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Školka slaví…

MK ČR E 128 33

Budova školky v polovině osmdesátých let

Před 75 lety, 18. března 1947, navštívily Mateřskou školu ve Strašicích první děti. Bylo pro ně vyhrazeno místo
v prostorách tehdejší základní školy, které bylo však nevyhovující a proto se za dva další roky školka přestěhovala
do nově zrekonstruovaných prostor vily pod lesem. Na krásné místo v blízkosti lesa docházely děti téměř 33 let,
dokud se z kapacitních důvodů nepřestěhovaly zpět do uvolněné budovy bývalé základní školy. Ta byla pro potřeby
předškolního vzdělávání upravena, zrekonstruována a postupně také rozšiřována. Od 6. října 1980 navštěvují strašičtí
nejmenší mateřinku ve stejné budově, vedle základní školy. V posledních letech se historické budově vrací její původní
tvář a stává se tak dominantní architektonickou stavbou Strašic. V březnu si Mateřská škola Strašice připomene
75. výročí své existence a 2. dubna otevře svoje dveře veřejnosti. Od 10 do 16 hodin si budete moci prohlédnout jak
stávající třídy a jejich vybavení, tak přehlídku fotografií a kronik. Starší i mladší si mohou zavzpomínat
a vyzkoušet si současné i starší aktivity, zjistit co se změnilo a co zůstává stejné.
Těšíme se na vás.
Kolektiv MŠ Strašice
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Zápis z Rady obce č. 66/02/22 (9. 2. 2022)
J. Hahner, M. Straka

I. Projednáno
1. S
 mlouva o zřízení věcného břemene
– ČEZ Distribuce, a.s.

RO projednala návrh smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku p.č. 1954/4 v k.ú. Strašice.
Na pozemku byl uložen kabel NN pro dodávku elektrické
energie pro nový rodinný dům.
RO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene
– služebnosti č. IV-12-0017544/VB/001.

2. Smlouva o dílo – Galileo Corporation s.r.o.

RO projednala návrh smlouvy o dílo se společností Galileo Corporation s.r.o. Společnost se ve smlouvě zavazuje
dodat a nainstalovat venkovní elektronickou úřední desku.
Cena dle smlouvy činí 310 tis. Kč bez DPH, na zařízení je
poskytnuta záruka 60 měsíců.
RO schvaluje Smlouvu o dílo se společností Galileo
Corporation s.r.o.

6. Cenová nabídka

RO projednala cenovou nabídku na pořízení kolmého leteckého snímku obce ve formátu 180x120 cm v hodnotě 24
tis. Kč od společnosti Tomáš Hora s.r.o.
RO schvaluje pořízení leteckého snímku dle
předložené nabídky společnosti Tomáš Hora s.r.o.

7. Žádost o finanční příspěvek – ČSOP Rokycany

RO projednala žádost o poskytnutí finančního příspěvku
na činnost ZO ČSOP Rokycany. Obec Strašice každým
rokem poskytuje příspěvek ve výši 10.000,– Kč na činnost
této organizace.
RO schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši
10.000,– Kč ZO ČSOP Rokycany formou vystavení
objednávky na dodávku služeb v oblasti záchrany
volně žijících živočichů.

3. Servisní smlouva – Galileo Corporation s.r.o.

8. Ž
 ádost o převod nájemního vztahu na byt
– M. Krištofová

4. Rozbor hospodaření – INZULA

9. Ž
 ádost o převod nájemního vztahu na byt
– J. Planeta

RO projednala návrh servisní smlouvy se společností Galileo Corporation s.r.o. Předmetem smlouvy je poskytování servisních služeb k venkovní elektronické úřední desce
(běžný servis HW a SW, profylaxe HW, maintenence SW
a vzdálený přístup). Cena činí 990 Kč za měsíc.
RO schvaluje Servisní smlouvu se společností
Galileo Corporation s.r.o.
RO projednala Rozbor hospodaření společnosti Zdeněk
Smejkal – INZULA Rokycany s.r.o. k 31.12.2021. Výnosy
za rok 2021 činily 15,447 mil. Kč, výdaje byly ve výši 5,443
mil. Kč, z toho náklady na opravy byly ve výši 3,446 mil.
Kč. Odvod hospodářské činnosti do rozpočtu obce byl
ve výši 5,687 mil. Kč.
RO schvaluje Rozbor hospodaření společnosti
Zdeněk Smejkal – INZULA Rokycany s.r.o.
k 31.12.2021.

5. Rozbor hospodaření – ZŠ Strašice

RO projednala Rozbor hospodaření a účetní závěrku ZŠ
Strašice k 31.12.2021. Nejvyšší náklady byly náklady
na teplo ve výši 1,027 mil. Kč, náklady na elektrickou energii
činily 418 tis. Kč, opravy a udržování byly ve výši 379 tis. Kč,
rovněž byl pořízen majetek za 451 tis. Kč. Dotace od zřizovatele na provoz činila 4 mil. Kč. Hospodářský výsledek činil
zisk 38 tis. Kč. RO byla předložena rovněž žádost o schválení převodu hospodářského výsledku do rezervního fondu.
RO schvaluje Rozbor hospodaření a účetní závěrku
ZŠ Strašice k 31.12.2021. RO schvaluje převod
hospodářského výsledku ve výši 38.270,24 Kč
do rezervního fondu ZŠ Strašice.
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RO projednala žádost o převedení nájemního vztahu
na byt v č.p. 501, který nyní užívá pan O. Matys. Žadatelka
je vnučkou současného nájemce, má zde hlášené trvalé
bydliště a o současného nájemce se dlouhodobě stará.
RO schvaluje převedení nájemního vztahu dle
žádosti č.j. 14/22.

RO projednala žádost o převedení nájemního vztahu
na byt v č.p. 564 z osoby žadatele na svého syna. Žadatel
se přestěhoval ke svému otci, avšak syn by byt dále užíval.
RO schvaluje převedení nájemního vztahu dle
žádosti č.j. 94/22.

10. Zápis z jednání Komise pro občanské záležitosti

RO projednala zápis z jednání Komise pro občanské záležitosti ze dne 31.1.2022. Komise se zabývala přípravou
blahopřání pro 16 jubilantů, kteří oslaví své narozeniny
v únoru 2022. Komise dále projednávala vítání občánků
(děti narozené na přelomu roku 2021/2022).
RO bere na vědomí zápis z jednání Komise pro
občanské záležitosti ze dne 31.1.2022.
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11. Zápis z jednání Komise pro rozvoj obce

RO projednala zápis z jednání Komise pro rozvoj obce ze
dne 1.2.2022. Komise se na svém jednání zabývala seznamem investic, které by měly být zahrnuty do rozpočtu na rok 2022. Na jednání komise byly rovněž popsány
probíhající akce, především průběh pořízení změny č. 8
ÚP Strašice, projekt na intenzifikaci ČOV, projekt na zatrubnění části vodního toku v Koutě, přeložky vedení ČEZ
z důvodu rekonstrukce komunikací v obci, atd.
RO bere na vědomí Zápis z jednání Komise pro
rozvoj obce ze dne 1.2.2022.

12. Žádost o pacht zahrádky – T. Buršík

RO projednala žádost o pacht zahrádky č. 39. Vzhledem
k tomu, že byla podána pouze jedna žádost, RO schválila
pacht zahrádky jedinému žadateli.
RO schvaluje pacht zahrádky dle žádosti č.j. 49/22.

13. Výroční zpráva – poskytování informací

RO projednala Výroční zprávu o poskytování informací
dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím. V tomto režimu nebyla podána v roce 2021
žádná žádost o informace.
RO schvaluje Výroční zprávu za rok 2021 o činnosti
obce Strašice v oblasti poskytování informací dle §
18 zákona č. 106/1999 Sb.

14. Výroční zpráva o stížnostech a peticích

RO projednala Výroční zprávu o stížnostech a peticích podaných OÚ Strašice za rok 2021. V roce 2021 byla zaevidována jedna stížnost ohledně chování nájemníka obecního bytu. Stížnost byla vyhodnocena jako důvodná. Žádná
petice nebyla podána.
RO schvaluje Výroční zprávu o stížnostech a peticích
podaných OÚ Strašice za rok 2021.

15. Návrh rozpočtu obce Strašice na rok 2022

RO projednala návrh rozpočtu obce Strašice na rok 2022.
Dle návrhu rozpočtu jsou naplánovány příjmy ve výši
69,430 mil. Kč, výdaje jsou naplánovány ve výši 67,746
mil. Kč, na splátky úvěrů je rozpočtováno 1,684 mil. Kč.
Návrh rozpočtu je sestaven jako vyrovnaný. Návrh rozpočtu včetně komentáře je zveřejněn na webu obce.
RO schvaluje Návrh rozpočtu obce Strašice na rok
2022.

