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Životní jubileum oslavil kronikář obce Petr Prokůpek. Připomenutím tohoto významného okamžiku bylo zahájení výstavy ve strašickém muzeu
Středních Brd. Výstava je přístupná i během následujícího měsíce vždy v otevírací době.

Z obsahu:

Zápis z Rady obce č. 57/08/17 (2.8.2017); Obecní policie informuje; Zajímavosti ze Základní školy Karla Vokáče Strašice;
Školka nám omládla; Strašičtí chovatelé připravili 34 výstavu drobného zvířectva; Základní organizace ČZS Strašice informuje;
Koncert duchovní hudby uzavřel letošní svatovavřinecké posvícení; Prázdninové dny v Markt Hohenfelsu;
Muzeum na konci letošních prázdnin, Pozvánka na výstavu „Pytlácké historky“ a na křest knihy…

Zápis z Rady obce č. 57/08/17 (2.8.2017)
J. Hahner, E. Buchová

Doklady a informace na vědomí
RO byl předložen Zápis z jednání výkonného výboru Vodohospodářského sdružení Rokycanska ze dne
20.7.2017. RO byl rovněž předložen zápis z jednání Valné
hromady tohoto sdružení ze dne 26.6.2017. Zápisy budou
zveřejněny na webu obce.
Obci Strašice byl zaslán na vědomí dopis ohledně ukončení působnosti pátera Petra Konopíka v rokycanské farnosti, nástupcem bude od 1.8. páter Marek Winiarski.
Obec Strašice byla informována, že na území CHKO
Brdy byla v oblasti Přední Záběhlé vystavěna trhací jáma
k zneškodňování nalezené munice, ochranné pásmo činí
1 km, do této oblasti se nedoporučuje vstupovat. Trhací
jáma bude v provozu od 8 do 14 hod. Informace o umístění trhací jámy bude zveřejněna na webu obce.

Projednáno
1. Žádost o pronájem pozemku – S. Vaniš

RO projednala žádost o pronájem pozemku p.č. 1172/3
za účelem zřízení pastviny.
RO záměr pronájmu p.č. 1172/3 v k.ú. Strašice
schválila.

2. Žádost o uzavření nájemních smluv – American
Way Reality spol. s r.o.

RO na minulém jednání projednala žádost společnosti
American Way Reality spol. s r.o. ohledně uzavření nových nájemních smluv na pozemky, které doposud využívala společnost American Way Solar spol. s r.o., která je
v procesu likvidace.
RO pronájem pozemků schválila.

3. Žádost o finanční příspěvek – P. Vlček

RO projednala žádost o finanční příspěvek ve výši 5.000,Kč na rekonstrukci koupelny v bytě č. 10 v domě č.p.
560. Žadatel uvádí, že koupelna je v katastrofálním stavu, je tam pouze betonová podlaha, umakartové jádro je
zohýbané.
Dle sdělení správce BF byla provedena částečná oprava
bytu na náklady správce, dále byla žadateli proplacena
dlažba v hodnotě 2.184,- Kč, která nebyla doposud osazena, dále byl proplacen plynový sporák, PVC a nákup
primalexu.
RO žádost neschválila.
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4. Rozbor hospodaření - Inzula

RO projednala Rozbor hospodaření správce BF firmy
Zdeněk Smejkal – INZULA k 30.6.2017. Výnosy byly
k 30.6. ve výši 6,468 mil. Kč, výdaje byly ve výši 2,422
mil. Kč, odvod z hospodářské činnosti do rozpočtu obce
činil 3,098 mil. Kč. K 30.6. nebyl evidován žádný volný
byt, bylo přijato 107 objednávek oprav.
RO Rozbor hospodaření firmy Zdeněk Smejkal –
INZULA k 30.6.2017 schválila.

5. Zápis z jednání Komise pro partnerské obce

RO projednala zápis z jednání Komise pro partnerské
obce ze dne 17.7.2017. Komise se mimo jiné zabývala
návštěvou občanů Markt Hohenfels v Brdech, která by
měla proběhnout v září. Posvícení se zúčastní zástupci
chovatelů z Markt Hohenfels.
RO Zápis z jednání Komise pro partnerské obce ze
dne 17.7.2017 vzala na vědomí.

