cena: 10 Kč
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Během strašického posvícení byla otevřena nová expozice „Osobnosti regionu“ včetně
výstavy „Strašice na starých pohlednicích a fotografiích“.
Expozice a výstava jsou přístupné během otevírací doby Muzea Středních Brd.
(foto Jana Kešnerová)
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Zápis z Rady obce č. 75/08/22 (3. 8. 2022)
J. Hahner, M. Straka

I. Projednáno
1.	Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene – ČEZ Distribuce, a.s.

RO projednala návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby na pozemcích p.č. 1986, 1288/6, 1288/1 a 1282/6 v k.ú. Strašice za účelem umístění kabelového vedení VN v délce
352 m. Jedná se o přeložku vedení vysokého napětí kolem
TJ Spartak Strašice. Tato přeložka je plánována v rámci
rekonstrukce místní komunikace. Za věcné břemeno bude
uhrazena částka ve výši 3.400,– Kč.
RO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE12-0008731/SOBS VB/02.

2.	Rozbor hospodaření obce Strašice k 30.6.2022

RO projednala Rozbor hospodaření obce Strašice k 30. 6. 2022. Příjmy po konsolidaci byly ve výši
38,391 mil. Kč, výdaje činily 31,585 mil. Kč. Daňové příjmy
byly ve výši 27,827 mil. Kč, což je 58 % schváleného rozpočtu. Obec ve II. čtvrtletí obdržela dotaci za rekonstrukci
komunikace k lesní správě ve výši 2,723 mil. Kč.
RO schvaluje Rozbor hospodaření obce Strašice
k 30. 6. 2022.

3.	Rozbor hospodaření – MŠ Strašice

RO projednala Rozbor hospodaření MŠ Strašice
k 30. 6. 2022. Z plánovaného příspěvku zřizovatele obdržela MŠ Strašice 1,95 mil. Kč, což je 57 % plánovaného
rozpočtu. Za rekonstrukci umývárny byla uhrazena částka
747 tis. Kč, za opravy a údržbu byla uhrazeno 848 tis. Kč,
za teplo 261 tis. Kč. Výsledek hospodaření činí ztrátu 198
tis. Kč. Tato ztráta bude pokryta z dalších příspěvků zřizovatele, případně dojde k navýšení rozpočtu MŠ Strašice.
RO schvaluje Rozbor hospodaření MŠ Strašice
k 30. 6. 2022.

4.	Rozbor hospodaření – ZŠ Strašice

RO projednala Rozbor hospodaření ZŠ Strašice
k 30. 6. 2022. Z plánovaného příspěvku zřizovatele obdržela ZŠ Strašice 2 mil. Kč, což je 47 % plánovaného
rozpočtu. Za opravy a údržbu byla uhrazena částka 338
tis. Kč, za teplo bylo uhrazeno 388 tis. Kč, za elektrickou
energii 339 tis. Kč. Výsledek hospodaření činí ztrátu 356
tis. Kč. Tato ztráta bude pokryta z dalších příspěvků zřizovatele, případně dojde k navýšení rozpočtu ZŠ Strašice.
RO schvaluje Rozbor hospodaření ZŠ Strašice
k 30. 6. 2022.
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5.	Žádost o převod finančních prostředků
– ZŠ Strašice

RO projednala žádost o převod finančních prostředků
z rezervního fondu do fondu investic ve výši 250 tis. Kč.
RO schvaluje převod finančních prostředků ve výši
250 tis. Kč v rámci fondů ZŠ Strašice.

6.	Zpráva z jednání Bytové komise

RO projednala Zprávu z jednání Bytové komise ze dne
13. 7. 2022. Komise doporučila přidělit byt 2+1 v č.p. 501
panu Danielovi Císařovskému.
RO schvaluje přidělení bytu 2+1 dle doporučení
Bytové komise ze dne 13. 7. 2022.

7.	Žádost o povolení pronájmu bytu
– S. Loskotová

RO projednala žádost o povolení dočasného pronájmu bytu
v č.p. 461 na 1 rok panu Pavlu Tipanovi. Žadatelka dočasně mění bydliště z důvodu změny pracoviště svého druha.
S panem Tipanem je žadatelka v příbuzenském vztahu.
RO schvaluje žádost č.j. 758/22 o pronájem bytu č. 11
v č.p. 461 po dobu jednoho roku.

8.	Žádost o výměnu kotle – V. Šlapák

RO projednala žádost o výměnu kotle v bytovém domě
č.p. 553. Stávající kotel je v havarijním stavu a další topná
sezóna nebude se stávajícím kotlem možná.
RO schvaluje výměnu kotle dle žádosti č.j. 731/22.

9.	Návrh na zavedení pečovatelské služby
– č.j. 769/22

RO projednala návrh na zavedení pečovatelské služby
– dovážka obědů.
RO schvaluje zavedení pečovatelské služby dle
návrhu č.j. 769/22.

10.	Žádost o dotaci z rozpočtu obce
– AC Sparta Praha cycling z.s.

RO projednala žádost o dotaci z rozpočtu obce ve výši 25
tis. Kč na zajištění cyklistického závodu Tour de Brdy, který se uskuteční 8. 10. 2022. Z dotace bude hrazeno zajištění výsledkového servisu a startovní čísla pro účastníky,
zajištění trati, zdravotní zabezpečení, atd.
RO schvaluje poskytnutí dotace dle žádosti č.j.
744/22.
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11.	Žádost o prodloužení nájemní smlouvy
– č.j. 787/22

RO projednala žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v č.p. 558. Správce BF sdělil nájemci, že nájemní smlouva nebude prodloužena a bude ukončena
k 23. 8. 2022, jelikož nájemce neplní své závazky vyplývající z nájemní smlouvy. Nájemce požádal o prodloužení
nájemní smlouvy s tím, že vzniklé pohledávky uhradí nejdéle do 2 měsíců.
RO konstatuje, že v případě, že budou veškeré pohledávky (nájemné včetně poplatků z prodlení, poplatky za svoz
odpadu, atd.) vůči obci uhrazeny do 23. 8. 2022 dojde
k prodloužení nájemní smlouvy.
RO schvaluje prodloužení nájemní smlouvy dle
žádosti č.j. 787/22 za podmínek, že budou uhrazeny
veškeré závazky vůči Obci Strašice, a to nejpozději
do 23. 8. 2022.

12.	Kupní smlouva a smlouva o zřízení služebnosti
– Vantage Towers s.r.o.

RO projednala návrh Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení
služebnosti se společností Vantage Towers s.r.o. Prodej
pozemku schválilo ZO Strašice, RO však musí schválit zřízení věcného břemene na stávajícím pozemku p.č.
1847/282, kde je uložen přívodní kabel pro vysílač.
RO schvaluje Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení
služebnosti se společností Vantage Towers s.r.o.,
IČO: 09056009.

14.	Záměr pachtu zemědělských pozemků

RO projednala návrh na schválení záměru pachtu veškerých zemědělských pozemků v majetku Obce Strašice.
Záměr pachtu je nutné zveřejnit z důvodu, že byla podána
výpověď panu Stupkovi a do konce září by měla být sjednána smlouva nová.
RO schvaluje záměr pachtu veškerých zemědělských
pozemků v majetku Obce Strašice.

15.	Žádost o prominutí nájmu – M. Šefl

RO projednala žádost o prominutí jednoho nájmu za provozovnu pana M. Šefla, který provozuje ve zdravotním
středisku masáže. Z důvodu stavebních prací nemohl
plně vykonávat svoji práci, neboť byl znemožněn přístup
do provozovny.
RO schvaluje prominutí jednoho nájmu panu Mirko
Šeflovi za provozovnu v č.p. 216.