16. Ceník vstupného a dalších služeb
– Muzeum Středních Brd

17. Odkoupení a směna pozemků

RO projednala návrh odkoupení nově odděleného pozemku
p.č. 1855/2 od MUDr. Hrabáka za účelem výstavby chodníku do Dvora a dále odkoupení pozemku p.č. 27 v lokalitě
mezi sídlištěm u pošty a kostelem. RO dále projednala návrh směny nově odděleného pozemku p.č. 1841/2 ve vlastnictví Ing. Štycha za část obecního pozemku p.č. 1279/14.
RO schvaluje záměr směny části pozemku p.č.
1279/14 v k.ú. Strašice.

18. Program rozvoje obce Strašice

RO projednala aktualizovaný Program rozvoje obce Strašice a Plán investičních akcí. Dokument zohledňuje současný stav v obci a poukazuje na rozvoj obce v nejbližších
letech. Dokument bude projednán na jednání ZO Strašice
a následně bude zveřejněn na webových stránkách obce.
RO schvaluje aktualizovaný Program rozvoje obce
Strašice a Plán investičních akcí.

19. Program jednání ZO Strašice

RO projednala návrh programu jednání ZO Strašice. Jednání ZO Strašice proběhne 24.2.2022 a 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.	Rozpočtové opatření obce Strašice č. 11-2021
6.	Rozpočet obce Strašice na rok 2022
7.	Nakládání s majetkem obce
		 a)	Odkoupení pozemku p.č. 1855/2 a pozemku p.č.
27, vše v k.ú. Strašice
		 b)	Směna pozemku p.č. 1841/2 za část pozemku p.č.
1279/14, vše v k.ú. Strašice
8.	Zpráva o činnosti Finančního výboru ZO Strašice
9.	Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZO Strašice
10.	Schválení Změny č. 8 ÚP Strašice
11.	Projednání pořízení Změny č. 9 ÚP Strašice
12.	Projednání provozního modelu vodohospodářského
majetku měst a obcí Rokycanska po roce 2026
13.	Program rozvoje obce Strašice – aktualizace
14.	Zpráva o činnosti Obecní policie Strašice
15.	Kontrola usnesení
16.	Interpelace zastupitelů
17.	Návrh usnesení
18.	Závěr
RO schvaluje návrh programu jednání ZO Strašice
dne 24.2.2022.

RO projednala nový ceník vstupného a dalších služeb
v Muzeu Středních Brd s platností od 1.4.2022. Dle nového
ceníku bude poplatek za vstupné pro dospělé stále ve výši
60 Kč, poplatek za ubytování bude činit 250 Kč v letní sezóně a 300 Kč v zimní sezóně. Poplatek za pronájem areálu
pro svatební obřady a rodinné oslavy bude činit 1.000,– Kč/
den, popř. 5.000,– Kč v případě pronájmu celého areálu
na celý víkend. Nový ceník bude zveřejněn na webu muzea.
RO schvaluje Ceník vstupného a dalších služeb
v Muzeu Středních Brd s platností od 1.4.2022.
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Upozornění pro občany
Finanční odbor obecního úřadu upozorňuje občany na chybné platby, které čím dál častěji chodí na účet
obce Strašice. Jedná se o platby, které náleží Inzule – správci bytového fondu a Službám obce Strašice
s.r.o.. Žádáme občany při odesílání plateb o kontrolu předčíslí čísla účtu Inzuly a o kontrolu čísla
účtu náležejícího Službám obce Strašice.

Nájemné a ostatní platby náležející Inzule zasílejte na číslo účtu:

50016-843089349/0800

Stočné, skládku a ostatní platby náležející Službám obce Strašice s.r.o.
zasílejte na číslo účtu:

843257349/0800

Místní poplatky – komunál, zahrádky, psy, vynětí ze zem. půd. fondu, užívání
veř. prostranství, správní poplatky, dále pokuty, služby občanům,
prodej popelnic, nájemné nebytových prostor, za prodej majetku, reklama
hroby a ostatní místní platby zasílejte na účet obce Strašice:

843089349/0800

Finanční odbor Obce Strašice děkuje
Jana Hladová
vedoucí finančního odboru

ZMĚNA PROVOZU SKLÁDKY TKO STRAŠICE
Pondělí – Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

7:00hod – 15:00hod
10:00hod – 18:00hod
ZAVŘENO
7:00hod – 12:00hod

Pouze poslední sobota v měsíci.
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Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet
na letošní rok 2022
Na zasedání dne 27.února schválilo zastupitelstvo obce
rozpočet na letošní rok. V příjmové části počítáme s částkou ve výši 69 430 000,– Kč. Jsou to příjmy, u kterých
jsme měli velkou procentní jistotu, že opravdu do našeho rozpočtu dorazí. Výdaje jsou pro letošní rok plánovány
ve výši 67 746 000,-Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude
použit na splátku úvěrů, takže rozpočet pro letošní rok je
sestaven jako vyrovnaný.

Stavební práce plánované v letošním roce:
Investice do bytových domů, nová střecha v sídlišti u hřiště, plynofikace bytů. Další etapa revitalizace návsi, včetně
plochy před školou a v sídlišti u pošty. Oprava komunikací
– u zdravotního střediska, ve Dvoře u stavební zóny a další opravy dle potřeby. Průběžná optimalizace veřejného
osvětlení. Druhá etapa obnovy areálu Dukla – jen v případě obdržení dotace.

Do jakých oblastí půjdou tedy obecní peníze?
Největší objem financí půjde tradičně do školství a do likvidace odpadů. I v letošním roce budeme podporovat
spolky, kulturu a sport s jasným záměrem, aby po pandemickém období se opět oživil v naší obci společenský život. Jako každý rok, budeme i letos investovat do různých
stavebních aktivit:

Souhrn investic menšího rozsahu: Bezbariérový přístup
do knihovny, nový obecní hrob, přístřešek pro turisty
na koupališti, nový kotel pro vytápění ve zdravotním středisku, pokračující obnova obecních studen a optimalizace
míst pro tříděný odpad. Prostředky na obnovu vodovodu
a kanalizace.

Aktuální projekční práce:
Projektová dokumentace na stavební zónu Dvůr – před
dokončením. Projektová dokumentace na komunikace
na Huti, u hřiště nebo ve Dvoře – před dokončením. Projekt na modernizaci čistírny odpadních vod a na zatrubnění
části rokle v Koutě. Bytová správa – dokumentace na odvodnění bytových domů v sídlišti za radnicí a projektová
dokumentace na revitalizaci venkovních ploch. Vodovod
u zdravotního střediska a teplovodní přípojky pro dřevěné objekty muzea. Dokončuje se také projekt na chodník
od Libuše do Dvora a čeká nás ještě dokumentace na zateplení domu společenských organizací a projekty na opravu hřbitovní zdi. Dokončení plynofikace v obci.
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Výdajová část rozpočtu pamatuje také na nový orientační
měřič rychlosti u Libuše a nákup ramene na sekání příkopů. Počítáme také s poskytnutím příspěvku na opravu
zámečku Tři trubky. Při tvorbě letošního rozpočtu jsme
nezapomněli na zajištění chodu obce a obecních institucí
jako je knihovna, muzeum nebo obecní policie. Postupně
se nám daří zlepšovat vzhled naší malebné obce a proto
věřím, že i letošní výdajové aktivity se velmi pozitivně promítnou do života občanů naší obce i do pohody četných
rekreačních návštěvníků.
Jiří Hahner – starosta obce
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Zajímavosti ze Základní školy Karla Vokáče Strašice
za měsíc únor
Soutěž mladých cyklistů
Na začátku školního roku se uskutečnila online soutěž
BESIP mladých cyklistů. Z naší školy se zúčastnilo družstvo složené ze čtyř žáků třídy 8.B – Štěpán Andrlík,
Pavel Štokr, Karolína Tomášková a Markéta Štokrová.
Společně vytvořili video a prezentaci na téma „Povinná
výbava jízdního kola“. V okresním kole nenašli přemožitele a v kole krajském obsadili krásné druhé místo.
Děkujeme za vzornou reprezentaci školy!
Mgr. Tomáš Koudelka

