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200 let uplynulo od slavnostního otevření „staré školy“. Její výročí bylo
připomenuto bohatým kulturním programem. Výročí strašického školství
si připomeneme i na muzejní posvícenské výstavě.
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Zápis z Rady obce č. 74/05/18 (30. 5. 2018)
J. Hahner, E. Buchová

Doklady a informace na vědomí
Dne 30. 5. 2018 proběhla konzultace Odboru dozoru
a kontroly Ministerstva vnitra ČR, kdy předmětem byla
kontrola vydaných obecně závazných vyhlášek. MV ČR
doporučilo zrušit OZV č. 2/2005 řád veřejného pohřebiště
a OZV č. 4/2011 o místním poplatku za zhodnocení
stavebního pozemku. Řád pohřebiště byl vydán nový již
v roce 2011 a dojde tedy ke zrušení OZV č. 2/2005. OZV č.
4/2011 bude v budoucnu případně nahrazena novou
vyhláškou. Dále bude nově zpracován Požární řád obce.

Projednáno
1. Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě
RO projednala Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě na majetek
obce se společností Generali Pojišťovna a.s. Společnost
O.K. GROUP a.s. provedla aktualizaci pojistné smlouvy
ohledně pojištění lesních porostů, kdy revizí smlouvy a stavu lesa došlo k navýšení pojistného na částku 13.486 Kč
ročně.
RO Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 5601346850
schválila.

2. Smlouva o poskytování IT služeb
V souvislosti s nabytím účinnosti nařízení Evropské
komise ohledně změny v přístupu k ochraně osobních
údajů (tzv. GDPR) projednala RO návrh smlouvy o poskytování IT služeb prostřednictvím současného správce
panem V. Sládkem, smlouva zohledňuje prevenci ochrany
osobních údajů v rámci výkonu IT služeb.
RO Smlouvu o poskytování IT služeb mezi Václavem
Sládkem, Lochovice 372, IČO: 76016927 a Obcí
Strašice schválila.

3. Žádost o prodej pozemku – P. Holzäpﬂ
RO projednala žádost o prodej pozemku p. č. 2104/106 dle
zpracovaného geometrického plánu, pozemek má žadatel
v současné době pronajatý a užívá jej k rekreačním
účelům.
RO žádost vzala na vědomí.

4. Žádost o odkoupení pozemku – J. Tomáš
RO projednala žádost o odkup části pozemku p. č. 2104/1,
na který z části zasahuje přístavba objektu žadatele,
celkově se jedná o výměru 3 m2.
RO žádost vzala na vědomí.

5. Žádost o prodej části pozemku – L. Horská
RO projednala žádost o prodej části pozemku p. č. 1847/83
v šířce 2 m přiléhající k pozemku p. č. 1847/78.
RO žádost vzala na vědomí.
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6. Žádost o odprodej části pozemku – M. Gavel
RO projednala žádost odprodej části pozemku p.č. 1847/83
přiléhající k pozemku p. č. 1847/77 a st. p. č. 375. Pozemek
je dlouhodobě oplocen a užíván.
RO žádost vzala na vědomí.

7. Darovací smlouva
RO projednala návrh darovací smlouvy ohledně pořízení
automobilu ARO 240 M v hasičské úpravě do expozice
Muzea Středních Brd z majetku obce Strašice (okres
Strakonice).
RO Darovací smlouvu ohledně převodu vozidla ARO
240 M schválila.

8. Žádost o převedení nájemní smlouvy
– I. Kupcová
RO projednala žádost o převedení nájemní smlouvy na byt
1+1 v č. p. 494, kde žila žadatelka s již zesnulým
nájemníkem.
RO žádost schválila.

9.
Žádost o pronájem pozemku
– J. a E. Halbychovi
RO projednala žádost o pronájem části pozemku p. č.
246/4 (cca 1000 m2), který sousedí s pozemkem, který
žadatel spoluvlastní. Žadatel by pronajatý pozemek
srovnal a vysadil by zde nové stromy.
RO konstatuje, že tento pozemek nebude pronajímat,
výsadbu dřevin a případnou úpravu pozemku provede
Obec Strašice na své náklady, v územním plánu je tento
pozemek veden jako zeleň, navíc je pozemek zatížen
věcným břemenem.
RO žádost neschválila.

10. Žádost o pacht zahrádky č. 87
RO projednala žádost ohledně pachtu zahrádky č. 87,
kterou požádal pan Tongeľ převést na paní Greplovou.
Na základě zveřejněného záměru byly doručeny další tři
žádosti (J. Kenderová, A. Šťastná, M. Kala).
RO převedení pachtu zahrádky dle žádosti schválila.

11. Čestné prohlášení – R. Krejčík
RO projednala předložené čestné prohlášení o dlouhodobém pobytu žadatele v cizině, žadatele tímto požaduje
zproštění poplatku za svoz odpadu, v Anglii pobývá od
14. 4. 2018.
RO požaduje, aby byla uhrazena poměrná část za rok
2018, čestné prohlášení je nutné dokládat každoročně po
celou dobu pobytu v zahraničí.
RO částečné prominutí poplatku za svoz odpadu za rok
2018 schválila.
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12. Rozbor hospodaření – Služby obce Strašice
s.r.o.
RO projednala rozbor hospodaření společnosti Služby
obce Strašice s.r.o. k 31. 3. 2018. Za 1. čtvrtletí byl vykázán
zisk 1,978 mil. Kč, který je ovlivněn sezónností výroby
tepla, roční fakturací stočného a vyúčtovanou spotřebou
plynu za měsíc březen v dubnu ve výši 613 tis. Kč. Celkové
náklady byly ve výši 2,883 mil. Kč. Čistírna odpadních vod
vykázala zisk 415 tis. Kč, skládka vykázala ztrátu ve výši
17 tis. Kč, tepelné hospodářství vykázalo zisk ve výši
1,716 mil. Kč, od zisku je nutno odečíst spotřebu plynu ve
výši 613 mil. Kč.
RO Rozbor hospodaření společnosti Služby obce
Strašice s.r.o. k 31. 3. 2018 schválila.

13. Rozbor hospodaření – ZŠ Strašice
RO projednala rozbor hospodaření Základní školy Strašice
k 31. 3. 2018. Z rozpočtu zřizovatele bylo poskytnuto 900
tis. Kč, výdaje činily 644 tis. Kč.
RO Rozbor hospodaření ZŠ Strašice k 31. 3. 2018
schválila.

14. Inventarizace majetku a závazků ZŠ Strašice
RO projednala zprávu o inventarizaci majetku a závazků
ZŠ Strašice k 31. 12. 2017. Inventarizace byla předložena
v rozsahu stanoveném zákonem.
RO Inventarizaci majetku a závazků ZŠ Strašice
k 31. 12. 2017 vzala na vědomí.

15. Licenční smlouva - OSA
RO projednala návrh Licenční smlouvy o veřejném
provozování ohledně hudební produkce v rámci výroční
schůze zahrádkářů. Za veřejné provozování hudebních děl
bude uhrazena částka 425 Kč bez DPH.
RO Licenční smlouvu č. VP_2018_40990 schválila.

16. Žádost o prominutí poplatku – P. Michalová
RO projednala žádost o prominutí poplatku za svoz
komunálního odpadu za rok 2018, jelikož žadatelka od
března 2017 pobývá a pracuje v Olomouckém kraji.
RO konstatuje, že na základě platné OZV nelze v tomto

případě poplatek prominout, muselo by dojít ke změně
trvalého pobytu.
RO žádost neschválila.

17. Žádost o ukončení nájmu zahrádky – J. Zoula
RO projednala žádost o ukončení nájmu zahrádky č. 23 na
pozemku p. č. 1282/62.
RO žádost schválila. RO záměr pachtu zahrádky
schválila.

18. Zápis z jednání Komise pro kulturu,
sport a turismus
RO projednala zápis z jednání Komise pro kulturu, sport
a turismus ze dne 14. 5. 2018. Komise se mimo jiné
zabývala programem dětského dne, posvícení a oslav
100. výročí založení republiky. Příští jednání komise
proběhne 18. 6. 2018.
RO Zápis z jednání Komise pro kulturu, sport a turismus ze dne 14. 5. 2018 vzala na vědomí.

19. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – IVPS
Inženýrská výstavba a pozemní stavby s.r.o.
RO projednala dodatek ke smlouvě o dílo ohledně
zateplení domu č. p. 558-559. Předmětem dodatku je
úprava termínu dodání díla, práce budou zahájeny do
25. 6. 2018 a dokončeny nejpozději do 25. 9. 2018. Na
základě schváleného dodatku bude posunut i termín
čerpání dotace do 30. 9. 2018.
RO Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností IVPS
Inženýrská výstavba a pozemní stavby s.r.o.,
IČ: 24257311 schválila.

20. Zápis z jednání jediného společníka společnosti Služby obce Strašice s.r.o.
RO projednala zápis z jednání jediného společníka
společnosti Služby obce Strašice s.r.o. Zápis bude
zveřejněn na webu obce.
RO Zápis z jednání jediného společníka společnosti
Služby obce Strašice s.r.o. ze dne 30. 5. 2018 schválila.
RO Rozbor hospodaření společnosti Služby obce
Strašice s.r.o. k 31. 12. 2018 schválila.

