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Zápis z Rady obce č. 45/01/17 (4. 1. 2017)
J. Hahner, E. Buchová

Doklady a informace na vědomí
1. Informace: RO byl předložen zápis ze sněmu DSO Horní
Berounka, povodí Klabavy ze dne 15.12.2016. Sněm se mimo jiné
zabýval protipovodňovými opatřeními na toku řeky Klabavy,
návrhem rozpočtu na rok 2017, schválením výběru dodavatele
projektové dokumentace doplňkové cyklotrasy Klabava –
Litohlavy, změnou stanov, atd. Zápis bude zveřejněn na webu
obce.
2. Informace: RO byl předložen zápis z jednání valné hromady
Zájmového sdružení právnických osob POLYGON ze dne
21.12.2016. Valná hromada se zabývala rozborem hospodaření
za rok 2016, změnou úhrady nákladů za svoz bioodpadu v jednotlivých obcích (nově bude hradit každá obec zvlášť), návrhem
rozpočtu na rok 2017, atd. Zápis bude zveřejněn na webu obce.

Projednáno
1. Smlouva o advokátní úschově
RO projednala návrh smlouvy o advokátní úschově kupní ceny za
prodej pozemků Dipl. Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld. Kupní
cena bude uložena u advokátní kanceláře KASL & PARTNER,
se sídlem Palackého 740/1, Praha.
RO Smlouvu o advokátní úschově svěřené částky u advokátní
kanceláře KASL & PARTNER schválila.
2. Žádost o pronájem nebytových prostor – A. Praxová
RO projednala žádost o pronájem nebytových prostor v budově
zdravotního střediska za účelem provozování služeb manikúry.
Záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce, nikdo jiný zájem o
tyto prostory neprojevil.
RO pronájem nebytových prostor dle žádosti schválila.
3. Smlouva o dílo – HZS Plzeňského kraje
RO projednala návrh smlouvy o dílo s Hasičským záchranným
sborem Plzeňského kraje ohledně kontroly a údržby dýchacích
přístrojů. Opravy a kontroly budou prováděny bezplatně, pouze
za cenu náhradních dílů a náplní.
RO Smlouvu o dílo na opravy dýchacích přístrojů s Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje schválila.
4. Informace o stavu cesty – P. Tichý
RO projednala zaslanou informaci o stavu cesty u domu č.p. 603
ve Dvoře. Jedná se o štěrkovou cestu, kde je již štěrk z větší části
splavený a díky tomu se zde vytváří blátivé kaluže, které
znepříjemňují život všem lidem bydlících v této lokalitě. Žadatel
prosí o případnou nápravu tohoto stavu.
RO zahrne prostředky na zkvalitnění vozovky do rozpočtu
obce.
RO dopis vzala na vědomí.
5. Žádost o poskytnutí daru – Minizoo Strašice
RO projednala žádost o poskytnutí daru ve formě dárkových
předmětů pro kroužek Minizoo Strašice, který v roce 2017 oslaví
10 let od svého založení. RO poskytne dar ve výši 10.000 Kč.
RO pořízení dárkových předmětů pro Minizoo Strašice ve výši
10.000 Kč schválila.

Únor 2017 - ROČNÍK XXIV

6. Žádost o splátkový kalendář – č.j. 1784/16
RO projednala žádost o splátkový kalendář na dlužné nájemné ve
výši 10.000 Kč a neuhrazené poplatky za svoz odpadu v celkové
výši 3.600 Kč včetně penále. Dluh bude uhrazen do dubna 2017.
Po kontrole stavu dlužných částek bylo zjištěno, že dluh na
nájemném činí k 31. 12. 2016 11.980 Kč bez poplatků.
RO splátkový kalendář dle žádosti č.j. 1784/16 s podmínkou
úhrady všech dluhů do 30. 4. 2017 schválila.
7. Zápis z jednání Komise životního prostředí
RO projednala zápis z jednání Komise životního prostředí ze dne
14. 12. 2016. Komise doporučila pokácení dvou osik u fary z důvodu uvedených v žádosti J. Švandrlíkové (prorůstání kořenů na
pozemek, narušení statiky přístavby domu, atd.). Komise dále
diskutovala o navážení odpadů na Duklu.
RO dále souhlasila s odvoláním členů komise (Z. Míčová,
T. Ulrych) z důvodu jejich nízké účasti na jednáních Komise.
RO Zápis z jednání Komise životního prostředí ze dne
14. 12. 2017schválila. RO odvolání členů Komise životního
prostředí Z. Míčové a T. Ulrycha schválila.
8. Zápisy z jednání Komise pro občanské záležitosti
RO projednala zápisy z jednání Komise pro občanské záležitosti
z 31. 10., 28. 11. 2016 a 2. 1. 2017. Komise navrhla změnu
v systému blahopřání jubilantům, a to tak, že poukázka do lékárny
v hodnotě 300 Kč bude předána občanům, kteří oslaví 70, 75, 81,
82, 83, 84, 86, 87, 88, 89 let. Osobní blahopřání s dárkovým
balíčkem v hodnotě 300 Kč bude předáno jubilantů oslavující 80,
85, 90 a více let. K 90. narozeninám bude chodit blahopřát
starosta obce s členem komise. Komise dále určila termín příštího
„Setkání seniorů“ dne 13. 4. 2017 v 16 hodin.
RO zápisy z jednání Komise pro občanské záležitosti schválila. RO změnu v obdarovávání jubilantů dle návrhu Komise
schválila.
9. Zápisy z jednání Komise pro kulturu sport a turismus
RO projednala zápisy z jednání Komise pro kulturu sport a turismus ze dne 8. 8., 12. 9., 3. 10. a 26. 11. 2016. Komise probírala
jednotlivé kulturní akce, které obec zajišťovala.
RO zápisy z jednání Komise pro kulturu, sport a turismus
vzala na vědomí.
10. Žádost o pronájem nebytových prostor
– Moje Ambulance, a.s.
RO projednala žádost o pronájem nebytových prostor v budově
mateřské školy za účelem zřízení archivu ambulance praktického
lékaře. Záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce, nikdo jiný
zájem o tyto prostory neprojevil.
RO pronájem nebytových prostor v domě č.p. 296 dle žádosti
schválila.
11. Žádost o pronájem pozemků – K. Dospělová
RO projednala žádost o pronájem obecních pozemků za účelem
provozování agroturistiky s možností vyjížděk po CHKO, chovu
koní a hospodářských zvířat. Za tímto účelem bude zveřejněn
záměr pronájmu některých pozemků na hranici CHKO Brdy.
RO záměr pronájmu pozemků p.č. 1193/16, 1437/2, 1437/3,
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1437/4, 1437/5 vše v k.ú. Strašice schválila.
12. Posouzení rozpracovaných investic
RO projednala situaci ohledně rozpracovaných investic, které
nebyly zatím realizovány, jsou však na ně zpracovány projekty či
žádosti o dotaci (křížek u školky, zateplení č.p. 525, park u společenského domu, revitalizace náměstí, zateplení MŠ, atd.). RO
předpokládá, že všechny záměry uvedené ve zprávě budou
v budoucnu realizovány.
Dále RO projednala návrh na vyřazení 4 ks elektrických pánví
z bývalé posádky, které jsou v neopravitelném stavu.
RO ponechání rozpracovaných investic dle seznamu na účtu
042 schválila. RO vyřazení 4 ks elektrických pánví v celkové
hodnotě 602 tis. Kč dle návrhu Finančního odboru OÚ
Strašice schválila.

13. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene –
GasNet, s.r.o.
RO projednala návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene plynovodu na pozemku obce. Jedná se o plynovou přípojku pro halu pana Dezorta, která se nachází v areálu
bývalých kasáren.
RO zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 2104/1 v k.ú.
Strašice za účelem zřízení plynové přípojky pro pozemek p.č.
2104/41 v k.ú. Strašice schválila.
14. Termíny jednání ZO Strašice v roce 2017
RO projednala návrh termínů konání jednotlivých zasedání
zastupitelstva obce Strašice. Jednání ZO Strašice proběhnou
předběžně v těchto termínech: 23. 2., 27. 4., 29. 6., 21. 9.
a 7. 12. 2017. RO se bude scházet zpravidla jednou za 14 dní.
RO předběžné termíny jednání ZO Strašice v roce 2017 ve
dnech 23. 2., 27. 4., 29. 6., 21. 9. a 7. 12. schválila.

Zápis z Rady obce č. 46/01/17 (17. 1. 2017)
J. Hahner, E. Buchová

Doklady a informace na vědomí
1. Informace: Starosta obce se dne 12.1. zúčastnil jednání na
Správě CHKO Brdy ohledně obtoku řeky Klabavy kolem
Padrťských rybníků. Bylo zjištěno, že obtočná strouha byla v
minulosti vytvořena načerno. Tok řeky by měl být navrácen tak,
aby ústil do Padrťských rybníků. Starosta obce se rovněž přiklonil
k názoru, aby se tok Klabavy jmenoval opět Padrťský potok.
Navrácení názvu je nutné projednat zastupitelstvem obce.

Projednáno
1. Smlouva o provedení mediace
RO projednala smlouvu o provedení mediace za účelem
vyrovnání dluhu dlužníka v hodnotě 156 tis. Kč. Mediace byla
doporučena soudem, obě strany k tomuto způsobu jednání daly
souhlas. Jedná se o levnější a účinnější variantu mimosoudního
vyrovnání. S dlužníkem bude sepsán zápis o vykonatelném
soudním smíru.
RO Smlouvu o provedení mediace mediátorkou Mgr.
Pavlínou Drtinovou, IČ: 43010342 schválila.
2. Kupní smlouva – V. Hromádka
RO projednala návrh kupní smlouvy ohledně odkoupení
kožených desek se státním znakem obsahující osobní listiny
plukovníka Rudolfa Moskorze z let 1914 – 1945 ohledně působení
vládního vojska v Itálii. Kupní cena za tyto cenné materiály je
10.000 Kč.
RO odkup dokumentů dle Kupní smlouvy mezi V. Hromádkou,
bytem Varnsdorfská 335/19, Praha a obcí Strašice schválila.
3. Smlouva o výhradním poskytování realitních služeb –
PBMax s.r.o.
RO projednala návrh smlouvy o výhradním poskytování realitních
služeb ohledně prodeje nemovitostí v areálu bývalých kasáren.
Předmětem prodeje budou domy na pozemcích st.p.č. 568/69
(cena 3 mil. Kč), 568/63, 568/59 a 568/47 (každý za 2 mil. Kč).
Smlouva je na dobu určitou do 30.6.2017, provize realitní
kanceláři je 5 % z kupní ceny.
RO Smlouvu o výhradním poskytování realitních služeb se
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společností PBMax s.r.o. ohledně prodeje nemovitostí na
pozemcích st.p.č. 568/69, 568/63, 568/59 a 568/47, vše v k.ú.
Strašice schválila.
4. Žádost o odprodej vozidla – M. Červenka
RO projednala žádost o odprodej vozidla Avia 30 – valník. Vozidlo
je určeno k likvidaci. Žadatel navrhuje kupní cenu ve výši 5.000
Kč.
RO prodej vozidla Avia 30, RZ: DO 26-26 za cenu 5.000 Kč
panu M. Červenkovi, bytem Strašice 500 schválila.
5. Žádost o pronájem pozemků – K. Dospělová
RO projednala novou a upřesněnou žádost o pronájem obecních
pozemků za účelem provozování agroturistiky s možností
vyjížděk po CHKO, chovu koní a hospodářských zvířat. Za tímto
účelem bude zveřejněn záměr pronájmu některých pozemků na
hranici CHKO Brdy. Pozemky schválené na minulém jednání RO
žadatelce nevyhovovaly.
RO záměr pronájmu pozemků p.č. 676/1 a 1193/33 vše v k.ú.
Strašice schválila.
6. Žádost o doplnění jednacího řádu Školské rady
RO projednala žádost o doplnění jednacího řádu Školské rady při
ZŠ Karla Vokáče ve Strašicích. Podnět k doplnění vzešel z jednání
školské rady, kdy dojde k doplnění možnosti v nezbytných
případech schválit projednávané záležitosti korespondenční
cestou.
RO doplněný Jednací řád Školské rady při ZŠ Karla Vokáče ve
Strašicích schválila.
7. Žádost o změnu smlouvy – V. Krištofová
RO projednala žádost o změnu subjektu na podnájemní smlouvě
ohledně podnájmu domova pro seniory. Místo fyzické osoby
bude uvedena společnost Countrywide s.r.o., IČ: 03675106. O
změnu žadatelka požádala z důvodu lepší komunikace s úřady,
bankou i klienty. Žadatelka rovněž požádala o možnost zřízení
sídla společnosti na adrese Strašice 605.
RO změnu smlouvy dle žádosti č.j. 20/17schválila. RO zřízení
sídla ﬁrmy Countrywide s.r.o., IČ: 03675106 na adrese
Strašice 605 schválila.
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8. Žádost o odkup budovy – K. Spáčil
RO projednala žádost o odkup budovy na st. p. č. 568/43.
Vzhledem k nákladné demolici žádá žadatel snížení kupní ceny
za m² na polovinu, tedy 75 Kč/m².
RO žádost č.j. 64/17 vzala na vědomí.