6. Zápis z jednání Komise pro občanské
záležitosti

RO projednala zápisy z jednání komise pro občanské záležitosti ze dne 29.5. a 26.6.2017.
RO Zápisy z jednání Komise pro občanské záležitosti
ze dne 29.5. a 26.6.2017 vzala na vědomí.

7. Rozbor hospodaření – ZŠ Strašice

RO projednala Rozbor hospodaření Základní školy
Strašice k 30.6.2017. Z rozpočtu zřizovatele byla škole
poskytnuta částka 1,8 mil. Kč. Výdaje byly ve výši 1,352
mil. Kč.
RO Rozbor hospodaření ZŠ Strašice k 30.6.2017
schválila.

8. Rozbor hospodaření – MŠ Strašice

RO projednala Rozbor hospodaření Mateřské školy
Strašice k 30.6.2017. Z rozpočtu zřizovatele byla školce
poskytnuta částka 700 tis. Kč. Výdaje byly ve výši 674 tis.
Kč.
RO Rozbor hospodaření MŠ Strašice k 30.6.2017
schválila.
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9. Podání žádosti o dotaci

RO projednala návrh na podání žádosti o dotaci na revitalizace areálu Dukly. V areálu je počítáno s travnatou
plochou na různé sporty, inline dráhou, ohništěm, měly by
zde být šatny a další zázemí. Areál by měl být určen pro
širokou veřejnost.
RO podání žádosti o dotaci na Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy do programu Státní podpory
sportu schválila. RO se zajištěním vlastních prostředků na dofinancování akce souhlasila.

10. Jmenování vedoucí odboru

RO projednala návrh tajemníka OÚ Strašice, aby vedoucí Hospodásřko-správního odboru byla jmenována
Ing. Zdeňka Lazebníková, která byla výběrovou komisí
vybrána jako nejvhodnější uchazeč. Do výběrového řízení
se přihlásilo 12 uchazečů, z toho 7 se dostavilo na pohovor před výběrovou komisi.

RO jmenovala Ing. Zdeňku Lazebníkovou vedoucí
Hospodářsko-správního odboru.

11. Vyhodnocení zaslaných nabídek – Oprava
místní komunikace

RO projednala zaslané nabídky na opravu místní komunikace uvnitř sídliště U hřiště. Do podatelny byly doručeny 4
nabídky, z nichž vítěznou předložila společnost BAGGER
BS s.r.o. Cena za opravu komunikace bude 1,191 mil. Kč.
RO jako vítěznou nabídku předloženou nabídku společnosti BAGGER BS s.r.o., IČ: 05527601, za cenu
1 191 937,50 Kč schválila.

12. Zpráva z jednání Bytové komise

RO projednala zprávu z jednání Bytové komise ze dne
2.8.2017. Komise doporučila přidělit byt 2+1 v č.p. 461 S.
Loskotové. Příští jednání komise proběhne 6.9.2017 od
16,30 hodin.
RO přidělení bytu dle doporučení Bytové komise ze
dne 2.8.2017 schválila.

Vyhodnocení – informační zpráva za měsíc
červenec a srpen 2017
Za měsíce červenec a srpen řešila OPS tyto přestupky:

Doprava:

96 x přestupek – řešeno v příkazním řízení ( rychlost, CHKO )
46 x oznámení odboru dopravy
6 x přestupek cyklisté

Veřejný pořádek:
Občanské soužití:

7 x přestupek

Proti majetku:

3 x přestupek, 1 x TČ - krádež
auta

OZV č. 2/2012:
OZV č. 2/2015:

7 x přestupek

Nález věci:

doklady, batoh, klíče, průkaz totožnosti, jízdní kolo

Ověřování pobytu/asistence vystěhování, otevření
bytu:

3x

Řešení stížnosti občanů:

3x

Součinnost s PČR OO
Hrádek:

4x

Kontrola mladistvých na
požívání alkoholu:

