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Milí spoluobčané,
máme tu nový rok s krásným číslem 2020. Jistě jsme si všichni užili krásné Vánoce a oslavili příchod do 
nového roku. 

Možná jste překvapeni změnou vzhledu Strančického zpravodaje. Tato změna souvisí se snahou 
sjedno�t prezentaci obce navenek. Naším cílem je, aby se obec prezentovala jednotně a důstojně, 
a aby bylo na první pohled jasné, že se jedná o �skovinu vydávanou obcí.

Jsem rád, že Vánoční setkání na náměs� proběhlo vesele a mile k rados� dě� i dospělých. Děkuji 
Míše Hupcejové, Rodinnému centru Lodička, všem účinkujícím i skvělým dobrovolníkům, kteří pro 
nás tyto akce již druhým rokem organizovali.

Oldřich Trejbal, starosta obce Strančice (Pokračování na str. 3)

 Vánoční setkání
RC Lodička
(str. 10)

Informace o svozu
odpadů pro rok 2020
(str. 4)

Hodnocení roku 
2019 v TJ Sokol
(str. 16)



PROSINEC VE FOTKÁCH

Strančický zpravodaj / leden 2020

3 Úvodník
4 Sdělení občanům – Informace o svozu 
 odpadů pro rok 2020
10 Rodinné centrum Lodička
12 ZŠ Emila Kolbena
14 MŠ Strančice

15 Taekwon-Do ITF Strančice
16 TJ Sokol Strančice
18 Názory a postřehy
20 Inzerce
27 Pozvánky

Prosinec ve škole Prosinec ve školce

Taekwon-Do ITF Strančice, Vánoční pohár Klub mladých diváků v Praze

Vánoční setkání ve Strančicích Vánoční setkání –naražení dřevěného sudu piva



ÚVODNÍK (Pokračování ze str. 1)

Strančický zpravodaj / leden 2020

Strančický zpravodaj – číslo 01/2020. Vydává obec Strančice, Revoluční 383, Strančice, 
IČ: 240788, vychází 6×–11× ročně, adresa redakce: Obec Strančice, Strančický zpravodaj, 
Revoluční 383, 251 63, tel.: 323 641 120. Registrováno pod číslem MK ČR E 19915. Příspěvky 
zasílejte na redakce@strancice.cz. Uzávěrka příš�ho čísla je 19. 1. 2020. Uveřejněné 
příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele a redakční rady. Za věcnou správnost 
příspěvků odpovídají jejich autoři. 

Zima se za�m ozvala jen tak trochu, přetrvává spíše jarní počasí, ale už nás varovala, že musíme 
být na sníh a mráz připraveni. S �m souvisí jedno přání pracovníků zimní údržby: Neparkujte  svá auta 
na ulicích. Parkujme na svých pozemcích, zahradách a v garážích. Špatně zaparkované vozidlo na 
ulici, které brání průjezdu pluhu, může být nechtěně poškozeno a může se stát, že pluh ulicí vůbec 
neprojede, případně uklidí jen k takto zaparkovanému vozidlu. Rozjetý pluh potřebuje rychlost a sílu, 
aby si s masou sněhu poradil a není možné ho řídit s přesnos� na cen�metry. Už mám informace, že 
při prvním letošním náledí nebylo možné dvě ulice uklidit, protože špatně zaparkovaná vozidla 
zamezila průjezdu sypače.

S novým rokem přichází i nová předsevze�. V osobním životě si jich moc nedávám, ale v tom 
pracovním bych jich pár měl. Uskutečnit co možná nejvíc projektů z našeho plánu inves�c. Úspěšně 
dokončit to, co máme již rozdělané a navázat věcmi novými. V neposlední řadě bych rád pokračoval 
v šíření vstřícnos� a dobré nálady v obci, což úzce souvisí i s Vaší dobrou informovanos�. Jsem rád, že 
máme občas v diskusích rozdílné názory, je to potřeba a vážím si toho. Konečná rozhodnu� jsou ale 
nakonec na nás zastupitelích, kteří za svá rozhodnu� také neseme odpovědnost. Tímto děkuji 
zastupitelům za jejich práci a odvahu a děkuji i Vám, kteří jste ochotni v přátelské atmosféře se mnou 
diskutovat, přinášet nové podněty a nápady na zlepšení života v naší obci Budu rád, když se za mnou 
zastavíte nebo mi svůj názor či podnět třeba napíšete.

Na závěr mi dovolte popřát nám všem hodně štěs�, 
zdraví, pozi�vní nálady a dobrých lidí kolem nás 
nejen v roce 2020.

Oldřich Trejbal

starosta obce Strančice
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INFORMACE O POPLATCÍCH ZA SVOZ ODPADŮ PRO ROK 2020
Zastupitelstvo obce Strančice schválilo pro rok 2020 ceny za svoz odpadů takto:

 
Frekvence svozu - Sazba poplatku v Kč

svozová 
nádoba

1x týdně 1x za dva týdny *) 1x měsíčně pytle sezonní

Popelnice SKO 
80 l  

1000
   

Popelnice SKO 
120 l  1750    

Popelnice SKO 
240 l  3700    

Kontejner SKO  
1100 l

17000     

Popelnice Bio 
120/240 l  **)

    0

Popelnice Papír  

240 l **)
  0   

Popelnice Plast  

240 l **)
  0   

Rekreační 
nemovitos� 
5 svozů 
(pytle s logem 
firmy)

   450  

Jednorázový 
svoz 
(pytle s logem 
firmy) ***)

   
90

 

*) 14� denní svoz bude prováděn v sudé týdny v úterý

**) pro zájemce s uhrazenou popelnicí na SKO (80–240 l) a 5� pytli pro rekreační nemovitos� 
je prováděn bez dalších poplatků pravidelný svoz plastu a papíru a sezonní svoz bioodpadu 
dle harmonogramu

***) doplňkový prodej k uvedeným variantám
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INFORMACE O SVOZU ODPADŮ 
PRO ROK 2020
 Vážení spoluobčané, 
svozy směsného odpadu budou probíhat 
1× za 14 dní v sudé úterý. Pokud budete 
mít zájem o výměnu popelnic SKO a BIO za 
jinou velikost, je nutné, abyste v den platby 
přivezli na úřad prázdnou popelnici a bude 
Vám vyměněna zdarma. Žádáme ty, kteří 
budou měnit popelnice SKO na novou 
velikost 80 l nebo 120 l, aby tuto výměnu a 
zároveň platbu ponechali na druhou 
polovinu měsíce ledna. Bohužel v součas-
né době nemáme nádoby na skladě. Před 
fyzickou výměnou nádoby prosíme ověřte 
si na úřadu telefonicky její dostupnost.