15. Žádost o ukončení nájemní smlouvy – I. Novák
RO projednala žádost o ukončení nájemní smlouvy na zkušebnu v
budově č. 16 k 28. 2. 2017.
RO ukončení nájemní smlouvy na zkušebnu dle žádosti č.j.
100/17 schválila.

9. Zpráva z jednání Bytové komise
RO projednala zprávu z jednání Bytové komise ze den 4. 1. 2017.
Komise nepřidělila žádný byt, neboť nebyl žádný volný byt
k dispozici. Příští jednání komise proběhne 1. 2. 2017.
RO zprávu z jednání Bytové komise ze dne 4.1.2017 vzala na
vědomí.

16. Žádost o pronájem zkušebny – M. Novák
RO projednala o pronájem zkušebny v budově č. 16 pro kapelu
Stars are so far.
RO žádost č.j. 101/1 vzala na vědomí. RO záměr pronájmu
místnosti v budově č. 16 schválila.

10. Zápisy z jednání Komise pro partnerské obce
RO projednala zápisy z jednání Komise pro partnerské obce ze
dne 26. 9. 2016 a 5. 12. 2016. V zápise byla vyhodnocena akce ze
17. 9. jako velmi povedená, ač bylo nutné program změnit kvůli
nepřízni počasí. Na rok 2017 jsou v plánu podobné akce jako
v roce 2016 – např. turnaj přípravek, Bahna, výstava chovatelů,
atd.
RO zápisy z jednání Komise pro partnerské obce ze dne 26.9.
a 5.12.2016 vzala na vědomí.
11. Zápis z jednání Komise životního prostředí
RO projednala zápis z jednání Komise životního prostředí ze dne
11. 1. 2017.
RO zápis z jednání Komise životního prostředí ze dne
11.1.2017 vzala na vědomí.
12. Návrh rozpočtu MŠ Strašice
RO projednala návrh rozpočtu MŠ Strašice na rok 2017. MŠ
Strašice požaduje z rozpočtu obce příspěvek ve výši 1,3 mil. Kč.
MŠ Strašice rovněž předložila plán oprav na rok 2017. Na opravy
je v rozpočtu vyčleněno 200 tis. Kč, tyto prostředky budou využity
na výměnu svítidel v tělocvičně a spojovací chodbě, výměnu
koberce, malování, výměnu bojleru, opravu pískovišť, atd.
RO návrh rozpočtu MŠ Strašice na rok 2017 a Plán oprav v MŠ
Strašice na rok 2017 vzala na vědomí.
13. Vlajka pro Tibet
RO projednala žádost Spolku Lungta o připojení se obce k
mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“, která 10. 3. 2017
připomene 58. výročí povstání Tiběťanů proti čínské okupaci
Tibetu. Obec tuto kampaň již v minulosti podpořila.
RO účast obce Strašice v kampani „Vlajka pro Tibet“
schválila.

17. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce
RO projednala znění pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu
obce na rok 2017. Pravidla vymezují, jak o dotaci žádat, na co je
dané prostředky možné využít a jakým způsobem probíhá
vyúčtování a případná kontrola. Žádosti o dotaci na rok 2017
bude možné podávat v termínu od 1. 3. 2017 do 31. 3. 2017,
žádosti je třeba podat na předepsaném formuláři, který je
dostupný na Finančním odboru OÚ Strašice nebo na webových
stránkách obce. Pravidla budou zveřejněna na webu obce. Je
vhodné, aby se s nimi všichni žadatelé seznámili.
RO Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Strašice
v roce 2017schválila.
18. Přílohy k nájemním smlouvám
– Služby obce Strašice s.r.o.
RO projednala návrh příloh k nájemním smlouvám se společností
Služby obce Strašice s.r.o. Přílohy obsahují výši nájemného za
jednotlivé sektory hospodaření. Nájemné za tepelné hospodářství za rok 2017 bude činit 1,08 mil. Kč. Nájemné za skládku bude
činit v roce 2017 8.000 Kč a dále bude hrazeno na účet
pronajímatele 500 Kč za každou uloženou tunu odpadu. Nájemné
za vodohospodářský majetek bude činit 6 Kč/m³ vyčištěné
odpadní vody měřené na výtoku z ČOV.
RO Přílohu č. 19 ke smlouvě o nájmu tepelných zdrojů a
výkonu dalších práv a povinností se společností Služby obce
Strašice s.r.o. schválila. RO Přílohu č. 16 ke smlouvě o nájmu
Řízené skládky odpadů Strašice se společností Služby obce
Strašice s.r.o. schválila. RO Přílohu č. 16 ke smlouvě o
provozování vodohospodářského majetku obce se společností Služby obce Strašice s.r.o. schválila.