4 x, z toho 1 x zjištěna návyková
látka
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4 x přestupek

9 x přestupek

tel.: 371 585 731

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

Veřejný pořádek
Odkládání odpadů (likvidace) nepotřebného materiálu
z aut, plasty, pneumatiky, odpad z domů - části kuchyňské
linky, WC, umyvadlo, koberec, pračka, televize, šaty, peřiny, části polyesteru, papírové krabice a další - u kontejnerů. K těmto účelům je sběrný dvůr a navíc kontejnery
pro oděv a obuv, které jsou umístěny v sídlišti za OÚ,v
kasárnách za SD a na návsi u Libuše.
Kontejnery na bioodpad jsou již osazeny v každé
části obce Strašice, a to na Huti u Padrťského potoka,
v Koutě a ve Dvoře. Již jsou osazeny na místech přístřešky s oznámením, co je možné dát do kontejneru a co ne.
V těchto kontejnerech na bioodpad však nalezneme plastové pytle, dřevěné židle a další. Dokonce byl i případ vyhozeného koberce s podkladovým materiálem (mikrolon).
Toto jsou ukázky, jak někteří občané páchají přestupky
proti veřejnému pořádku a kazí tak vzhled obce.
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sídliště na Huti

v kasárnách

sídliště na Huti

nad restaurací Pošta

V době prázdnin a dovolených byl zvýšený počet vozidel
projíždějících obcí, a tudíž i nárůst přestupků v dodržování rychlosti v obci. Dále se zvýšil i počet přestupků v dopravě, především nedodržením zákazu vjezdu do CHKO
Brdy, kdy téměř denně řešíme porušení.

Dne 4. 9. začíná žákům opět povinná školní docházka
a do školy poprvé nastoupí žáčci prvních tříd. Žádáme
proto rodiče, aby první dny doprovázeli své děti do
školy a naučili je zásady správného a bezpečného
přecházení komunikace.

Dne 7. 10. 2017 se od 13.00 do 16.30 hod uskuteční
v naší obci akce Tour de Brdy –cyklomaraton pro veřejnost i závodníky na horských a silničních kolech. Start
bude probíhat od kasáren okolo OÚ směrem do VVP. Pro
děti bude závod na okruhu v kasárnách, popř. na bývalém
hřišti Dukla. Tento závod jako každoročně bude probíhat
za plného provozu, proto žádáme občany, aby uposlechli pokynů pořadatelů, policie a respektovali dodržování
pravidel silničního provozu (chodci, cyklisté, řidiči motorových vozidel), aby na této trase nedošlo ke zbytečné kolizi
(dopravní nehodě).

Upozorňujeme všechny cyklisty, že stále provádíme bezplatnou registraci jízdních kol. K registraci jízdního kola
je zapotřebí OP, jízdní kolo včetně dokladů o jeho nabytí,
u dětí mladších 15 let přítomnost jednoho z rodičů (Info:
371 585 731, 724 188 102).

Doprava
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Tato služba pro občany je bezplatná.
Ing. Frajt Luboš - velitel Obecní policie Strašice
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Zajímavosti ze Základní školy Karla Vokáče Strašice
Začal nový školní rok 2017/2018

Přejeme všem žákům naší Základní školy Karla Vokáče ve Strašicích, aby tento nadcházející školní rok byl pro ně úspěšný a aby ve škole zažili plno hezkých chvil. Rodičům přejeme hodně trpělivosti a radosti z úspěchů svých dětí.

Organizace školního roku 2017/2018
Zahájení školního roku: pondělí 4. 9. 2017
Podzimní prázdniny: čtvrtek 26. 10. a pátek 27. 10. 2017
Vánoční prázdniny: budou zahájeny v sobotu 23.
12. 2017 a skončí v úterý 2. 1. 2018. Vyučování začne
ve středu 3. 1. 2018.
Ukončení I. pololetí: středa 31. 1. 2018
Pololetní prázdniny: pátek 2. 2. 2018
Jarní prázdniny: 12. 3. - 18. 3. 2018
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 29. 3. a pátek 30. 3. 2018
Ukončení II. pololetí: pátek 29. 6. 2018
Hlavní prázdniny: budou trvat od pondělí 2. 7. 2017
do pátku 31. 8. 2018
Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019
začne v pondělí 3. 9. 2018.