V letošním roce dochází ke změně 
systému svozu odpadu. Zjednodušeně 
shrnuto se bude jednat pouze o jeden 
poplatek za černou popelnici či pytle na 
rekreační objekty a k tomu bude mít každý 
nárok na BIO popelnici, popelnici na plast 
a popelnici na papír. Odběr těchto po-
pelnic je na Vašem uvážení, není povinný. 
Tímto opatřením dojde postupně ke 
snižování počtu velkých 1100 l kontejnerů 
na plasty a papír rozmístěných po obcích.

V průběhu loňského roku došlo ke 
zdokonalení služeb třídění odpadů za 
účelem maximálního komfortu občanů:
 do žlutých nádob, které mají občané 

v domácnostech, mohou nově vhazo-
vat i nápojové plechovky (plechovky od 
energy drinků, piva, nealko nápojů), 
nikoliv však plechovky od konzerv, ryb 
či jiných potravin. Klasicky tedy do 
žluté popelnice patří plasty, sešlapané 
PET lahve, nápojový karton tetrapak, 
obaly od mléka, džusů, plastové obaly, 
igelitové sáčky.

 při svozu hnědých nádob BIO bylo 
možné odložit na víko popelnice jedlé 
tuky a oleje v uzavřených PET lahvích. 
Nikol i o le je motorové. Vzhledem 
k tomu, že se občané velmi dobře 
naučili třídit jedlé oleje a tuky, které 
mohli nechat v PET lahvi u hnědé 
nádoby při svozu biologicky rozložitel-
ného odpadu a nyní, po skončení svozu

bioodpadu tato možnost pominula, bylo 
rozhodnuto o změně systému. Nyní 
mohou občané dát PETku s jedlým 
olejem ke kterékoliv nádobě, kterou 
vyndají před dům. Může to být tedy 
nádoba na směsný komunální odpad, 
bioodpad, ale i 240 l nádoba na plast nebo 
papír. Všechna svozová auta budou nyní 
vybavena tak, aby mohla PETlahve 
s olejem odvézt. Důležité je, že to musí 
být uzavřené PETlahve, na jiné nádoby 
není box na autě nachystán. Tzn., pokud 
tam někdo nechá olej ve sklenici, 
kanystru apod., je pravděpodobné, že 
taková nádoba mu tam zůstane.
Apelujeme na Vás, abyste veškeré nádoby 

na svozy připravovali k vývozu již den předem 
(nikoli ráno v den vývozu) a pokud nebude 
nádoba vyvezena, nechali ji před domem pro 
případný následný vývoz, který si domluvíte 
s pracovníky dispečinku firmy Marius 
Pedersen a.s., tel. č. 493 647 701.  

 Je možné, že se budou v zimě měnit časy 
svozu (zapadlá auta, nesjízdnost, atd.) – tedy 
firma může přijet i dopoledne někam, kde 
jezdí stabilně odpoledne. Stejně tak tam, kde 
jezdí ráno, může přijet odpoledne nebo 
večer. Znovu pla�, dokud nebude nádoba 
vysypána, nechat jí venku.

Pokud firma nesveze některé nádoby na 
směsný komunální odpad z důvodu nesjízd-
nos� komunikace, je možné dávat odpad do 
pytlů a nechat je u nádob při dalším svozu, 
kdy bude vše svezeno.

Žádáme Vás, abyste měli všechny typy 
popelnic po celou dobu mezi vývozy 
uklizené na vlastních pozemcích.

Případné dotazy zodpovíme na tel. 
č. 323 642 093.

Sdělujeme Vám, že známky na popelnice  
je možné hradit na obecním úřadu Strančice 
od 2. 1. 2020 do 30. 1. 2020 v úřední dny 
(kromě pátků). Pro majitele rekreačních 
objektů je splatnost určena nejpozději do 
30. dubna roku 2020.

Vývoz na známky z roku 2019 bude 
prováděn tak jako každý rok ještě v měsíci 
lednu 2020.
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ZMĚNY V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ

Na co se máme připravit
Na posledním veřejném zasedání 

zastupitelstva byla schválena v poměru hlasů 
10 pro, 1 se zdržel  Obecně závazná vyhláška  
č. 4/2019, kterou se stanoví poplatek za 
komunální odpad. Schválení předcházela 
prezentace nového systému odpadového 
hospodářství obce a s ním souvisejících 
změn. Nový systém reaguje na několikrát 
zmiňovaný vývoj ve státní poli�ce odpadové-
ho hospodářství a s ním související legisla�v-
ní i finanční opatření vůči obcím. 

Naše odpadové hospodářství se změní 
od nového roku v několika atributech:

Dojde k útlumu třídění do kontejnerů, 
upřednostněno bude třídění přímo na 
domovních místech. Kontejnerová místa 
z velké čás� nadále zůstanou v provozu, 
avšak kontejnery na plasty a papír budou 
postupně rušeny, nebo u nich bude snížena 
frekvence svozu.

  Změna systému  

Třídění na domovních místech

továno z rozpočtu obce. Kromě dotace 
50 % z celkových nákladů přepočtených na 
1 litr nádoby směsného komunálního odpadu 
obsahuje nový výpočet poplatku pro menší 
nádoby (80 l a 120 l) také prvek mo�vační 
a sociální.

Dále pak samostatně žijící senioři mohou 
při platbě poplatku zažádat o slevu 500,- Kč.