16.	Volební kampaň v Barňáku

RO projednala návrh na stanovení pravidel volební kampaně v obecním časopisu Barňák. RO stanovuje, že každé volební straně bude umožněno zveřejnit jednu stranu
A4, kde může prezentovat své záměry. Uzávěrka k podání
těchto podkladů bude 25. 8. 2022.
RO schvaluje stanovení volebních pravidel pro
časopis Barňák dle návrhu uvedeného ve zprávě.

13.	Zápis z jednání Komise pro partnerské obce

RO projednala Zápis z jednání Komise pro partnerské
obce ze dne 18. 7. 2022. Komise se na svém jednání
zabývala především přípravou setkání se zástupci partnerské obce Hohenfels, které proběhne dne 13. 8. 2022.
V rámci programu je naplánován společný oběd pozvaných, prezentace fotografií, účast na kulturních akcích
v rámci Strašického posvícení, společná káva s dezertem a následné rozloučení.
RO schvaluje Zápis z jednání Komise pro partnerské
obce ze dne 18.7.2022.
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Zápis z Rady obce č. 76/08/22 (17. 8. 2022)
J. Hahner, M. Straka

I. Projednáno
1.	Dodatky smluv – ČEZ LDS s.r.o.

Zpráva:
RO projednala návrh dodatků smluv se společností ČEZ
LDS s.r.o., které řeší odběr elektrické energie v areálu
kasáren pro dvě odběrná místa. Na tato místa je nutné
dořešit smlouvy s klasickým prodejcem elektrické energie.
Úkoly:
1.	Podepsat a odeslat dodatky ke smlouvám.
Odpovídá: Hahner Jiří
Termín: 31. 8. 2022
2.	Zajistit smlouvu s prodejcem elektrické energie.
Odpovídá: Hahner Jiří
Termín: 30. 9. 2022
Usnesení č. 76/08/22-1:
RO schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o zajištění
služby distribuční soustavy č. 32454_DI_001853_0151.
RO schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě a přeúčtování
dodávky elektřiny č. 32454_DOD_001853_0151. RO
ukládá postupovat dle textu.
Hlasování: 4/0/0

2.	Žádost o pronájem sálu – Mgr. Hrádková

RO projednala žádost o dlouhodobý pronájem sálu Společenského domu za účelem pořádání nácviků country
tanců skupiny SH Dance. Sál bude využíván 1x týdně
po dobu 1,5 hodiny.
RO schvaluje bezplatné poskytnutí sálu dle žádosti
č.j. 810/22.

3.	Dohoda o narovnání

RO projednala návrh Dohody o narovnání z důvodu vyřešení sporného dluhu mezi Obcí Strašice a podnikající
osobou. V rámci dohody dojde k odpisu dluhu ve výši
19.999,– Kč, zbylý dluh ve výši 27.601,– Kč uhradí dlužník
v pokladně OÚ Strašice.
RO schvaluje Dohodu o narovnání.

5.	Zpráva z jednání Bytové komise

RO projednala Zprávu z jednání Bytové komise ze dne
3. 8. 2022. Vzhledem k tomu, že nebyl žádný volný byt,
komise žádný byt nepřidělila a řešila pouze nové žádosti
o byt. Další jednání komise proběhne 7.9.2022.
RO bere na vědomí Zprávu z jednání Bytové komise
ze dne 3. 8. 2022.

6.	Žádost o povolení podnájmu – J. Hrubý

Zpráva:
RO projednala žádost o povolení podnájemní smlouvy
na byt č. 5 v č.p. 500. Z důvodu dlouhých služebních cest
požádal nájemce o možnost sepsání podnájemní smlouvy
pro svoji spolubydlící paní Zuzanu Bohdálovou.
RO schvaluje sepsání podnájemní smlouvy v délce 1
roku dle žádosti č.j. 806/22.

7.	Návrh na zavedení pečovatelské služby
– č.j. 811/22

RO projednala návrh na zavedení pečovatelské služby
– dovážka obědů.
RO schvaluje zavedení pečovatelské služby dle
návrhu č.j. 811/22.

8.	Návrh na zavedení pečovatelské služby
– č.j. 812/22

RO projednala návrh na zavedení pečovatelské služby
– dovážka obědů. Vzhledem k tomu, že se nejedná o osobu s trvalým pobytem v obci, bude účtován poplatek 20 Kč
za dovoz oběda.
RO schvaluje zavedení pečovatelské služby dle
návrhu č.j. 812/22.

4.	Žádost o splátkový kalendář – č.j. 790/22

RO projednala žádost o splátkový kalendář na pokutu
ve výši 2.000,– Kč, kterou udělila přestupková komise.
Přestupce je v současné době na úřadu práce a není
schopen uhradit pokutu jednorázově. Žadatel navrhuje
měsíční splátku ve výši 500,– Kč.
RO schvaluje žádost o splátkový kalendář č.j. 790/22
včetně úhrady správního poplatku ve výši 400,– Kč.
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Léto pomalu končí, blíží se volby, můžeme bilancovat
Čilý ruch ve středu obce, návrat
žáků po prázdninách do školních
tříd nám signalizuje, že letní měsíce
jsou za námi. Čtyřleté volební období uteklo jako voda v Padrťském
potoce, který se teď jmenuje Klabava a proto se můžeme v klidu
ohlédnout a připravit se na závěr
roku. Letošní prázdniny vnímáme
jako vydařené. Hlavně rádi vzpomínáme na strašické posvícení a svatovavřineckou pouť. Počasí nám
přálo, kulturní nabídka byla bohatá
a já věřím, že si každý našel ten
svůj program, který s potěšením
navštívil. Mnohokrát děkuji našemu
kulturnímu odboru za náročnou přípravu této významné společenské
akce. Volby do obecního zastupitelstva jsou za dveřmi a tak mi dovolte
krátce připomenout, co se vlastně
v naší obci v poslední době událo.
Jistě si každý vzpomene, že to nebylo zrovna lehké období. Covidová, celosvětová pandemie nám přinesla mnohá
omezení a řadu zásahů do života obce. Myslím, že jsme
se s tímto problémem vypořádali celkem dobře. Pro obec
byla největším problémem zastavená ekonomika a s tím
spojené výpadky příjmů. Rozumným hospodařením jsme
však udrželi veřejné obecní finance v přebytku a uvažované investiční akce se nám podařilo zrealizovat. Zajímavostí je, že v tomto volebním období stoupl počet obyvatel
ve Strašicích na 2600. Po Rokycanech a Hrádku jsme třetí
největší sídelní celek na okrese. Máme více obyvatel, než
dříve lidnatější město Zbiroh. Největším a nejtěžším úkolem letošního podzimu bude zodpovědná reakce na narůstající ceny energií. Je třeba zmínit, že přes veškeré těžkosti se opět proměnil vzhled naší obce. Řada stavebních
akcí zlepšila naše životní podmínky a obec vnímáme jako
velmi krásnou aglomeraci, vhodnou pro spokojený život
i pro turistické návštěvy. Největším úkolem byla přestavba
mateřské školy. Nová fasáda a střecha jistě potěší oko každého kolemjdoucího. Zlepšili jsme i stav vnitřních prostor,
což jsme si mohli prohlédnout na dni otevřených dveří
v letošním roce. Peníze putovaly samozřejmě i do budovy základní školy. Zde proběhla výměna střešních krytin
a také jsme investovali do modernizace vnitřních prostor
nebo opravy soklu tělocvičny a zásobovací rampy. Významné investice, podpořené i dotacemi putovaly do bytového fondu. Zmíním zateplení domo 558-559 nebo výměny střešních krytin a opravy komínů v bytovkách u hřiště.
Ani veřejná prostranství nebyla opomenuta.Významným
zásahem byla likvidace neutěšeného stavu areálu bývalé
Září 2022 – ROČNÍK XXIX