Výtvarná soutěž
Naše škola již na podzim vyhlásila výtvarnou soutěž
na téma „Fabián – duch brdských lesů“. Děti z mateřské školy, z naší základky i příznivci školy se mohou pustit do díla. Informace byly rozeslány i našim spádovým
školám, obecním úřadům a mateřským školám Dobřív
a Cheznovice.
Technika je zcela na soutěžících. Pokud by šlo o rychlost
provedení, má jasné prvenství žákyně 3.A Linda Literová,
která přinesla velmi zdařile namalovaného Fabiána pár dnů
po vyhlášení. Již se nám tvoří Fabiánci i z keramické hlíny,
z přírodního materiálu a máme přislíbený výtvor v háčkovaném provedení. Fantazii se meze nekladou. Touto cestou
bych ráda poděkovala příznivcům školy za dodání různých
odřezků dřeva. V hodinách pracovních a výtvarných činností, v tvořivé dílně i pří výchově ke zdraví se vše zužitkuje
a využije. Dětem se rozvíjí tvořivost a fantazie, čímž můžeme naplnit společný cíl, aby si každý jednotlivý žák zažil
úspěch a osobní rozvoj v našem vzdělávacím procesu.
Soutěž “Fabián – duch brdských lesů“ je pořádána
pod záštitou Obecního úřadu Strašice a Muzea Středních Brd. Své práce, označené Vaším jménem, odevzdejte do ZŠ Karla Vokáče Strašice nejpozději 29.
dubna 2022. Přejeme příjemné tvoření a budeme rádi,
když si rodiče najdou čas a stráví se svým dítětem společné chvíle při tvorbě této práce.
V kategorii „Veřejnost – příznivci školy“ se snažíme oslovit
bez výjimky všechny – bývalé žáky i rodiče, jejichž dítko k nám již nechodí, důchodce a kutily nejen ze Strašic,
Dobříva a Cheznovic, zkrátka všechny, kteří chtějí potěšit
svým výtvorem okolí. Z prací bude připravena výstavka.
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Nejlepší práce, které komise vybere, budou umístěny
v Muzeu Středních Brd Strašice.
Mgr. Věra Peterková, zástupkyně ředitele školy

Školní kolo Olympiády
z českého jazyka
Ve čtvrtek dne 20. ledna proběhlo školní kolo již 48. ročníku Olympiády z českého jazyka. Soutěž má dvě části – jazykovou a slohovou a je určena pro nejstarší ročník školy.
V jazykové části se soutěžící museli poprat s náročnými
úkoly ze skladby, slovotvorby a tvarosloví, ve slohové části
museli v daném čase napsat práci na dané téma, které
v letošním ročníku znělo „U nás na návsi…“
Soutěže se zúčastnilo osm zájemců z devátých tříd. Děti
si v současných náročných podmínkách nevedly vůbec
špatně a všechny dosáhly nadpolovičního počtu bodů,
kterých celkově bylo padesát. Kromě klasického popisu
a vypravování se objevily i velmi originálně pojaté slohové
práce – pohádka nebo horor o tom, co se může v dětské
fantazii dít na obyčejné návsi…
První místo obsadil Jakub Novotný z 9.B, na druhém
místě se umístil Jiří Tejček z 9.A a třetí místo patří Tereze Novotné z 9.A. Jen s malým bodovým odstupem se
umístili další soutěžící: Sára Elicarová, Tereza Nodžáková, Anna Halamová, Eliška Kocábková a Nikol Dovicová.
Děkujeme všem žákům za účast a kvalitní znalosti mateřského jazyka.
Žáci na prvním a druhém místě se zúčastní okresního kola,
které proběhne začátkem měsíce dubna v Rokycanech.
Mgr. Marcela Paulová

Projekt „Vesmír“ ve školní družině
S dětmi jsme v rámci projektu „Vesmír“ vyrobily z papíru
a dalších materiálů rakety. Ty létají okolo planet Sluneční soustavy a ozvláštňují i zkrášlují prostor školní družiny.
Nesmí zde chybět ani kosmonauti a mimozemšťané.
EvaBuchová
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Workshop – 3D tisk
Po skončení koronavirových opatření mohl opět proběhnout workshop – 3D tisk v rámci spolupráce ZŠ Karla Vokáče Strašice s Gymnáziem a SOŠ Rokycany. A tak mělo
12 žáků z 8. a 9. ročníků naší školy možnost nahlédnout
pod pokličku celého procesu 3D tisku.

?

Vesmír v ŠD

Divadelní představení pro druhý stupeň
Dne 21. února navštívili žáci sedmých a osmých tříd Divadlo Alfa v Plzni. Divadelní hra s názvem „Alfa farma“ byla
určena dětem od 12 let. Hra byla volně inspirovaná dílem
G. Orwela „Farma zvířat“. Nepříznivá epidemiologická situace nedovolovala v minulých dvou letech návštěvu divadel, o to větší bylo nadšení, když bylo dětem oznámeno,
že pojedeme.
Svět bajky o zvířatech, která svrhla vládu lidí a chopila
se moci, rozkrývá nebezpečí vzniku totality. Autoři příběh zasadili do Československa 50. let. Kolektiv tvůrců
se inspiroval skutečným příběhem a dobové reálie konzultoval s pracovníky Ústavu pro studium totalitních režimů.
Do skutečného příběhu, jakých se v 50. letech na venkově
odehrály tisíce, aplikovali autoři volně svět bajky George
Orwella, odhalující mechanismy plíživého vzniku diktátorských systémů. Divadelní prostředky – a zvláště prostředky loutkového divadla – zvýraznily alegoričnost a současně sílu takového sdělení.
Představení vhodně propojovalo mezipředmětové vztahy
a nabídlo dětem mnoho námětů na přemýšlení. Inscenace
se našim žákům líbila a návštěvu divadla si užili.
Bc. Tereza Mračková
Březen 2022 – ROČNÍK XXIX

3D tisk

Tentokrát se setkání uskutečnilo 22. února v budově
střední odborné školy. Po vysvětlení principu, technologie
a ukázkách využití 3D tisku následovala praktická část.
Žáci si v programu Rhino pomocí základních principů 3D
modelace vytvořili návrh klíčenky se svým jménem. Poté
nastal čas přetvořit takto vzniklý návrh do hmatatelného
předmětu tiskem na 3D tiskárně. S napětím byla sledována tryska 3D tiskárny, přes kterou se zahřátý filament
přetvářel do tvaru klíčenky. A zdařilo se.
Žákům se workshop líbil, dozvěděli se mnoho nového
a hlavně měli možnost „projít si“ celý proces 3D tisku.
Mgr. Bc. Pavlína Dostálová Zechovská

Školní a okresní kolo recitační soutěže
Ve čtvrtek dne 17. února se po dvouleté přestávce vynucené distanční výukou opět konalo ve společenské místnosti
školní kolo recitační soutěže. Zájem o soutěž byl značný, celkem se v uměleckém přednesu utkalo 38 recitátorů
obou stupňů naší školy.
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V porotě usedly paní učitelky T. Mračková, M. Paulová
a I. Mitterbachová. Žáci tradičně soutěžili v pěti kategoriích s velmi pěknými básněmi, které si připravili s pomocí
svých učitelů a rodičů.

Porota rozhodla o vítězích v tomto pořadí:
0. kategorie – 1. A třída (nepostupová):
1. Nela Kovařičová
2. Josef Vrážel
3. Vanessa Melánie Perlíková a Lucie Halamová
1. kategorie – 2. a 3. třídy:
1. Eliška Kleknerová – 3.A
2. Michal Kasík – 3.A
3. Charlotta Lucia Cíglerová – 3.A
2. kategorie – 4. a 5. třídy:
1. Laura Müllerová – 4.A
2. Anežka Vavřinová – 4.A
3. Zuzana Straková – 4.A
3. kategorie – 6. a 7. třídy:
1. Alex Málek – 7.B
2. Lucie Kasíková – 6.B
3. Lilien Krejčíková – 7.B a Tereza Karasová – 7.A
4. kategorie – 8. a 9. třída:
1. Karolína Tomášková – 8.B
2. Petra Suchá – 8.B
3. Jakub Novotný a Filip Andil – 9.B

Ve čtvrtek dne 24. února proběhlo v DDM Rokycany
okresní kolo. Naši školu reprezentovali 4 vítězové jednotlivých kategorií školního kola. I po dvouleté vynucené pauze se v okresním kole utkalo množství recitátorů
z celého okresu.
V této konkurenci si naši žáci vedli výborně a každý si odvezl nějaké ocenění. Z žáků prvního stupně se na třetím místě umístila Eliška Kleknerová ze 3.A, čestné
uznání získala Laura Müllerová ze 4.A. V kategorii
starších žáků postupují do krajského kola v Plzni rovnou dva recitátoři – Alex Málek ze 7.B, který získal
druhé místo, a Karolína Tomášková z 8.B, která ve své
kategorii zvítězila. Úspěchy všech žáků nás velmi potěšily! Děkujeme všem za vzornou reprezentaci školy a postupujícím držíme palce!
Bc. Tereza Mračková

Nocování páťáků ve škole
Na konci února se uskutečnila výchovně vzdělávací akce
zaměřena na kamarádské vztahy v rámci třídního kolektivu 5.A. Žáci se se svojí třídní učitelkou a školním metodikem prevence sešli ve středu večer ve škole. Následovaly
různé hry zaměřené na vzájemnou komunikaci, nechyběla ani krátká večerní stezka odvahy v rámci budovy školy.