Seznam třídních učitelů
Třída
A

Učitel
Mgr. Zuzana Andrlíková

2.A

Mgr. Monika Kebrlová

2.B

Mgr. Irena Mitterbachová

3.A

Mgr. Anna Šauflová

4.A

Mgr. Alžběta Kapolková

5.A

Mgr. Stanislava Kuťáková

5.B

Mgr. Jiří Monhart

A

Mgr. Pavla Hrazdilová

7.A

Mgr. Marcela Paulová

B

Ing. Vladimír Pospíšil

A

Mgr. Naděžda Kahovcová

A

Mgr. Jitka Brejchová

Školka nám omládla
Léto bývá ve znamení dovolených a prázdnin. Naší mateřskou školu však čekala velká akce. V celé budově
proběhla výměna oken a venkovních dveří. Budova byla
postavena v letech 1893 až 1894. Přestože byly v pozdější době učiněny některé necitlivé úpravy, vrací se po
etapách původní noblesa této budovy. Mateřská škola
má nádhernou zahradu a po letošním létu se na nás
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dívá i novými okny. Jakoby celá omládla. Však také došlo
k obnově původního tvaru oken a dveří v průčelí budovy. Malíři vymalovali a všichni jsme uklízeli a připravovali
a chystali. Stálo to více úsilí než jiné roky, ale stálo to za
to.
Alena Krausová, DiS.
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Strašičtí chovatelé připravili 34 výstavu
drobného zvířectva.
Ke strašickému vavřineckému posvícení již neodmyslitelně patří výstava drobného zvířectva pořádaná
strašickými chovateli v areálu obecní policie. Hlavním
programem je nedělní dopolední vystoupení dechové kapely Cheznovanky. U této příležitosti se scházejí strašičtí
sousedé se svými přáteli. O občerstvení se vzorně již po
několikáté stará tým z restaurace Berten. Toto sváteční
dopoledne završí v poledne tradiční tah losu o posvícenské selátko. Letos byl výherní los s číslem jedna.
V sobotu dopoledne proběhlo posuzování zvířat bez
přístupu veřejnosti a odpoledne výstavu navštívilo pět
chovatelů z partnerské obce Markt Hohenfels. Přivezli
dva poháry pro nejlepší mladé chovatele. Jeden z pohárů
věnoval také starosta obce Jiří Hahner, tento pohár byl
udělen paní Pechové za její záslužnou a dlouholetou činnost pro chovatelství.
Na tomto místě by také strašičtí chovatelé chtěli poděkovat všem, kteří se na uspořádání této akce podíleli a všem
přispěvatelům. Především pak zaměstnancům obecního
úřadu, členům sousedních organizací a sponzorům.
Jednatel ZO ČSCH Strašice
Ing. Petr Macháček
1. Pan starosta předává pohár paní Pechové

2. Předání poháru, který věnovali chovatelé z Hohenfelsu, nejlepšímu
mladému chovateli drůbeže Lukáši Štajnerovi
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3. Ocenění chovatelé ze ZO Volduchy - Nejlepší
mladý chovatel holubů Jakub Tománek s pohárem od chovatelů
z Hohenfelsu.
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Základní organizace ČZS Strašice informuje:
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
ve Strašicích oznamuje zahrádkářům a všem občanům
Strašic, že v sobotu 9. září 2017 zahajuje moštování
dovezeného ovoce. Dále každou sobotu to je: 16. září,
23. září, 30. září, 7. října, 14. října, 21.října a 28. října
2017. Provozní doba je od 8.00 hodin do 11.00 hodin.
Poslední ovoce k moštování se přijímá v 10.30 hodin.