Vycházíme ze zkušenos� jiných obcí 
a jsme přesvědčení, že výsledkem těchto 
změn bude fungující systém udržitelný 
v nových podmínkách, který ve výsledku 
povede k minimalizaci produkce směsného 
komunální odpadu a zvýšení podílu třídění.

  Efekty nového systému  

= motivace k třídění

= udržitelný systém v nových podmínkách

Zájemcům budou bez dalších poplatků 
k černé popelnici poskytnuty také nádoby 
na třídění plastu, papíru a BIOodpadu. 
Svoz bude probíhat podle už zaběhnutého 
harmonogramu.

Rozvoz objednaných nádob na tříděný 
odpad a nové černé popelnice (v případě 
výměn) bude prováděn od konce ledna 
a v průběhu měsíce února v závislos� na 
dodávkách nádob svozovou firmou.

V konstrukci poplatků už není hlavní 
složkou manipulace s nádobou jako doposud, 
ale poplatek se progresivně zvyšuje obje-
mem nádoby. Dojde tak k cenovému tlaku na 
pořízení menší nádoby a zvýšení podílu 
třídění.

Přibližně 50% nákladů na provoz odpa-
dového hospodářství zůstává nadále do-
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Svoz odpadů pro podnikatele
Oldřich Trejbal, starosta obce

 Vážení podnikatelé,
obec Strančice má ze zákona povinnost 
zajis�t svoz a likvidaci odpadu pouze pro 
občany obce Strančice a nikoli právnickým 
osobám či firmám.

Vzhledem k tomu, že některé právnické 
osoby či firmy využívali systému svozu 
a likvidace odpadů pro občany obce Stran-
čice, dovolujeme si Vás informovat o násle-
dujících skutečnostech a krocích.

Původce odpadů, dle zákona o odpadech 
č. 185/2001 Sb., je povinen vést průběžnou 
evidenci o odpadech a způsobech nakládání 
s nimi, ohlašovat odpady a zasílat příslušné-
mu správnímu úřadu další údaje v rozsahu 
stanoveném �mto zákonem a prováděcím 
právním předpisem. Tuto evidenci je původce 
povinen archivovat po dobu stanovenou 
�mto zákonem nebo prováděcím právním 
předpisem.

Obec Strančice tyto povinnos� splňuje, 
produkci odpadu eviduje a podává roční

SDĚLENÍ OBČANŮMStrančický zpravodaj / leden 2020

hlášení do systému ISPOP za celkové 
množství odpadů vyprodukovaných občany. 

Dovolujeme si Vás upozornit, že obec 
nemůže vyčíslit, evidovat, hlásit, či jinak 
administrovat produkci odpadu jednotlivců, -
firem nebo živnostníků. 

Vzhledem k tomu, že tyto povinnos� za 
Vás obec nemůže převzít, doporučujeme 
Vám uzavřít nejpozději do 31.1.2020 
individuální smlouvu o likvidaci vyproduko-
vaných odpadů přímo se svozovou firmou, 
která Vám poskytne všechna potřebná data 
a dokumenty vyžadované dle zákona 
o odpadech příslušnými správními úřady 
a kontrolními orgány.  

Z výše uvedených důvodů obec Strančice 
nebude již nadále od 1. 2. 2020 zajišťovat 
právnickým osobám či firmám svoz odpadu.

Jelikož svozové nádoby jsou firmou 
Marius Pedersen k užívání pouze propůjčeny, 
je nutné tyto nádoby vrá�t zpět na obecní 
úřad pro� podpisu, v opačném případě Vám 
budou muset být částky za nádoby vyúčtová-
ny.

Děkujeme za pochopení.

www.setriprirodu.cz

Sběr použitých tiskových kazet
Použité tonerové a inkoustové kazety
NEPATŘÍ DO SMĚSNÉHO ODPADU

Tisková kazeta je elektroodpad, odevzdává se do sběrného boxu.
Odevzdané kazety jsou předávány firmám provádějící renovace �skových kazet.

Odevzdanou tonerovou kazetou 
dojde k úspoře 671 gramů odpadu 
a 956 gramů emisí CO2.

Odevzdanou inkoustovou kazetou 
dojde k úspoře 91 gramů odpadu 
a 137 gramů emisí CO2.

Sběrný box naleznete ve vchodu do OÚ Strančice, 
přístupný je vždy u úřední hodiny.
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Reprezentační ples 
OÚ Strančice
  v sobotu 21. 3. 2020 19.00–24.00  

Zima ještě málem nezačala a už se 
můžeme společně těšit na jaro. V sobotu 
21. 3. 2020 si Vás dovolujeme srdečně 
pozvat na 2. Reprezentační ples pořádaný 
obecním úřadem Strančice.

První den jara tak můžeme prožít ve 
svátečním ve společnos� svých sousedů 
a přátel v příjemné plesové atmosféře. 
K tanci i poslechu nám bude hrát kapela pana 
Antonína Jankovského, večerem nás bude 
provázet paní Blanka Vášová, v předtančení 
vystoupí 2. vícemistr ČR v klasickém tanci 
pan Milan Jandejsek s partnerkou Janou 
Pavlovou. Podrobný program pro Vás 
chystáme v příš�m vydání Zpravodaje. 
Vstupenky na ples budou k zakoupení od 
20. 1. 2020 na obecním úřadu a v tanečních 
kurzech paní Blanky Vášové. 