Nocování páťáků ve škole

Maminky napekly dobroty k večeři i na společnou snídani,
po které následovala čtvrteční výuka. Děti měly časový
prostor spolu hovořit, reagovat, diskutovat... Jistě budou
na tuto akci dlouho v dobrém vzpomínat.
Nyní se mohou těšit spolu s dětmi z prvního stupně na tělovýchovnou vycházku, která je bude čekat v měsíci březnu.
Tyto akce jsou velmi prospěšné a vítané po distanční výuce, kterou měly děti spolu se svými rodiči od března 2020.
Účastníci okresního kola
Březen 2022 – ROČNÍK XXIX

Michaela Peterková
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Kariérové poradenství
„Jak ten čas letí...“, povzdychne si leckterý z nás. Zápis
do školy, první stupeň, na druhém stupni 7. třída a již přemýšlíme, kde by bylo mé dítě šťastné po základní škole.
Žáci od pedagogických pracovníků dostávají informace,
že rozvíjení jejich schopností, dovedností a zájmů nekončí
splněním povinné školní docházky. Jsou motivováni k nastavení individuální dráhy a k nastavení cílů, kterých budou chtít v životě dosáhnout.
Na Základní škole Karla Vokáče věnujeme velkou pozornost poskytování kariérového poradenství a poradenské
pomoci. Seznamujeme žáky s další možnou vzdělávací
a profesní cestou. Jedním z prvků, který jsme na naší škole
zavedli, je porfolio žáka nazvané „Čím budu“. Každý žák již
od první třídy má své osobní porfolio, kam si zakládá své
drobné úspěchy, např. různé diplomy z umístění v soutěžích – školních, okresních, krajských. Různé práce na téma
„Čím chci být“, jaké bude moje budoucí povolání apod.
Práce nejsou psané jen v češtině, ale těmto tématům se
věnujeme i při výuce cizích jazyků, při výtvarné výchově,
v pracovních činnostech apod. Třídní učitelé věnují tomuto tématu svůj čas na třídnických hodinách, které jsou
alespoň jednou v měsíci mimo rozvrh žáků. Tento systematicky zakládaný materiál každého žáka pomáhá vést
ve vzdělávacím procesu a pomalu ho připravovat na řešení volby, kam po škole dále.
Třídní učitelé předávají porfolia dětí během školní docházky. Na fotografii je při práci s tímto materiálem paní
učitelka Mgr. Zuzana Andrlíková se svojí žákyní Eliškou
Němcovou. Paní učitelka již v první třídě založila se svými dětmi krásné desky vyzdobené obrázky, jménem žáka,
vlastnoručním podpisem žáka a nápisem Čím budu, fotografii z prvního školního roku, řadou obrázků a odpovědí
na otázky typu „Čím chci být a proč?“ Děti mají zakládané
práce z prvouky, ukázku svého písma, povedené písemné práce apod. Tento materiál má ohromnou vypovídající hodnotu o posunu, dosažených výsledcích a průběhu
vzdělávání každého jednotlivého žáka na naší škole.
Letošní deváťáci mají před sebou termín jednotné přijímací zkoušky, a to 1. termín v úterý
12. dubna 2022 a 2. termín ve středu 13. dubna
2022 (čtyřleté obory vzdělávání).

Náhradní termín pro všechny obory
vzdělávání je ve dnech:
1. termín: úterý 10. května 2022
2. termín středa 11. května 2022
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Portfolio žáka

A protože skutečně čas letí, uvádím užitečné odkazy
pro letošní žáky 8. ročníku:
www.infoabsolvent.cz
www.studujvpk.cz
www.job-hub.cz
www.atlasskolstvi.cz
www.cermat.cz
www.emiero.cz
Výše uvedené odkazy patří do informačního systému
ohledně jednotných přijímacích zkoušek, uplatnění absolventů škol apod.
Náš Školní vzdělávací program obsahuje oblast Člověk
a svět práce, kde se otevírá prostor pro rozvoj dovedností
pro řízení vlastní kariéry. Spolupracujeme v této otázce
s Úřadem práce Rokycany a s pedagogicko-psychologickými poradnami, kde pro nerozhodnuté děti a bezradné
rodiče, kam po škole, je možnost bezplatných individuálních konzultací s pomocí řešení této otázky.
Rada doporučovaná ode všech zúčastněných v této otázce je absolvovat Dny otevřených dveří, mít připravené promyšlené otázky, využít možnosti pohovořit se studenty,
zkusit si cestu, která by byla případně každodenní od prvního ročníku v nové škole. Projít si prostory školy, případstrana 9

ně i internátu, promyslet oddálení od své rodiny od pondělí do pátku apod. Nechat na sebe „dýchnout“ prostory
nové školy a přemýšlet, zda je toto ta volba, kterou chci.
Dalším prvkem je lékařské doporučení, které také na přihlášku patří. Některé školy mají podrobnější prohlídky, záleží na zaměření školy.
Jednotné přijímací zkoušky a jejich obsah odpovídá rámcově vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání.
Skládá se z písemného testu v oboru Český jazyk a literatura v délce 60 minut a z písemného testu v oboru
Matematika a její aplikace v délce 70 minut.
Naši žáci hojně využívají možnost přípravy k přijímacím
zkouškám od svých vyučujících Českého jazyka a Matematiky.
Žáci obdrží vyhodnocení výsledků 1. kola přijímacího řízení dle podmínek jednotlivých škol.
Uchazeč svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru
vzdělání v dané střední škole potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí
ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode
dne oznámení rozhodnutí. Zpětvzetí zápisového lístku
není možné, s výjimkou případů, kdy uchazeč bere zápisový lístek zpátky pro uplatnění ve škole, kde bylo jeho
odvolání úspěšné.
Zákonní zástupci mohou odvolání proti rozhodnutí ředitele
o výsledku přijímacího řízení podat ve lhůtě 3 pracovních
dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.
Držíme palce našim žákům 9. ročníku, aby se na svoji vysněnou školu dostali, aby zvládli přijímací zkoušky a nevzdávali cestu za svojí kariérou při případném prvním klopýtnutí.
Mgr. Věra Peterková, výchovná poradkyně školy

Paní knihovnice používala velmi poutavé formy a metody
práce s dětmi, např. žákům sedícím v kruhu ukazovala
knihy o Brdech a různá výtvarná a rukodělná ztvárnění
ochránce Brd Fabiána, děti si prohlédly množství různých
obrázků a fotografií s brdskou tématikou.
Po úvodním výkladu děti zhlédly velmi zdařilou prezentaci
o krásách Brd, seznámily se s jejich přírodními krásami
i kulturními zajímavostmi. Dále si žáci vyslechli ukázky
z literárních děl autorů, kteří psali o Brdech, jako např. K.
Vokáč, J. Kahoun nebo L. Krejčíková–Praumová.
Žáci přijali toto vítané obohacení výuky s nadšením.
Mgr. Anna Šauflová

Basketbalový turnaj
Dalším ze série školních turnajů, které pořádáme v tomto
školním roce, byl turnaj v basketbale, který byl zároveň
zakončením dvouměsíční práce na zdokonalování basketbalových dovedností v hodinách tělesné výchovy.
Prvním basketbalovým dnem byla středa, kdy poměřili své
síly a schopnosti žáci z druhého stupně. V pěti týmech se
představila téměř čtyřicítka kluků a dívek napříč šestým
až devátým ročníkem. Vylosovaná družstva opět slibovala
velkou vyrovnanost, a tak se bojovalo do posledních kapek potu a do únavy posledního svalu v těle.
Atmosféra v tělocvičně byla jiskřivá a radostná a my tělocvikáři jsme byli nadšeni z toho, že se našlo tolik dobrovolníků a pohybových nadšenců, kteří se rozhodli trávit
své odpoledne v zajetí sportu, a že jsme mohli sledovat
z jejich výrazů v obličeji jejich sportovní zápal a radost být
se svými spolužáky při společném zážitku. Systém “každý s každým“ nám připravil nevídanou podívanou
na deset parádních zápasů a vítězství nakonec slavilo

Beseda o Fabiánovi

Beseda o Fabiánovi

V pátek dne 25. února opět zavítala na naši školu paní
Ivana Polívková, knihovnice dětského oddělení Městské knihovny Rokycany. Tentokrát si připravila besedu
na téma “Fabián – vládce Brd“ pro žáky 3.A, 4.A a 5.A.
Březen 2022 – ROČNÍK XXIX

Basketbal první stupeň
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družstvo MEDICIMBÁLOVÉ ve složení: Tomášek, Vostatek, Balvín, Vacek, Andil, Doskočil, Šána, Sovová
a Tomášová N. Stříbrné čokoládové medaile si odnášeli kluci a holky z týmu MAO: Štokr, Klička, Valečková, Nováková, Korba, Šoltys, Čmolík a třetí stupínek na bedně brali sportovci z družstva MONTÉČKA:
Rys, Smola, Phuong, Trunec, Droppa O., Hochmanová a Popelková. Ale ani bramborový tým AZUO a pátý
tým GEKON se nemusel za své výkony stydět. Důležité
bylo, že si všichni užili příjemné odpoledne v kruhu svých
kamarádů s heslem „Ve zdravém těle zdravý duch“.
Ani naši mladší sportovci z prvního stupně nezůstali se
svými výkony pozadu. Přes třicet malých basketbalistů
se sešlo v tělocvičně pro změnu páteční odpoledne. Bojovnost malých kluků a holek byla snad ještě urputnější
a všichni sportovci by nejraději nechali v hracím poli svou
duši. Za povzbuzování svých starších druhostupňových
spolužáků se snažili dostat ze sebe opravdu to nejlepší.
I tady panovala velká vyrovnanost mezi družstvy, ale o vítězi bylo nakonec přece jen rozhodnuto a po spočítání
všech výsledků vyhrál tým VIKTORKA ve složení: Šimek, Císařovský, Kovařič, Šána, Stehlíková, Pfleger
před družstvem PANTEŘI: Jíra, Milota, Dirner, Giňová
E., Literová, Makajová a bronzovým týmem KAMARÁDI:Halama, Rusňák, Gaher, Straková Z., Vavřinová A.
a Vacková V. Čtvrtí skončili GRILOVÁCI a páté místo patřilo družstvu KINGS.
Věříme, že své základy v basketbale budou děti dále
rozvíjet, a kdo ví, třeba se jednou na palubovce českého
basketbalového týmu objeví nějaký sportovec, který právě
takovými turnaji začínal. Sportu zdar, protentokrát, basketbalu zvláště!