Ovoce se přijímá čisté, zbavené od nečistot, jako je listí,
tráva apod. Velké kusy přepůlené. Další podrobné informace jsou na plakátech umístěných na vývěsných tabulích po Strašicích. Zveme všechny pěstitele ovoce do naší
moštárny .
Za ZO ČZS Strašice Miroslav Hofman

Koncert duchovní hudby uzavřel letošní svatovavřinecké posvícení
Bez nadsázky je možno říci, že letošní již XXVI. koncert
duchovní hudby byl vyvrcholením kulturních akcí, pořádaných obcí v souvislosti se strašickým svatovavřineckým
posvícením. Na koncertu, konaném tradičně v kostele
sv. Vavřince, vystoupili „staří“ známí - varhaník Vladimír
Roubal, ředitel chrámové hudby Královské kanonie premonstrátů při bazilice Nanebevzetí Panny Marie v Praze
na Strahově, a trumpetista František Svejkovský, trubač
Hudby Hradní stráže. Poprvé ve Strašicích vystoupila
mladá pěvkyně Karolína Janů, která disponuje hlasem
individuálního a krásného zabarvení. Vystoupení této nadějné pěvkyně bylo posluchači velmi dobře přijato.
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Na programu koncertu byly skladby vzniklé v době „od
baroka k romantismu“ a tak byl také koncert nazván.
Posluchači si vyslechli např. Trumpet Voluntary J. Clarka,
virtuozně podanou Sonatu D dur G. P. Telemanna a velmi známou ouverturu k Te Deum M. A. Charpentiera.
Nechyběly ani dvě varhanní improvizace Vladimíra
Roubala, který je jedním z nejuznávanějších varhanních
improvizátorů v Evropě, ale i ve světě.
Posvícení 2017 je za námi, přejme si, abychom se všichni
ve zdraví setkali na tom příštím.
Jiří Kantor
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Prázdninové dny v Markt Hohenfelsu
Zdroj: srpnové číslo Mitteilungsblatt (překlad Ing. František Nerad)
Inspirací pro tento článek se stal obecní časopis naší partnerské obce v Bavorsku. Jednak srpnové číslo si mohli
lidé v Hohenfelsu na webu stáhnout už 21. července
a jednak se tam na každý měsíc objevuje program spolků, oddílů a sdružení v obci, takže si lidé mohou naplánovat, co příští měsíc mohou navštívit, dělat, prostě účastnit
se života v obci. Porovnejme to se strašickým Barňákem,
jehož srpnové číslo na webu není ještě 16. Srpna, kdy
píši tento článek.