Dukly. Tato lokalita se nyní postupně
mění ve sportovní a relaxační zónu.
Zkrášlili jsme okolí našich školních
budov, včetně nového parkoviště.
Podařilo se také opravit zbývající
chodníky na návsi. Díky dotacím
z Ministerstva pro místní rozvoj
jsme zrekonstruovali i komunikace
v Koutě a na Huti k lesní správě.
Opravy se dočkala i hráz Dvorského rybníka. A co inženýrské sítě?
I tam putovaly obecní finance. Obec
obdržela dotaci na intenzifikaci vodních zdrojů v Brdech, dále jsme vybudovali vodovod od mateřské školy
okolo kostela do Dvora. Tímto opatřením jsme zajistili okružní průtok
pitné vody v horní části Strašic. Významným zásahem do života obce
je postupná modernizace veřejného
osvětlení, která kromě navýšení počtu svítidel, zahrnuje osazování svítidel s technologií LED. Obec vlastní také několik studen.
Tři tyto lokální zdroje vody byly generálně opraveny. Důležitou akcí byla také přestavba obecního domu, kde sídlí
obecní policie nebo firma Služby obce Strašice. Zázemí
zde mají také naši zaměstnanci, kteří zajišťují technické
práce v obci. Podařilo se také zde vybudovat klubovnu se
skladem pro spolek strašických chovatelů, jehož členové
nás i v letošním roce potěšili zorganizováním posvícenské
výstavy.Bylo toho opravdu hodně nebudu zde vyjmenovávat drobnější stavbičky realizované v tomto volebním
období. Připomenu však masivní finanční podporu našich
spolků. Zde bylo sdruženo mnoho našich občanů. Setkávání se na spolkových, kulturních a společenských akcích
dlouhodobě zlepšuje mezilidské vztahy v naší obci. Oslavili jsme také desetileté výročí partnerství s bavorskou
obcí Markt Hohenfels. Jsme rádi, že toto přátelství i nadále pokračuje a že obohacuje naše obce o poznání kultury
a mentality sousedního státu.
Vážení občané, končí toto volební období a já bych chtěl
poděkovat za spolupráci všem zastupitelům obce, zaměstnancům obce, panu místostarostovi, radním, členům
komisí, výborů a v neposlední řadě všem spoluobčanům.
Děkuji všem za iniciativní přístup, inspirovaný naší společnou láskou k obci Strašice.
Jiří Hahner, starosta obce
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Zajištění přepravy obyvatel regionu
k odborným lékařům
Záchranná služba Brdy, ve spolupráci se starostou obce Strašice, panem Jiřím Hahnerem, zahajuje od září plánovanou pravidelnou přepravu zájemců k odborným vyšetřením v oborech: chirurgie, ortopedie a gastroenterologie.
Konkrétní lékaři těchto odborností jsou ve smluvním vztahu se Záchrannou službou Brdy, a proto lze absolvovat daná potřebná vyšetření a ošetření v předem plánovaných časech. V praxi to znamená, že se zájemce-klient, telefonicky objedná
u ZS BRDY k ošetření na jednu či více z výše uvedených odborností a Záchranná služba Brdy zajistí transport tam i zpět.
Celkové náklady na tyto služby budou hrazeny z fondu Záchranné služby Brdy, obcí Strašice a částečně také klienty. Pro
klienty se bude částka pohybovat max. 150,-Kč.

Výhody takto organizované péče:
●	možnost odborného vyšetření a ošetření bez nutnosti objednání přímo v odborné ambulanci
●	možnost odborného vyšetření bez nutného doporučení praktického lékaře
●	ošetření dětí i dospělých
●	v případě imobility zajištěn transport tam i zpět z domova
●	eliminace časových prodlev díky smluvním vztahům s jednotlivými lékaři
●	komfort dopravy na místo odborného vyšetření / ošetření a zpět
●	pravidelnost kontrol jedním ošetřujícím lékařem
●	zajištění medikací na recept ihned po vyšetření/ošetření

Rozpis vyšetření a ošetření v odborných ambulancích
Den

Odbornost

Čas odjezdu

Čas ošetření

Lékař

Počet osob

úterý

chirurgie

10:00

od 11:00

max 7

čtvrtek

ortopedie

10:00

od 11:00

max 7

dle potřeby

gastroenterologie

max 7

Objednání k převozu je pouze telefonicky v pracovních dnech na číslo Záchranné služby Brdy:
604 221 177, a to v čase od 14:00 do 18:00 hod.
Na urgentní případy se tyto plánované dopravní služby nevztahují.
Do budoucna chce Záchranná služba Brdy portfolio takto nasmlouvaných odborností rozšiřovat a tím zabezpečit dostupnost zdravotní péče a komfort pro obyvatel Strašic a okolních obcí.
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Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
Zastupitelstva obce Strašice v roce 2022
Kontrolní výbor zastupitelstva obce v posledním roce volebního období 2018 – 2022 uskutečnil pět kontrol: plnění usnesení Rady obce, plnění usnesení Zastupitelstva
obce, kontrolu bytové správy Inzula, kontrolu základní
školy a kontrolu veřejných zakázek.
V rámci kontroly Inzuly byla řešena i otázka rozúčtování
tepla v bytových domech. Při rozúčtování nákladů tepla
se postupuje dle platné legislativy, konkrétně dle vyhlášky č. 269/2015 Sb. Pro bytovou správupak výpočet tohoto
rozúčtování zajišťuje firma Enbra, a.s. Rád bych čtenáře
upozornil na webové stránky obce, kde nově dokument
detailně popisující způsob rozúčtování tepla najdou, konkrétně v záložce Organizace – Bytová správa Inzula.
V rámci kontroly veřejných zakázek Kontrolní výbor požádal
o předložení dokumentace k veřejným zakázkám za období
2019 – 2021. Za toto období bylo uskutečněno 13 veřejných
zakázek.O realizaci dané veřejné zakázky měly obvykle zá-

jem tři až čtyři firmy a celkem se do všech třinácti veřejných
zakázek přihlásilo 23 firem.O výběru vysoutěžené firmy
ve všech případech rozhodovala nejnižší nabídnutá cena.
Při ohlédnutí za uplynulými čtyřmi roky bych chtěl konstatovat, že řada zjištění a podnětů vyplývajících z činnosti
Kontrolního výboru našla svoji odezvu v konkrétních opatřeních a rozhodnutích Zastupitelstva obce či Rady obce
(například se jedná o kontrolu a následné opravy některých místních komunikací nebo vytvoření ucelených pravidel pro pronájem nebytových prostor v obci). Při tomto
ohlédnutí si také nelze nevšimnout toho, že prakticky dva
roky jsme se potýkali s omezeními vyplývajícími z epidemie koronaviru, ale i přesto Kontrolní výbor všechny plánované kontroly zrealizoval.
A za tuto usilovnou práci a spolupráci všem členům Kontrolního výboru děkuji!
Jan Sovadina, předseda KV

KALENDÁŘ NA ROK 2023
Odbor kultury obce Strašice a Brdská edice děkují za spolupráci a příspěvky, díky nimž mohl být realizován
kalendář Strašičtí muzikanti 2. Kalendář je k dostání na obvyklých distribučních místech– obecní úřad ve Strašicích, Muzeum Středních Brd, Místní knihovna ve Strašicích atd.
Cena kalendáře je 99 Kč.

Duben

Květen

Červen

14. 7 56 5. 21 168 2. 61 488
15. 8 64
16. 7 56
17. 7 56 6. 22 176
18. 8 64

SLOVO STAROSTY

Říjen

Listopad

Prosinec

2 3 4
9 10 11
16 17 18
23 24 25
30 31
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

5 6 7
12 13 14
19 20 21
26 27 28

2 3 4
9 10 11
16 17 18
23 24 25
30
1 2
4 5 6 7 8 9
11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 30

2. 124

Pololetí

Prac. hod.

Čtvrtletí

Prac. dnů

Prac. hod.

Prac. hod.

21. 7

Prac. dnů

Prac. hod.

Měsíc

Dekáda

Prac. dnů

Prac. dnů

19. 4

32

20. 8 64 7.