Zápis z Rady obce č. 75/06/18 (13. 6. 2018)
J. Hahner, E. Buchová

Doklady a informace na vědomí
1. Informace: RO byl předložen na vědomí zápis z jednání
předsednictva ZSPO POLYGON ze dne 25. 5. 2018.
Předsednictvo se zabývalo současnými smluvními vztahy
se společností Marius Pedersen a.s., dále problematikou
svozu separovaného odpadu a dalšími záležitostmi. Zápis
bude zveřejněn na webu obce.
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2. Informace: Společnost EKO-KOM, a.s. předložila
přehled svezených separovaných odpadů za rok 2017.
K 31. 12. 2017 bylo za obec vytříděno 85 t tříděných odpadů
v celkové hodnotě 245 tis. Kč. V 1. čtvrtletí roku 2018 bylo
prozatím vytříděno 19 t odpadu.
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Projednáno

6. Žádost o umístění reklamy – Ing. Tonárová
Stupková

1. Žádost o odkoupení objektu – PT projekt s.r.o.

RO projednala žádost ohledně možnosti umístění reklamní
tabule s textem „Zahradnictví Cheznovice“ na sloup veřejného osvětlení ve Dvoře.
RO umístění reklamní tabule dle žádosti schválila.

RO projednala žádost ﬁrmy PT projekt s.r.o. na odkoupení
budovy č. p. 709 (ubytovna LEPŠÍ PRÁCE s.r.o.) za účelem
rozšíření záměru výstavby bytových jednotek v tomto
objektu. Společnost vlastní již sousední objekt č. 11, na tuto
rekonstrukci má již stavební povolení a připravené
ﬁnancování. Avšak s ohledem na přítomnost ubytovny bylo
realitní kanceláří sděleno, že byty budou špatně prodejné
a doporučili ﬁrmě odkoupit i sousední objekt ubytovny.
Záměr byl prezentován na jednání Komise pro rozvoj obce,
komise záměr podpořila a doporučila objekt prodat. Firma
nabídla kupní cenu ve výši 5,5 mil. Kč.
RO žádost vzala na vědomí.

7. Žádost – K. Batelka
RO projednala žádost o přidělení lavičky a stolu k bytové
jednotce u č. p. 441, žadatel je ochoten při instalaci lavičky
pomoci, okolí budou na vlastní náklady udržovat.
RO vzala žádost na vědomí, ale s ohledem na plánovanou
výstavbu teplovodu a plánovanou revitalizaci sídliště
nepovažuje za vhodné instalovat na pevno umístěná místa
odpočinku.
RO žádost vzala na vědomí.

2. Žádost o odkup – Bankrot s.r.o.
RO projednala žádost o odkup budovy na st.p.č. 568/59
a části pozemku p. č. 2104/1. V budově by dle žadatele
mělo vzniknout vzdělávací zařízení – bakalářské studium
a manažerské a profesní vzdělávání BBA, MBA, LL.M., atd.
Za budovu nabízí ﬁrma 1 mil. Kč, za pozemky 150 Kč/m2.
RO požaduje za budovu uhradit alespoň 1,5 mil. Kč.
RO žádost č. j. 748/18 vzala na vědomí.

3. Prodej pozemku p.č. 1882/1
RO projednala možnost odkupu pozemku p.č. 1882/1 za
účelem zřízení komunikace (pěšiny mezi nemovitostmi č.p.
331 a 332. Pozemek je v současné době v majetku paní
Polákové a Hacmac. Nabízená kupní cena ze strany vlastníků činí 120 Kč/m2.
RO dopis č. j. 719/18 vzala na vědomí.

4. Dodatky ke smlouvám – LESOSPOL Zbiroh
s.r.o.
RO projednala předložený návrh dodatku č. 19 k nájemní
smlouvě ze dne 12. 3. 2002 a dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo
ze dne 12. 3. 2002 se společností LESOSPOL Zbiroh s.r.o.,
která zajišťuje hospodaření v obecním lese. Předmětem
těchto dodatků je prodloužení smluv do 31. 12. 2025,
důvodem prodloužení smluv je možnost poskytnutí dotace
této společnosti na obnovu techniky, atd.
RO Dodatek č. 19 k nájemní smlouvě ze dne 12. 3. 2002
se společností LESOSPOL Zbiroh s.r.o. schválila. RO
Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 12. 3. 2002 se
společností LESOSPOL Zbiroh s.r.o. schválila.

5. Žádost o dlouhodobý pronájem pozemku –
American Way Reality spol. s.r.o.
RO projednala žádost o pronájem části pozemku pod
benzinovou stanicí za účelem zřízení parkoviště pro
návštěvníky plánovaného zábavního centra.
RO záměr pronájmu části pozemku p. č. 2104/1
schválila.
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8. Žádost – V. Šišková, L. Cafourková
RO projednala žádost o instalaci zpomalovacího pruhu na
místní komunikaci u č. p. 22 a č. p. 196. Vozidla zde již
několikrát poškodila plot, předepsaná rychlost 30 km/h zde
není dodržována.
RO nepovažuje za vhodné umístit do této lokality
zpomalovací pruh, neboť v době zimních měsíců by došlo
ke zhoršení průjezdu vozidel zimní údržby, svozové ﬁrmy
odpadů, atd. Komunikace je navíc v těchto místech značně
nerovná a tudíž by instalace zpomalovacího pruhu problém
pravděpodobně nevyřešila. Situace bude průběžně
monitorována obecní policií.
RO žádost neschválila.

9. Žádost o splátkový kalendář – č. j. 714/18
RO projednala žádost o splátkový kalendář na dluh
v celkové výši 28.044 Kč. Žadatelka vzhledem k ﬁnanční
situaci navrhuje splátku ve výši min. 1.000 Kč měsíčně.
RO žádost vzala na vědomí.

10. Žádost o osvobození poplatku – M. Kebrdlová
RO projednala žádost o osvobození platby poplatku za
svoz komunálního odpadu v roce 2018 za syna Jaroslava
Kebrdleho, který dlouhodobě pobývá a pracuje v zahraničí.
RO žádost schválila.

11. Žádost o osvobození poplatku – P. Petr
RO projednala žádost o osvobození platby poplatku za
svoz komunálního odpadu v roce 2018. Žadatel se dle
sdělení dlouhodobě zdržuje v zahraničí.
RO prominutí poplatku dle žádosti schválila.

12. Zápis z jednání Komise pro rozvoj obce
RO projednala Zápis z jednání Komise pro rozvoj obce
Strašice ze dne 22. 5. 2018. Komisi byl prezentován záměr
společnosti PT projekt s.r.o. ohledně rozšíření záměru
výstavby bytů i v dalším objektu č. p. 709. V budově č. p.
709 bude po rekonstrukci cca 20 bytů (3+kk a 2+kk),
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u budovy budou zřízena parkovací stání. Byty budou
určeny k prodeji i pronájmu. Komise prodej budovy č. p. 709
doporučila.
RO Zápis z jednání Komise pro rozvoj obce Strašice ze
dne 22. 5. 2018 vzala na vědomí.

13. Zpráva ze zasedání Bytové komise
RO projednala zprávu ze zasedání Bytové komise ze dne
6. 6. 2018. Komise doporučila přidělit byt 3+1 v č. p. 562
panu M. Pajerovi, přidělit byt 2+1 v č. p. 493 slečně
T. Šlapákové, přidělit byt 2+1 v č. p. 447 paní H. Kolářové.
RO přidělení bytů dle doporučení Bytové komise ze
dne 6. 6. 2018 schválila.

14. Obecně závazná vyhláška č. 1/2018
RO projednala návrh znění obecně závazné vyhlášky
č. 1/2018, kterou se ruší OZV č. 2/2005 a OZV č. 4/2011.
RO návrh znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2018
schválila.

15. Rozbor hospodaření obce Strašice
RO projednala Rozbor hospodaření obce Strašice
k 31. 3. 2018. Příjmy byly za toto období ve výši 13,775 mil.
Kč, výdaje byly ve výši 11,575 mil. Kč. Na splátky úvěrů bylo
vynaloženo 943 tis. Kč. V tomto období obec dokončila
odvlhčení bytového domu č. p. 492-493, doplatila herní
prvky v parku společenského domu, dokončila výstavbu
parkoviště u pošty, nechala zpracovat projektovou
dokumentaci na optimalizaci tepelného hospodářství
a veřejného osvětlení ke kostelu, proběhla plynoﬁkace bytu
v č. p. 466 a další se plánuje. Jinak hradila běžné provozní
výdaje.
RO byl rovněž předložen přehled jednotlivých závazků
k 31. 3. 2018.
RO Rozbor hospodaření obce Strašice k 31. 13. 2018
schválila. RO přehled závazků obce k 31. 3. 2018 vzala
na vědomí.

nejvhodnější nabídku předložila společnost HRM GROUP
spol. s r.o., IČ: 27594718 s cenou za dílo ve výši
1.315.368 Kč bez DPH.
RO sepsání smlouvy o dílo na zakázku „Vodovod ke
kostelu“ se společností HRM GROUP spol. s r. o.,
IČ: 27594718 za cenu 1.315.368,84 Kč bez DPH
schválila.

18. Závěrečný účet obce Strašice za rok 2017
RO projednala Závěrečný účet za rok 2017. Příjmy po
konsolidaci byly ve výši 62,417 mil. Kč, výdaje činily
54,275 mil. Kč. Na splátky úvěrů bylo vynaloženo
3,761 mil. Kč. Výsledkem hospodaření je zisk 11,361 mil.
Kč. Závěrečný účet je zveřejněn na úřední desce.
RO Závěrečný účet obce Strašice za rok 2017 schválila.

19. Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření ÚSC Strašice za rok 2017
RO projednala návrh Smlouvy o vykonání přezkoumání
hospodaření ÚSC Strašice za rok 2017. Přezkoumání
provede auditor Ing. Vičar, IČ: 62628712, za cenu
28.500 Kč bez DPH.
RO Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření
ÚSC Strašice Ing. Vičarem, IČ: 62628712 schválila.

20. Program jednání ZO
RO projednala návrh programu jednání ZO, které se
uskuteční ve čtvrtek 28. 6. 2018. RO doporučila, aby se
jednání ZO řídilo následujícím programem:
1.
2.
3.
4.
5.