Termínová listina spolků
FFW Hohenfels (hasiči) 01.08., 19.00 hodin: Aktivní
večer v Hasičském domě. Hasičská mládež se sejde
v 18.00 hodin.
FFW Raitenbuch (hasiči) 04.-06.08.: Svátek otevřených
ohňů v rámci prázdninového programu. 10.08., 10.00
hodin: Pečení chlebů. 11.08., 15.00 hodin: dětský svátek
pizzy
Bergschützen Hohenfels (ochránci přírody): Každé
pondělí ochranářský večer v Schützenstüberl, Začátek
v 19.00 hod.
TSV Hohenfels (sportovní oddíl): Aktuální informace na
www.tsv-hohenfels.de
13.08.: TSV – Letní svátek
Zápasy 1. Mužstvo: 05.08., 15.30 hod.: TSV Hohenfels –
ATSV Kallmünz 13.08., 17.30 hod: TSV Hohenfels – DJK
Daßwang 20.08., 15.00 hod.: TSV Hohenfels – SpVgg
Willenhofen 27.08., 15.00 hod.: TSV Hohenfels – DJK
Eichlberg/Neuk.
Zápasy 2. Mužstvo: 06.08., 15.00 hod.: TSV Hohenfels II
– SV Hörmannsdorf II 13.08., 15.00 hod.: TSV Hohenfels
II – TV Riedenburg II 20.08., 17.00 hod.: TSV Hohenfels
II – DJK Daßwang II 27.08., 16.00 hod.: SV Aichkirchen
II – TSV Hohenfels II
Oddíl turistiky: 12./13.08.: Wandertag in Hainsacker
(OPF). 19./20.08.: Wandertag in Steinberg (OPF). 27.08.:
Wandertag in Laberweinting
Oddíl volejbalu: Herní termíny a výsledky na
www.vc-hohenfels-parsberg.de
05.08., 14.00 - 15.30 hod.: Zkušební hodina volejbalu
v rámci prázdninového programu. Každé pondělí v 19.00
hod.: Volnočasový volejbal v gymnazijní hale v Parsbergu.
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Každý pátek v 17.00 Uhr: Volejbal pro děti ve víceúčelové hale v Parsbergu. Každý pátek v 15.30 – 16.30 hod.:
Minivolejbal Skupina her s míčem 5–7-letých ve víceúčelové hale v Parsbergu.
Každou neděli kuželkový večer mužů v BRK-Heim
v 18.00 hod.
Každé pondělí Stepp-Aerobic ve školní tělocvičně.
Začátek v 19.00 hod.
FCN Fanclub Hohenfels (klub fandů FC Norimberk)
12.08.: Pochod do Raitenbuchu se sdružením na Večer
s pizzou a na hráčský turnaj. Místo setkání k pochodu
v 16.30 hod. v hostinci Steinbauer, jinak sraz v 18.00 hod.
na návsi v Raitenbuchu. Aktuality na www.fcn-fanclubhohenfels.de.
FCB Fanclub (klub fandů Bayern Mnichov)
Forellenbachtal Hohenfels: Aktuální informace na internetu www.fcb-hohenfels.de
Burschenverein Hohenfels (chlapecký spolek):
Aktuální informace na www.burschenverein-hohenfels.de
Frauenbund Hohenfels (Spolek žen) 01.08.: Výlet do
Neuburgu a.d. Donau. Odjezd v 7.00 hod. Po návštěvě
vedení města následuje oběd. Cesta pokračuje do Rain
am Lech do Dehner Garten-Center. Návrat ca. 17.00 hod.
Přihlášky u paní Laßleben, Tel. 8686, nebo u paní Straka,
Tel. 1037.
07.08.: Úklid oltáře v kostele od 9.00 hod.
08.08.: Úklid našeho kostela od 9.00 hod.
14.08.: Vázání bylinných svazků ve výstavní zahradě.
Byliny si lze odnést.
Kleintierzuchtverein Hohenfels (spolek chovatelů
drobných zvířat) 05.08.: Grilovací večer ve spolkovém
lokále Schmidt. Začátek: 19.00 hod. Měsíční schůze se
vypouští.
Stockschützen
Hohenfels
(ochránci
stromů):
Treninkový čas pokaždé v úterý a v pátek od 18.30 hod.
Kolpingsfamilie Hohenfels (rodina Kolping): Aktuální
informace na internetu www.kolping-hohenfels.de
Kinder-und Jugendchor (dětský pěvecký sbor):
Každé úterý zkouška od 18.00 do 19.00 hod. ve Sborové
místnosti vedle sakristie.
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Kolping-Jugendblaskapelle Kolping-Chor (Kolping
dechová mládežnická kapela): Každý pátek Zkouška
orchestru v místnosti Kolping. Začátek ve 20.00 hod.

Soldaten-und Kriegerkameradschaft Hohenfels (vojáci a váleční kamarádi): každou první středu v měsíci
Večer kamarádů v restauraci Taverne.

Kolping-Sportgruppe (sportovní skupina Kolping):
Každé pondělí v 17:45 hod. Nordic Walking pro mladé i
staré (také pro nečleny) na hřišti Siedafür. Každý čtvrtek
ženská gymnastika ve sportovní hale. Začátek ve 20.00
hod.

Motorradfreunde Hohenfels (motorkáři): Aktuální informace na internetu www.motorradfreunde-hohenfels.de

Osteoporose-Gruppe (skupina osteoporotiků): Každý
čtvrtek gymnastika pro osteoporotiky. Začátek v 17.45
hod.

