.000 Euro. V tomto roce ukončíme projekty na
opravu základní školy a stavbu širokopásmové sítě,
podporu 1. ﬁnancování především se budeme zabývat
výstavbou nového mostu v Laufu a opravou cesty z Laufu
přes Ammelhof a Ammelacker do Kleinmittersdorf. Protipožárními opatřeními v Keltském sále a tělocvičně se
budeme tento rok určitě zabývat. Pro plány oprav BRK-
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Strašická muzejní noc 2017 je za námi
RNDr. Martin Lang, Mgr. Tomáš Makaj
Skončil květen a jeho předposlední víkend zatáhnul oponu
za další Strašickou muzejní nocí, která se konala v pátek 26.
května. Její program jsme na Odboru kultury sestavovali
hodně dopředu. Akce totiž nesla název Jednou stopou s vůní
benzínu. A jak pojmenování napovídá, chtěli jsme
návštěvníkům představit starší a staré motocykly, jaké u nás
ve Strašicích a okolí „běhávaly“ po silnicích a dodnes
některé stále běhají. Žel, v našich sbírkách motorky zcela
chybějí, a tak nám nezbylo, než obrátit se na jejich sběratele.
Ti nám však vyhověli měrou vrchovatou.
Leč, zpět k Muzejní noci a jejímu průběhu. Zahájil ji tradičně
krátkým proslovem starosta obce, pan Jiří Hahner, na jehož
slova navázal ředitel muzea Martin Lang, který zároveň
návštěvníky seznámil s programem. Vzhledem k loňskému
úspěchu jsme znovu pozvali Hrádecký big band – a jak se
ukázalo, volba byla vhodná nejen vzhledem ke kvalitě,
ale i k nosnému tématu. První dvě hodiny tak vyplnil skvělý
swing bezvadně padnoucí k rytmu dvoutaktních motorů
a evokující vzpomínku na doby, kdy mnohá cesta ve
Strašicích měla ještě prašný povrch.
Současně se zahájením koncertu byla otevřena i výstava
veteránů motocyklů. Vzhledem k určité choulostivosti
mnohdy opravdových babiček motorek, jsme pro tentokráte
zvolili jako expoziční prostor velký sál Společenského domu.
Soukromí sběratelé, jejichž jména na jejich výslovné přání
neuvádíme, předvedli veřejnosti 18 strojů, z nichž mnohé
vypadaly, jako by sjely z výrobní linky před pár hodinami.
Především byla k vidění stará dobrá JAWA. Od nejstarších
poválečných padesátek po krásný „sporťák“ či slavného
Bizona. Ovšem zaslouženě největší pozornost vzbuzovaly
legendární Péráky, jak 250, tak 350. Krásný byl i veterán
Manet dvoupíst, ale též jeho jmenovec, ve své době
rozšířený a oblíbený „stovkový“ skútr. Jeho trochu větší
„bratranec“, ČZ 502 o obsahu 175 ccm svítil v sousedství
zářivými originálními barvami a udivoval rozměrným
ochranným plexištítem. Samozřejmě, že toho bylo víc. Malí
kluci okukovali, velcí kluci, mnohdy sedmdesátníci,
nostalgicky vzpomínali. A nejen hoši, ale i mnohá děvčata si
vzpomněla, že třeba na skútru ČZ 502 byl pro dámy
povolený posaz z boku, s nohama na jednom ze širokých
stupátek…

Dalším bodem programu byla nová výstava v nové Výstavní
síni muzea. Vlastně staronové. Prvně se představil expoziční
prostor rozšířený o pokoj bývalého služebního bytu. Místnost
získala nejen na rozměru, ale i na světle, přebudován byl
i závěsný systém pro dvourozměrné exponáty. Když
premiéra prostoru, pak i premiéra autorská, napadlo nás.
A tak měl u nás světovou premiéru velmi mladý, ale také velmi
talentovaný fotograf Přemysl Uzel z Mirošova. Přes 30 snímků přesně naplnilo název výstavy Příroda na cestách
objektivem. Ačkoliv autor, student gymnázia je ve věku, kdy
se jinak končí devítiletka, zcestoval již se svým otcem,
MVDr. Luďkem Uzlem pořádný kus světa. Kromě toho má
výborný smysl pro kompozici, tvar, světlo a stín, takže jeho
obrázky z cest opravdu pohladily oko i duši. Vernisáž výstavy
navštívil i známý fotograf a ﬁlmař přírodních motivů Mgr.
Václav Chaloupek. Výstavu mohou zájemci shlédnout až do
letošního 6. srpna.