16. Rozpočtové opatření obce Strašice č. 3/2018
RO projednala návrh Rozpočtového opatření obce Strašice
č. 3/2018. Rozpočtové opatření zahrnuje navýšení výdajů
(50 tis. Kč tisk stolních kalendářů, 150 tis. Kč oprava
vodovodu – přípojka pro školu, 850 tis. Kč výstavba
vodovodu ke kostelu, 1,5 mil. Kč vybudování nového
teplovodu, 600 tis. Kč chodník na návsi). Mírně byly
navýšeny i příjmy. Rozpočtové opatření bude předloženo
ke schválení zastupitelstvu obce.
RO Rozpočtové opatření obce Strašice č. 3/2018 vzala
na vědomí.

17. Vyhodnocení zaslaných nabídek – vodovod
ke kostelu
RO projednala Protokol o vyhodnocení nabídek, který
předložila Komise pro veřejné zakázky. Bylo zasláno pět
nabídek (Ekoweststav s.r.o., VOSS Sokolov, s.r.o.,
VAKOS, HRM GROUP spol. s r.o., NOVADUS spol. s r.o.),
Červenec 2018 - ROČNÍK XXV

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Zahájení
Schválení programu jednání
Schválení orgánů jednání
Náměty a podněty občanů
Prodej a nákup majetku obce
a) Žádost o prodej budovy č. p. 709 – PT projekt
s.r.o.
b) Žádost o prodej budovy st. p. č. 568/59
c) Žádost o prodej pozemku – TM TRANSPORT
s.r.o.
d) Žádost o prodej pozemku – M. Brabec
e) Žádost o prodej pozemku – P. Holzäpﬂ
f) Žádost o prodej pozemku – J. Tomáš
g) Žádost o prodej pozemku – L. Horská, M. Gavel
h) Žádost o prodej pozemku p. č. 1882/1
Projednání Závěrečného účtu obce Strašice za rok 2017
Rozpočtové opatření obce Strašice č. 2-2018
a č. 3-2018
Rozbor hospodaření obce Strašice k 31. 3. 2018
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o zrušení OZV č.
2/2005 a OZV č. 4/2011
Informace o tvorbě územní plánu
Žádost o splátkový kalendář – č. j. 714/18
Informace o získaných dotacích
Kontrola usnesení
Interpelace zastupitelů
Návrh usnesení
Závěr

RO navržený program jednání ZO Strašice dne
28. 6. 2018 schválila.
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Léto v naší obci bude ve znamení kultury
a stavebních prací
Jiří Hahner - starosta obce
Je to neuvěřitelné, ale máme tady opět letní měsíce. Je to
období dovolených, čas školních prázdnin a já věřím,
že i letos si bohatě užijeme krásných slunných dní. Připravujeme pro Vás bohatý kulturní program spojený
s posvícením a i v průběhu podzimu si jistě každý přijde na
své. V létě budeme svědky řady stavebních akcí, které
zlepší stav obce v několika oblastech. Krátce se zmíním,
jaké stavební aktivity v obci probíhají nebo budou započaty
během léta.
1. Park u společenského domu: Práce byly započaty již
v loňském roce, prováděla se výstavba dětského hřiště.
V letošním roce přišly na řadu chodníky, parkoviště
a výsadba zeleně. Součástí stavby je i zřízení venkovního podia s lavičkami, kde proběhne o posvícení
první hudební vystoupení.
2. Obnova chodníků na návsi: Po realizaci veřejného
osvětlení byly zahájeny práce na vybudování nového
chodníku od budovy obecní policie směrem ke
křižovatce U Libuše. Chodník bude ze zámkové dlažby
a pod stávajícími javory se umístí několik laviček.
3. Zateplení bytového domu č. p. 558/559: Rozsáhlá
stavební akce, která je dalším krokem v revitalizaci
bytového fondu. Zde jsme předpokládali dřívější
započetí prací, ale věřím že poslední dohodnuté termíny
s vítěznou ﬁrmou budou dodrženy. Na tuto akci jsme
obdrželi dotaci z fondů Evropské unie.
4. Zpevněná plocha pro parkování u CHKO: Všechna
velká stavební opatření jsou dokončena a je již možné
na tuto plochu odstavit vozidlo. Místo bude ještě
doplněné o odpočinkové sezení a také plánujeme osadit
několik informačních tabulí a dřevěné zábradlí. Uvažujeme také o instalaci nabíjecího zařízení pro elektrokola.
5. Nová fasáda budovy radnice: Tato stavba je již z velké
části hotova. Myslím, že nový vzhled radnice výrazně
přispěje ke zkrášlení středu obce. Na přelomu srpna
a září proběhne druhá etapa týkající se soklu a vstupního schodiště.
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6. Revitalizace okolí radnice: V létě začne také vítězná
ﬁrma budovat prostranství před radnicí. Plocha bude
z větší části vydlážděná ze žulových kostek. Počítá se
i s výměnou zábradlí nebo s parkovacími místy pro uživatele bankomatu.
7. Veřejné osvětlení ke kostelu: Od bytových domů za
poštou směrem ke kostelu se v červenci zahájí zemní
práce pro položení kabelů veřejného osvětlení. Součástí
akce bude i nasvícení kulturní památky kostela svatého
Vavřince.
8. Vodovod ke kostelu: Po posvícení odstartuje také
výstavba rozvodů pitné vody v lokalitě u kostela.
Všechny nemovitosti na trase budou mít možnost napojit
se na obecní vodovod. Zvláště vlastníci objektu „Stará
škola“ se dlouhodobě potýkají s nedostatkem pitné vody.
9. Teplovod v sídlišti za radnicí: Zahajujeme výběrové
řízení na teplovod, který propojí kotelnu v areálu
bývalých kasáren s rozvody v bytovkách. V souvislosti
s tím bude zrušena kotelna v bytovém domě č.p. 525.
Je to poslední stavební akce, kde se budou provádět
zemní práce a po jejím dokončením se mohou začít
připravovat revitalizační záměry v okolí bytových domů.
10. Střecha na mateřské škole: Tato akce je ve fázi
zahájení výběru dodavatele. Finance jsou v rozpočtu
obce připraveny.
Samozřejmě bude probíhat řada drobných stavebních
úprav a vzhledem k dobré ﬁnanční kondici obce
připravujeme další veřejné zakázky, jejichž cílem je zlepšit
kvalitu života v obci.
Vážení spoluobčané, přeji Vám hezké a klidné léto a těším
se na setkání s Vámi při různých společenských akcích
nebo při Vašich návštěvách obecního úřadu.

Jiří Hahner - starosta obce
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Zajímavosti ze ZŠ Karla Vokáče Strašice
za měsíc červen
Den dětí a soutěž o největší ředkvičku
V pátek dne 1. června proběhl na škole tradiční Den dětí.
Třídy se se svými třídními učiteli vypravily na tělovýchovnou vycházku spojenou s různými soutěžemi a hrami
v přírodě. Pro žáky 1. třídy a školní družiny bylo opět
připraveno překvapení v podobě malování barvami na
obličej. Všichni si tento pohodový den užili.
Na 1. stupni proběhla již druhým rokem soutěž na školním
pozemku „O největší vypěstovanou ředkvičku“. Od jara se
žáci v jednotlivých třídách starali o své políčko. Selo se,
jednotilo, okopávalo a zalévalo. Všichni jsme s nedočkavostí očekávali den, kdy budeme vykopávat jednotlivé
ředkvičky a vážit je. Největší ředkvičku se podařilo
vypěstovat žákům z 5.B, vážila 47 g. Vítězové strávili
vyučovací hodinu ve školní kuchyňce, kde se podělili
o sladkou odměnu – nanukové dorty. Všem malým pěstitelům gratulujeme - a příští rok se opět uvidí!

Strašice reprezentovali tito žáci pátých tříd: Jiří Tejček,
Eliška Novotná, Tereza Novotná a Nikola Tomášová.
Předvedli skvělý výkon a v obrovské konkurenci
12 škol se umístili na skvělém 4. místě. Děkujeme všem
žákům za vzornou reprezentaci školy!

paní uč. Mgr. Monika Kebrlová a třída 5.B

Malý záchranář

Atletický trojboj
Ve čtvrtek dne 30. 6. se konal na atletickém stadionu
v Rokycanech tradiční atletický trojboj dětí z prvního
stupně. Soutěžilo se v tříčlenných družstvech v kategoriích
dívky a chlapci. Každého sportovce čekal sprint na 50 m,
3 skoky do dálky a 3 hody kriketovým míčkem.
Za strašické kluky bojovali Michal Lang, Jan Klička
a Jáchym Spáčil. Obsadili solidní 8. místo z 10 druž-

Třída 5.B největší ředkvička

Soutěž „Malý záchranář“
V pátek 25. května se konala v areálu školy TGM Rokycany
soutěž malých hasičů s názvem „Malý záchranář“.
Jednotlivé týmy byly složeny ze 4 žáků prvního stupně.
Družstva musela postupně splnit 7 rozdílných úkolů
rozmístěných na 7 stanovištích. Psal se znalostní test,
poskytovala se první pomoc, odstraňovaly se nebezpečné
předměty, rozpoznávaly se jednotlivé sirény. Dále družstva
musela ukázat znalost požární prevence a dopravních
značek a rozlišit, při kterých příležitostech volat kterou
záchrannou složku. Součástí závodu byla i ukázka
vystřižení dveří auta při nehodě nebo vyzvednutí osoby do
výšky na plošině od profesionálních hasičů z Rokycan.
Atletický trojboj
Červenec 2018 - ROČNÍK XXV
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stev. Dívky závodily z důvodu náhlé indispozice jedné
z nich jen ve dvou: Karolína Tomášková a Nikola
Tomášová. Předvedly ovšem neskutečný výkon, a dokonce dokázaly pouze ve dvou porazit jeden školní
tým, obsadily tedy 9. místo. Mezi jednotlivkyněmi
skončila Nikča na 3. místě, o rok mladší Kája dokonce
na 2. místě!
Závody byly skvěle organizovány, počasí se povedlo
a všichni byli spokojení.
Mgr. Tomáš Koudelka