14. Příspěvek na pořízení svatovítských varhan
RO projednala dopis ohledně možného příspěvku na pořízení
varhan do Katedrály sv. Víta. Smyslem dopisu je poskytnutí
příspěvku ve výši počtu obyvatel naší obce. Seznam donátorů
bude uveden v pamětní knize. Hlavní město Praha již poskytla 1
mil. Kč.
RO poskytnutí daru ve výši 2.477 Kč na pořízení varhan do
Katedrály sv. Víta schválila.
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Informace z CHKO – katastr Strašice v Brdech
Uplynul první rok po zrušení vojenského újezdu a velké
změně katastrálního členění centrálních Brd. Nyní
přichází období vyhodnocování přínosu nebo negativ
a rizik pro naši obec. Prioritně jsme se zaměřili na složky
integrované záchranné pomoci. Naši dobrovolní hasiči se
zúčastnili několika cvičení a poznávacích výjezdů, aby
měli dobré znalosti o území, kde nově musí zasahovat.
Obecní policii jsme vybavili novým služebním vozidlem
s pohonem všech kol, což usnadnilo celoplošný
monitoring katastrálního území. Bezpečnostní situaci
v Brdech můžeme tedy hodnotit v celku pozitivně. Na
území s provedenou pyrotechnickou očistou provedl Klub
českých turistů ČR vyznačení turistických cest. Bohužel
tato aktivita nebyla z našeho pohledu provedena
dokonale, neboť značení vykazuje mnoho fatálních chyb.
Například na vrchu Lipovsko se objevil název Chlukov,
což je zcela v rozporu s místními poměry a historickým
brdským názvoslovím. Společně se správou CHKO
pracujeme na nápravě řady chyb a nepřesností
v turistickém značení. Rok 2016 přinesl do naší obce
nárůst turistických návštěvníků. Kromě toho, že zvýšený
zájem o návštěvu Strašic a Brd zaznamenal každý občan
pocitově, máme i přesné statistiky o zvýšené návštěvnosti muzea. Státní podnik Vojenské lesy a statky zahájil
již přípravné práce na vybudování návštěvnického centra
na zámečku Tři trubky. Ve zpracovávaném interpretačnímu plánu se podrobně řeší podoba přestavby
zámečku na budoucí Dům přírody. Zúčastnili jsme se
prvního jednání, které se konalo v Jincích za účelem
koordinace dotčených orgánů k uvažované nové instituci
na zámečku. Prostřednictvím našeho muzea a kulturního
odboru se naše obec aktivně zapojila do přípravy zahájení
projekčních prací s důrazem na historické tradice
loveckého zámečku. Naší snahou je také do této lokality
přemístit poslední roubený brdský seník, který nyní stojí
v osadě Velcí na jineckém katastru a je na něj vydán
demoliční výměr. Je jasné, že záchrana tohoto objektu,
musí být prioritou všech kulturně smýšlejících lidí
v Brdech.
V oblasti vodohospodářského segmentu, jsme z našeho
pohledu zaznamenali samé negativní aktivity státních
orgánů a také státního podniku Povodí Vltavy. Hned
v první dekádě ledna roku 2016 svým rozhodnutím
převedlo Ministerstvo zemědělství ČR správu hlavních
vodních toků v Brdech na Povodí Vltavy. Toto rozhodnutí
je v přímém rozporu s deklarací ministrů Brabce a Stropnického, kteří nám ještě na podzim roku 2015 oznamovali, že kromě obecních vodních zdrojů a míst, které
užívá armáda, budou správcem celého území Vojenské
lesy a statky s.p. Státní podnik Povodí Vltavy se okamžitě
pustil do agitace za prosazení svého záměru –
vybudování suchého poldru na řece Klabavě. Náklady na
stavbu by měly dosahovat 650 milionů korun. Výsledkem
by bylo vytěžené údolí mezi Amerikou a zámečkem a také
stavba půl kilometru dlouhé hráze v tomto prostoru nad
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Strašicemi. Obec Strašice, prostřednictvím usnesení rady
obce i zastupitelstva obce, vyslovila zásadní nesouhlas
s budováním podobného megadíla. Na klíčovém zasedání
s tématem protipovodňových opatření, které se bude
konat v dubnu na krajském úřadě, předložíme alternativní
návrh protipovodňové ochrany, který předem zkonzultujeme s našimi partnery – Vojenskými lesy a správou CHKO.
Zahájili jsme práce na novém územním plánu naší obce,
který bude přesně vymezovat možnosti využití celého
katastrálního území. Týká se to zastavěné části obce
a hlavně nově spravovaného území v Brdech. Naší prioritou
je zaručení nezastavitelnosti ploch v bývalém vojenském
újezdu. Celkově lze hodnotit přechod režimu na CHKO jako
poklidný, bez větších problémů. Pozitivem je značný
úbytek vjezdů motorových vozidel do oblasti Brd. Negativem je nedostatek parkovacích míst při hranicích chráněné
krajinné oblasti a také nedostatečné restauračních
a ubytovacích služeb v okolních obcích.
Dovolte mi tedy závěrem vyjádřit naději, že území Brd bude
sloužit pro relaxaci našich občanů v oblasti pěší turistiky,
sběru lesních plodin nebo cykloturistiky. Věřím, že se nám
podaří řádně spravovat zdroje pitné vody, že vyřešíme
protipovodňová opatření, která budou blízká přírodě bez
vlivu různých lobbistických skupin. Rád bych se zasadil
o harmonické soužití brdských obcí, armády, správy CHKO
a státního podniku Vojenské lesy a statky.

Jiří Hahner
starosta obce Strašice
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Zajímavosti ze Základní školy Karla Vokáče Strašice
Školní kolo olympiády z českého jazyka
Na sklonku kalendářního roku proběhl na základní škole další
ročník Olympiády v českém jazyce. Uskutečnilo se školní kolo,
jehož se mohli zúčastnit žáci 8. a 9. třídy, kteří „si věří" alespoň
v některé ze součástí mateřského jazyka.
Tradičně byly úkoly rozděleny do dvou částí. První se týkala řešení
tvaroslovných záležitostí a vyžadovala od soutěžících jistý cit
v nakládání s jazykovými prostředky a jejich obměnami. Druhou
částí byl slohový úkol. Žáci tvořili libovolný slohový útvar na téma
“Moje vzlety a pády".
Nejlépe si v zápolení vedla Markéta Culková z 8. A, která
obsadila 1. místo, dále si velmi dobře vedl Petr Kadeřábek
a Natálie Petercová, oba z 9. A třídy. Nasledovali je Alena
Voříšková, Anna Paulová a Jakub Pilský, všichni z 8. A třídy.
Dva prvně jmenovaní postupují do okresního kola této soutěže,
které se uskuteční začátkem února 2017 v Rokycanech. Přejme
jim tedy mnoho úspěchů!
Mgr. Naďa Kahovcová

Pokračování besed s Policií ČR
V měsíci lednu pokračovaly besedy s tiskovou mluvčí Policie ČR územního odboru Rokycany, paní nprap. Hanou Kroftovou. Tyto
besedy jsou součástí programu prevence kriminality
a sociálně patologických jevů na škole a postupně probíhají ve
všech ročnících školy. Žáci si připomínají základní pravidla
bezpečnosti při jednání s neznámými lidmi a přiměřeně svému
věku si prohlubují své znalosti v oblasti řešení sociálních
problémů.
Ve středu dne 11. ledna absolvovali besedu spojenou s prezentací na interaktivní tabuli žáci sedmé třídy, tématem bylo protiprávní jednání a protidrogová prevence. Žáci se například
dozvěděli, jaký je rozdíl mezi přestupkem a trestným činem, také
se seznámili s nebezpečím užívání návykových látek (drogy,
alkohol, nikotin...). Byli rovněž poučeni o trestně právní
odpovědnosti mladistvých.