Letos chystáme jedno překvapení do-
cela mimo program, přijďte si zatančit… 
s prázdnou neodejdete :-)

Malou připomínku povedené nálady 
loňského plesu ve fotografiích najdete na 
stránkách www.strancice.eu

Těšíme se na Vás a díky za každý p(r)ošla-
paný střevíc :-)

Váš Obecní úřad

Reprezentační ples OÚ Strančice 2019
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21. prosince se Strančice vánočně naladily, zpívalo se, povídalo a bavilo

www.rclodicka.eu / info@rclodicka.eu
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 Poslední adventní sobotu se na náměs� 
ve Strančicích sešla celá vesnice. Přišlo 
i mnoho lidí z okolních vsí. Připraveno bylo 
mnoho kvalitních vystoupení. Zpívala malá 
hvězda Nela Primasová, nejmenší předškolá-
ci s mateřské školky Strančice i později 
teenegeři Svojšovických hasičů. Všechny ale 
potěšila poberounská kapela Třehusk se 
svými staropražskými hospodskými pís-
ničkami. Pohodovou náladu, tak měli všichni 
pamětníci. Odpolednem provázela písničkář-
ka Jana Dočkalová, která celý program 
uváděla a lákala na další vystoupení a za-
jímavos� připravené pro návštěvníky. Mno-
ho zábavy bylo především připraveno pro 
dě�. Kovářská dílnička praskala ve švech. Je 
každým rokem žádaná a oblíbená. Li� olova, 
ochutnávka cukrovíčka, pamlsky prodejců, 
malování Betléma společnými silami a výroba 
ozdob, svíček, zdobení perníčků zařídí 

zábavu pro mnohé tvořílky a šikulky. Ne-
čekanou živou zábavou se stala zvířata 
z Betléma. Přijeli k nám velbloud, lama, oslík, 
poník i kozička. Mnozí si je mohli pohladit... 
běhali v ohrádce, podestlaní slámou a byli 
hojně obdivováni.

Vánoční trhy doprovázeli celé vánoční 
setkání – drobné věcičky pro ozdobení do-
mova, dárečky, taš�čky, koření, vařečky, 
prkýnka, dřevěné hračky, svíčky, ozdobičky, 
teplé pletené doplňky a dobroty lákaly 
k posledním nákupům na Vánoční darování. 
Taktéž teplé občerstvení klobásky, moučníky, 
chačapuri – sýry v placce, francouzské pa-
lačinky, medovinky, svařáček nebo čokoláda 
a domácí vaječňák přímo z Cukrárny 
u Moučků. Nejzajímavějším okamžikem 
programu bylo po tře� hodině naražení 
dřevěného sudu piva – pivovarníkem pa-
nem Chybou z Karlštejna, který přivezl na

Míša, Robert a tým lodičky



ochutnávku svoje domácí pivečko Karlíček. 
Ochutnat tře�nku mohl každý. K této 
slavnostní příležitos� pan starosta Oldřich 
Trejbal poděkoval přípitkem piva za zajímavý 
zážitek a popřál všem sousedům a strančičá-
kům krásné vánoční svátky. Hned poté 
jménem organizátora druhého ročníku 
Vánočního setkání ve Strančicích, Rodinné 
centrum Lodička, poděkovala Míša Hup-
cejová podporovatelům a dárcům za důvěru 
a finanční oporu. Zejména obci Strančice, za 
uskutečnění svých ak�vit a programů pro 
veřejnost v obci. Také Jiřímu Jančíkovi a Pavlu 
Soukupovi, za několikaleté finanční dary 
věnované ak�vitám spolku. A Andělce 
Hromádkové, která předala výjimečný dar od 
Týmu Jažlovice, zaměstnanců DHL, kteří 
vyběhali v charita�vní akci Birell Grand Prix  
20.275,80 Kč a darovali rodinnému centru. 
„Neskutečně moc děkujeme a vše bude 
použito pro další podobné akce a programy 
Lodičky ve Strančicích.” podotkla dojatá 
Míša Hupcejová, předsedkyně Lodičky. 
A srdečně pozvala přítomné diváky na 
výstavu fotografií a procházku historií 15 let 
existence Mateřského – rodinného centra 
Lodička ve Strančicích přichystanou v pros-
torách obecního úřadu. Nepostradatelnou 
čás� byla pohádka Jantarového divadla pro 
dě� i dospělé, kdy se milé sněhové vločky 
shodly, že si užijí Vánoce a sestoupily na zem

podívat se mezi lidi. Děkujeme rodině 
Bernsteinů za krásný sněhový příběh. 
Nedílnou součás� setkání bylo i možnost 
napálení Betlémského světla 2019, přiveze-
ného skauty z Vídně a také možnost štědře 
obdarovat Vánočním dárkem dě� z Dětského 
centra Strančice. Dárků jsme opět předali 
velkou hromadu, děkujeme moc a moc. 
Striktně ženská vystoupení byla očekávanou 
a potěšující součás� akce. Během odpoledne 
jsme ještě obdivovali taneční skupinu Salome 
při tanci v historických šatech. Zazpívaly nám 
vánoční písně sbor žen Sirény z Říčan. A na 
závěr program uzavřely milé dámy a přítelky-
ně Jany Dočkalové za doprovodu kytary 
zazpívaly vánoční koledy a písně pro poho-
dový ikdyž deš�vý večer na rozloučenou.

Mockrát děkujeme všem př íchozím 
a zvláště pak doprovodným partnerům 
Svojšovickým dobrovolným hasičům za 
podporu a dohled nad přechodem pro chodce 
na náměs� během akce. Vážíme se všech 
dobrovolníků, kteří ráno pomohli připravit 
a zajis�t akci a také po ní v deš� vše poklidit 
a odvozit. Děkujeme za prostor na parkoviš� 
a za možnost zpříjemnit a naladit všechny na 
Vánoční svátky i obecnímu úřadu.Všem přejeme 
krásné Vánoce, hodně zdraví a štěs� a pohody 
a těšíme se na Vás na Velikonočním jarním 
setkání v novém roce 2020.

RODINNÉ CENTRUM LODIČKAStrančický zpravodaj / leden 2020
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Prosinec ve škole
Kateřina Schejbalová, ředitelka

 Prosinec je ve škole plný akcí spojených 
s tradicemi. Před první adventní nedělí se 
konala Vánoční prodejní výstava výrobků 
žáků. Děkujeme všem rodičům a návštěvní-
kům za jejich účast, bylo to velmi příjemně 
strávené sobotní dopoledne.

Ve čtvrtek 5. 12. proběhl tradiční vrs-
tevnický program 9. třídy Mikuláš. Naši 
nejstarší žáci přenesli tradici do dopoledního 
programu školy pro své mladší spolužáky 
a také v rámci spolupráce pro dě� z místní 
mateřské školy.