Gesangverein Hohenfels (pěvecký spolek): 05.08.:
Letní svátek na tenisovém hřišti. Začátek v 15.00 hod.
K tomu jsou srdečně zváni všichni členové a kamarádi.
Na příchozí se těší představenstvo (vedení).
(Spolek motorkářů Markt Hohenfels. Členem je i starosta

Bernhard
Graf
Spolek motorkářů Markt Hohenfels. Členem
je i starosta
Bernhard Graf

Muzeum na konci letošních prázdnin
RNDr. Martin Lang, Mgr. Tomáš Makaj

Prázdniny skončily dětem a vyučujícím, ale muzeum a je
rozhodně nemělo. Naopak, v červenci a srpnu vyvrcholila
hlavní sezóna. Potěšující na celé skutečnosti je, že lze
pozorovat neustálý růst návštěvnosti stálých expozic a výstavy, tak o naši turistickou ubytovnu. Meziročně vzrůstá
i zájem o služby Informačního centra. Zcela jednoznačně
lze tento efekt přičíst Chráněné krajinné oblasti Brdy, jež
přitahuje stále více návštěvníků.
Co se za dva prázdninové měsíce u nás přihodilo?
Předně za sebou máme tradiční akce u příležitosti strašického posvícení. To se v muzeu neslo hlavně ve znamení výstavy jubilujícího obecního kronikáře, malíře
a výtvarníka, Petra Prokůpka. Jeho práce je prezentována především rozsáhlou výstavou obrazů ve Výstavní
síni muzea. Její vernisáž byla bohatě navštívená
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a můžeme jen konstatovat, že Prokůpkův výtvarný, zkušeně však propracovaný talent stále láká a nachází své
obdivovatele. Připočtěme k tomu také novou publikaci
„Z historie obce Strašice“ zpracovanou ve spolupráci
s obecním úřadem a Brdskou edicí, která byla v podstatě
rozebrána na výstavě.

Po posvícení, na Pěknou hodinku v hostinci U Andělů se
nám podařilo zajistit muziku, která k „Pěkné“ prostě patří. Přijela kapela pánů v tom nejlepším věku, Plzeňská
sedma a střídavě hrála lidovky, hospodské písně,
ale i svižný swing. Avšak škoda, přeškoda, že už nehrají
naši „Lumpíci“! Strašické hudebníky ale důstojně zastoupilo country-folkové uskupení Lomikámen.
K publikačním novinkám lze připočíst i prezentaci další nové knihy v téže edici a shodného autora, T. Makaje,
tentokrát ve spolupráci s brdským pamětníkem, lesákem
a skautem, Josefem Šeflem. Bohatě ilustrovaná knížka
nese název „Pytlácké historky“ a pojednává zábavnou
formou o historii pytláků na Brdech a Podbrdsku a řadě
zajímavostí s ní spojených. Knihu si můžete zakoupit
u paní Mintorové v obchodě na návsi či v hostinci
u Krčilů na Huti. Oficiální křest knihy spojený s výstavou
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Pytlácké historky“ proběhne ve středu od 17 hodin
27. září v Malém sále Místní knihovny ve Strašicích.