Pro žáky 1. - 3. třídy byly v průběhu ledna přichystány besedy
o bezpečném chování doma, při cestě do školy a ve styku s neznámými lidmi. Děti si osvěžily zásady bezpečnosti dopravního
provozu (přecházení vozovky, jízda na kole, dopravní značky),
také si připomněly základy osobního bezpečí doma (opatrnost
v blízkosti elektrických spotřebičů, chemických látek a ostrých
předmětů) i v komunikaci s cizími lidmi (opatrnost, nesdělovat
osobní údaje ani na internetu, nikam nechodit s cizím člověkem).
Děti se velmi živě zapojovaly do diskuse a spoustu věcí již znaly,
proto za odměnu každý dostal rozvrh hodin s obrázky a číslem
Policie ČR.
Mgr. A. Kapolková

Besedy o Brdech
V polovině měsíce ledna pokračovala úspěšná série besed
o Brdech, pořádaná Muzeem Středních Brd ve Strašicích ve
spolupráci s Místní knihovnou Strašice. V malém sálu Společenského domu ve Strašicích se zúčastnili šesťáci a deváťáci velmi
poutavé přednášky na téma "CHKO Brdy". Přednášejícím byl
pan RNDr. Martin Lang, který si připravil zajímavou prezentaci
o CHKO Brdy, jež v lednu oslavila první výročí svého vzniku.
Pan doktor Lang seznámil děti se smyslem a fungováním CHKO
a s jejími cennostmi v oblasti živé i neživé přírody. Stranou
nezůstala ani ochrana krajinného rázu. Děti poslouchaly velmi
pozorně, neboť mnoho míst v Brdech již navštívily a tato krásná
krajina jejich domova jim nebyla lhostejná. S velkým zájmem
proto zhlédly obrázky významných brdských kopců a dalších
míst v Brdech a také fotograﬁe chráněných zvířat i rostlin.
Již dříve absolvovaly děti nesmírně přínosné přednášky z regionální brdské historie, které pro ně přichystal pan Mgr. Tomáš
Makaj. Spolupráce s muzeem bude pokračovat i v měsíci únoru,
kdy přijdou na řadu třídy prvního stupně.
Mgr. M. Paulová

Žáci 6.A poslouchají přednášku Dr. M. Langa
Třeťáci na besedě s Policií ČR
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Okresní kolo dějepisné olympiády

Zimní radovánky

V úterý dne 17. ledna proběhlo v rokycanském gymnáziu okresní
kolo dějepisné olympiády, kterého se celkem zúčastnilo 23 žáků.
Tematické zaměření již 46. ročníku této soutěže bylo „Marie
Terezie – žena, matka, panovnice - aneb Habsburkové
18. století".
Z naší školy postoupila tři děvčata z osmé třídy, která zvítězila ve
školním kole. Všechna tři děvčata se umístila na velmi
pěkných místech, za což jim patří náš velký dík! Úžasné
druhé místo obsadila Anička Paulová, která dokonce nechala
za sebou všechny gymnazisty. Krásně se umístila i Alena
Voříšková na 4. místě a Zuzka Lexová se svým 10. místem
patřila rovněž mezi úspěšné řešitele. Krajské kolo soutěže se
bude konat na jaře v Plzni.
Mgr. Jitka Brejchová

V hodinách tělesné výchovy si žáci v měsících prosinci a lednu
užívali pravé zimní počasí se všemi radovánkami, které k zimě
neodmyslitelně patří. Menší děti chodily v hodinách tělesné
výchovy a také se školní družinou bobovat a sáňkovat pod kostel,
starší žáci rozvíjeli v hodinách TV své sportovní umění při různých
sportech - bruslení, jízdě na běžkách, bobování a dalším pohybu
na čerstvém vzduchu. S panem učitelem Mgr. Jiřím Monhartem a paní učitelkou Mgr. Pavlou Hrazdilovou vyzkoušeli lední
plochu Dvorského a Veského rybníka, proběhli se v běžkařské
stopě po okolí obce a také se vyřádili při hrách na kopci pod
kostelem.

Sedmačky s paní učitelkou P. Hrazdilovou na bruslích

Příspěvky sestavila Mgr. Marcela Paulová
Deváťačky s paní učitelkou P. Hrazdilovou pod kostelem

Ptáci versus zima a jejich přikrmování ?
Ptáci, kteří neodletěli do teplých krajů, potřebují naši
pomoc. Od jara do podzimu nám na zahradě regulovali
hmyz, takže si to zaslouží. Hlavním důvodem zimního
přikrmování je obvykle potřeba pomoci jednotlivým druhům
v našem okolí k přežití zimního období. V zimě ztrácejí ptáci
za chladných nocí až 10% své tělesné hmotnosti. Místa
s krmením musí být ptákům známá a to již před prvními
mrazíky, aby je mohli využívat bez dlouhého hledání.
Zásadou je krmit kvalitní potravou, rozhodně ne zbytky
kuchyňských jídel, která jsou kořeněná a slaná, ptákům
nedáváme ani i chléb a sladké pečivo či uzeniny. Základem jsou semena slunečnice. Ovšem čím pestřejší potravu
ptákům nabídneme, tím více druhů bude naše krmítka
navštěvovat. V dnešní době vystupuje do popředí také
důležitost kontaktu s ptáky. V tomto ohledu přináší zimní
přikrmování důležité poznatky a podporuje pocit sounáležitosti s přírodou. Čím víc o ptácích víme, tím lépe jim
můžeme do budoucna pomoci. Dalším důvodem může být
očekávaná pomoc ze strany opeřenců. Naučíme-li si na
naše krmítka chodit sýkory, postarají se nám v létě o biologické čištění stromů v naší zahradě. Na krmítka patří určitě
různá semena. Ideální kombinací může být slunečnice
a zadina. Slunečnice slouží jako energetická bomba pro
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hmyzožravé ptáky, na jejichž jídelníčku se semena
v zimě běžně objevují. Dobrým zdrojem pro ptáky
preferující živočišnou potravu je hovězí lůj. Stříška
krmítka by měla dostatečně přesahovat přes základnu, aby
potrava zůstala suchá. Důležité je umístění na přehledném
místě v dostatečné vzdálenosti od možných skrýší predátorů. Přítomnost křoví v bezpečné vzdálenosti je žádoucí.
Ptáci jej používají jako kontrolní pozorovatelnu před příletem
na krmítko. Divokému ptactvu byste neměli pomáhat
pouze za mrazu a sněhu. Místo s krmením má pro zvířata
účinek i na jaře, v létě a na podzim, jelikož přirozená
nabídka živin je v důsledku zásahů člověka stále menší.
Celoroční krmení vyrovnává nedostatek živin, a nabízí tak
mladým ptákům větší šanci na přežití. Během hnízdění mají
ptačí rodiče výrazně vyšší spotřebu energie. Za chladnějšího
počasí se hmyz nevyskytuje. Díky přikrmování se zvyšuje
úspěšnost sezení na vejcích. V létě hledají potravu ptáci, kteří
právě vyletěli z hnízda. Kolem poletují mladí ptáci hledající
vlastní revír a poznávají místa, kde najdou krmení a která pro
ně budou v zimě důležitá pro přežití. Celoroční krmení tak
našim opeřeným přátelům v žádném případě neškodí,
nýbrž je důležitým přínosem k ochraně ptactva.
Za ČZS Strašice – Miroslav Hofman
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Z dějin zahrádkářů ve Strašicích – 49. část.
V minulém čísle jsem Vám připomněl rok 2004 a tak v
dnešním vzpomínání se projdeme rokem 2005. Po uvítání
předsedy př. Vaňka a za přítomnosti starostky obce paní
Drahokoupilové, pokračoval předseda zprávou a vyhodnocením za uplynulé období. V kronice není nikde uvedeno,
kdy se tato VČS konala, ale z dokumentace je poznat, že se
konala v restauraci u Andělů ve Dvoře. Podle předložené
zprávy byl rok 2005 z pohledu pěstitelů – zahrádkářů špatný
co do úrody ovoce. Dubnové mrazy poškodily z 90 % narašené pupeny. Trvalé květnové deště a nízké teploty
zapříčinily špatné opylení a deštivé období v letních měsících pomohlo k rozvoji houbovitých chorob a škůdců. Došlo
rovněž k velkému rozmnožení slimáků a napadení zeleniny
plísní bramborovou. Úroda jablek byla minimální a nekvalitní