Náš neoficiální školní sbor se pilně 
připravoval a nacvičil krásné představení 
v duchu Vánoc pro naše starší spoluobčany 
a doufáme, že je potěšil svým vystoupením 
na obecním úřadě, které se konalo 12. pro-
since. Žáci se vždy na setkání těší a je pro ně 
i přínosem, že vždy mohou všechny přítomné

obdarovat výrobky žáků školy s vánoční 
téma�kou.

Kromě akcí spojených s tradicemi ve 
škole probíhaly programy primární prevence 
v každé třídě zaměřené na prevenci a potla-
čení patologických jevů, exkurze a výlety 
a žákyně 5. tříd nás úspěšně reprezentovaly 
v okresním kole ve florbale a vybojovaly 
krásné 2. místo.

Poslední den školy v tomto roce probíhaly 
ve škole vánoční besídky, tema�cky zamě-
řené dopoledne je zpestřeno i společným 
setkáním všech žáků a učitelů v tělocvičně, 
kde jsme si  společně sborem zazpívali koledy 
a s panem starostou si všichni popřáli krásné 
svátky.

Přeji všem za školu do nového roku pevné zdraví 
a  mnoho štěs�.

12
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Klub mladých diváků  
Kateřina Schejbalová, ředitelka

 Na naší škole opět další sezónu funguje Klub 
mladých diváků (KMD). Hlavním cílem  KMD je 
kul�vovat dě� a mládež prostřednictvím 
divadelního umění, vhodnou formou doplňovat 
jejich vzdělání v oblas� umělecké a este�cké, a tak 
z nich vychovávat budoucí stálé návštěvníky 
divadel. Žáci 2. stupně  jako první představení 
navš�vili bezpochyby nejslavnější hru Bernarda 
Shawa Pygmalion v Divadle na Vinohradech. 
V sobotu 14. prosince jsme navš�vili Divadlo 
v Dlouhé a zhlédli jsme velmi moderně a netradič-
ně zpracovanou inscenaci Nebe – peklo. Využili 
jsme předvánoční čas a ještě před představením 
jsme se byli podívat  na Staroměstské náměs� na 
rozsvícený vánoční strom. V únoru se žáci mohou 
těšit na klasické divadelní představení v mode-
rním zpracování divadla ABC: Shakespearovu 
tragédii o nešťastné lásce Romeo a Julie. 

Děkuji �mto Simoně Spáčilové za vedení 
KMD v letošním školním roce.

ZŠ EMILA KOLBENAStrančický zpravodaj / leden 2020
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Prosinec ve školce
 Celý prosinec jsme se ve školce těšili na 

Vánoce. Dě� ve třídách měly adventní věnce, 
každý den otevíraly jedno překvapení v ad-
ventním kalendáři, pomáhaly se zdobením 
stromečků i výzdobou třídy. Všichni také 
snaživě nacvičovali svá vystoupení na 
vánoční besídky a vyráběli dárky a přáníčka 
pro rodiče. 

Začátkem prosince jsme oslavili 80. vý-
ročí založení školky tradičním průvodem 
„Hvězdičky ze školičky“. Sešlo se nás letos 
přes 170! Dě� šly od školky na náměs� 
s lucerničkami, které samy vyráběly, na 
náměs� pak přednesly básničku, zazpívaly 
koledy a obdivovaly rozsvícení stromečku. 

Ve školce nás také navš�vil Mikuláš 
s andílky a čerty. Lumpíky Mikuláš pokáral, 
hodné dě� pochválil a všechny pak obdaroval 
balíčky dobrot. 

Dě� ze zelené a oranžové třídy potěšily 
zpěvem koled starší spoluobčany na před-
vánočním setkání na Obecním úřadě, na 

které dě� ze žluté a červené třídy vyrobily 
krásná vánoční přání.  

Všem dětem se líbilo divadlo Pruhované 
panenky, které nám zahrálo poe�cké 
představení Vánoční putování s anděly.  

Nadílka dárků od Ježíška pod stromečky 
ve třídách byla krásným završením předvá-
nočních akcí v prosinci.

V sobotu 21. prosince vystupovaly dě� na 
náměs� na Vánočním setkání. Dě� zvládly 
zpěv koled opravdu hezky… Modráskové 
vyráběli drobné dárky se zimní a vánoční 
téma�kou, které paní učitelky prodávaly na 
stánku. Děkujeme všem za podporu, zvlášť 
paní Michaele Hupcejové z Rodinného 
centra Lodička za organizaci milé akce. 

Přejeme do nového roku hodně zdraví, trochu 
štěs� a rodinou pohodu :-)

Za všechny kolegyně ze školky Mar�na Luková 

www.msstrancice.cz / msstrancice@msstrancice.cz
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Vánoční pohár 2019
trenéři Petra, Pepa, Jarda a Tomáš

V sobotu 14. prosince 2019 proběhl ve 
strančické sokolovně turnaj korejského 
bojového umění sebeobrany Taekwon-Do 
ITF. Byl to již 9. ročník Vánočního poháru 
školy Taekwon-Do ITF Strančice.

Jedná se o závody pro každého, včetně 
úplných začátečníků a nejmladších dě�. 
Zkušení závodníci zaujmou roli rozhodčích 
a koučů pod dohledem hlavních trenérů 
školy: Tomášem Máchou, Josefem Kubátem, 
Jaroslavem Urbánkem a Petrou Bláhovou. 
Všichni tak mají jedinečnou příležitost naučit 
se něco nového a získat na další rok cenné 
zkušenos�.

Závodilo se ve dvou disciplínách, a to 
v tulech (sestavách) a v matsogi (boji). V roce 
2018 jsme poprvé zařadili novou kategorii – 
open kategorii „O pohár” v tulech, do které se 
mohli přihlásit závodníci bez rozdílu pásků, 
dívky, chlapci, ženy i muži. Pro tento ročník 
jsme závodníkům uspořádali dvě další open 
kategorie v matsogi, jednu pro dívky a druhou 
pro chlapce.

I tento rok přijeli soupeři ze spřátelených 
škol, a tak se mohlo vesele fandit celý den. 
Dě� bojovaly fér a starší a zkušenější 
závodníci byli oporou celých závodů. 