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme, že poplatek za psa dle
vyhlášky č. 1/2020 je nutno uhradit nejpozději do 31. 3. 2022 v pokladně Obecního úřadu Strašice. Poplatek ze psa
chovaného v rodinném domě nebo na zahradě u rodinného domu je 100 Kč/rok.
Poplatek za psa chovaného v bytovém
domě je 800 Kč/rok. Pokud občané chovají více psů, výše poplatku se řídí platnou vyhláškou. Pokud nebude poplatek
uhrazen v termínu, bude poplatek zvýšen
na dvojnásobek, po 30. 6. na trojnásobek.
Dále upozorňujeme, že do 31. 3. 2022 je
nutno rovněž uhradit poplatek za užívanou zahrádku.
Poplatek za svoz komunálního odpadu ve výši 700 Kč/osobu je třeba uhradit
do 30. 6. 2022. Pokud jste ve složité finanční situaci, rozložte platbu za členy domácnosti do jednotlivých měsíců (vždy musí být
uhrazen poplatek v plné výši), abyste předešli případnému zdvojnásobení poplatku.
Platba poplatku za svoz komunálního odpadu se řídí vyhláškou č. 1/2021.



Mgr. Tomáš Svoboda
Tajemník OÚ Strašice

Mgr. Pavla Hrazdilová

Basketbal druhý stupeň
Březen 2022 – ROČNÍK XXIX
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Školka slaví…
Před 75 lety, 18. března
1947, navštívily Mateřskou školu ve Strašicích
první děti. Bylo pro ně
vyhrazeno místo v prostorách tehdejší základní školy, které bylo však
nevyhovující a proto se
za dva další roky školka přestěhovala do nově
zrekonstruovaných prostor vily pod lesem.
Na krásné místo v blízkosti lesa
docházely děti téměř 33 let,
dokud se z kapacitních důvodů
nepřestěhovaly zpět do uvolněné budovy bývalé základní
školy. Ta byla pro potřeby předškolního vzdělávání upravena,
zrekonstruována a postupně
také rozšiřována. Od 6. října
1980 navštěvují strašičtí nejmenší mateřinku ve stejné
budově, vedle základní školy.
V posledních letech se historické budově vrací její původní
tvář a stává se tak dominantní
architektonickou stavbou Strašic. V březnu si Mateřská škola
Strašice připomene 75. výročí své existence a 2. dubna
otevře svoje dveře veřejnosti.
Od 10 do 16 hodin si budete
moci prohlédnout jak stávající
třídy a jejich vybavení, tak přehlídku fotografií a kronik. Starší
i mladší si mohou zavzpomínat
a vyzkoušet si současné i starší aktivity, zjistit co se změnilo
a co zůstává stejné.
Těšíme se na vás.
Kolektiv MŠ Strašice
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Budova 2022

Budova
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Únor olympijský i pohádkový
v mateřské škole
Zatímco u menších dětí v Kytičkách a Beruškách pokračovaly projekty pohádek Bouda, budka
a Sněhurka a sedm trpaslíků, v Koťatech se rozhořel olympijský oheň. Vše začalo seznámením
s jednotlivými kontinenty za pomoci atlasu světa i globusu, významu olympijských her a především běžeckou štafetou po mateřské škole s rituálem zapálení olympijského ohně.
Děti, možná poprvé, hrdě stály za zvuku státní hymny
a učily se vyjádřit poctu státní vlajce. Jednotlivé disciplíny
probíhaly paralelně se skutečnými. Jen ten sníh scházel.
Paní učitelky Ivana Janoušková a Kateřina Sazimová si
s tím hravě poradily. Sjezd na lyžích nahradil běh mezi
brankami, hod sněhovou koulí z papíru, skoky na lyžích
– z vyvýšeného místa do dálky, vytrvalostní chůze při delší vycházce. Při malování Ester Ledecké děti ukázaly, že
kromě sportu jsou také nadanými malíři. Po každé disciplíně následovalo vyhodnocení, stupně vítězů, medaile
a česká národní hymna. Zároveň probíhalo i monitorování
Zimních olympijských her v Pekingu. Děti přinášely vystřižené materiály z časopisů a novin. Závěrečné vyhodnocení s medailemi pro každého účastníka a slavnostního
rituálu uhašení ohně bylo radostným završením celého
velmi úspěšného projektu. Ve Sluníčkách byl na návštěvě Koblížek. Nebyl to koblížek obyčejný, ale vlastnoručně

upečený. Děti v rámci pohádkového projektu s paní učitelkou Ludmilou Kleknerovou zadělaly těsto, naplnily a vykrajovaly koblížky a šišky. To vám byla dobrota. Po koblížcích se jen zaprášilo a tak si děti s paní učitelkou Janou
Kuncovou vyrobily zdravé pomazánky z cizrny, tvarohu
a mrkvičky. Zdravé mlsání mělo obrovský úspěch. V tomto období jsme také završili projekt Malá technická univerzita. Děti absolvovaly základy inženýrských sítí, značení

... a Koblížek bude

malujeme Ester
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rozvodů a domovní rozvod vody, elektřiny
a odpadu. Projekt byl velmi dobře hodnocen a umožnil nový pohled na konstruktivní
hry. Pohádková zima byla sice jen s malým
množstvím sněhu, ale za to plná pohádek
a příběhů, her a dobrodružství. Některá z témat nás přivedou až do jara.
Alena Krausová, DiS.

Naši olympijonici

Malí inženýři
Březen 2022 – ROČNÍK XXIX
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Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
Zastupitelstva obce Strašice v roce 2021
Kontrolní výbor je dle zákona o obcích povinně zřizovaným
orgánem obecního zastupitelstva.
V uplynulém roce 2021 Kontrolní výbor uskutečnil následující kontroly: dvě kontroly plnění usnesení Rady
obce, dvě kontroly plnění usnesení Zastupitelstva obce, kontrolu bytové správy Inzula, kontrolu Sboru dobrovolných hasičů a kontrolu místních komunikací a veřejného osvětlení.
Z provedených kontrol bych zde rád více přiblížil dvě. Informace o rozsahu dalších kontrol najde čtenář také
na webu obce, v podkladech na jednání zastupitelstva v červnu 2021 a v únoru 2022.

1. Kontrolní výbor uskutečnil kontrolu bytového správce – Inzuly.
Kontrolní výbor si vyžádal přehled oprav a výměn zařizovacích předmětů v obecních bytech provedených
od září 2020 do července roku 2021. Kontrolní výbor v této věci provedl namátkovou kontrolu skutečného
stavu v porovnání s Inzulou vykázaným přehledem. Kontrolní výbor se dále dotazoval na situace, ve kterých
je nájemci sděleno, že drobné opravy v bytě by si měl hradit sám. Dle sdělení bytového správce přesná pravidla stanovuje nařízení vlády č. 308/2015 Sb. (o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související
s užíváním bytu). Kontrolní výbor konstatoval, že by bylo vhodné umístit odkaz na příslušné vládní nařízení
na webové stránky obce nebo Inzuly a požádal správce bytového fondu o zajištění. V současné době je již
tento dokument k nalezení na webu obce v sekci bytové správy.