Projekt „Vítáme Vás v naší školičce“

a postavám české literatury a kultury, takže má i vzdělávací
rozměr. Z žáků se dále zúčastnil role údržbáře Plcha
Vojtěch Kratochvíl. Zvukové efekty a techniku zabezpečovali Petr Hynek a Vojtěch Kratochvíl. O oponu a zdařile
vytvořené kulisy se starali Adam Šalena a Adam Lán.
Kromě profesionálních hereckých výkonů žáci zaujali
rovněž svými originálními kostýmy.
Představení dramatického kroužku pod vedením paní
učitelky Mgr. Jitky Brejchové mají na škole dlouholetou
tradici a setkávají se vždy s velmi kladnou odezvou dětí
i veřejnosti.
Mgr. Věra Peterková, zástupkyně ZŠ Karla Vokáče Strašice

V měsíci květnu a červnu se budoucí prvňáčci zúčastnili
v několika termínech projektu s názvem „Vítáme vás v naší
školičce“. Děti se zapojily do jednotlivých dílniček – jazykové, matematické, tvořivé, tělovýchovné a do oddělení
družiny. Seznámily se zábavnou formou s matematikou,
českým jazykem, zaskotačily si v tělocvičně, vytvořily malé
umělecké dílko a pohrály si ve školní družině. Hlavním
cílem daného projektu je snadnější adaptace našich
prvňáčků.... a hlavně poznat „velkou školu“. Na závěr
projektu byli pozváni do školy rodiče, aby získali informace
o potřebných pomůckách do 1. třídy.
Mgr. Monika Kebrlová

Představení dramatického kroužku ZŠ Karla
Vokáče Strašice
Ve čtvrtek dne 7. června se konalo opět po roce ve Společenském domě ve Strašicích představení dramatického
kroužku žáků druhého stupně ZŠ Karla Vokáče Strašice,
tentokráte s názvem „Afrika aneb Češi mezi lidožravci“.
Velmi zdařilé pojetí divadelní hry z repertoáru Divadla Járy
Cimrmana potěšilo publikum hned dvakrát – nejprve
dopoledne školní děti a odpoledne širokou veřejnost.
Pod vedením paní učitelky Mgr. Jitky Brejchové naši
nadějní ochotníci přes hodinu bavili publikum nápaditým
ztvárněním výpravy českých cestovatelů do nitra Afriky.
Výpravu vedl dr. Emil Žába, etnograf a lékař (Aneta
Lopatová), na palubě vzducholodi s ním dále cestovali
františkánský misionář - bratr Cyril Metoděj (Kateřina
Horčicová), mecenáš výpravy baron Ludwig von Úvaly
u Prahy (Justýna Rosívalová) a pilot vzducholodi Bohuslav
Puchmajer (František Huml). Poté, co shodou šťastných
okolností nakonec přistáli v Africe, snažili se navázat
přátelské vztahy s tamním lidožravým kmenem (Viktorie
Soóky, Miroslava Sazimová, Adriana Málková, Nicol
Andilová). Náčelník kmene Líná Huba (Monika Vaníková)
je přijal nejprve vlídně - domorodci se naučili česky, přijali
dary a nakonec i křesťanskou víru, nicméně posléze se
rozhodli cestovatele sníst. Českou výpravu zachránilo, že
si domorodci oblíbili básně J. V. Sládka. Nabídli jim, že když
je nesnědí, vezmou je s sebou do Čech a umožní jim setkat
se s J. V. Sládkem (Jan Klička) osobně. Přistoupili na to,
odlétají a v Praze dojde ke slíbenému setkání. Celou
divadelní hru prostupují různé odkazy k významným dílům
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divadelní hra - „Afrika aneb češi mezi lidožravci”

Květnová výletnická soutěž
V pondělí dne 11. června oznámila paní zástupkyně školy
Mgr. Věra Peterková výsledky soutěže o nejhezčí fotograﬁi
ze školního výletu. Soutěžilo se zvlášť za 1. a 2. stupeň,
hlasovala porota složená s pracovníků školy a rovněž se
zapojila veřejnost, která mohla dát svůj hlas v době konání
divadelního představení "Afrika" ve Společenském domě
ve Strašicích. Hodnotila se nápaditost a originalita motivu,
kvalita provedení, estetický dojem atd... Všechny soutěžní
fotograﬁe byly velmi pěkné a nápadité. Za první stupeň se
na prvních místech umístily se shodným počtem hlasů
fotograﬁe třídy 5.A (v ZOO - Mgr. S. Kuťáková) a 5.B
(Turnerova chata na Šumavě - Mgr. J. Monhart),
z druhého stupně získala nejvíce hlasů fotograﬁe třídy
8.A (pyramida z lidských těl u Berounky – Mgr. N.
Kahovcová). Vítězné třídy čekala sladká odměna ze školní
jídelny.

Peer program pro 6.A
V pondělí dne 11. června se žáci 6.A zúčastnili první části
„Peer programu” - programu prevence sociálně patologických jevů, který pro žáky šestého ročníku každoročně
připravuje školní metodik prevence ve spolupráci s paní
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Bc. Petrou Veselou, pracovnicí Pedagogicko - psychologické poradny v Rokycanech. Slovo “peer” pochází
z angličtiny, jedním z jeho významů je “vrstevník.” Peer
program je tedy vrstevnický program, kdy starší žáci
předávají znalosti a zkušenosti svým mladším spolužákům.
Letošní šesťáky vzdělávali vyškolení dobrovolníci z 8.A
a 9.A v tomto složení: Kateřina Valečková, Kateřina
Horčicová, Kateřina Urxová, Adriana Belušková,
Tereza Sklenářová a Aneta Lopatová. Peeři dohlíželi na
žáky rozdělené do šesti skupinek (Jablkojedi, Okurky,
Banány, Jahůdky, Šťastlivci a Ovocná četa), které se měly
vypořádat s tématem “Zdravý životní styl.” Vše usměrňovala paní Bc. Petra Veselá. Důležitá byla spolupráce
a vzájemná podpora všech členů ve skupině
Ve středu dne 13. června proběhla druhá část programu,
tentokrát byla tématem „Vzájemná spolupráce“. Jednotlivé skupiny si připomněly zásady správné spolupráce
a komunikace, důležitá byla spolupráce a vzájemná
podpora všech členů ve skupině. Výsledky své práce
všechny skupiny odprezentovaly před zbytkem třídy.
Každá skupina získala kromě bodového ohodnocení
rovněž rozbor kladů a záporů své práce. Tuto část programu řídil pan učitel Mgr. Jiří Monhart.
Celkově zvítězila skupina „Ovocná četa“ ve složení:
L. Veverca, V. Válek, V. Časný a M. Musil.
Tento způsob výuky posílil v dětech pocit sounáležitosti se
skupinou a odpovědnost za její fungování, vedl děti k tvořivému řešení problémů a především k samostatnému
myšlení. Posílení přátelských vztahů ve třídě a sdílení
společných hodnot se tak dělo velmi přirozeným a zábavným způsobem.
Mgr. Jiří Monhart

Projekt čtenářské gramotnosti „Knížka pro
prvňáčka“
Ve čtvrtek dne 14. června navštívila naši školu opět knihovnice dětského oddělení Městské knihovny v Rokycanech
paní Jana Frühaufová, tentokráte se celé dopoledne věnovala našim prvňáčkům. Touto návštěvou v rámci projektu
"Knížka pro prvňáčka" (10. ročník) byla ve školním roce
završena pravidelná spolupráce školy s knihovnou.
Žáci se v pěkných prostorách školní čítárny věnovali
různým naučným i zábavným literárně dramatickým
činnostem. První hodinu si prohlíželi učebnice a slabikáře
našich předků a srovnávali je se svými, pak se věnovali
práci s různými literárními texty pro děti a také si vyzkoušeli
písmo pro slepce, které se rozeznává pomocí hmatu. Děti
se vžily do pocitů slepých lidí i za pomoci hry, kdy se
zavázanýma očima a jen podle hmatu rozeznávaly, jaký
předmět drží v ruce. Poté se děti ve skupinkách věnovaly
luštění různých jazykových kvízů, křížovek a hádanek.
Pestrý a velmi pěkně připravený program zakončila paní
knihovnice předáním dětské knihy "Bráchova bota" od
spisovatelky Evelíny Koubové každému žákovi.
Spolupráce školy s rokycanskou knihovnou, jejímž hlavním
cílem je vzbudit v dětech zájem o četbu a rozvíjet jejich
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čtenářské a komunikační dovednosti, bude probíhat
i v příštím školním roce.
Mgr. Zuzana Andrlíková