Věříme, že se všem účastníkům i divákům 
naše závody líbily a že se příš� rok, na naše 
10. výročí, zase společně v hojném počtu 
utkáme.

Letošním startovným jsme rádi přispěli 
dětem z Dětského centra Strančice. Víme, že 
ne všichni mají to štěs�, aby mohli takto 
ak�vně sportovat a závodit.

Děkujeme všem našim sponzorům a part-
nerům za celoroční podporu, stejně tak 
rodičům a cvičencům za důvěru! Díky Vám 
byl rok 2019 pro naši školu úspěšný. Vážíme 
si toho.

Za školu Taekwon-Do ITF Strančice Vám 
přejeme mnoho krásných chvil v roce 2020, a to 
nejen při sportování!
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Slovo starostky Sokola
MUDr. Jitka Štolbová
starostka TJ Sokol Strančice

 Nazdar milé sokolky, milí sokoli 
a milí spoluobčané.

Počátek nového roku 2020 je určitě tou 
správnou chvílí, kdy zhodno�t rok uplynulý 
a předestřít plány pro rok následující.

Rok 2019 byl pro Sokol rokem volebním.
I v naší TJ proběhla volební valná hromada 

a členové strančického sokola potvrdili směr 
rozvoje a dalších ak�vit.  Současně zvolili do 
funkcí stávající vedení jednoty rozšířené 
o novou členku, Mgr. Ivu Hybnerovou.

Byl to rok sportovní.
Rozšířily se i řady cvičitelů o nového 

cvičitele, bratra Mar�na Hybnera, který 
povede oddíl všestrannos� – mladší žactvo. 
Cvičení mladšího žactva je v sokolovně 
každou středu od 17 hod. V případě zájmu 
bude určitě nejlepší, pokud se rovnou 
zastavíte. Taktéž je trvale velký zájem 
o cvičení rodičů s dětmi a předškolních dě�, 
které vedou cvičitelky Lenka Vaňková 
a Kateřina Kowalczyková. V případě zájmu 
pla� totéž, určitě se v pondělí odpoledne 
zastavte. Zájem je také o sportovní vyži� 
v našich dalších oddílech, takže členská 
základna TJ. Sokol Strančice se průběžně 
rozšiřuje o dě� i dospělé. Sokolovna je plně 
vy�žena, v dopoledních hodinách zde cvičí 
dě� z MŠ a ZŠ, odpoledne kromě našich 
oddí lů sokolovnu využívají škola ITF 
Taekwon-do, taneční paní Blanky Vášové, 
klub Čtyřlístek a nově též klub moderního

tance pana Burše. Více informací najdete na 
www.sokolstrancice.cz.

Byl to rok budování. 
Díky ak�vní práci hospodářky Jany 

Strnadové jsme obdrželi nemalou finanční 
částku z dotací od MŠMT a z dotačního 
programu Obce Strančice. Další příjmy máme 
kromě příspěvků z pronájmů sokolovny 
a z vlastní společenské činnos�. Dobré 
hospodaření, brigády a dobrovolná práce 
některých našich členů nám v uplynulém 
roce umožnily zahájit výstavbu tře�ho kurtu, 
opravit oplocení kolem sokolovny, rekon-
strukci šatny sokolovny, vykoupení malého 
pozemku pod sokolovnou, který byl doposud 
ve vlastnictví jiné osoby. Průběžně financuje-
me potřebnou údržbu a opravy na našem 
majetku, ať již jde o sokolovnu nebo areál 
tenisových kurtů. Zde se musím pozastavit 
a poděkovat správcům majetku, bratrům 
Jirkovi Šindelářovi staršímu a Láďovi Královi 
za jejich obětavou a nezištnou práci a za 
mimořádnou pracovní pomoc bratrům 
Josefu Jírovi a Jirkovi Strnadovi. Můj vřelý dík 
patří všem, kteří svojí prací a podporou 
pomohou při všech opravách, výstavbě 
a pořádaných akcích. Dále zajišťujeme 
obnovu a rozšíření cvičebního nářadí pro
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oddíly, zvláště pak pro cvičení dě�. Třeš-
ničkou na našem stoletém sokolském dortu 
bylo pořízení nového praporu naší TJ. Sokol 
Strančice. Pro příš� léta připravujeme opravu 
okapů na sokolovně, vybudování technické-
ho zázemí v sokolovně, opravu podlahy 
v klubovně na tenisových kurtech a instalaci 
dělící sítě mezi kurty. Samozřejmě budeme 
pokračovat na výstavbě tře�ho kurtu.

Byl to rok významných výročí. 
V červnu jsme si připomněli 100 let od 

založení Sokola ve Strančicích, 90 let od 
rekonstrukce tzv. Panské hospody na 
sokolovnu a 90 let od založení tenisu. Při 
přípravě a organizaci odvedl vynikající práci 
bratr Petr Vávra a všichni členové výboru 
jednoty s poradní pomocí sestry Jindry 
Typnerové a bratra Zdeňka Zelenky. 
V listopadu jsme se připojili k "Fes�valu 
svobody" pořádaného ke 30 letům od 
sametové revoluce a to slavnostním kon-
certem Říčanského komorního orchestru 
pod taktovkou pana Petra Anděla se dvěma 
harfenistkami Národního divadla. Akce byly 
organizačně náročné, ale důstojné.

Byl to rok turnajů v sokolovně i tenisových 
mistráků, divadelních představení, společen-
ských přednášek, plesů, karnevalů a zábav jak 
pro dospělé tak i pro děti. 

Rok uzavřely Mikulášská zábava, kde 
nechyběli sv. Mikuláš, anděl, postavy pekelné 
ani pan Moučka se svým vyhlášeným

TJ SOKOL STRANČICEStrančický zpravodaj / leden 2020
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sladkým koutkem, beseda s MUDr. Radkinem 
Honzákem, CSc., a následně divadelní 
představení Strančického divadla pro radost.