2. Kontrola stavu místních komunikací a veřejného osvětlení.
Tato kontrola navazovala na kontrolu uskutečněnou na podzim roku 2020. Kontrola z roku 2020 se stala
podkladem pro opravy uskutečňované během roku 2021. Kontrolní výbor konstatuje, že na řadě míst došlo
ke zlepšení stavu místních komunikací, některá problematická místa však nadále zůstávají. Jde především
o stav místních komunikací v sídlišti za OÚ, v sídlišti u hřiště, komunikace v areálu bývalých kasáren, cestu
okolo zdravotního střediska nebo také cestu ve Dvoře vedoucí směrem od hlavní silnice pod faru.
Na základě provedené kontroly se Kontrolní výbor usnesl na doporučení pro Radu obce Strašice, aby vytipovaná problémová místa byla zahrnuta do plánu oprav.
V roce 2022 bude Kontrolní výbor ve své činnosti pokračovat v souladu s Plánem činnosti Kontrolního výboru, který byl schválen na jednání Zastupitelstva obce.
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Berichtaus der 20. ÖffentlichenMarktratssitzungvom
11. 01. 2022 imKeltensaal
Zpráva z 20. veřejného zasedání zastupitelstva
z 11. 1. 2022 v Keltském sále
Přeložil Ing. František Nerad – člen komise pro partnerství

V únorovém bulletinu v Hohenfelsu (mimo jiné byl
na webu už 21.1.2022, tzn, obec Markt Hohenfels
stihla za 10 dnů zpracovat zprávu z jednání Zastupitelstva – napsat článek do obecního časopisu a ještě jej vytisknout a dát na web) je zpráva
z veřejného zasedání, jak bych si představoval informování občanů v otevřené společnosti. Trochu
nechápu, proč to nelze i u nás ve Strašicích. Je
to pěkná ukázka fungování občanské společnosti.
Další věc, která stojí za povšimnutí je, jak rozsáhle zasahuje zastupitelstvo do výstavby v obci. To
samozřejmě je věcí zákona o obcích a stavebního

moje foto Keltského sálu

zákona. Stát zde dokládá, do jaké míry obcím věří
a dává jim tedy kompetence i v této oblasti. Není
to o technické stránce staveb, ale o funkčnosti
a zasazení do jejich představ o vzhledu obce. No
a současně obec do toho investuje i nějaké dotační peníze, aby vypadala pěkně. (pozn. Ing.Nerad)
Na prvním zasedání starosta přivítal a pozdravil příchozí
občany, zástupce tisku a vedoucí úřadu paní Latoyu Lang
a všechny členy zastupitelstva. Vedle přání k Novému
roku a do nového roku a pohledu na pandemii vyzval staBřezen 2022 – ROČNÍK XXIX

rosta občany, aby zabránili jakémukoli „štěpení (dělení)“
společnosti. Po představení programu jednání, potvrzení
správnosti zápisu z minulého jednání a kontroly usnášeníschopnosti byl program jednání schválen.

TOP 1 Bauangelegenheiten – stavební
záležitosti
1.1.

Výstavba stodoly pro mladý skot se zřízením
suchého stání a nádrž na kejdu v Kleinmittersdorfu 3, 92366 Hohenfels. Proti stavbě nebyly žádné
námitky.

1.2.

 eznámení se stanoviskem Státního stavebS
ního úřadu – US Armáda. Gem. V souladu se
zákonem 73 Abs. 4 BayBO und § 37 Abs. 2 BauGB bylo zastupitelstvo seznámeno se záměrem
zřízení lékárny ve výcvikovém prostoru Hohenfels
od státního stavebního úřadu v Regensburku, které byly prezentovány jako součást procesu oznamování. Ze strany vedení a zastupitelstva nebyly
žádné námitky.

1.3.

Novostavba rodinného domu s jedním bytem
a dvougaráží u Schloßstraße 25 v Raitenbuchu.
Také toto stavební povolení bylo schválen dle návrhu vedení.

TOP 2 Zveřejnění údajů z neveřejné části
zasednání ze 14.12.2021
2.1. Komunální bytová výstavba
Zakázku na tesařské, pokrývačské a klempířské práce získal nejhospodárnější uchazeč, společnost Jobst Holzbau
GmbH, Laaber - Münchsmühle. Elektroinstalace
budou nasmlouvány dle
výsledku nabídkového
řízení s firmou Pürzer
Elektrotechnik
GmbH,
Velburg. Práce na lešení
budou opět dle nabídstrana 17

kového řízení zadány firmě Gerüstbau Wein & Partner
GmbH, Laaber, jako nejekonomičtější nabídce. Technické vybavení, vytápění, větrání a sanita (TGA / HLS): tato
smlouva nemohla být podepsána, protože jsme žádnou
nabídku neobdrželi. To bude v současné době v rámci užšího výběrového řízení opětovně vybíráno.
2.2. Koupaliště – bazénová technika
Smlouva bude podepsána s firmou Müller Wasseraufbereitung Handels GmbH, Pfakofen.
2.3. Obleky pro hasiče
Správa (obecní úřad) bude podepisovat smlouvu na obstarání oblečení pro hasiče a smlouva bude nabídnuta firmě Birnthalerz Parsbergupo zajištění financí.

TOP 3 Jmenování 1. velitele hasičů FFW
Großbissendorf
Oznámení: Starosta s účinností od 01.01.2022 jmenoval
pana Tobiase Götze, Hauptstraße 4,92366 Hohenfels, OT
Großbissendorf, 1. velitelem hasičů FFW Großbissendorf. Pan Götz však prohlásil, že je ochoten na jaře 2022
dát své místo k dispozici pro novou volbu. Až po těchto
volbách může být pan Götz definitivně potvrzen zastupitelstvem obce. Pan Hubert Feuerer byl na vlastní žádost
odvolán z funkce ke konci roku dne 31. prosince 2021. Pan
starosta poděkoval panu Feurerovi za ochotu po 18 létech
služby, že si ji prodloužit ještě o jeden rok.

TOP 4 Prázdninová péče– Aktuální stav/
zpětná vazba–
Po vyhodnocení průzkumu potřeb provedeného ve spolupráci se školou byly výsledky předloženy komisi. Starosta položil komisi více otázek, aby mohl vydat obecnímu úřadu příslušné pokyny pro další jednání. Komise
vyjádřila ochotu poskytovat obecnou péči. Bylo dohodnuto provést další průzkum, aby mohla být upřesněna
konkrétní nabídka.
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Dále byla upřesněna konkrétní paušální částka za dítě
a den, kterou budou rodiče hradit. Otázka týkající se minimálního počtu účastníků, aby byla zajištěna dostatečná
péče, byla zatím odsunuta. Kromě toho lze nyní náklady
na péči požadovat i na základě plánované doby péče.

TOP 5 Informace, návrhy a dotazy
PV-Fotovoltaická elektrárna
Starosta informoval, že obdržel poptávku od Greenovative GmbH na realizaci pozemního fotovoltaického systému
u Großbissendorfu. Projekt lze také realizovat jako model
občanské participace. Greenovative nabízí, že představí
projekt zastupitelům na některém z příštích jednání. Komise se dohodla, že se tématem pozemních fotovoltaických
systémů bude zabývat až poté, co budou k dispozici data
a budou zpracovány obecním úřadem.
Prohlídka kanalizace – Zastupitelstvo bylo informováno,
že část kanalizace je hotova a na další trase mezi Raitenbuchem a čističkou budou práce pokračovat, až bude
příznivé počasí.
Stavební
prostor
„Bruckbaueracker“–
Datem
05.01.2022 je stavební povolení z 27.12.2021 uzavřeno
a předáno ke změnám potřeb plochy a zemědělskému
plánování ve zněmí z 07.09.2021. Již byla provedena realizace biotopově zmapovaného živého plotu a průzkum
podloží. Technický projekt je v realizaci.
Meziskládka zeminy Markstetten – Stejně od 05.01.2022
je stavební povolení dle oznámení 27.12.2021 ke změnám
potřeb plochy a zemědělskému plánování pro plán rozvoje souvisejícího s projektem ve verzi s datem 11.05.2021.
Obecní úřad bude zajišťovat další kroky k realizaci (nabídky od specializovaných plánovačů).
Vandalismus v garáži pod Keltským sálem. Starosta krátce projednal incident 31. prosince 2021 a nasazení SEK
(? – asi nějaká policejní složka) dne 2. ledna 2022 ve Sterzenbachu.
Váš starosta Christian Graf,
Ihr Bürgermeister Christian Graf
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Zahrádkářské okénko
pokračování článku z únorového Barňáku
Ano, jedná se o „Zákon o podpoře zahrádkářské činnosti“, zkráceně “Zahrádkářský zákon“. Snahy o jeho
zakotvení do právního řádu České republiky se táhnou
více než 20 let. Po celou dobu byl Český zahrádkářský
svaz hlavním iniciátorem těchto snah. Dvacet let, to je
v podstatě celá jedna generace lidského žití, ale pro náš
svaz to znamenalo několik generací funkcionářů, kteří se
během této doby vystřídali ve vedení svazu. Zahrádkáři
České republiky mají nyní k dispozici zákon o podpoře
a ochraně zahrádkářské činnosti, stejně jako ve všech vyspělých evropských státech, kde podobné zákony vstoupily v platnost již od 50. let 20. století. Německo, Rakousko,
skandinávské země, ale nakonec i sousední Slovensko
a Polsko a další mají ve svých právních řádech ukotvenu
organizovanou formu zahrádkářské činnosti. Tím uznávají
její společenskou i environmentalní prospěšnost a přiznávají naléhavost její právní ochrany. Český zahrádkářský
svaz není jedinou zahrádkářskou organizací, která o přijetí takové právní normy usilovala, ale logicky jako největší
zahrádkářský spolek v ČR byl po celých dvacet let hnací silou této snahy. Snahy, která byla završena 1. června 2021, kdy prezident ČR podepsal
schválený návrh zákona a ten byl následně publikován ve Sbírce zákonů
pod číslem 221/2021. Poděkování patří vládě ČR v čele s tehdejším premiérem Andrejem Babišem za vyjádření podpory, kterou na podzim 2019
přislíbil na sněmu ČZS a následně ji
dodržel. Poděkování si zaslouží i poslanci a senátoři, kteří při projednávání návrhu zákona hlasovali pro, ať
již na plénu nebo v jednotlivých výborech. A v neposlední řadě si poděkování zaslouží i zahrádkáři – občané,
kteří se připojili k „Petici na podporu přijetí zahrádkářského zákona“
a svým podpisem dali politikům najevo, že se toto téma týká široké veřejnosti. Zde je třeba zdůraznit, že
zákon hovoří o organizované formě
zahrádkaření, formou spolu a nikoli
o individuální zájmové zahrádkářské
činnosti. Zákon definuje organizovanou zahrádkářskou činnost jako veřejně prospěšnou, staví způsob přenechávání pozemků k zahrádkářské
činnosti a působnost správních úřadů
a územních samosprávních celků při
její podpoře. Neočekávalo se, že náBřezen 2022 – ROČNÍK XXIX