a proto se ani v moštárně nemoštovalo a to ovlivnilo
i ﬁnanční příjem do pokladny spolku. ZO měla v té době
80 členů z toho 13 takzvaných „čestných členů“ t. nad 80 let.
V tomto roce zemřeli paní Chytrá Jiřina, Růžičková
Stanislava a pan Sova Antonín. Došlo rovněž k ocenění za
dobrou práci Republikovou radou ČZS, kdy přítel Vladislav
Fiala obdržel diplom „Zasloužilý zahrádkář“. Po celkovém
zakončení předseda poděkoval všem za práci a popřál všem
členům lepší počasí a lepší úrodu v roce 2006. Po ukončení
schůze následovalo kulturní vystoupení s hudbou pana
Elicara a zpěváků ZO Fiali a Šlapáka. Příští pokračování
bude o roku 2006.
ČZS M. Hofman

Velký sál Společenského domu
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Vyjádření k článku p. Nerada
Takže jen krátce k nesmyslům, které p. Nerad napsal v lednovém
čísle časopisu Barňák. Je jasné, že nečetl článek p. místostarostky dost pečlivě. Naše strana prošla docela novým složením
a sami jsme nevěděli, jak volby v roce 2014 dopadnou.

P. Nerad jednou ve svém článku napíše, že se v Alternativě se
svojí partou domluvili na složení rady a podruhé zase napíše, že s
žádnou variantou nepřišli. Takže někdo tady opravdu nemluví
pravdu!!!

Ano, přiznávám, že jsem s p. Neradem mluvil na ulici, což nelze
považovat za jednání o založení možné koalice. O svém rozhovoru jsem členy ČSSD ve Strašicích informoval, ale na radu
starších a zkušenějších členů, kteří již měli s p. Neradem špatné
zkušenosti, nám bylo doporučeno s Alternativou v žádném
případě do koalice nevstupovat.

O tom, že měla p. Buchová po volbách jednání s ODS na vzniku
koalice jsem věděl, protože byla pověřena jednáním členy ČSSD.
O možném odchodu z ČSSD ale nikdy neuvažovala. Ve svém
posledním článku se p. Nerad opomněl zmínit, že mi volal s tím,
abych si p. místostarostku srovnal, za její prosincový článek.
Myslím si, že by naopak členové Alternativy měli domluvit p.
Neradovi za jeho nesmyslné a lživé články v časopise Barňák.

V prosincovém čísle Barňáku p. místostarostka napsala, že byla
pověřena za ČSSD jednat na vzniku možné koalice. O návrhu p.
Nerada, že by p. Buchová měla dělat místostarostku a já člena
rady vůbec nevím, takže to nemohla vědět ani p. Buchová. My
jsme slyšeli o úplně jiném návrhu a to, že místostarostou by měl
být p. Nerad, což nepřicházelo z naší strany vůbec v úvahu.
Jedno volební období, kdy byl místostarosta, nám stačilo.
Nechápu, proč p. Nerad mluví o nějakých slibech. ČSSD mu
žádný slib nedala!
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Nakonec jsem rád, že jsme volili koalici s ODS. Zvolili jsme
stranu rozumnou, se kterou nemáme žádné neshody a vždy se
domluvíme.
J. Kotnauer, zastupitel obce
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Jak se žije v partnerské obci Markt Hohenfels
(Vánoční a novoroční promluva starosty B. Grafa k občanům)
Zdroj: Mitteilungsblatt z ledna 2017
Překlad - Ing. František Nerad – zastupitel Alternativa pro Strašice
Milé spoluobčanky a spoluobčané, i když počasí, které vládlo
v době psaní této zprávy před redakční uzávěrkou, nesvědčilo
o „Bílých Vánocích“, ukazuje náš kalendář na adventní čas, což
znamená, že svatý večer již není daleko. Již o týden později
můžeme starý rok uzavřít a těšit se na nový. Mnoho přání je, aby
předvánoční čas byl časem klidu, ale mnohdy je opak pravdou.
Nakonec máme v svých rukách, jak hekticky, nebo klidně se
budeme v tento čas cítit. Pro mě tedy je opět třeba předložit Vám
krátký přehled událostí minulého roku a poděkovat.
Na velmi dobrý průběh provozu mateřské školky po rozsáhlé
sanaci jsme si už zvykli a považujeme ji za samozřejmost.
Aktuálně v ní máme 81 dětí. Parkovací možnosti před budovou
byly podle stavebních možností zlepšeny. V základní škole
nejsme ještě tak daleko, jako v mateřské škole. Největší části
opravy je přes enormní těžkosti pracujících řemeslníků dosaženo,
takže je již možné pro 70 dětí využívat moderní učební podmínky
ve světlých učebnách. Malé věci bude ještě nutné dokončit.
Pokud vše půjde dobře, bude to za pár měsíců dokončeno.
Školní rodina zde ukazuje hodně porozumění a vědí, jak důležité
bylo provést sanaci na moderní budovu.
První část zlepšení pokrytí DSL byla provedena. Když si vzpomenete, jak začínaly rozsáhlé zemní práce v dubnu, musíme být
spokojeni, jak to pokračovalo. Část těchto portů je již v provozu.
Na části jsou ještě nutné dokončovací práce tak, aby na jaře bylo
možné počítat s dokončením. Pro druhý krok, ve kterém bude 48
portů zlepšeno, již běží podpora ﬁnancování.
Finanční příspěvek obecního obchodu byl přes vysokou podpůrnou částku přes 200.000 Euro.
Nabíjecí stanice pro elektroautomobily na náměstí již rok
v provozu a byla také využívána. Nabíjecí stanice pro elektrokola
bude teprve na náměstí postavena. K oběma nabíjecím stanicím
byla použita dotace. Na ulici Galgenbergweg v Hohenfelsu byly
demontovány elektrické sloupy a byl položen zemní kabel.
Na konci roku provedlo obecní zastupitelstvo důležité rozhodnutí
a schválilo nákup domu BRK (BRK – Heimes). Předcházely tomu
dva roky jednání. Tento objekt bude v dalších létech vyžadovat
velké náklady.
Mosty přes Pstruhový potok (Forellenbach), které jsou používány
v obci, ale také jako spojovací cesta ve směru z Ammenhofu na
Ammerlacker jsou dle plánů hotové a v příštím roce budou
dokončeny. Bohužel byla opět posunuta rekonstrukce vodovodu
v Ammenhofu. Bude však zahájena v krátké době.
Pro sanaci kostela v Granswangu je nutné spočítat náklady
a hledat možnosti ﬁnancování, aby tato památkově chráněná
budova byla uvedena do uspokojivého stavu. Totéž platí i pro
kapli v Kleinmittelsdorfu.