Byl to rok významných hostů.
Při slavnostním udílení cen zasloužilým 

členům jednoty v rámci celodenního prog-
ramu oslav 100 let Sokola ve Strančicích 
promluvil pan senátor JUDr. Ing. Zdeněk 
Hraba, PhD., bratr Vladimír Prchlík z ČOS 
a další hosté. 27. 12. 2019 přednášel 
populární odborník z oboru psychiatrie 
MUDr. Radkin Honzák, CSc.

Byl to rok významných ocenění,
mezi které patří pamětní stuha ke 100 

letům TJ od České obce sokolské, pamětní 
stuha od Obce Strančice a pamětní list o župy 
Barákovy. Velice si všech ocenění vážíme. 
Děkujeme předchozím generacím členů 
i funkcionářů za odvedenou práci, ve které se 
snažíme nezištně, poc�vě a svědomitě 
pokračovat. 

Jsem ráda, že jsme fajn tým, za kterým je 
vidět nejen sport a zábava, ale i pořádný kus 
vykonané práce při údržbě a zhodnocení 
svěřeného sokolského majetku.

I v tomto roce Vás budeme informovat 
o novinkách a akcích pořádaných TJ. Sokol 
Strančice a to ve Strančickém zpravodaji, na 
webových stránkách, na facebooku Sokola 
a na tradičních vývěskách.

Přeji nám všem hodně zdraví 
a zdaru v roce 2020.



Poděkování
Libuše Hrubá, končící předseda spolku

 V listopadovém Strančickém zpravodaji 
nám pan starosta Mgr. Jaroslav Trejbal, 
v reakci na ukončení činnos� spolku, za obec 
poděkoval. Vážíme si toho. Potěšilo nás velmi 
jeho přání, že se snad najde někdo, kdo na 
naši práci naváže. Také bychom si to přáli. 

 Odborníci na lidové tradice tvrdí, že 
k vytvoření kulturní tradice je potřeba dese� 
roků. My jsme prožili 15 ročníků „Otvírání 
studánky“ a 10 ročníků „Uspávání studánky“. 
V našem případě rozhodně nejde o to, že již 
nechceme v tradici pokračovat, ale tradici 
předat mladším, kteří mají dos� sil. Stávalo se 
mi, že se dě� ptaly, kdy už bude studánka. 
Paní učitelka Lenka  Kulhavá spolu s kolegyní 
Klárou Bláhovou a dalšími, říkali totéž. Celých 
15 let s dětmi obětavě nacvičovali vystoupe-
ní a patří jim za to jenom velký obdiv 
a poděkování. Nelze opomenout MŠ, jejichž 
vystoupení jsou také nezapomenutelná. 

Snad některá z těch dívek, které tak rády 
u studánky zpívaly a tancovaly, přijme výzvu 
a bude v tradici pokračovat. A Sirénám se 
bude také stýskat.

 Dnešní svět není uzavřená společnost. 
Vztah k tradicím a místu cí� každý jinak. 
V lidové tradici otvírání studánek byla vždy 
na prvním místě, jako pořadatel, škola. I dnes 
tak mnohde je. Vždyť hlavním posláním školy 
je vzdělávání a výchova, nepochybně v duchu 
kulturních tradic naší evropské společnos�. 
Přeji proto pedagogům méně administra�vy 
a hodně pochopení a podpory od zřizovatele.

 Snad uslyší studánka příš� rok při otvírání 
zpívat a recitovat dě� a až se bude uspávat, 
řeknou jí básničku. Často zazněla „Znám 
křišťálovou studánku“, někdy dokonce vlastní 
tvorba dě�. 

 Přeji všem do dalších let dostatek čisté 
vody i přátelství.
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Zastupitelům obce Strančice
Libuše Hrubá, Strančice

 Přihodilo se mi u studánky, že jsem se 
dala do řeči se snoubenci, kteří si obhlíželi 
kapličku sv. Anny pro svůj svatební obřad. 
Pochlubili se, že nejsou věřící a že na obci jim 
řekli, že to nevadí. Už v minulém volebním 
období jsem se bohužel osobně setkala 
s �mto nešvarem. Zeptala jsem se tedy 
fundované osoby a přikládám citaci:

„…kaple sv. Anny je katolickým kostelem, i když 
je jejím vlastníkem obec, dokládá to skuteč-
nost, že otázka nové kř�telnice byla vyřizována 
přes arcibiskupství. Majitel objektu by měl 
respektovat jeho náboženské zaměření. Je to 
jen věc slušnos� a dobrého vkusu.“

 K tomuto názoru se připojuji a dovoluji si 
připomenout historii kaple sv. Anny, která 
vznikla sbírkami věřících katolíků, aby si 
vybudovali svoji kapličku. Tento fakt je 
v archivech několikrát citován.*

 Zastupitelé obce jsou voleni občany 
obce a placeni z jejich daní. Správa obce, 
která jim byla s důvěrou předána, bude také 
jejich voliči následně posouzena.

* Krajinou za památkami Strančic a okolí: 
sborník 

Strančice: Přátelé studánky u kaple 
sv. Anny ve Strančicích, z.s., 2015

Reakce na článek paní Libuše 
Hrubé
Oldřich Trejbal, starosta obce Strančice

Chtěl bych �mto krátce reagovat na 
článek paní Libuše Hrubé, který je o�štěn 
v tomto zpravodaji. Přestože si paní Hrubé 
vážím pro její dobrovolnickou činnost pro 
obec, za kterou jsem jí vděčen, tak s jejím 
názorem ohledně užívání kaple sv. Anny 
nemohu souhlasit. 

My všichni, kteří známe Strančice, se 
určitě shodneme na tom, že kaple sv. Anny 
a její okolí patří mezi nejkrásnější místa v naší 
obci, které si zaslouží mimořádný přístup 
a mimořádné chování. Já bych byl ten 
poslední, který by souhlasil s organizací 
čehokoli, co by toto místo mohlo jakkoliv 
poškodit, jak fak�cky, tak duchovně. 