Čas po deváté večerní vyplnila velmi zajímavá přednáška
Mgr. Tomáše Makaje Počátky motorismu na Brdech, která
představila nejen motocyklovou, ale též automobilní dopravu
u nás v časech našich (pra)pradědečků a (pra)prababiček.
Škoda jen, že zřejmě díky horkému a slunečnému odpoledni
a večeru na přednášku přišlo poměrně málo posluchačů.
Dodejme ještě, že autor přednášel v ne zrovna nejlepší
zdravotní kondici a přednášku „odnesl“ skoro úplnou ztrátou
hlasu. Doufejme, že dočasnou :-).
Hodinu před půlnocí přišel mezi obecenstvo ještě starý pan
Klement, kolega známějšího Laurina. Totiž herec jeho
postavy. Vyprávěl o úplných počátcích výroby motorek
v Čechách, kdy se jim ještě neříkalo motocykly, nýbrž
motocykletty. Laurin a Klement si pro inspiraci zajeli do
Paříže, jak o tom informoval výňatek z románu Dědeček
automobil od Adolfa Branalda. Pár posledních mohykánů
vydrželo v muzeu až do půlnoci, kdy byla další Strašická
muzejní noc ukončena.
Co ještě dodat? Počasí dodal svatý Petr přepychové. Kromě
lákadel v programu tu byl i stánek s pěknou keramikou.
Občerstvení zajistil p. Jan Barna se svým kolektivem z hotelu
Berten, z grilu to vonělo, nápojů byl dostatek. Neměli bychom
zapomenout ani na ty, kteří se podíleli na zajištění
spokojenosti zhruba tří stovek návštěvníků celkem. A tak
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poděkujme soukromým sběratelům motocyklů, službu
konajícímu muzejnímu personálu (Renata Převrátilová,
Jana Sazimová, Václav Jiřička, Tomáš Makaj), četě údržby
za postavení zahradního stanu (Jiří Kysilko, František Flemr,
Miroslav Dejdar, Dominik Zubák) a paní Janě Švanfrlíkové
za jeho zajištění, paním Evě Lexové a Magdě Dezortové za
přípravu sálu. Největší poděkování však náleží všem, kteří
se přišli na muzejní noc podívat.
Po celou dobu akce mělo otevřeno i sousední strašické
Muzeum historie dopravy. Jejich autobusy i trolejbus
brázdily večerní i noční ulice našeho „Bubudorfu“.

chladno, přijďte se občerstvit k nám do muzea. Tady je teplota
příjemná a víceméně stálá. Tak na shledanou v muzeu!

Co uvidí návštěvníci napřesrok? Ještě nevíme určitě, ale
rýsuje se, po parních vehiklech a motorkách, třebas ukázka
veteránů – automobilů. Uvidíme…
Vážení a milí čtenáři, přejeme Vám co nejkrásnější
nastávající léto a bude-li Vám příliš horko, či naopak
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Přijďte zažít tmu v CHKO Brdy!
AOPK ČR, RP Střední Čechy, Správa Chráněné krajinné oblas Brdy,
Česká astronomická společnost
a
Hvězdárna v Rokycanech a Plzni

Vás zvou na zážitkový večer tmy v CHKO Brdy,
který se uskuteční 14. 7., případně 15. 7. 2017
Sraz u Grill Baru Míšov v 21 hodin.

Program:
- přednáška astronomů o tmě a
světelném znečištění
- pozorování hvězdné oblohy
CHKO
Brdy

Po ukončení oﬁciální čás
programu (cca do 24 hodin)
budou moci účastníci zůstat na
místě a přespat pod širákem.