Před rokem jsme oslavili pětileté trvání Partnerství s českou obcí
Strašice. Také v minulém roce se úsilí o prohloubení vztahů
nezmenšilo. Musíme dále hledat oboustranně další příležitosti,
aby přátelství rostlo. Opět jsou velké plány pro příští rok.
Máme také druhý rok mezi námi v Hohenfelsu a Großbissendorfu
žadatele o asyl. Ubytování v Großbissendorfu již nebylo prodlouženo. V Hohenfelsu je ubytováno asi 20 osob. Je to asi třetina
těch, kteří zde byli předloni. Počáteční problémy byly vyřešeny
nebo se řeší. Komisařka pro uprchlíky paní Martha Girullis se
svým týmem s dobrovolnými pomocnicemi a pomocníky udělala
významný příspěvek k přátelskému soužití.
Vloni byl opět v dvouletém turnusu vyhlášen Občanský svátek.
Spolky a různé ﬁrmy se opět podílely na ideálním průběhu tohoto
svátku. Bez jejich zapojení a práce dobrovolníků by se tento
svátek neuskutečnil. Proto jim musím jménem návštěvníků
poděkovat. Můj zvláštní dík patří také zaměstnancům obce. Jak
na radnici, tak v údržbě, tak v čističce odpadních vod nebo
v čistících službách, především byly úkoly plněny svědomitě
a spolehlivě. Za aktivity spojené s prací na časopisu
Mitteilunsblatt děkuji paní Edeltraud Kotzbauerové s dobrovolníky pro výrobu a roznášení. Pan Albert Vogl měl zde podíl, jako
„Hohenfelský historik“ a doprovod fotograﬁí dodával pan Simon
Vogl.
V tomto bodě musím svůj další dík věnovat inzerentům
v Mitteilungsblatt. S jejich inzerátními platbami bylo možné zajistit
tisk bez dalších nákladů.
V 10-ti zasedáních obecního zastupitelstva v tomto roce se zajistil
dobrý vývoj a dalekosáhlá rozhodnutí, jako poslední příklad
uvádím „BRK-Heim“. Na mnoha otevřených věcech se podíleli.
Za tuto dobrovolnou práci jim patří můj velký dík. Zvláště děkuji
mým dvěma zástupcům, 2. starostovi Volkeru Kotzbauerovi
a 3. starostce Karin Dechantové, kteří byli vždy připraveni, když to
bylo potřebné. Bez jejich dobrovolné práce by byl náš společný
život v obci nefunkční. To známe z velké politiky už dlouho, že
mnohdy není taková práce uznávána, což v naší komunitě už
známe, a proto to u nás funguje. Je mnoho oblastí, ve kterých je
dobrovolnictví potřebné. Mám na mysli hasiče, knihovnu,
skupinu AGENDA, nebo ve spolcích. Také archivnictví a kurátorství, také pomoc seniorům a pracovníkům pro rovné příležitosti, nebo porotcům patří příkladná pozornost. Těm všem chci ve
jménu celé obce opravdu srdečně poděkovat. Společně s tím
prosím, aby je nasazení a úsilí neopouštělo.
Pro vánoční čas a pro poslední týden roku přeji vše dobré.
Aby vám zbylo kousek času na zotavení. Každému, kdo nemá
dobré zdraví, přeji dobré zlepšení. Do nového roku přeji především štěstí, zdraví a dostatek tvořivosti.
Vás Bernhard Graf - 1. starosta
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Ledový leden i v muzeu
RNDr. Martin Lang, Mgr. Tomáš Makaj
Za dveřmi a okny mrzlo, až praštělo. Vila byla příjemně
vytopená, ale v Dřeváku klima na kožich, čepici a šálu. Jen
přímotopy na „sociálkách“ jely naplno, aby nezamrzla voda
a odpady.
Krátce po polovině ledna jsme zahájili pravidelný provoz
pro veřejnost (středa 13 – 17, sobota a neděle 10 – 12
a 13 – 17 hodin). Návštěvníci se ale nehrnou, čemuž se asi
nelze divit. Kdo už jde ven, oblékne se teple a vyrazí na Brdy
na krásnou procházku, anebo připne běžky. Sice jsme byli
bez návštěvníků, avšak to neznamená, že jsme se oddali
sladké zahálce. Dál se věnujeme evidenci a inventarizaci
sbírkových předmětů.
Nádherný dar jsme získali ze strašického Klubu vojenských
důchodců. Pánové, bohužel, končí svou organizovanou
činnost, a tak díky nim přibyly krásně a pečlivě vedené
kroniky klubu. Spolu i s kronikami vojenskými. Léta činnosti
a práce budou uloženy v dobrých rukou pro další generace.
K tomu krásná nabídka k převzetí i trojrozměrných
předmětů, jako jsou znaky, pamětní medaile apod. Určitě
značnou část z tohoto daru vystavíme ve stálých
expozicích. Kroniky postupně digitalizujeme a pořídíme
kopie, které budou k disposici nejen pro naše bádání a
výzkum strašické historie, ale i pro zájemce o brdské
vojenské dějiny. Páni důstojníci, srdečně děkujeme!
Jmenovitě pánům Jaroslavu Samitánovi a Josefu
Veselému. Zajímavý a objemný dárek nám přichystala
strašická ZŠ Karla Vokáče. Přebíráme plné vybavení
někdejší školní fotokomory. Zatím do depozitáře, protože
se stálou expozicí se toto téma poněkud rozchází. Ale
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předpokládáme, že v budoucnu vytvoříme příležitostnou
výstavu, aby si dnešní děti digitální éry dokázaly představit,
jak vznikala fotograﬁe klasickou mokrou cestou. U školy
ještě chvilku zůstaňme. V lednu proběhly v Malém sále SD
další přednášky o CHKO Brdy pro druhý stupeň.
Mgr. Tomáš Makaj odevzdal odborný článek pro „
Prameny a studie“ Národního zemědělského muzea, který
se týká loveckého zámečku Tři Trubky v Brdech. Příspěvek
je věnován ve své první části stavebně historickému vývoji
této zajímavé stavby z konce 19. století, kdy oslovil rod
Colloredo – Mansfeldů významného architekta a urbanistu
Camilla Sitteho, jenž projektoval i první etapu třítrubeckého
areálu. Od roku 1890 až do současnosti se zde odehrála
celá řada zajímavých historických událostí, které měly také
vliv na vzhled zámečku v exteriéru i interiéru. Druhá část
článku tedy zachycuje pohled na běžný život na tomto
původně šlechtickém sídle. Historickým děním na katastru
obce Strašice byla i proložena přednáška T. Makaje „
Střední Brdy literární a umělecké“, která se odehrála
v budově Západočeské galerie v Plzni. Hojná návštěvnost
ukázala, že téma Brd je stále aktuální.
Výstavou obrazů Martina Korandy z loňského roku jsme
zahájili a před pauzou i ukončíme provoz Výstavní síně.
Chystáme, novou, větší, rozšířenou o další prostor
bývalého služebního bytu. Hotovi bychom měli být do
konce března.
Všem přejeme krásné další zimní dny, plné slunce a sněhu!
Na snímku: vzpomínka na leden 2010. I ve sněhu pokrývači
pracovali na střeše muzejního Dřeváku.
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O hradu, který nebyl…
Mgr. Tomáš Makaj
Zajímavé jméno má vrch Lipovsko nedaleko Strašic, které bývá
zpravidla odvozováno od lip. Ty měly být vysázeny na vrchu
v období třicetileté války, kdy se zde ukrývali lidé před nájezdy
loupeživých Švédů. Tolik tedy vyprávění lidových písmáků. Je
pravdou, že koncovka -sko, poukazuje na zaniklou lokalitu.
A skutečně zde byly také zjištěny některé archeologické lokality.
Zajímavou informací je zmínka o existenci středověkého hradu,
kterou poprvé uvedl do literatury August Sedláček ve svém
rozsáhlém díle „ Hrady, zámky a tvrze království českého“. To bylo
v roce 1883. O dvě desítky let dříve byl na Lipovsku učiněn nález
jakýchsi kanálků, a střepů z velkých nádob. Tato informace byla
později uveřejněna v Památkách archeologických. O existenci
hradu se pochybovalo již od uveřejnění této informace. Místní
přírodovědný spolek a osvětový spolek Neruda pod vedením
MUDr. Viléma Pobudy nám zanechal některé informace o nálezech podkov či střepů. Zápisy byly provedeny v roce 1890
a samotné pokusy s prospekčním hledáním činili ColloredoMansfeldští lesníci. Ti potvrdili pochyby o existenci hradu, ale
podařilo se jim ověřit jinou nedalekou lokalitu na úpatí „Kamenné“
směrem ke Strašicím. Ta byla známa již po roce 1850, kdy ji
objevil jako dítě pan Šmolík. Ten, ovlivněn romantickým pohledem na české archeologické vykopávky, později identiﬁkoval
naleziště jako slovanské obětiště s mohylami a se střepy z
popelnicových nádob. O hradu na „Lipovsku“, ale místní
obyvatelé a turističtí nadšenci doposud nevěděli, tedy až do výše
zmíněného roku 1883. Od té doby byl hrad hledán a uváděn
i v literatuře. Při bližším studiu deníků Augusta Sedláčka zjistíme,
že ve Strašicích v letech 1879 - 1882 nebyl a tak přijal informaci
o Lipovsku zřejmě jako zprostředkovanou informaci od zdejšího