19 152

56

22. 8 64
23. 6 48 8. 23 184 3. 62 496
24. 9 72
25. 6 48
26. 8 64
27. 6 48
56

9. 20 160

28. 7

29. 8 64 10. 22 176
30. 7

56

31. 8 64
32. 5 40 11. 21 168 4. 62 496
33. 8 64
34. 6 48
35. 8 64 12. 19 152
40

36. 5

Důležitá telefonní čísla
Vážení přátelé brdské obce Strašice,
dostává se Vám do rukou další kalendář
věnovaný hudbě v obci Strašice. Zavede Vás
do pestré hudební historie brdské vesnice.
Celá staletí je naše obec nedílnou součástí
zdejšího krásného kouta naší vlasti a vždy se
pyšnila množstvím kvalitních muzikantů.
Předkládáme Vám druhý díl kalendáře, který
mapuje další výseč strašické hudby. Ve svém
úvodním slovu chci vyjádřit naději, že i v příštích
letech budou naše stoly krášlit kalendáře
spojené se současností i s historií našeho kraje.
Mé poděkování patří známému regionálnímu
historikovi Mgr. Tomášovi Makajovi za autorské
zpracování a také Ing. Lucii Laštovičkové
za grafickou úpravu.
Jiří Hahner
starosta obce Strašice

Hasiči
Záchranná služba
Policie ČR
Tísňová linka

150
155
158
112

Ohlašovna požáru
Plynárny
Elektrárny
Vodárny

371 793 101
371 585 731
1239
840 850 860
840 111 111

Důležité kontakty
Obec Strašice
tel. 371 793 101
e-mail: obec@strasice.eu
www.strasice.eu

Redakce časopisu Barňák
tel. 724 264 778
e-mail: barnak@email.cz

Obecní policie Strašice
tel. 371 585 731
e-mail: obecni.policie@strasice.eu

Služby obce Strašice s.r.o.
tel. 724 172 747
e-mail: sluzby.strasice@seznam.cz

Místní knihovna Strašice
tel. 371 793 400
e-mail: info@knihovnastrasice.eu
www.knihovnastrasice.eu

Správa bytového fondu Strašice
– Inzula s.r.o.
tel. 371 793 336, 703 146 270
e-mail: inzula.strasice@seznam.cz
www.inzula.cz

Muzeum Středních Brd Strašice
tel. 371 595 959
e-mail: info@muzeumstrasice.eu
www.muzeumstrasice.eu
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0
24
40
40
40
0
32
40
40
40
32
8
40
40
40
32
0
40
40
40
40
16
24
40
32
40
32
8
40
40
40
24

Prac. dnů

Září

11. 8 64 4. 18 144
12. 6 48
13. 6 48

Ne
2 26. 0
9 27. 3
16 28. 5
23 29. 5
30 30. 5
31. 0
6 31. 4
13 32. 5
20 33. 5
27 34. 5
35. 4
3 35. 1
10 36. 5
17 37. 5
24 38. 5
39. 4
1 39. 0
8 40. 5
15 41. 5
22 42. 5
29 43. 5
44. 2
5 44. 3
12 45. 5
19 46. 4
26 47. 5
48. 4
3 48. 1
10 49. 5
17 50. 5
24 51. 5
31 52. 3

992

Srpen

1. 126

1008

10. 4 32

Po Út St Čt Pá So
1
3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29
31
1 2 3 4 5
7 8 9 10 11 12
14 15 16 17 18 19
21 22 23 24 25 26
28 29 30 31
1 2
4 5 6 7 8 9
11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 30

Prac. hod.

II. pololetí

Měsíc

Červenec
22 176

56

Týden

6 48 3. 23 184
9 72

Prac. hod.

8 64

Pololetí

8 64
6 48 2. 20 160 1. 65 520
6 48

7.

Prac. dnů

Prac. hod.

4.
6.
8.
9.

Čtvrtletí

56

7

Prac. dnů

7

8 64 1.

3.

Prac. dnů

1.
2.

5.

Prac. hod.

I. pololetí

Prac. hod.

0
40
40
40
40
16
32
40
40
40
8
24
40
40
40
40
0
32
32
40
40
32
32
40
40
24
16
40
40
40
40

Měsíc

0
5
5
5
5
2
3
5
5
5
2
3
5
5
5
5
0
4
4
5
5
4
4
5
5
3
2
5
5
5
5

Dekáda

52.
1.
2.
3.
4.
5.
5.
6.
7.
8.
9.
9.
10.
11.
12.
13.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
22.
23.
24.
25.
26.

Prac. dnů

Březen

Prac. dnů

Únor

Po Út St Čt Pá So Ne
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
1 2 3 4 5
8 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Prac. hod.

Měsíc

Leden

Týden
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Vyhodnocení – informační zpráva
za měsíc červen, červenec, srpen 2022
Za měsíc červen, červenec, srpen 2022 řešila
OPS tyto přestupky:
Doprava:

59× – přestupek řešeno
v příkazním řízení (rychlost,
zákazové značky, CHKO)

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

Veřejný pořádek

41× – oznámení odboru
dopravy

Veřejný pořádek:

9× přestupek – 2× vrak

Občanské soužití:

3× přestupek – 1× řešení PČR

Proti majetku:

5× přestupek – 1× řešení PČR
– TČ

OZV č.2/2012:

12× přestupek

OZV č.2/2015:

6× přestupek

OZV č.2/2017 (odpady):

6× přestupek

Nález věci:

1× jízdní kolo, kreditní karta,
batoh s doklady, sportovní vak
s mobilem, 2x pasy

Ověřování pobytu, pověsti:

14×

Řešení stížnosti občanů:

5×

Součinnost s PČR OO Hrádek:

9×

Odkládání nepotřebného materiálu, jako velkoobjemových krabic ke kontejnerům na papír, i když je kontejner
prázdný, v sídlišti na Huti. Odkládání dřevěných polic, skříní a lednice ke kontejnerům v kasárnách u domu č. 679.
Odkládání rozebrané pračky ke kontejnerům v sídlišti
za OÚ. V kontejneru na bioodpad u garáží za Spartakem
vhozený deštník a plasty.
Toto jsou ukázky, jak někteří občané páchají přestupky proti veřejnému pořádku o odpadech a kazí tak vzhled obce.

Září 2022 – ROČNÍK XXIX

strana 8

Doprava

Dne 25. 6. 2022 se konala akce Bahna 2022, na níž se podílela a zabezpečovala parkování vozidel účastníků akce
jednotka SDH Strašice. Proto bych touto cestou všem
členům poděkoval za zdárný průběh. Dále bych chtěl poděkovat i panu Červenkovi a panu Stupkovi za pronajaté
prostory na loukách jako záchytné parkoviště.
elektrokoloběžky – velká většina občanů (hlavně rodiče
dětí) neví, že elektrokoloběžka podle zákona patří do kategorie jako jízdní kola a s tím související výbava u dětí
do 18 let používat ochranou přilbu, dávat znamení směru
jízdy a nejezdit po chodníku a další. Obecní policie bude
provádět kontroly v dodržování zákona.

V neposlední řadě u chodců za soumraku a v nočních hodinách používání reflexní prvků, které ochrání před střetem s vozidly.
Upozorňujeme všechny cyklisty, že stále provádíme bezplatnou registraci jízdních kol a elektrokol. K registraci
jízdního kola a elektrokola je zapotřebí OP, včetně dokladů o jeho nabytí, u dětí mladší 15 let přítomnost rodičů
(Info-371 585 731). Tato služba pro občany je zdarma.