Předpokládaný termín bude upřesněn s ohledem na počasí!
Aktuální informace budou průběžně zveřejňovány na
h p://brdy.ochranaprirody.cz/akce/prijdte-zazit-tmu-v-chko-brdy/
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Na Padrti
Mgr. Tomáš Makaj
Nejstarší historie obce se ztrácí v temnotě středověku, znám
totiž není jediný přímý důkaz o existenci osady z tohoto
období. Písemně se zkrátka nezaznamenalo nic, i když
máme z okolí známy archeologické nálezy z období přemyslovské kolonizace a dále z probošství Baštiny čili tzv. teslínského kláštera, pocházejícího ze 14. století. On už sám
název Padrť, je sám o sobě zajímavým. Znáte jistě pořekadlo „ Rozbít něco na padrť“. Nebudete daleko od skutečnosti, že naše Padrť má s tím něco společného. Podle PhDr.
Antonína Profouse název Padrť skutečně znamenal něco
zdrceného, rozlámaného, roztrhaného. Dokonce padrtí se
nazývalo v lese polámané dříví. Druhá verze vzniku názvu
obce, nás zavádí do prostředí hutníků, kde se zpracovávala
železná ruda a ta byla před vsazením do pece „drcena“.
Z tohoto slova pak byl odvozen název „Padrť“. Pokud se
jedná o název, máme skoro jasno. Pořád ale není jisté, kdy
nám na Padrti stály první domy. Píše se rok 1531, kdy Florián
z Gryspeku koupil mirošovské panství s okolím. Založil snad
již tehdy tento mocný muž Padrťské rybníky s osadou?
Písemných zmínek je poskrovnu. Všeobecně uváděným
datem je rok 1550, kdy Florián z Gryspeku získal i rožmitálské panství. Pro nás je ale zajímavý také rok 1565, kdy již
máme jistotu existence hutní osady osídlenou Němci
z Westfálska. Florián z Gryspeku také toho roku musel platit
podle urbáře poplatek z půdy klášteru ve Sv. Janu pod
Skalou. Osudy i rozvoj osady na Padrti je poměrně
neznámý, tedy alespoň na dalších sto let. V roce 1658 je
zmíněna v mirošovské matrice existence mlýnu. O dvanáct
let později se dozvídáme o železné huti se čtyřmi hamry,
i když je velmi pravděpodobné, že zde huť stála dříve.
V 18. století máme o Padrti již větší množství informací
v podobě písemných pramenů. Ty nám sdělují, že roku 1726
koupila Královská komora v exekuční dražbě za 226 000
zlatých mirošovské panství s rozsáhlými železárnami
v Hrádku, kde byly dvě vysoké pece a tři tyčové hamry
a v Padrti s vysokou pecí a čtyřmi tyčovými hamry a připojila
jej k panství Zbiroh. Jak bylo již řečeno z 18. století se nám
zachoval dostatek pramenů, které se týkaly především
železářství. Dozvídáme se také o nouzi o dřevěné uhlí, které
se muselo na Padrť dovážet z rožmitálského panství. Ale
nejen prací je člověk živ, v podhorské vísce žily také děti,
které musely chodit do školy. Dle tereziánského katastru
z roku 1781 docházely děti z Padrtě do jednotřídní školy do
Skořic. Škola tam byla v tomto roce zřízena při skořické faře
pro společnou docházku dětí ze Skořic, Kolvína, Padrtě
a Štítova. Dětí však bylo hodně, takže dětem z Padrtě
a Štítova byla vyhrazena jako školní den středa. Na vlastní
školu se padrťští zmohli až v roce 1804. Ta byla umístěna v
soukromém domě a hned od svého počátku se do ní děti ani
nemohli vejít.
Jenže práce v železářském průmyslu začalo ubývat,
respektive stará pec již nestačila a tak byl zastaven její
provoz v roce 1817. Jen hamry ještě vydržely pracovat půl
století. Roku 1866 v časech, kdy pruští vojáci odpočívali na
zdejších loukách, byl zrušen i hutní úřad na Padrti. Třistaletá
železářská tradice vzala za své a obživou se stal okolní les,
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pastviny a skromná políčka. Pak přichází rok 1889, kdy se
objevují první turisté a první letní hosté. Obec Padrť se stává
turistickým centrem středních Brd na dlouhých padesát let.
Průkopníkem zdejších turistických stezek se stává Jan Lego.
První trasa vedla na vrch Kočka a poté na Palcíř. Lovecká
chata V kočkách s dvanácti lůžky byla bezplatně zapůjčena
Klubu českých turistů, stejně tak i noclehárna v hostinci pana
Vlčka u rybníka. Celostátní Klub českých turistů měl později
odbočku přímo v obci a to v hostinci U Řebounů. Veškerý
rozvoj přerušily druhoválečné události a pozdější likvidace
obce v padesátých letech.

obr. 1 - Původní barokní domy na Padrti.

obr. 2 - Ve třicátých letech minulého století změnila
Padrť svou tvář a stala se přívětivější obcí k turistickému ruchu.
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