Tomáš Makaj také dokončil knihu „Z historie PTP ve
Svaté Dobrotivé“, jejíž křest se bude konat na XXV. setkání bývalých příslušníků PTP ve Svaté Dobrotivé. Knihu
zpracoval pro spolek Zděná 2012. Pokud budete mít zájem o publikaci, bude k dispozici u autora.
V polovině července proběhla na Plzeňském kraji další
schůzka pracovní skupiny k zamýšlenému vodnímu dílu
Amerika. Bohužel, jednání bylo velmi krátké, neboť se
nedostavili zástupci AOPK, od nichž se očekávala prezentace alternativního řešení retence vody na horním
toku Padrťkého potoka. Schůzka proto byla přeložena na
5. září.
K dalšímu pracovnímu setkání došlo v první polovině
srpna, tentokrát nad problematikou cestovního ruchu.
Strašice navštívil náměstek hejtmanky Středočeského
kraje, Mgr. Vít Rakušan s doprovodem. Jednalo se o plánu destinačního managementu na Brdech. Středočeský
kraj prosazuje širokou destinační agenturu, jež by měla
v gesci celé Brdy včetně Hřebenů. Zástupci obce Strašice
v čele se starostou J. Hahnerem preferují již uzavřené
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smlouvy o partnerství s destinační agenturou Brdy, založenou Ekocentrem Orlov. Po delší diskusi se obě strany
přiklonili myšlence, jež by zachovala DA Brdy (Orlov)
v plné funkci, avšak tato by mohla figurovat v té rozsáhlé,
prosazované Středočeským krajem, avšak jako kolektivní
člen. Možná, že nezúčastněnému pozorovateli mohou
připadat jednání o DA jako malicherná, avšak jedná se
o úplnou koncepci cestovního ruchu u nás a také o financování rozvoje. Proto je konečný výsledek pro Strašice
velmi důležitý.
Obec Strašice zahájila opravu dřevěného objektu někdejšího „Domu rotmistrů“ v areálu bývalých kasáren.
Na objektu se opravuje střecha, spojená s výměnou poškozených částí krovu. Probíhající práce jsou počátkem
celkové rekonstrukce budovy, která bude posléze sloužit
jako depozitář muzea.
Muzeum navštívila velmi početná výprava, které dominovali učitelé ze ZŠ Zaječov. Dostalo se jim zevrubné
prohlídky muzea s podrobným výkladem a můžeme konstatovat, že návštěvníci odjížděli velmi spokojení. Svědčí
o tom i dva pochvalné zápisy v Knize hostí.
Na závěr našeho příspěvku do zářijového Barňáku několik střípků:

paláci. Výstava proběhne ve dnech 10. – 23. října
v Chodbě místopředsedů. Zaštiťuje ji naše senátorka doc.
MUDr. Milada Emmerová, CSc., a senátor JUDr. Václav
Láska
Muzeum, resp. jeho zahrada, se stalo dějištěm dalšího,
v pořadí druhého svatebního obřadu
Na samém konci srpna proběhla terénní rekognoskace pro propagační videofilmy o Brdech, především
o CHKO Brdy, které objednává Plzeňský kraj s příspěvkem Středočeského kraje. Podíleli jsme se na předběžném výběru vhodných lokalit a s filmaři jsme Brdy projeli,
jak se říká, od shora dolů. K natáčení zřejmě dojde ke
konci září, kdy vyniknou nádherné barvy lesů v pozdním
babím létu
Martin Lang poskytl konzultace a část textů ke stálé expozici Historie hutnictví, kterou připravuje pro budovu hrádeckého Městského úřadu Ing. Stanislav Jetonický.
Vrcholná sezóna je tedy definitivně za námi. Přejeme
dětem a jejich učitelům klidný a úspěšný nový školní rok
a doufáme, že se s nimi opět budeme setkávat u nás
v muzeu. Pochopitelně, že se těšíme i na Vaši návštěvu!

O červencových státních svátcích bylo muzeum otevřené
jako při normálním provozu
Muzeum prošlo bez výtek a připomínek kontrolou Krajské
hygienické stanice, zaměřené nejen na hygienu ubytovacích prostor, ale i hygienu práce
V červenci opět natočila Česká televize reportáž o našem
muzeu a několik dalších filmových šotů. Muzeum tentokrát velmi pěkně prezentovala pracovnice Infocentra, paní
Renata Převrátilová
Tomáš Makaj prezentoval naše muzeum během letošní
Hradozámecké noci na Starém zámku v Hořovicích, kde
měl přednášku o lesních řemeslech.

Martin Lang připravuje výstavu „Mezi Brdy a Berounkou“
do Senátu Parlamentu ČR v pražském Valdštejnském
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Muzeum Středních Brd a Místní knihovna ve Strašicích

vás zvou na výstavu
„Pytlácké historky z Brd“,
která bude slavnostně zahájena dne 27. září od 17 hodin
v Malém sále Místní knihovny.
Součástí výstavy bude křest stejnojmenné knihy „ Pytlácké historky z Brd“.

Přítomni budou autoři knihy Josef Šefl a Tomáš Makaj
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