Z 12. 8. na 13. 8. 2022 neznámý pachatel poškodil autem
dopravní značení Dej přednost v jízdě u rybníčku pod slévárnou na Huti a u křižovatky k OÚ. Nikdo nic neviděl a pachatel se k činu nenahlásil a tím pádem škoda vznikla obci.
Apelujeme zvláště na cyklisty, aby při zhoršené viditelnosti byli osvětleni, jak vpředu, tak vzadu a měli reflexní prvky.
Září 2022 – ROČNÍK XXIX
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VYCHOVANÝ PES JE BEZPEČNÝ PES
Obec Strašice, spolu se strážníky Obecní policie Strašice, pořádají
seminář pro laickou kynologickou veřejnost
Seminář je zaměřen na problémové chování psů na veřejnosti. Majitel psa bude pod
dohledem policejního psovoda prakticky seznámen s možností, jak svého psího miláčka
naučit nejpoužívanější cviky (přivolání psa a chůzi psa na vodítku) a jejich následné využití
na veřejnosti. Dále bude majitel psa seznámen s právními dokumenty, které upravují nejen
pohyb psů na veřejnosti (OZV obce Strašice č. 2/2012). Na každého majitele a jeho psa bude
vyčleněn individuální časový prostor ve výši 30 min.
Semináře se může zúčastnit každý majitel psa pouze s jedním psem. Z časových a
kapacitních důvodů je seminář omezen na maximální počet 15 psů a je třeba se předem
objednat. Seminář povede dlouholetý zkušený policejní psovod Obecní policie Strašice nejen
se znalostmi z výcviku policejních psů, ale i s napravováním problémového chování psích
miláčků při pohybu na veřejnosti a v běžném životě. Děti do 15 let se mohou semináře
účastnit pouze v doprovodu alespoň jednoho z rodičů.
Datum konání:

10. 9. 2022

Místo konání:

Bývalý Kynologický klub - za fotbalovým hřištěm

Čas konání:

9:00 – 18:00 hod

Stáří psa:

4 měsíce – 7 let

Vstupné:

Dobrovolné (formou konzerv, piškotů a jiných pamlsků pro psí
útulek Borovno)

S sebou: vodítko, obojek, případně košík, pamlsky nebo jakékoliv hračky, které má pes rád,
misku na vodu, vodu v láhvi pro psa, nápoj pro majitele
Plemeno: semináře se může zúčastnit pes jakéhokoliv plemene, včetně kříženců

PES, který se semináře účastní, nesmí být ze zdravotních důvodů
nakrmený.
Bližší informace lze získat telefonicky na tel .č. 371 585 731, osobně na služebně Obecní
policie Strašice str. Svoboda nebo na email obecni.policie@strasice.eu .
Ing. Frajt Luboš
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Zajímavosti ze Základní školy Karla Vokáče Strašice
začátek nového školního roku 2022/2023
Vážení rodiče, žáci, obyvatelé obce a příznivci školy, rád bych Vás tímto
pozdravil na začátku nového školního roku 2022/2023.
Minulý školní rok jsme se po obdobích omezení a uzavírání
škol konečně mohli s našimi žáky vrátit do školních lavic,
a co víc – uskutečnit také celou řadu mimoškolních akcí,
které jsou pro výchovu a vývoj dětí i mladých lidí, stejně
jako vzdělání, velmi důležité.

Přidělení třídnictví
Třída

Třídní učitel

Konečně také můžeme pokračovat ve změnách na naší
škole, které jsme se snažili realizovat od mého příchodu
do školy v létě roku 2018 a o kterých jsem již psal.

1.A

Mgr. Zuzana Andrlíková

Investovali jsme opět velké množství prostředků, a především energie nejen do modernizace okolí školy, budov a vybavení naší školy, ale také do potenciálu a vzdělávání pedagogického týmu. Díky tomu se naše škola stále více stává
moderní vzdělávací institucí, kde je možné na základě odpovídajícího vybavení, schopností, dovedností a přístupu pedagogů střídat a využívat k výuce a výchově moderní způsoby
práce a komunikace a tím připravovat každého jednotlivého
žáka na bezproblémový a úspěšný vstup do života.

1.B

Mgr. Irena Mitterbachová

2.A

Mgr. Monika Kebrlová

3.A

Bc. Adéla Veselá

4.A

Mgr. Alžběta Kapolková

5.A

Mgr. Anna Šauflová

6.A

Michaela Peterková

6.B

Mgr. Jiří Monhart

7.A

Mgr. Pavla Hrazdilová

7.B

Jiří Vondrášek

8.A

Mgr. Marcela Paulová

8.B

Mgr. Tomáš Koudelka

9.A

Mgr. Bc. Pavlína Dostálová – Zechovská

9.B

Mgr. Petr Šilhánek

Na základě výsledků vzdělávání i na základě výsledků dotazníkového šetření, které jsme uskutečnili na konci předešlého školního roku, je patrné, že tyto změny mají již svůj
kýžený efekt, a navíc jsou rodiči i žáky vnímány velmi pozitivně. Věřte, že i v kvalitě vzdělávání a každodenním životě
na škole je tato skutečnost patrná.
A snad právě proto si i přes zmíněné změny v životě školy
naše škola udržuje charakter pohodové školy s pozitivní,
velmi přátelskou atmosférou, která ji tím činí jedinečnou.
Této skutečnosti si velice vážím a jsem za ni rád, protože
to byla jedna z několika myšlenek, se kterou jsem sem
v roce 2018 přicházel.
Na závěr mi dovolte Vás ujistit, že i v letošním školním roce
uděláme všichni maximum pro to, aby byli naši žáci ve škole šťastní, úspěšní a spokojení a aby se rodičům ze školy
vracely veselé, sebevědomé a vzdělané děti. Kdo z Vás by
se s námi na tomto chtěl jakkoli podílet, budete vždy vítán.
Naopak – v případě, že by někdo z Vás potřeboval s něčím
pomoci, obraťte se na mne prosím s důvěrou.
A přání pro tento školní rok? Příznivcům školy přeji, ať mají
z naší školy vždy radost, učitelům přeji, ať mají ty nejlepší,
nejsnaživější a nejchytřejší žáky, a našim žákům přeji, ať
mají ty nejpohodovější, nejspravedlivější a nejlepší učitele.
Pohodový, úspěšný a přátelský školní rok 2022/2023.
Martin Straka, ředitel školy
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Organizace školního roku 2022/2023
Zahájení školního roku:

1. září 2022

Podzimní prázdniny:

26. října a 27. října 2022

Vánoční prázdniny:

od 23. prosince 2022 do 2. ledna 2023

Hodnocení za 1. pololetí.

31. ledna 2023

Pololetní prázdniny:

3. února 2023

Jarní prázdniny:

od 6. března do 12. března 2023

Velikonoční prázdniny:

6. dubna 2023

Ukončení II. pololetí:

30. června 2023

Hlavní prázdniny:

od 1. července 2023 do 3. září 2023

Pedagogické rady:
10. listopadu 2022

I. čtvrtletí

24. a 26. ledna 2023

I. pololetí

20. dubna 2023

III. čtvrtletí

20. a 22. června 2023

závěrečná porada

Třídní schůzky:
6. října 2022

třídní schůzky 9. ročníku od 16:00 hodin

10. listopadu 2022

třídní schůzky od 16:30 hodin

20. dubna 2023

třídní schůzky od 16:30 hodin

Každý první čtvrtek v měsíci je možnost individuální konzultace s jednotlivými vyučujícími i
třídními učiteli od 14:00 do 16:30 hodin po předchozí domluvě s nimi.
Zápis k povinné školní docházce se uskuteční ve dnech 14. dubna a 15. dubna 2023.