Na druhou stranu, kaple je v majetku 
obce, obec je jejím výlučným vlastníkem. 
Kaple byla vybudována z peněz občanů 
Strančic a � by všichni měli mít možnost kapli 
obdivovat, užívat a případně využít k různým 
společenským událostem, ať už k těm 
veselým nebo i případně k těm smutnějším. 
Myslím si, že svatbu, nebo pohřeb by zde měl 
mít možnost uspořádat kdokoli, pokud se 
k místu bude chovat s patřičnou úctou.

Před časem jsme přemýšleli o tom, že by 
byl v kapli hezký koncert sboru z Říčan. Jak 
bychom tedy měli hodno�t tento typ 
společenské akce? Měli bychom zkoumat 
zkoumat, zda členové či členky sboru jsou 
katoličky? A co potom posluchači?

Jak píše ve svém článku paní Hrubá, je to 
věc slušnos� a dobrého vkusu. Jako starosta 
obce mohu nyní s klidem v srdci říci, že otázku 
slušnos� a dobrého vkusu řeším vždy až na 
prvním místě. Jde však o věci, které každý 
člověk vnímá trochu jinak, jde o vnímání 
subjek�vní. Za vedení obce mohu deklarovat, 
že se budeme snažit vždy toto pravidlo 
dodržovat.

Ilustrační foto / zdroj: wikipedia.org
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Nabízím lakýrnické a malířské práce. 
Tel.: 773 531 539

Malíř pokojů, lakýrník, tapetář
Jan Kohout, 775 958 635, 
hamokoki23@seznam.cz 

Absolventka University of Kent nabízí 
doučování anglického jazyka. 
Alice Neradová, 739 630 340  
LilyAliceNeradova@gmail.com

Hledám někoho zodpovědného na občas-
nou výpomoc na zahradnické a údržbářské 
práce v Mnichovicích. Výdělek od 150 Kč –
200 Kč na hodinu. Pro další informaci 
volejte: 731 817 561 

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Ceník inzerce na rok 2020 (Formát zpravodaje A5, ceny jsou vč. dph)

Řádková 
inzerce 
do 300 znaků 
ZDARMA

Celá strana
(148×210 mm)
1 400 Kč

„1/2 strana”
(128×88 mm)
700 Kč

„1/4 strana”
(62×88 mm)
400 Kč

323 641 120 
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JÍDELNA – STRANČICE 
Zveme Vás do nově otevřené 

jídelny ve Strančicích. 
Přijďte ochutnat naší českou 
kuchyni, domácí moučníky, 

zeleninové saláty a další 
dobroty.

Najdete nás v ulici 
Průmyslová 47 

směrem na Všestary
Tel: 605 993 138

SERVIS JÍZDNÍCH KOL CYKLOSEKY 
DOPRAVA KOL DO A ZE SERVISU 
ZDARMA K VÁM DOMŮ 

Servis do dvou pracovních dnů 
(od vyzvednu�) s odvážkou 
a dovážkou Velké Popovice 
a okolí po tel. domluvě 

Domovská prodejna: kompletní 
nabídka jízdních kol Kellys, 
veškeré náhradní díly, doplňky 
k jízdním kolům, cyklo oblečení 

SERVIS: Michal Beneš, 
tel.: 608 620 390, Sokolská 241, 
251 69 Velké Popovice 

PRODEJNA: 
CYKLOSEKY
Jaromírova 50
120 00 Praha 2 
obchod@cykloseky.cz 
www.cykloseky.cz
směrem na Všestary

Geometrické plány
Vytyčování staveb 

Vytyčování hranic pozemků
Mapové podklady pro projekty 

Tel.: 604 53 65 10

www.geodet-ricany.cz 
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RIZIKOVÉ KÁCENÍ
A PROŘEZ STROMŮ
horolezeckou technikou

Tel.: 734 880 880
muj-travnik.cz Všestary
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Zimní tábor 2020 

Zábavu na táborech s námi můžeš zažít i v zimě a to v termínu 1. 3.–8. 3. 2020 
Táborové zážitky jsou jedny z nejlepších, které si z dětství odnášíme. 

Proč si nerozšířit tedy jejich počet díky našemu dalšímu báječnému táboru? 

Navíc když se jedná o netradiční Zimní tábor, skvělé vzpomínky jsou zaručeny! 
Neváhejte a pojeďte si s námi užít spoustu zimních radovánek! 

Koulovačky, lyžování, sáňkování, stavění sněhuláků a také zábavné hry uvnitř 

chalupy. To vše podpořené dobrým jídlem a krásou zimních Krkonoš a horské chaty 

Pencovka. 
Nejedeme na toto místo však úplně náhodou. Nevíme, jestli to už víte, ale Krakonoš 

se ztra�l! Už je to prý nějaká doba, co ho viděli naposled a v jeho nepřítomnos� 

v horách nastává zmatek. Právě proto potřebují krkonoše pomoc několika šikovných 

dě�, kteří se jej během týdne pokusí najít. No a protože ztráta Krakonoše je velká 

věc, oceníme účast nadšených rodičů při našem týdenním pátrání. 
Více informací o zimním táboře se dozvíte na našem h�ps://klubctyrlistek.cz/tabory 
Těšíme se na Vás! S pozdravem, Jana Vančurová, manažerka klubu, tel.: 737 882 959 

Taneční škola 
Blanky Vášové pořádá

 

TANEČNÍ
KAMENICE: středy od 8. 1. 2020
K2 – mírně pokročilí                19:00 – 20:35 hod.
K3 – středně  pokročilí          20:45 – 22:20 hod.

Strančice: neděle od 19. 1. 2020
S1 - začátečníci                  15:15 – 16:50 hod.
S2 - mírně pokročilí     17:00 – 18:35 hod.
S3 - středně pokročilí          18:45 – 20:25 hod.
S4 – více pokročilí               20:35 – 22:15 hod.

Zápis a info: tel.: 603 238 090, vasova@volny.cz www.tanecni.net
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8.
února

Nohejbalový turnaj
 Strančice

22.
února

10. Šešovický masopust
 Svojšovice

15.
února

Cowpackův country bál
 Strančice

POZVÁNKY

Strančický zpravodaj / leden 2020

ilustrační foto: www.kudyznudy.cz

ilustrační foto: www.wikimedia.org

ilustrační foto: www.rclodicka.eu