Kniha pro prvňáčka

Vršíčekman 2018
Se začátkem letního počasí vždy přichází na řadu poslední
a nejvíce adrenalinová sportovní soutěž Vršíčekman, což je
takový malý triatlon stávající z plavání, jízdy na horském
kole a běhu. Naši všestranní sportovci jsou pyšní na to, že
se hlásí do kategorie jednotlivců, kteří zvládnou všechny tři
úseky úplně sami. Je to poměrně náročné, nejprve uplavou
600 metrů v rokycanském koupališti, pak vyšlapou na kole
na Vršíček v blízkosti Rokycan a ještě je čekají 3 kilometry
běhu na rokycanské stráni za koupalištěm. Už jen to, že
zdárně dorazí do cíle, je úžasný úspěch, všechny tyto
disciplíny dokonce zvládají v čase okolo jedné hodiny
a jejich vyčerpání je vždy dechberoucí.
Letos se v kategorii chlapců představilo pět našich
nejlepších borců (měli jsme v této kategorii nejpočetnější
zastoupení). Nejlépe se umístil Tomáš Kunc z 9.A, který
tentokrát získal bramborovou medaili, Honzík Dezort
z 8.A se umístil na 6. místě, hned v závěsu za ním na
7. místě Míša Šiman z 8.A. Velkým příslibem do budoucna
jsou naši šesťáci, kteří byli v závodě jednotlivců nejmladší
(nerozděluje se zde kategorie na mladší a starší, takže tuto
soutěž absolvují většinou jen deváťáci nebo osmáci).
Ale i přesto kluci podávali naprosto srovnatelné výkony,
zvládli celý závod dokončit a Štěpán Kunc se umístil na
skvělém 9. místě a Lukáš Veverca na neméně bezvadném 11. místě.
V kategorii dívek máme dvě “železné Kačky“ – Kačku
Urxovou, která pro zranění na kole musela závod ukončit,
a Kačku Valečkovou, které se podařilo dosáhnout na
“bednu“ a obsadila parádní třetí místo. Měli jsme
ale i skvělé zastoupení v kategorii družstev. Naše holky
z deváté třídy obsadily výborné 3. místo a o bronzovou
medaili se tak podělily Anička Paulová, která skvěle
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zvládla úsek plavání, na kole pak bojovala Verča
Mocová a do ﬁniše dobíhala Milka Červenková.
Všem našim sportovcům děkujeme za obdivuhodné
výkony a příkladnou reprezentaci školy.
Mgr. Pavla Hrazdilová

O pohár ředitele DDM v Rokycanech
Konec školního roku už nám pomalu klepe na dveře, ale
konec našeho sportovního školního roku už máme letos
deﬁnitivně za sebou. Rozhodně však stojí za to ho zhodnotit, protože byl pro naši školu velmi úspěšný.
Každoročně vyhlašuje Karel Vodička, ředitel DDM Rokycany, soutěž O pohár ředitele DDM, do které jednotlivé školy
postupně získávají body během celého školního roku ze
všech sportovních soutěží – atletiky, házené, horských kol,
ﬂorbalu, basketbalu, přespolního běhu, fotbalu a volejbalu,
celkem je to dvacet soutěží za jeden školní rok.
A strašičtí sportovci ve svých zelenočerných dresech letos
skutečně zářili! Velmi často se jim na jejich vysportovaných
a pyšných hrudích houpaly medaile, ať už bronzové, stříbrné anebo ty nejcennější – zlaté. Bylo jich mnoho v individuálních disciplínách i v kolektivních sportech.
Zlaté úspěchy jsme letos zažili v házené, ve ﬂorbalu,
basketbale, dvakrát v atletice i ve volejbale. Což znamená, že naše škola reprezentovala okres Rokycany
v kraji celkem šestkrát!! …a to dokonce velmi úspěšně
– jedním šestým místem, třikrát čtvrtým, jednou třetím
a ve volejbale jsme dokonce vyhráli kraj a odjeli na
kvaliﬁkaci na republikové ﬁnále.
Když bych měla vypočítávat ostatní medailová umístění,
nepostupující zlata, stříbra a bronzy, možná bych Vás
začala trochu nudit. Nás to ale rozhodně nenudilo. Na tom
celém úspěchu je nejhezčí to, že naši kluci a holky vyměnili
hodiny trávené u počítačů a televizí za hodiny propocené
v tělocvičně, kterých byla kvanta. Vždyť kromě dvou
povinných hodin TV mohou naše děti trávit ve školních
sportovních kroužcích neskutečných osm hodin týdně

navíc. A další báječná věc je, jak si naši sportovci navzájem
fandí a přejí si úspěchy, troufáme si tvrdit, že jejich
sportovní srdce jsou obrovská a čestná.
No a jak to všechno to pachtění za pohárem dopadlo?
Celou dobu jsme se předháněli s naším největším rivalem rokycanskou školou z Jižního předměstí a průběžně se
střídali ve vedení pohárového zápolení. Nakonec jsme
zaostali s rozdílem 5 bodů na parádním druhém místě.
Ale když uvážíte, že našich celkových 92 bodů je 20-ti bodovým náskokem před třetí TGM a že školy, které jsou nám
srovnatelné velikostí a počtem žáků, měly dokonce okolo
60 bodů méně, považujeme to za obrovský úspěch.
Chtěli bychom poděkovat naší úžasné generaci sportovců
za nezapomenutelné a neopakovatelné zážitky, které jsme
s nimi prožívali, za tu obyčejnou čistou radost, která jim
vždy zářila z očí. Pro tohle všechno nám stojí za to ty hodiny
a hodiny, které s nimi prožíváme navíc, a nervy, které často
napínáme k prasknutí. Děkujeme, kluci a holky, pro nás jste
nejlepší!!
Mgr. Pavla Hrazdilová a Mgr. Jiří Monhart

Do konce školního roku proběhly na škole
ještě tyto akce:
ü Školní družina navštívila v pátek dne 22. 6. kino
Cinestar v Olympii, kde děti viděly pohádku Králíček
Petr
ü V úterý dne 26. 6. se uskutečnila v SD Strašice za
velkého zájmu veřejnosti školní Akademie
ü Ve čtvrtek dne 28. 6. proběhlo předání vysvědčení
žákům 9. třídy a jejich slavnostní vyřazení v obřadní
síni OÚ Strašice.
V pátek dne 29. června bylo žákům rozdáno vysvědčení.
Tímto přejeme všem dětem krásné, slunečné prázdniny
a rodičům i čtenářům našich „Zajímavostí ze ZŠ Karla
Vokáče” příjemně strávené léto! Děti nastupují opět do
školy v pondělí dne 3. září 2018.

Čas výletů, těšení i loučení
S blížícím se koncem školního roku tradičně připravujeme v
naší mateřské škole delší i kratší výlety přizpůsobené věku
dětí. Ještě, než vyrazíme na výlety, je pro nás začátek
června především ve znamení oslavy Dne dětí. Tento
slavný den proběhl pro naše nejmenší ze třídy Berušek na
zahradě mateřské školy. Nejdříve si děti připravovaly
pohoštění. Banán s piškotem nebo jahody polévané
čokoládou chutnají všem. Plny energie děti skákaly na
míčích, v pytlích, házely míčky na cíl, jezdily na
koloběžkách. Na závěr si v rámci oslavy připily dětským
šampusem a radovaly se z malého dárečku. Děti ze třídy
Koťat se vydaly do lesa. Nebyl to však obyčejný výlet.
Nejstarší děti z této třídy šly s paní učitelkou napřed

Červenec 2018 - ROČNÍK XXV

strana 10

Baròák

STRAŠICKÝ MÌSÍÈNÍK

a vyznačily trasu včetně zanechání úkolů. Druhá skupina
pátrala, kudy vede cesta, jak se jmenují stromy podél cesty,
nebo jaké písničky znají o rostlinách. Na konci cesty byl pro
všechny ukrytý poklad a radost z obdržených bublifuků
a dobrot korunovala celou akci. Koťata nenechala nic
náhodě. Druhý den se všichni vrátili do lesa, tentokrát
s lupami, a řádně les zblízka prozkoumali. Třída Sluníček
měla jasný cíl pro oslavu Dne dětí. Břeh potoku poblíž
rybníku Tisý poskytl báječný prostor pro stavění hrází, hry
s přírodninami a prožití šťastných chvil při hře s kamarády.
Cestu zpět zdobily poletující bubliny z bublifuků. Vyhnala je
přicházející bouřka, ale na tvářích dětí nebyl ani jeden
mráček. Na zádech batůžky se svačinou, nasedly děti do
přistaveného autobusu a vydaly se na Farmu Moulisových
do Milínova. Sluníčka, Koťata a nejstarší děti z Berušek si
měly možnost vyzkoušet, jak se dojí, jak se stlouká máslo
a také jak báječně chutná! Jaký je rozdíl mezi pšenicí a ječmenem a kolik dá práce najít jehlu v kupce sena. Pracovaly
s cepem i kosily. Odměnou za tu velkou práci na děti čekal
osedlaný poník, na kterém se mohly projet, vykartáčovat
mu srst a hlavně se naučit, jak k němu přistupovat.

Přichystaná hostina s domácími vdolečky a čajem završila
dopoledne plné zážitků. Nejmladší děti ze třídy Berušek se
vypravily linkovým autobusem navštívit mateřskou školu
v Dobřívě. Vřelé přivítání, spousta nových kamarádů a zajímavých prolézaček a zákoutí na zahradě dobřívské školky,
byla pro děti obrovským zážitkem. Červnové dny byly ve
znamení putování větších dětí ke studánce Bublalce, ze
Smolárny lesem do školky nebo do Dobříva lesem a zpátky
linkovým autobusem s batůžkem na zádech a dobrou
náladou. Děti při takových výpravách měly možnost
poznat, jak hezky je v našem okolí a že to vlastně není
vůbec daleko. V půlce června jsme ale batůžky odložili.
Přijelo divadlo Nána paní Jelínkové. S vlastnoručně
vyrobenými loutkami a hlavně skvělým představením
s názvem „Pohádky z paloučku“. Děti se dozvěděly, že
každý může mít nějaké trápení, že malým máme pomáhat,
druhého respektovat a na silnici pozor dávat. Nastalo
loučení. Ve třídách s mladšími dětmi a na obecním úřadu
s nejstaršími. Od září jdou do školy a jsou na to náležitě
pyšní. Držíme jim palce a přejeme hodně štěstí a úspěchů.
Krásné prázdniny všem.
Alena Krausová, DiS.