Ve Strašicích dne: 20. srpna 2022

Září 2022 – ROČNÍK XXIX

Mgr. Martin Straka
ředitel školy

strana 13

Ohlédnutí za červnovými akcemi školy
Třídní výlet 6.A na Šumavu

Výlet 6.A

ledni smočili unavená těla do modravě průzračného bazénu v kempu, který se stal nejoblíbenějším místem výletu.
Večer jsme při táboráku provětrali kytaru, opekli špekáčky
a naplánovali výlet pro další den.
Bobík – to byl cíl naší úterní túry. Ač název zní tak zdrobněle, vrchol to byl náročný, a proto jsme na 1264 m.n.m.
vysokém kopci stanuli zcela vyčerpáni, ale šťastni.
Odměnou nám byl překrásný výhled do okolí, který se nedá
popsat a ani úplně věrně zachytit fotografií...., oči nám z té
nádhery přecházely. Dolů jsme se téměř skutáleli a cestu
zpět zvládli v polovičním čase.
Výlet 6.A

Již na vycházce ke Dni dětí jsme začali trénovat na náš
výlet, který následoval o 14 dní později. První červnové
páteční dopoledne jsme se brdskými hvozdy vydali na vrchol Vlče, který se svými šesti sty dvěma metry tyčí mezi
Dobřívem a Strašicemi. Příjemný odpočinek jsme si zpestřili chutnou svačinkou a pokračovali na nedaleký Velký
kámen, který sice šestistovkovou hranici nedosahuje, ale
zato je z něj nádherný výhled na naši rodnou vísku. Okolo
Dřevorubecké studánky a přes louky na Huti jsme pak došli
na Koupák, kde jsme si opekli špekáčky a unaveni se těšili
na víkendový odpočinek. Za dva týdny, v pondělí dne 13.
června, se naše třída vydala na výlet několikadenní, a to
do vzdálenějšího pohoří šumavského.
Cesta vlakem byla zábavná a docela plynula podle našich
plánů. Do kempu za Zátoni jsme dorazili ještě před polednem a po ubytování vyrazili do nedaleké Lenory. Tiché
louky a pastviny, slunečné počasí a svěží vzduch tvořily
kulisu našeho putování. S radostí jsme v pozdním odpoZáří 2022 – ROČNÍK XXIX

Středeční cestou domů jsme si pak v hlavě promítali spoustu barevných vzpomínek na zelené porosty, bučící krávy,
louky poseté kopretinami, pohodový kemp s báječnými lidmi a příjemně prožitý čas se svými kamarády – spolužáky.
Mgr. Pavla Hrazdilová

Červnové dostaveníčko
V úterý 28. června se konala v prostorách školní zahrady
akce Červnové dostaveníčko, která se se zrodila v loňském
školním roce a pro jejíž velký úspěch jsme se rozhodli udělat z tohoto setkávání dětí, rodičů, pedagogů a přátel školy
příjemnou tradici. Její druhý ročník tak probíhal v podobném duchu. V odpoledních hodinách se otevřela vrata školní zahrady pro zástupy všech, co mají s naší školou něco
společného, anebo si jen chtějí užít zábavné odpoledne.
Pro děti byla připravená zajímavá stanoviště, která připravily kolegyně z prvního stupně a kde si žáci vyzkoušeli například chůzi po laně, skákání panáka, stolní tenis, házení
strana 14

U ohně se pak sešlo několik kytar z řad pedagogů i žáků,
takže jsme Dostaveníčko oživili i několika písněmi, které rozezpívávali členové školního pěveckého sboru.
Celá zahrada školy ožila veselým povídáním, poskakováním, zpěvem, úsměvy i rozzářenými tvářemi dětí a rodičů.
Účast byla velká, což nás naplňuje spokojeným pocitem, že
tato setkávání mají smysl a že se stávají oblíbenou součástí
života naší školy.
Mgr. Pavla Hrazdilová

Sportovní den
Poslední pondělí školního roku 2021/2022 se neslo
ve znamení pohybu. Tradiční Sportovní den obsadil sportoviště, kterých naše škola využívá a která mají skvělou
úroveň. Svátek sportu začal na fotbalovém hřišti strašického Spartaku, kde se proti sobě postavily dva početné
týmy z řad fotbalových nadšenců hochů i dívek. Strašice
proti přespolním, toť tradiční rozložení týmových sil, které si žáci již dopředu připravili. Na zeleném bojišti nebylo
o zajímavé okamžiky nouze a obě družstva zápolila statečně a čestně. Vítězství nakonec slavili strašičtí, kteří
uzavřeli skóre 5:3 ve svůj prospěch.

Červnové dostaveníčko

na cíl, různé hlavolamy a vědomostní kvízy a další pohybové i vědomostní úkoly. Po jejich zvládnutí si mohli účastníci
vybrat některou z lákavých cen a přesunout se do koutu
zahrady, kde plápolal oheň a bylo připraveno opékání špekáčků. V budově školy mohli zájemci zhlédnout poutavé
video, prezentující právě finišující školní rok 2021/22, které připravil pan učitel Šilhánek a ve kterém se každá třída
– a troufám si tvrdit, že i každý žák školy – našel.

Červnové dostaveníčko
Září 2022 – ROČNÍK XXIX

Fotbalové pauzy byly opět využity k rytmickému rejdění
nadšenců zumby a aerobiku. Z amplionů se linuly latinsko-americké melodie a na trávníku se místo fotbalových
dresů rozzářila barevná trika cvičenek z prvního i druhého stupně. Čím déle se tancovalo, tím více dobrovolnic a dobrovolníků se přidávalo a těla se přirozeně vlnila
v chytlavém a svižném tempu oblíbených skladeb.

Sportovní den
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Před polednem jsme se všichni přesunuli do tělocvičny
k volejbalové síti, která věštila divácky oblíbený zápas
v odbíjené. K němu nastoupil tým pedagogů, jehož vyzyvatelé opět byli žáci posledních, odcházejících, devátých
ročníků. Tohle milé soutěžní zápasení se vždy nese ve veselém duchu a je provázeno spoustou vtipných okamžiků a komentářů. Ač deváťáci bojovali statečně, strašický
pedagogický sbor čítá nejednoho šikovného rekreačního
sportovce, a tak se nám podařilo sportovně zdatné “mlaďase“ porazit.
Závěr dne patřil, opět již tradičnímu, vyhlášení celoroční
soutěže Sportovec roku. Body do tohoto seriálu získávají naši sportovci nejen výsledky v okresních a krajských
kolech, ale i účastí a výsledky na školních sportovních akcích, které se staly na naší škole oblíbenými. Pro vítěze
byly připraveny zajímavé ceny a letos poprvé i putovní poháry a speciálně vyrobená trika pro tuto příležitost. A kdo
jsou naši nejlepší v tomto školním roce?
Mladší dívky:
1.

Zuzka Korbová

2.

Sabina Razímová

3.

Lucie Tomášová

Mladší hoši:
1.

David Korba

2.

Jáchym Spáčil

3.

Dominik Mudra

Starší dívky:
1.

Karolína Tomášková

2.

Nikola Tomášová

3.

Nikola Dovicová

Starší hoši:
1.

Patrik Tomášek

2.

Pavel Štokr

3.

Michal Lang

Věříme, že žáci naší školy nezahálejí ani o prázdninách
a plavou, jezdí na kole, procházejí zajímavá místa u nás
i v zahraničí…. a do svých kufrů určitě přibalují míče, tenisové rakety, paddleboardy…a další sportovní potřeby. Těšíme se, že se i v příštím roce budeme u sportovních akcí
potkávat, neboť my tady všichni víme, že ve zdravém těle
zdravý duch se nachází.
Mgr. Pavla Hrazdilová

Novinka v knihovně
Nora Roberts – STEJNÁ JAKOONA
Adrian Rizzová je bývalou dětskou hvězdou videí
o fitness, jimiž se proslavila její matka. O deset let
později se konečně podaří i jí prosadit se s vlastní sérií. V pozadí ale číhá hrozba. Už několik let
dostává Adrian dopisy, z nichž mrazí. Že by měly
něco společného s tragickou nehodou, při níž kdysi zemřel její otec? Matka bere nebezpečí na lehkou váhu, ale výhrůžky přejdou od slov k činům…

Září 2022 – ROČNÍK XXIX
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Program:

Dovolujeme si Vás pozvat na

Tradiční setkání u památníku PTP
ve Svaté Dobrotivé – Zaječově,
které se koná ve čtvrtek 8. září 2022
v Zaječově – Svaté Dobrotivé.
Setkání bude zahájeno přivítáním čestných hostů
v 9:00 hod. na obecním úřadě.
Vladimír Havlík | starosta | obec Zaječov
Ing. Aleš Krajdl | starosta | Spolek Zděná 2012
Mgr. Tomáš Makaj | Muzeum Středních Brd

Prosíme o potvrzení účasti do 31. 8. 2022
na mobil 724 264 778
nebo E-mail: barnak@email.cz

Tradiční setkání u památníku PTP
ve Svaté Dobrotivé – Zaječově
 9:00 hod. uvítání čestných hostů na obecním úřadě
 9:30 hod. mše svatá v místním kostele Panny Marie
a sv. Dobrotivé
 11:00 hod. pietní akt u památníku 52. PTP
– hymna slovenská a česká
– položení květinových darů k památníku
– uvítání starostou obce Zaječov
– projevy
– modlitba hlavního kaplana AČR
 12:00 hod. setkání s čestnými hosty u Zděné
 13:00 hod. oběd – venkovní občerstvení
 14:00 hod. Výstava – Vzpomínka na Ing. Josefa
Švandrlíka

Září 2022 – ROČNÍK XXIX
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Posvícenská Hravá zahrada
Již třetím ročníkem se může pochlubit akce pořádaná
v rámci strašického posvícení na území zahrady mateřské
školy. Na děti a celé rodiny zde čekalo plno zajímavých
úkolů tematicky zaměřených k probíhajícímu posvícení.
Ve střelnici si děti mohly vyzkoušet přesnost hodu míčkem do otvoru postavy šaška. Za splnění dostaly papírovou kytičku pro maminku. Nechyběla ani tradiční výstava
obrázků zvířat, které děti poskládaly a za odměnu si je
mohly odnést domů. Na dalším stanovišti na ně čekaly
obrovské půlmetrové posvícenské koláče. Děti je pomáhaly dokutálet dlouhým tunelem na plech. Užily si u toho
spoustu legrace. To už je ale čekala posvícenská tancovačka, na níž chyběli muzikanti. Děti si mohly vybrat hudební nástrojky a zahrát i zazpívat. Pro šikovné ručičky
na dalším stanovišti čekalo pečení koláčů. Tedy spíše výroba z papíru, ale byly k nakousnutí. U stolečku pomáhaly
mladé pekařce hledat zapomenuté mandličky v mouce.
Kolik bylo dětem let, tolik mandliček hledaly. Velký zájem
byl o střelnici s míčky napuštěnými vodou. Děti se do nich
zkoušely strefit šipkou. Sedm úkolů, sedm razítek do kartičky, sedm zážitků. Tím posledním pak byla možnost vybrat si za nasbíraná razítka hračku, omalovánku a hlavně
domácí posvícenský koláč od pedagogů mateřské školy.

Hravá zahrada

Zájem byl obrovský, a ze spokojených úsměvů na tvářích
návštěvníků jsme měli velkou radost. Děkujeme všem
za hojnou účast a těšíme se na další ročník posvícenské
Hravé zahrady.
Alena Krausová, DiS.
Na střelnici

A jdeme na to
Září 2022 – ROČNÍK XXIX
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Výstava zvířat

Šup s koláčem do pece

Hledání mandliček na koláčky

Posvícenecká muzika

Zdobení koláčů

Místní knihovna Strašice
Vás zve na výstavu fotografií zaslaných
do soutěže na téma

„Jarní květ“

Výstavu si můžete prohlédnout
od 1. září 2022 v Malém sále Společenského domu
v otevírací dobu Místní knihovny.

Září 2022 – ROČNÍK XXIX
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Vážen
ní spoluob
bčané,

Hnutí občanů
o
Straašic si Vás dovoluje
d
vy
yzvat k pod
dpoře svých
h kandidátů
ů v komunáálních
volbách
h, které se konají
k
23. a 24. září 20
022.
Nejsmee žádná politická stran
na, která see musí říditt podle daných stanovv.
Jsme sd
družení nezzávislých kaandidátů, občanů
o
Straašic, kterým
m není lhosstejná budo
oucnost
naší obce.

Naším cílem je up
pravená a bezpečná obec, kde může
m
každ
dý občan žíít svobodně a kde
se moh
hou občanéé zapojit do
o rozhodovvání o našíí obci otevřřeně a spra
avedlivě.
Náš vollební progrram bude vycházet
v
z problémů
p
a potřeb rozzvoje obce,, ze zásad dobré
d
správy a také z fin
nančních možností
m
obce. V době probíhajícíích úspornýých opatřeních se
chcemee chovat zodpovědně a neslibovaat nemožnéé. Budeme předkládat
p
t řešení zássadních
problém
mů v nejdůležitějších oblastech života
ž
obcee.
V součaasné postco
ovidové dob
bě, v době války
v
na Uk
krajině, v době,
d
kdy zaa naší souččasné
vlády dochází
d
k neeustálému zdražování energií, paliv a potraavin, to bud
deme mít všichni
v
těžké. Chceme
C
ted
dy alespoň v naší obci pomáhat našim
n
spolu
uobčanům a rozhodov
vat
spraved
dlivě a otev
vřeně.
S celým
m naším vollebním programem see budete moci seznám
mit v našem
m volebním letáku,
který již brzy naleeznete ve Vašich
V
pošto
ovních schrránkách.
Eva Bucchová
za Hnuttí občanů Strašic
S
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Komunální volby 2022 – Strašice

Strašice jako úkol

Volební program ODS

Ano – úkol! Dali jsme si za úkol dále zvelebovat naši krásnou obec. Naším úkolem bude starat se o
všestranný rozvoj Strašic, a to po stránce jak technické infrastruktury, tak rozvoje vzdělávání,
sociálních služeb, bydlení, podpory společenských organizací i péče o životní prostředí.
Vážení spoluobčané,
díky tomu že jsme v minulých komunálních volbách od vás dostali dostatečný počet hlasů, mohli
jsme v právě končícím volebním období realizovat většinu námi zamýšlených akcí. Tyto záměry
jsme uskutečnili i přesto, že minulé volební období veřejným financím příliš nepřálo.Obec
hospodařila s přebytkem, a to především díky rozumnému nakládání s finančními prostředky.
Co se nám v minulém volebním období podařilo:
Mateřská škola – fasáda, střecha, soc. zařízení•Základní škola – výměna střešních krytin, oprava
zásobovací rampy, modernizace vyučovacích prostorů, zlepšení kvality vzdělávání v základní škole a
stravování ve školní jídelně•Bytové hospodářství–střecha na BDč.p. 496‐497, plynofikace bytů,
rozšíření teplovodu do zbývajících BD, rozšíření bytového fondu – nákup bytového domu u vodárny,
zateplení BD č.p. 558‐559•Veřejné prostranství – realizace I. etapy areálu Dukla (in‐line dráha,
parkovací místa), chodník na návsi, revitalizace ploch v okolí ZŠ a MŠ, dětské hřiště ve Dvoře, výsadba
zeleně a obnova stromořadí, úprava míst pro sběr tříděného odpadu, zpracování studie na využití
areálu Koupáku•Místní komunikace – oprava komunikace v Koutě, oprava komunikace k lesní
správě, oprava hráze a komunikace u Dvorského rybníka, vybudování komunikace u nově
postavených domů ve Dvoře, parkoviště u ZŠ a MŠ•Technická infrastruktura – propojení vodovodu
od MŠ ke kostelu, vodovod a kanalizace v části Kouta, výstavba a modernizace veřejného osvětlení
v obci, oprava obecních studen•Ostatní akce – rekonstrukce a přestavba domu služeb a obecní
policie, výměna oken v domu společenských organizací, oprava studánky Bublalka,instalace měřičů
rychlosti vozidel
Pokud bychom od vás dostali i v letošních komunálních volbách důvěru, chceme realizovat
v příštím volebním období následující akce:
Chodník na Huť• Chodník do Dvora, v souvislosti s rekonstrukcí hlavní silnice od Libuše ke
Dvoru•Opravy místních komunikací•Dokončení revitalizace návsi•Výstavba inženýrských sítí ve
stavební zóně Dvůr•Přestavba veřejných ploch v sídlištích – doprava, parkování, veřejné osvětlení,
zeleň•Rekonstrukce komunikace v sídlišti „U hřiště“ včetně rozšíření parkovacích míst•Obnova
zaniklých polních cest v katastru obce•Oprava střech na bytových domechč.p. 490‐491, č.p. 500‐501,
postupně bude probíhat oprava společných prostor v bytovkách•Další rozvoj odpočinkových lokalit
Dukla a Koupák•Další etapa opravy depozitáře Muzea Středních Brd•Dětské hřiště na Huti•Oprava
hřbitovní zdi•Oprava a údržba studánek v katastru obce
V příštím volebním období se dále zaměříme na:
Podporu školství a kvality vzdělávání• Zlepšení dostupnosti sociálních a lékařských služeb• Důraz na
bezpečný život v obci, podpora obecní policie• Pořádek a čistotu v obci• Podporu spolků• Organizaci
sportovních, kulturních a společenských akcí• Rozvoj spolupráce s partnerskou obcí Hohenfels•
Spolupráci s Vojenskými lesy a statky ČR, Armádou ČR a Správou CHKO Brdy• Pořádání výletů do
Brd• Novelizaci energetické koncepce obce• Převzetí provozování objektu zámečku Tři trubky dle
smlouvy s VLS ČR – projekt Dům přírody Brd• Prosazování akumulace vod formou přírodě blízkých
opatření, nikoliv formou vodního díla Amerika• Další rozvoj stavebních zón
Milí spoluobčané,
stojí před námi stále řada úkolů, my se ale nebojíme pustit se, s vaší pomocí, do jejich zvládnutí.
Na viděnou u voleb do Zastupitelstva obce Strašice!
Kandidáti za volební stranu ODS
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Public