Lipovsko - kolomazná pec

vlastivědného pracovníka. Dnes se domníváme, že tímto polupracovníkem mohl být řídící učitel Antonín Drachovský. August
Sedláček navštívil nedaleké třítrubecké údolí až v roce 1923, tedy
ve svých 80 letech. Jel tehdy automobilem navštívit lovecký
zámeček. Tehdy se ještě neznámý hrad „Lipovsko“ vyskytoval na
mapách a v turistických průvodcích. Otec české kastelologie
ostatně přiřkl jméno i jinému strašickému hradu. Neznámý „starý
zámek“ nedaleko samoty Melmatěj dostal název „Vimberk“ a ten
mu zůstal dodnes. Teorie hradu na Lipovsku byla opuštěna již ve
třicátých letech minulého století. Hrad zmizel i ze slavné Vilímkovi
mapy. Jen příběh plný tajemna zůstával dál. V letech 1998 - 2005
byl celý vrch Lipovsko podroben výzkumu ve spolupráci s týmem
archeologa doc. Karla Nováčka. V rámci projektu „Opomíjená
archeologie“ se podařilo identiﬁkovat několik výrobních areálů ze
13. století. Jednalo se o pracoviště tehdejších dehtářů, kteří zde
vybudovali i několik sezónních sídlišť. Na samotném vrcholu
Lipovska se podařilo pak identiﬁkovat dehtářskou pec s rezervoárem na vodu (na vedlejším snímku). Její datování je možné do
17. - 18.století. U starších pecí se našel dostatek střepových
nálezů, které bylo možné datovat do druhé poloviny 13. století.
Bohužel hrad se žádný nepodařilo najít… A tak se naše pozornost
soustředila na záhadné místo u Kamenné. Tam se místo „slovanského obětiště“ podařilo identiﬁkovat malou tvrz typu motte, ale
to už je zcela jiný příběh…
Z knihy 100 zajímavostí ze starých Brd - nakladatelství Starý Most
– Plzeň. Knihu si můžete zakoupit či zapůjčit v Místní knihovně ve
Strašicích.
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