Tradiční vítání občánků
Dne 10. 6. 2018 se uskutečnilo tradiční vítání
občánků do svazku naší obce.
Slavnost zahájily děti z mateřské školky pásmem
básniček. Starosta obce Jiří Hahner přivítal Martina
Čejku, Mayu Hercigovou, Daniela Mařana, Martina
Plešmída, Artura Sazimu, Adama Sovadinu, Filipa
Šerého, Františka Vítka, Justýnu Zoulovou a Karolínu
Ungrovou, popřál jim i jejich rodičům hodně štěstí
a spokojenosti. Děti a mamin-ky obdržely drobné dárky
od komise pro občanské záležitosti.
Červenec 2018 - ROČNÍK XXV
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Spartak Strašice - oddíl českého
lakrosu Fabiáni a Fabiánky
O víkendu 23. a 24. června proběhlo v Holešově na
Kroměřížsku mistrovství republiky v českém lakrosu.
Ze Strašic se opět kvaliﬁkovaly dva týmy, muži i ženy.
Ženský tým předvedl opět vynikající výkony. Kromě jedné
remízy všechna utkání děvčata vyhrála. Již po třetí jsou
Fabiánky mistryněmi republiky. Také mužský tým se
neztratil a vybojoval historicky nejlepší umístění a na krku
se houpaly našim klukům stříbrné medaile. Lucie Šujanová
a Kamil Praum byli vyhlášeni nejlepšími brankáři
mistrovství. V individuálních statistikách hráčů ﬁgurovali
v popředí Pavel Bucha a Nikola Staňková.
Na úspěchu Fabiánek se podílely hráčky: Tereza
Dezortová, Magdalena Fetterová, Jana Hájková, Eliška
Veselá, Alena Hubáčková, Věra Buchová, kapitánka Lucie
Hájková, Lucie Šujanová a Nikola Staňková.
Fabiáni se představili v tomto složení: Ondřej Novotný,
Miloš Fetter, Martin Mintora, Michal Kreidl, Otakar Job,
kapitán Pavel Bucha, Kamil Praum, Jan Hlad, Tomáš
Hahner a Josef Kreidl.
Při lakrosovém oddílu působí také dětský tým, kterému velí
předsedkyně lakrosu ve Strašicích Věra Buchová.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem našim příznivcům za
podporu a fandění. Těšíme se s Vámi na novou sezónu
2018 / 2019.
Jiří Hahner

200 let staré školy ve Strašicích
V sobotu 9. června se konala oslava dvousetletého výročí
otevření staré školy ve Strašicích. Ano, škola byla zbudována naproti kostelu sv. Vavřince již v roce 1818 a rok jejího
otevření je zakódován do chronogramu, který je umístěn
nad vstupními dveřmi. Školu již od počátku navštěvovalo
téměř 400 dětí a na konci 19. století musela být postavena
škola nová, a to v části obce Ves. Ve staré škole byla zřízena tzv. „stravovna“ či „zdravovna“, ve které byla poskytována strava pocestným řemeslníkům a dalším potřebným. Po
většinu 20. století byla ve staré škole modlitebna Československé církve husitské a po 2. světové válce objekt chátral.
V roce 1980 stavba přešla do soukromých rukou a je ve
vlastnictví spolku Stará škola Strašice.
Oslavu, která se konala na zahradě staré školy, zahájil
předseda spolku Stará škola Strašice pan Josef Rendl.
Hovořil o tom, jak je objekt využíván. Jde o práci s rodinami,
dětmi a mládeží v duchu křesťanských hodnot formou
letních táborů, vzdělávacích a kulturních akcí apod.
Poté se ujal slova starosta obce pan Jiří Hahner a vysoce
ocenil záchranu objektu, který se v současné době potýká
s nedostatkem vody. Tento problém bude obcí v letošním
roce vyřešen. O historii objektu pohovořil Mgr. Tomáš
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Makaj a pak již následovalo velmi bohaté pohoštění a prohlídka téměř celého objektu, který byl výjimečně při této
příležitosti zpřístupněn.
Oslava pokračovala přednáškou PhDr. J. Klípy, PhD., která
se konala v kostele sv. Vavřince. Dr. Klípa hovořil o historii
kostela a zejména podrobně popsal výjevy, zpodobněné na
nástěnných malbách v kostele. Velmi vydařená akce byla
zakončena skvělým koncertem skupiny Deše, která přednesla zhudebněné biblické žalmy.
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Stará škola je vedle kostela sv. Vavřince a radnice jedním
ze stavebních symbolů Strašic. Je dobře, že byl objekt
velkým úsilím spolku Stará škola Strašice zachráněn a našel smysluplné využití.
Jiří Kantor

Z dějin zahrádkářů ve Strašicích * 59 část *
I v tomto pokračování budeme vzpomínat na události roku
2011. Aktivity naší ZO pokračovali i v měsíci srpnu. V tomto
roce již podruhé členové podnikli zájezd za poznáním,
krásou a dalším seznámením s novinkami a to dne
26. srpna 20011 na výstavu květin v zámecké zahradě
v Čimelicích. Výstava květin doplněná o různé dekorativní
prvky, vhodně aranžované, měla svou nevšední krásu
a moc se líbila. Byla rovněž prodejní, takže řada členů si
vezla domů nové přírůstky do svých zahrádek. I když tento
den bylo nesnesitelné vedro, zdárně jsme vše ustáli
a návrat se zakoupenými sazenicemi a dalším zbožím, byl
pro účastníky zájezdu sladkou odměnou. Pokud čtete naše
pokračování, bylo by vhodné si prohlédnout naší kroniku,
kterou vystavujeme vždy na dni otevřených dveří na
posvícení v moštárně. Je zde řada dokumentů a snímků
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z činnosti spolku o probíhajících akcích. Starat se o svůj
majetek je povinností každého hospodáře. Proto nutnou
a potřebnou opravu na budově moštárny si vyžádal
naléhavý stav. Došlo k popraskání a uvolnění krytiny
střechy, poškození komína, poškození okapů k silnici od
aut a i k zanešení okapů na druhé straně, včetně vzrostlého
křoví za budovou. Po dohodě se starostou obce př. Jiřím
Hahnerem, nám byl zapůjčen výsuvný žebřík a dobrovolnou brigádou našich členů ve dnech 11 až 15. října byly
veškeré potřebné opravné práce zajištěny. Na uvedených
opravách se podíleli př. Roztočil, Šlapák, Hofman, Lexa,
Převrátil a Klír. Odpracováno bylo při opravách celkem
42 hodin. Všem patří poděkování za provedenou práci na
našem společném majetku. V tomto roce se dožili
významného životního jubilea naši přátelé, kterým jsme
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popřáli a předali dárek: 70 let – Tittl Antonín, Černý Mojmír,
75 let – Michelová Marie, Fiala Vladislav, 80 let –

Bednářová Zdena, 90 let – Červenková Julie. Že tento rok
byl náročný, budeme v něm pokračovat i na příště.
ČZS – M. Hofman
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„Oznámení“ - 2
Zastupitel Alternativy - Ing. František Nerad
V minulém Barňáku se objevilo „Oznámení“ a já jsem na
něj zaznamenal několik ohlasů, které mi sdělovaly, že
nechápou, co to znamená. Takže si dovolím vysvětlení
a tím je pro mne tento problém nadobro vyřešen. Dělám to
i na doporučení své právničky, která se domnívá, že to
vysvětlení je nutné, protože to „Oznámení“ nebylo v souladu s rozhodnutím soudu. Celý příběh začal v roce 2012,
když napsal starosta do Barňáku, že bych měl vysvětlit,
proč jsem veden jako „spolupracovník“ Vojenské
kontrarozvědky. Když se toto objevilo v Barňáku, vysvětlil
jsem zde v Barňáku, že jsem nikdy s těmito lidmi
nespolupracoval a že se domnívám, že mě tam vedli
protože, mi sebrali na vojenském cvičení v roce 1976 tehdy
zakázanou knihu a místní kontráši mi vyhrožovali, že mě
zavřou, až zčernám. Pak na dlouhou dobu vše utichlo.
V České národní radě mě sdělili členové lustrační komise,
že mě (později jsem se dozvěděl, že i mého otce), vedla
VKR jako PODEZŘELOU OSOBU, která může provádět
výzvědnou práci pro západní mocnosti z důvodů, že jsme
bydleli vedle kasáren, měli příbuzné od roku 1948 u „imperialistů“ a stýkali se s vojáky z povolání. Je pravda, že mě
nikdy nepustili z ČSSR na západ od našich hranic. Dnes už
vím proč.
V roce 2012 a 2013 moje právní zástupkyně oznámila panu
starostovi v několika dopisech, že se dopouští pomluvy
a zasahuje do mého soukromí nevhodným způsobem
a požádala jej, aby doložil toto konstatování. Starosta nikdy
nic nedoložil a tvrdil, že je zasypáván spoustou anonymů,
kteří si nepřejí být jmenováni. V roce 2015 se objevilo toto
tvrzení v Barňáku znovu, po nějakém problému, na který
jsem veřejně upozornil jak v Barňáku, tak na jednáních
Zastupitelstva. Moje manželka napsala v květnovém
Barňáku 2016 vysvětlení a požádala pana starostu, aby
zastavil tato tvrzení, nebo aby je doložil věrohodnými
důkazy. Současně jsme, jako celá rodina, požádali Archiv
bezpečnostních složek v Praze o nahlédnutí do mých
záznamů, které kontráši o mě vedli. Zde jsme se také
dozvěděli, že tam byl veden i můj otec. Teprve tam jsem
zjistil, že jsem byl veden, jako KTS (Kandidát tajné
spolupráce) a pojmenovali si mě Komár. O těchto
dokladech jsem samozřejmě nevěděl, protože VKR je
vedla bez mého vědomí, takže jsem nemohl nic
vysvětlovat. Místní kontráši mi to samozřejmě neřekli, ale
vyslýchali ty důstojníky, kteří k nám a k tátovi chodili. Po
listopadu se samozřejmě nikdo z nich ani neobtěžoval se
omluvit.
Pak se začaly objevovat na sociálních sítích dehonestující
pomluvy a posměšky.
Eva Buchová

16 březen v 19:39 · Tak trochu jiný komár.