vrh tohoto zákona bude mít takovou podporu napříč politickým spektrem, kdy pro zákon hlasovalo 7 z 9 parlamentních stran. Jediné dvě strany, které se dlouhodobě
staví proti přijetí zákona o podpoře zahrádkářské činnosti, byly tradičně ODS a TOP 09. Jejich argumentace
o nadbytečnosti zákona na ochranu zahrádkaření a odpor
k legislativnímu ukotvení zahrádkářské činnosti vedla pouze k postupné likvidaci zahrádkářských osad. V prostředí,
které nemělo právní ochranu a fungovalo v jakémsi právním vakuu, neměly zahrádkářské osady šanci konkurovat
mocným developerským skupinám. V této souvislosti je
otázkou, čí zájmy tyto strany zastupují? Zájmy občanů
– zahrádkářů zcela jistě ne. Stejně jako PS byl proti
prakticky celý klub ODS a TOP 09. Při hlasování se
podporou stran podařila přehlasovat a zákon byl definitivně schválen 25. 5. 2021. Pan prezident zákon podepsal
1. 6. 2021 s účinností zákona od 1. 12. 2021.
ZO Strašice

Ilustrační obrázek
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Novinka v knihovně
CEPOVÁNÍ KRAJINY aneb Hrst dopisů trampským bratrům – Jaroslav Kutloch Šlejmar
V pátek 4. února 2022 byla ve velkém sále Společenského domu ve Strašicích pokřtěna kniha strašického rodáka,
spisovatele a trampa Jaroslava Kutlocha Šlejmara s názvem CEPOVÁNÍ KRAJINY aneb Hrst dopisů trampským
bratrům. V této knize jsou jednotlivé kapitoly rozděleny
po měsících a najdeme v nich dopisy mladšímu bratrovi Kůťovi. V dopisech autor popisuje trampské putování
po milovaných Brdech, ale i dalších krásných místech
v České republice jako jsou například Manětínsko nebo
Jižní Čechy. O své knize autor napsal:
„Nečekejte prosím literaturu. A probůh už vůbec ne beletrii. Je to jenom, když to dobře dopadne, s přivřením oka,
dejme tomu bedekr. O tom, jak starochlápek s batohem
na zádech kráčí Českou krajinou. Nic víc. Nic míň. J.Š.K.“
Tato kniha byla vydána za podpory Obce Strašice a jejím
kmotrem se stal starosta obce Jiří Hahner.
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Noc s Andersenem 2022
Noc s Andersenem je akce, kterou pořádají knihovny
k tomu, aby podpořily dětské čtení. První Noc s Andersenem se uskutečnila v roce 2000 v Knihovně Bedřicha
Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti. Od následujícího roku se tato akce pořádá po celé České republice
pod záštitou Klubu dětských knihoven a každým rokem se
k ní přidávají další knihovny. Tato akce se zalíbila i dalším
zemím a nyní se pořádá třeba na Slovensku, v Polsku, Rakousku, Slovinsku a Německu.
Při Noci s Andersenem děti nocují v prostorách knihovny, kde je pro ně připraven program s hromadným čtením
knih. V každém roce je vyhlášeno jedno nebo více témat.
Většinou se týká významného autora, který má v uvede-

ném roce výročí narození. V letošním roce bylo Klubem
dětských knihoven vyhlášeno několik témat, například
narození Josefa Lady, Jiřího Trnky, Jana Amose Komenského, Jaroslava Foglara, výročí časopisu Sluníčko nebo
ABC. V naší knihovně proběhne Noc s Andersenem v pátek 1. dubna a tématem večera bude výročí spisovatele
Josefa Lady. Akce je vhodná pro děti od 7 do 12 let a je
zapotřebí písemného souhlasu rodičů na přihlášce, která
je k dispozici v Místní knihovně ve Strašicích. Zde budou
podány i přesné instrukce.
Těšíme se na čtenářské nocležníky,
kteří mají rádi hezké knížky.

Místní knihovna Strašice a Pionýrská
skupina Trojlístek Strašice pořádají

„NOC S ANDERSENEM“
v pátek 1.4.2022 od 18 hodin
Jde o večer plný hezkého čtení a zábavy s přespáním v knihovně.
Podmínkou je věk 7‐12 let a přihláška vyplněná a odevzdaná rodičem. Počet
nocležníku je omezen.
(přihláška k vyzvednutí v knihovně 371 793 400)
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Sedmý ročník akce Ukliďme Strašice 2022:
už první dubnovou sobotu
Sedmý ročník akce Ukliďme Strašice! je tu. Gruntování obce bude tentokrát patřit celý první dubnový prodloužený víkend.
Hlavní čas dobrovolnické akce přitom připadá na sobotu
2. dubna dopoledne. Sraz všech dobrovolníků je v 9 hodin
před Obecním úřadem. Z organizačních důvodů je třeba
se registrovat prostřednictvím formuláře na www.katkajurikova.cz nebo alespoň telefonicky u Katky Juríkové (+420
775 033 095). V letošním roce se již potřetí zapojí do akce
ZŠ Karla Vokáče a poprvé též strašická mateřská škola.
“Jsem velmi vděčná, že akce neměla pauzu ani v roce
2021, kdy obec nakonec až v září gruntovali pouze žáci
naší základní školy v doprovodu svých učitelů a několika
dobrovolníků z řad rodičů a přátel. Velký dík za to patří
panu řediteli, který se obvykle pohybuje mezi uklízejícími
skupinkami jako rychlá spojka na koloběžce. Základní škola loni posbírala neuvěřitelných 840 kg odpadu,” říká hlavní
koordinátorka akce a učitelka reiki Kateřina Juríková.
“Abychom letos umožnili dobrovolníkům uklízet i v místě
svého bydliště nebo v jiném čase než v sobotu dopoledne, otevíráme poprvé možnost uklidit kdykoliv od pátku
1. dubna do neděle 3. dubna. Klíčové je, abychom nej-
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později v neděli v 18 h měli k dispozici mapky s vyznačením umístění všech pytlů s odpadem, abychom dokázali
v pondělí ve spolupráci s obcí zajistit řádný svoz pytlů a jejich vážení,” doplňuje Juríková.
Úklid dobrovolníků každoročně podporuje obec. “Pan starosta osobně dohlíží na svoz a vážení odpadu a díky jeho
přízni obdrží každý dobrovolník kromě úklidových pomůcek také zaslouženou sladkou odměnu. Bez spolupráce
s obcí by takovou akci šlo zorganizovat jen obtížně,” dodává Juríková.
“Stejně jako mnoho dalších dobrovolníků uklízíme s dcerou při našich toulkách po Brdech běžně. Rád však podporuji akci, jejímž cílem je pomoci přírodě konkrétním činem,” říká ředitel ZŠ Karla Vokáče Martin Straka.
Celostátní akce Ukliďme Česko (www.uklidmecesko.cz)
se pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR uskuteční již podeváté.
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Jaro přichází také do muzea
I když se píše, že je astronomicky ještě zima, vypadá počasí již na přicházející jaro. A tím pro nás také začíná turistická sezona spojená s celou řadou aktivit. Nicméně je
třeba zmínit některé činnosti, které samotnému otevření
našeho areálu předchází. V rámci plynulého fungování
muzea bylo třeba připravit nejen podrobné rozpočty, reflektující poměrně proměnlivé podmínky pro kulturní akce,
ale také změnu expozic, která nás čeká po více než desetiletém fungování naší instituce. Plán změn postupně
představíme veřejnosti. Co se týče výstavní činnosti, bude
v březnu ukončena výstava „ Přišli jsme ze Západu“, která
měla velmi úspěšnou vernisáž a poté byla navštěvována
především žáky naší základní školy. Stejnojmenná kniha,
která vznikla na základě tohoto muzejního projektu, byla
přihlášena do celonárodní soutěže „Gloria musaealis“
včetně doprovodných programů. Soutěž pořádá Asociace muzeí a galerií České republiky. První naše přihlášení
do této soutěže proběhlo již před dlouhými jedenácti lety.
O plynoucím čase jsme se mohli přesvědčit také v mediálních prezentacích. V loni natáčel Mgr. Tomáš Makaj
s Alešem Hámou pořad „V karavanu po Česku“, který
byl uveřejněn v České televizi během února. Stejně tak

dobíhaly i díly Českého rozhlasu Plzeň „ Toulky po Brdech“, které se týkaly již vzdálenějších míst od našeho
katastru. Jednalo se především o okolí Plešivce či boudy
Václavky. Součástí našeho plánování je i příprava pěších
výletů, které pravidelně podnikáme společně s Kulturním