Kto by to bol povedal, že komáre sú vlastne úplne milé
zvieratká? WEB : http://www.lokaltv.sk FB :
http://www.facebook.com/LokalTV.oﬃcial E-SHOP :
http://s... youtube.com
Eva Buchová

27. listopad 2016 · YouTube
Děkuji moc příteli na facebooku za včasné informování
našeho pana zastupitele o mých příspěvcích. Jsem ráda,
že mě nezklamal. Byl to účel a doufám, že v tom bude
pokračovat také v příštím roce.

Poslední kapkou bylo, když se objevil v lednu 2017 na mém
domě tento nápis. To už přerostlo mez únosnosti nejen pro
mě, ale i pro moji rodinu a podali jsme u Okresního soudu
v Rokycanech na pana starostu žalobu na ochranu
osobnosti, který tyto věci způsobil svými narážkami
v Barňáku.
Soud se konal 14. května 2018 a moje právnička zde
navrhla smírné řešení, se kterým jsme oba souhlasili.
Výsledkem bylo usnesení soudu, kterým uložil žalovanému J. Hahnerovi, aby zveřejnil v červnovém Barňáku
text, který mu pan soudce nadiktoval.

Animoterapia - 4 : Komár
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I.
Soud schvaluje smír tohoto znění:
Žalovaný se zavazuje uveřejnit v následujícím čísle
časopisu Barňák text tohoto znění: „Jiří Hahner nikdy
neobvinil Ing. Františka Nerada ze spolupráce se Státní
bezpečností a vojenskou kontrarozvědkou, ale vyzval jej
k vysvětlení záznamu v operativních spisech Státní
bezpečnosti, kde Ing. František Nerad nebyl nikdy
evidován jako spolupracovník, ale jen jako kandidát tajné
spolupráce, což je forma evidence dané osoby bez jejího
vědomí, a to z dlůvodu kontaktu Ing. Františka Nerada
s rodinnými příslušníky v emigraci.”

V červnovém Barňáku bohužel vyšlo anonymní „Oznámení“, které vlastně svedlo ten text na kohosi cizího, nikoli na
žalovaného, kterým je starosta Jiří Hahner. Je zajímavé, že
články v Barňáku podepsal, ale to soudem nařízené

„Oznámení“ podepsat zapomněl. Je to samozřejmě věc
každého, jak se staví k lidem, občanům, soudu, ale já jsem
se k problémům stavěl pod svým jménem. Nejsem totiž
zbabělec, jako ten chudák, který se někdy v noci s křídou
kradl k mému domu, aby tam, povzbuzen články pana
starosty, „odvážně“ sdělil naprostou lež. Je smutné, že
spousta lidí dnes věří lžím a anonymním hoaxům a není
schopna z očí do očí říci, co si myslí, nebo se podepsat pod
své věty.
Pan starosta nám všem po skončení soudního jednání
sdělil, že netušil, že paní místostarostka na facebooku šíří
pomluvy, že nám noční můry na dům píší lži a také sdělil, od
koho čerpal informace o spisech kontrarozvědky. Velmi mě
zaráží, že jako člen ODS spolupracuje s takovými lidmi,
proti kterým jeho strana denně vystupuje v hromadných
sdělovacích prostředcích. No účel zřejmě světí prostředky.
Ale asi je pravda, jak kdysi řekl Miroslav Horníček, že: Doba
vymknuta z kloubů, šílí!

Ve znamení Muzejní noci aneb červen
v muzeu a kultuře
RNDr. Martin Lang, Mgr. Tomáš Makaj
Letošní červen byl ve Strašicích doslova nabitý kulturními
událostmi. Máme za sebou mj. Muzejní noc, Dětský den,
oslavy dvousetletého výročí staré školy a Bahna. Pojďme
se nyní na červnové dění podívat podrobněji.
Červen započal oslavou Dne dětí, která proběhla převážně
v muzejní zahradě s programem i občerstvením. Na konci
tradičně děti očekával Pohádkový les. Poděkování náleží
všem, kteří přiložili ruku k dílu, zejména paní Evě Kloudové
za bezchybnou organizaci a pionýrské skupině Trojlístek
za opravdu vydatnou pomoc. Děti byly spokojené, počasí
vcelku přálo, a tak akce skutečně potěšila.
Strašická muzejní noc, v pořadí již sedmá, se konala
v pátek 8. 6., tentokrát výlučně v prostorách Muzea Střed-

200 let školy
Červenec 2018 - ROČNÍK XXV

ních Brd a hangáru dopravního muzea, Muzeum historie
dopravy však již jako obvykle zavedlo po celou noc okružní
linku historickým autobusem po Strašicích.
Program zahájil starosta obce Jiří Hahner spolu s ředitelem
muzea Martinem Langem. Pak se svých nástrojů ujal
Hrádecký Big Band a řízné swingovky i rozjímavé blues
bavily početné obecenstvo. Muzejní noc se tentokrát,
a zřejmě naposledy, nesla opět ve znamení dopravní
historie. Po historických jízdních kolec, parních vozidlech
a motocyklových veteránech z minulých let se představily
historické nákladní vozy. Na ploše pod bývalými Ubikacemi
mužstva se vyřadily vedle sebe hned čtyři Pragovky.
Nejstarším exponátem, Pragou AN z 20. let minulého
století počínaje (bratři Valentové), přes Pragu S5 T
(Muzeum Výtopna Zdice, p. Říha), Pragy V3 S – skříň
(doprovodné vozidlo bří Valentů), požární cisternu (SDH
Strašice) po speciál s fekální nástavbou, tzv. „hovnocuc“
(p. Košař). Následovaly dvě Tatrovky. Předně krásná,
legendární Tatra T 111 valník z r. 1952, ještě s dřevěnou
kabinou (bratři Valentové), následovaná Tatrou T 805
v hasičské úpravě (SDH Hrádek u Rokycan). Deﬁlé
nákladních veteránů zakončila Škoda 706 LIAZ s „popelářskou“ nástavbou BOBR (Muzeum Výtopna Zdice,
p. Říha). Posledně jmenovaný vůz předvedl i svou činnost
– nakládku a vykládku velkokapacitního kontejneru.
Muzejní noc pokračovala ve Výstavní síni muzea vernisáží
výstavy Historie dopravy na Strašicku, kterou autorsky
připravil historik muzea, Mgr. Tomáš Makaj. Komentovaná
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Konečně, proběhla letošní Bahna. Za muzeum se jich
zúčastnil Mgr. Tomáš Makaj s Vojtou Havlíkem. Tradičně
měla „nabito“ naše Turistická ubytovna, zcela obsazená
včetně přistýlek. Je již jaksi danou věcí, že na Bahna si
zájemci zamlouvají ubytování rok předem. Ačkoliv – na
nedostatek zájmu si ani jindy, v průběhu celého roku
nemůžeme stěžovat.

Bahna 2018

prohlídka návštěvníky zavedla nejen do počátků vzniku
automobilové dopravy na Strašicku, ale také časů
poměrně nedávných, spojených s vojenskou posádkou.
Obrazová část výstavy také ukazuje i dobovou vojenskou
techniku, kterou v areálu kasáren bylo možno spatřit.
Trojrozměrné předměty představují různé zajímavosti
z prostředí automobilismu. Program zakončilo půlnoční
herecké vystoupení, kdy mez návštěvníky zavítal „soudruh
milicionář“ z pražské Pragovky, aby přečetl smutně proslulý
„Dopis Pragováků“, který v r. 1968 byl jednou ze záminek
srpnové sovětské vojenské agrese vůči ČSSR. Tím došlo
i na připomínku tzv. „Osmičkového roku“, výročí radostných, ale i tragických událostí v dějinách naší republiky.

Strašice muzejní noc

Po celou dobu, téměř do půlnoci, kdy odešli poslední
návštěvníci, byly otevřené všechny expoziční prostory
obou strašických muzeí zdarma. Odhadem se přišlo
pobavit i nenásilně poučit na tři sta osob. Poděkování za
přípravu a realizaci MN 2018 náleží nejen celému kolektivu
muzejníků, ale i četě údržby a personálu Restaurace
Berten.
Strašice muzejní noc

Šesták - železárny KD

Renata Převrátilová získala pro naše Infocentrum v muzeu
certiﬁkaci A.T.I.C., což naše informační středisko zařadilo
mezi ta „nejřádnější z řádných“. Paní Převrátilová nás
zastupovala i při letošním setkání s představiteli CHKO
Brdy v Jincích. Její zásluhou jsou též v tisku zcela nové
propagační materiály, které upozorňují turisty na postavení
Strašic v rámci CHKO a doporučují nejzajímavější cíle
v našem okolí jak pěším, tak i cyklistům. S cestovním
ruchem souviselo i důležité setkání v Příbrami, jehož se
zúčastnil starosta obce Jiří Hahner a ředitel muzea Martin
Lang. Proběhla zde první valná hromada Destinační
agentury Brdy, která projednala zejména další směřování
cestovního ruchu na Brdech od Příbrami po Rokycany
a dále se věnovala založení Geoparku Joachima
Barranda. Bližší informace přineseme v příštím čísle
Barňáku, až bude k disposici zápis z valné hromady.

Další zajímavá akce se konala den po Muzejní noci, naproti
kostelu sv. Vavřince. Jednalo se o oslavu výročí 200 let tzv.
Staré školy. Zde měl Mgr. Tomáš Makaj přednášku, týkající
se strašického školství a stavebně historického vývoje
„staré školy“.

V Hořovicích, v Galerii na Starém zámku proběhla vernisáž
obrazů, kterou kurátorsky uspořádal RNDr. Martin Lang.
Jedná se o první společnou výstavu Václava Šestáka
a jeho syna, Matěje Antonína Šestáka. Expozice rozhodně
stojí za prohlídku. Do výstavy zapůjčila i Obec Strašice
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obraz „Ráno v lese“, který jinak zdobí Zasedací síň
Obecního úřadu. Jeden z historizujících obrazů by se
dobře vyjímal i v našem muzeu, z důvodu tematické
sounáležitosti se Sbírkovým programem – malíř skvěle
ztvárnil Králodvorské železárny v období 60. let 20. století.
S dětmi ze ZŠ Mirošov na pozvání učitelky Mgr. Ilony
Hodinové besedoval o tvorbě knih a tvůrčím psaní Martin
Lang. Opravdu se jednalo o besedu, nikoliv monolog
a nutno říci, že děti byly pozorné a velmi zvídavé.
Ve Společenském domě se sešla Kulturní komise Rady
obce. Projednala již závazný program srpnového
Strašického posvícení a zároveň podrobněji jednala
i o programu oslav 100. výročí republiky. Předpokládáme,
že o Posvícení budou následující akce:

Strašice muzejní noc

Sobota 11. 8. 2018: 13.30 - Odhalení Křížku u školy, 15.00
– Kouzelník pro děti – Velký sál Společenského domu (SD),
16.00 – Výstava věnovaná strašickému školství a křest
kalendáře – Muzeum Středních Brd, 17.00 – Koncert
Strašické Pohodovky – Velký sál SD, 18.30 – Koncert
kapely NO3 – venkovní podium u SD, 21.00 – Posvícenská
zábava – Kapela Signál – Velký sál SD; 14.00 -18.00 u SD:
Klouzací hrad pro děti a malování na obličej.

Snad jsme při výčtu červnových akcí, jakož i při výhledu do
blízké budoucnosti na nic a na nikoho nezapomněli…
Až budete číst tento Barňák, budou už prázdniny.

Neděle 12. 8. 2018: 13.00 – kapela Zvlášňý škola – koncert
v prostorách u bývalého koupaliště. 14.00 – Koncert

A tak přejeme dětem i jejich učitelům, ať si je krásně užijí
a všem, kteří zamíří na dovolenou, ať se opravdu vydaří!

duchovní hudby za účasti Strahovského sboru – kostel sv.
Vavřince.
Upozorňujeme, že změny programu jsou pořadatelem
vyhrazeny!

Program Posvícení 2018:
Sobota 11. 8. 2018
13.30 – Odhalení Křížku u školy
15.00 – Kouzelník pro děti – velký sál
16.00 – Výstava a křest strašického kalendáře – muzeum
17.00 – Koncert kapely NO3 – venkovní podium u SD
18.30 – Koncert Strašické Pohodovky – velký sál
19.00 – Chuan Pedro Rodrigues – Restaurace Na Poště
21.00 – Posvícenská zábava – Kapela Signál – velký sál
14.00 – 18.00 u SD: Klouzací hrad pro děti a malování na obličej
Hřiště TJ Spartak - fotbalové utkání a volejbalový turnaj

Neděle 12. 8. 2018
8.00 – 15.00 Výstava chovatelů - 9.00 -12.00 Cheznovanka
9.00 – 12.00 Den otevřených dveří v Moštárně
13.00 – Koncert kapely Zvlášňý škola – v prostorách bývalého koupaliště
14.00 – Koncert duchovní hudby ve Strašickém Kostele
Hřiště TJ Spartak – fotbalové utkání a nohejbalový turnaj
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O povodních na Padrťském potoce
neboli na Klabavě
První údaje o rozsáhlých povodních v souvislosti s oblastí
Středních Brd jsou zaznamenány již ve 14. století. Přesto
se jedná informace z oblasti, která je od Brd vzdálená, tedy
konkrétně z řeky Mže (dnešní Berounky). První písemný
údaj o povodni na horním toku Padrťského potoku čili
dnešní Klabavy pochází ze 17. dubna 1750. Tehdy
rozvodněný potok sebral všechny lávky a zatopil Starou
hospodu do výše 1,1 metru. O dvacet let později byl známý
hostinec vytopen znovu. V létě téhož roku pak přívalový
déšť zvedl hladinu vodního toku natolik, že odnesl od mlýna
Korečníka celou stodolu až do Rokycan. Dobře popsaný
proběh povodně pochází z listopadu roku 1824, kdy se
protrhly hráze obou Padrťských rybníků: „… v Dobřívě
odnesla tato povodeň školu a „učitelovy veškosten s šatami, ten Veškosten dostal, ale jedno šuple nedostal“.
Pamětní kniha školy Chrástu u Plzně uvádí: „a několik
chalup a v Rokycanech vzala most s jedním domem“.
Povodeň o stejné síle se přehnala Padrťským potokem na
konci května roku 1872. Tehdy byl postižen celý Plzeňský
kraj a velká část středních Čech. Rybník Tisý nezadržel
přívaly deště, a tak ve Strašicích byl zaplavena čtvrť Huť,
v Dobřívě byl poničen Waldův mlýn a část cesty vedoucí
k mlýnu byla odnesena. Velká část jezů na Padrťském
potoce nevydržela nápor dravého vodního živlu. Povodeň
na Berounce dosáhla tisícileté vody.

potoka byly velké škody. Průtrž mračen nad Hutěmi
u Rožmitálu zasáhla i Nepomuk.“
31. července 1897 se přehnala přes Brdy průtrž mračen
a z toho vzniklá povodeň zničila ve Strašicích dva jezy,
lávku a most. Zničen byl také starý kamenný most
u Ameriky. Velké škody byly spáchány na okolních polích.
Ke zmatku z náhlé povodně přispěly i falešné informace
o tom, že se protrhly hráze padrťských rybníků. Další
záplavy přišly po deštích mezi 1. a 10. říjnem 1915 a poté
v roce 1924. V následujícím roce poškodila rozvodněná
Klabava plovárnu v Nové Huti.

Povodně 1965 - Strašice - cesta na Dobřív

Povodně 1965 - cesta na Dobřív

Další povodeň se dostavila v r. 1890, kdy byl na tehdejším
Padrťském potoce po červnových deštích údajně dosažen
stav vody vyšší než r. 1872, neboť velká voda ve Strašicích
nanesla písek a balvany na louky a v Chrástu strhla
i silniční most směrem ke Smědčicím. O pět let později se
situace opakovala: „Dne 21. června ráno před šestou
hodinou začalo silně pršet. Již za půl hodiny byly všechny
louky kolem strašických potoků pod vodou, na lukách
zůstaly velké nánosy štěrkopísku a balvanů. Přes strašické
náměstí se valila voda ve výši půl metru. V povodí Černého
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V prvních dnech června 1949 způsobila nová povodeň
značné škody. Ve Strašicích byla zatopena náves a ve čtvrti
Dvůr došlo k provalení starých důlních děl. Povodeň
strhala hráz rybníka Tisý a rybníka pod kostelem. V Rokycanech a v Nové Huti byla zatopena celá řada luk. V chrástecké továrně Synthesia na zápalné šňůry způsobila
povodeň škody za 300.000 Kč. Na sklonku června roku
1954 vznikla po vydatných a vytrvalých deštích další
mohutná povodeň. Přívalové deště v červenci roku 1965
překvapily na Podbrdsku celou řadu obcí. Jednalo o tzv.
bleskovou povodeň, která ucpala během chvíle celou řadu
propustků a koryt. Svou intenzitou překonala povodeň
z roku 1949. Nevypočitatelnost, s kterou zasáhla zdejší
kraj, vedla k celé řadě vodohospodářských diskuzí, které
přetrvávají dodnes. Některé z teorií se zabývaly návratem
do historie, kdy bylo snahou zdejších obyvatel tyto
povodně regulovat pomocí rozsáhlé sítě uměle vybudovaných kanálů a náhonů. Jejich hlavním cílem bylo ovšem
v minulosti přivádět vodu do zdejších hutí a hamrů.
V šedesátých letech minulého století však tato síť už
v podstatě neexistovala a náhony pomalu zanikaly. V rámci
zemědělských úprav došlo k zatrubnění některých koryt
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a vodotečí. Tím se docílilo zdánlivého klidu v horních tocích
brdských potoků. V devadesátých letech však došlo
k dalším prudkým povodním, které vyvrcholily povodněmi
v roce 2002 a v roce 2006. Opět si tedy vodohospodáři,
krajští úředníci a místní samospráva položili otázku, jak
zabránit rozsáhlým škodám. Objevily se tak názory na
vybudování vodní nádrže na Americe či vybudování tzv.
suchých poldrů. Vzhledem k složitosti tématu je tato otázka
doposud otevřená…

Povodně 1981- Strašice

Provozovna Strašice, areál kasáren
Vykupujeme: veškerý železný šrot, železo litinu, měď, hliník, mosaz, zinek,
olovo, nerez, kabely, elektronický odpad. Likvidace autovraků zdarma.
Po-Pá 8:00-12:00 13:00-16:00. Tel: 602 414 523, 602 157 925.

www.plzenskyskart.cz

www.domov-pod-brdy.cz
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