Pamětní list

odborem obce Strašice. V rámci těchto počinů vyšel rozsáhlý článek v časopise Turista, týkající se zaniklých obcí
a Padrťských rybníků. V současnosti připravujeme i další projekty, které jsou zaměřeny také literárně. Jedná se
o již tradiční kalendář tentokráte na rok 2023. Zaměřen
bude opět na strašické muzikanty a hudební skupiny. Dostali jsme několik zajímavých tipů a doplňků, které nám
pomůžou rozšířit jednu z kapitol strašické historie. Druhým projektem je kniha „Strašice na starých pohlednicích
a fotografiích“, která bude slavnostně představena během
strašického posvícení. Současně probíhá na facebooku
jako dlouholetý projekt „Strašice v proměnách času“,
na kterém pracují Mgr. Tomáš Makaj a Ing. Václav Jiřička.
Březen 2022 – ROČNÍK XXIX
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Nelehký úkol čeká také
Renatu Převrátilovou, která byla pověřena vedením
obecní kroniky. Svůj čas
tak musí rozdělit mezi
úklid po opravách v přízemních expozicích, tak
mezi práci „muzejní a kulturní“, což není někdy zcela jednoduché. Ale doufejme, že se všechny naše
plány zdaří, a vy budete
moci být při tom…

1932 Strašice Sokolovna

1932 Strašice radnice
Březen 2022 – ROČNÍK XXIX
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CESTUJEME PLZEŇSKÝM KRAJEM
NA JEDNU JÍZDENKU!

PŘESTUPNÍ
JÍZDENKA IDPK

Využijte komfort přestupní jízdenky IDPK, která umožňuje cestovat v rámci IDPK na jednu jízdenku se všemi vlaky, s ﬂotilou
modrých autobusů dopravce ARRIVA a ve všech provozech
MHD v Plzeňském kraji (s výjimkou MHD Tachov).
Jak si koupím přestupní jízdenku v busu nebo ve vlaku?
Na začátku vaší cesty si koupíte jízdenku do cíle vaší cesty, přestože v průběhu cesty budete přestupovat. Řidič autobusu i průvodčí ve vlaku (i ve stanici) má v odbavovacím zařízení seznam
všech zastávek IDPK (včetně zastávek MHD v Plzni), nemusíte
tedy znát ani počet ani názvy zón, přes které budete cestovat.
V každém dalším spoji nahlásíte řidiči/průvodčímu zastávku,
na které budete vystupovat z daného spoje a přiložíte dopravní
kartu nebo QR kód na jízdence k odbavovacímu zařízení.

Jak si koupím přestupní jízdenku pro celou cestu v MHD Plzeň?
Pokud nemáte pro zónu 001 Plzeň předplatné, tak si na odbavovacím zařízení ve voze PMDP vyberete jízdenku P+V (dle vašeho
nároku na slevu) a tou se poté prokážete ve vlaku/busu, kde vám
bude vydána již jen doplatková jízdenka do vaší cílové zastávky.
Příklad: cesta z Plzně do Spáleného Poříčí
1. V MHD si zakoupím jízdenku P+V, která mi platí pro cestu
v zóně Plzeň a pro cestu v jakékoliv první zóně za hranicí
města Plzně, a využiji ji pro cestu na vlakové nádraží v Plzni.
2. S jízdenkou P+V nastoupím do vlaku a při kontrole se ji proprokáži průvodčímu.
3. Vystoupím v Nezvěsticích (první zóna za Plzní) a přestoupím
a bus/vlak do Spáleného Poříčí. Při nástupu/kontrole předložím jízdenku P+V a zakoupím si doplatkovou jízdenku.
Příklad: cesta z Plzně do Stříbra
1. V MHD si zakoupím jízdenku P+V, která mi platí pro cestu
v zóně Plzeň a pro cestu v jakékoliv první zóně za hranicí
města Plzně, a využiji jí pro cestu na vlakové/autobusové nádraží v Plzni.
2. S jízdenkou P+V nastoupím do vlaku/busu a protože tento
spoj již jede do cíle mé cesty, tak při nástupu do busu nebo
při kontrole ve vlaku se jízdenkou P+V prokáži a zakoupím
si doplatkovou jízdenku do svého cíle.
Jak mohu prokázat nárok na slevu?
Slevy nebo bezplatná přeprava poskytované nad rámec výměru
Ministerstva ﬁnancí jsou vázány na Plzeňskou kartu.
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vybrané příklady relací

Stříbro - Železná Ruda
vlak
Stříbro (6:21) - Plzeň (6:49)
vlak
Plzeň (7:00) - Železná Ruda město (8:52)
Na cestu využijete síťovou jízdenku za 72 Kč*. Pokud
budete v ten samý den cestovat i zpět, vyplatí se vám
jízdenka Turista Plzeňskem za 130 Kč. Pokud byste si zakoupili jízdenku Stříbro - Plzeň a následně pak jízdenku
Plzeň - Železná Ruda, zaplatili byste 46 Kč + 72 Kč.
Zbiroh - Plzeň (FN Bory)
bus
Zbiroh (6:25) - Kařez (6:37)
vlak
Kařez (6:45) - Plzeň hl.n. (7:18)
MHD Hlavní nádraží (7:23) - Nemocnice Bory (7:36)
Na cestu využijete jízdenku za 46 Kč*, která vám platí
i na MHD v Plzni.
Pokud byste si zakoupili jízdenku Zbiroh - Kařez
a Kařez - Plzeň, zaplatili byste 12 Kč + 46 Kč.
Tachov - Planá
bus
Tachov (8:10) - Planá (8:24)
Na cestu využijete jízdenku za 22 Kč*.
Stříbro, aut. st. - Kladruby, u školy
bus
Stříbro (7:40) - Kladruby (7:51)
Na cestu využijete jízdenku za 12 Kč*. Tato jízdenka
je dále nepřestupní, protože byla vydána na vzdálenost
do 10 km.
_________________________________________________________
*) cena za základní jízdné.
Pro zjištění ceny jednotlivé jízdenky můžete využít kalkulátor
www.idpk.cz/cz/kalkulator-jednotliveho-jizdneho/
A jaké další výhody můžete ve veřejné dopravě využívat?
1. Za jednu jízdenku kamkoliv v rámci Plzeňského kraje zaplatíte
maximálně 72 Kč. Jízdenka má časovou platnost 240 minut.
2. Celodenní (24 hod.) jízdenka Turista Plzeňskem vás vyjde jen
na 130 Kč. Pokud chcete využít i MHD v Plzni, zaplatíte 180 Kč,
a následně můžete bez omezení cestovat po celém kraji.
3. K nákupu přestupních jízdenek můžete využívat i mobilní aplikaci Virtuální karta (dostupná pro Android a iOs).
4 . Za jízdenky můžete v linkových autobusech, v MHD Plzeň
i ve vlacích platit také bezkontaktní platební kartou.
5. Všechny jízdenky, na nichž je uvedena zóna 001 Plzeň, jsou
přestupní na všechny linky MHD Plzeň.
6. Přestupní jízdenky platí též na linkách MHD Rokycany,
Domažlice, Stříbro a Klatovy.
7. Při nákupu přestupného jízdného ušetříte, neboť neplatíte
znovu za zónu, kterou jste již projeli.
8. U řidiče, průvodčího či revizora se prokazujete QR kódem,
který je na přestupní jízdence (ev. v mobilní aplikaci).
Průvodčí a revizor si QR kód načtou, u řidiče autobusu snímá
QR kód skener odbavovacího zařízení. Řidiči stačí nahlásit,
že máte přestupní jízdenku a do jaké zastávky jedete,
on si ověří platnost jízdenky přes QR kód na jízdence.
PODROBNOSTI NALEZNETE NA WWW.IDPK.CZ
IDPK, únor 2022
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MÍSTNÍ KNIHOVNA STRAŠICE
Vás zve
ve čtvrtek 24. března 2022 od 17 hodin na besedu se
spisovatelkou a strašickou rodačkou

ANDREOU ČEKANOVOU,
roz. HUMLOVOU

která nám představí svoji prvotinu s názvem

Nepečené dezerty Kateřiny A.
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