Vážení spoluobčané, dovolte nám se krátce představit. Dali jsme se dohromady, jako skupina lidí,
kterým není lhostejný chod obce a rádi bychom Vám to i dokázali. Naše sdružení, obsahuje
specialisty z různých odvětví a jako celek věříme, že se pozitivně dokážeme prosadit s naším
volebním programem. Věřte nám, jsme tu pro Vás 😊😊.
Členové SOS Strašice

Naši kandidáti

1. Bc. Martin Gavel – 39let, Specialista obecné bezpečnosti
2. Jan Hájek Dis. – 36let, Vedoucí úpraven vody pro Strašice a Janov
3. Pavla Harčariková – 42let, Pracovnice v sociálních službách
4. Ing. Miroslav Los Ph.D – 39let, OSVČ
5. Andrea Ciprová – 25let, Logistik – péče o zákazníky
6. Kateřina Gaherová – 41let, Zdravotní sestra
7. Luboš Frajt – 39let, OSVČ – klempíř, pokrývač
8. Petr Pospíšil – 30let, Auditor kvality
9. Martin Pokorný – 36let, Provozně technický pracovník
10. Michal Ulrych – 31let, Profesionální řidič
11. Jiří Přibáň – 39let, Výstupní kontrolor
12. Václava Egriová – 53let, Obsluha vodohospodářského zařízení

Volební program

a) Naším cílem je obměna garnitury ve vedení obce a vést naši vesničku, jako řádný hospodář
b) Bezpečnost v obci je pro nás prioritou, chceme chránit naše spoluobčany a motivovat mladistvé

zejména preventivními akcemi (besídky, ukázky apod.)

c) Chceme transparentní výběrová řízení pro obecní zakázky
d) Zasadíme se o inovaci a průhlednost pravidel bytové politiky
e) Budeme nadále podporovat sportovní a zájmové kroužky v obci, letní i zimní sporty, hlavně
dostat děti zpět na hřiště
f) Uděláme co bude v našich silách pro zajištění lékařské péče v obci – není přeci možné, aby v tak

velké obci nebyl zubní, dětský a ženský lékař!!!

g) Budeme se snažit o maximalizaci využití podpor a dotací ve prospěch obce a jejich občanů
h) Vrhneme se na řešení odpadového hospodářství – skládka TKO končí, co bude dál?
i) Podpoříme podnikání v obci, zejména podpoříme naše spoluobčany
j) Připravíme návrhy revitalizace obytných zón – parkovací plochy, travnaté časti, hrací plochy, což

přímo souvisí s dotažením letitých projektů, jako je skate park na Dukle apod.

k) Podpoříme udržitelnost a snižování uhlíkové stopy
l) Budeme usilovat o energetickou soběstačnost budov v majetku obce, zejména z pohledu
úsporných zdrojů vytápění!!!
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Volební program Alternativy pro Strašice
Ekonomika
V nadcházejících letech nás bohužel nečekají lehké časy. Domníváme se, že jedním z
hlavních úkolů nově zvoleného vedení obce bude zajištění finanční stability, a to
především zodpovědným sledováním výdajové části rozpočtu. Obecní rozpočet
operuje ročně s částkou okolo sedmdesáti milionů korun. Podstatnou část příjmů obce
představují finance ze státního rozpočtu, ovšem tyto příjmy vzhledem k celkové
ekonomické situaci s největší pravděpodobností poklesnou. U velké části výdajů se dá
naopak předpokládat výrazný růst, vyšší budou zejména výdaje na elektřinu, plyn,
teplo a teplou vodu a porostou i ceny zboží, materiálu a služeb. Na výdajové stránce
obecního rozpočtu byly dosud poměrně velkou položkou kapitálové výdaje, tedy investice. Za poslední tři roky
se na investice vydávalo v průměru kolem 14 milionů korun ročně. Abychom se jako obec nedostali do
hospodářských problémů, považujeme za jediné řešení, které je v naší moci, dočasné omezení prostředků právě
na investice. Jinými slovy, minimum nových staveb a projektů a soustředění se na opravy a údržbu stávajícího
majetku obce.
Z větších výdajů je dle nás na místě možné uvažovat jen o následujících:
1. Opravy místních komunikací. Především v bytovkách jsou cesty ve skutečně nedobrém stavu. Naším cílem je
zřídit fond na opravu místních komunikací, ze kterého by se měly využívat prostředky na řešení stavu silnic.
Vnímáme také problém dopravní bezpečnosti, především v prostoru křižovatky U Libuše, a otázku dostupnosti
parkování.
2. Opravy bytů a bytových domů. V tomto roce skončilo splácení jednoho z úvěrů a ročně tak obci zůstanou dva
miliony korun. Nemalé prostředky má obecní rozpočet z nájmů. Domníváme se, že je třeba zřídit "fond na opravy
a investice do bytů a bytových domů", do kterého by měly každoročně mířit výše zmíněné prostředky. Případný
neutěšený stav bydlení v bytovkách může vést k poklesu zájmu o bydlení v nich, a naopak může přibývat
problémových nájemců a vzrůstat sociální napětí v obci.
3. Řešení cen energií. Ušetřené finance ve výdajích by se měly použít i na tlumení nárůstu cen energií a dále využít
přebytku obecního rozpočtu sedmi milionů korun z předchozích let ke zřízení vlastních zdrojů energie.
Obecní správa
Za klíčové považujeme zlepšení informovanosti občanů o aktuálním dění v obci. Prostřednictvím obecního webu a
dalších komunikačních kanálů (facebookové stránky obce, Barňák atd.) bychom chtěli přinášet podrobnější
informace nejen o činnosti volených orgánů, ale i o nadcházejících kulturních, společenských a sportovních
událostech. Chceme také více naslouchat podnětům strašických občanů.
V součinnosti s Komisí pro občanské záležitosti, případně transformovanou v Komisi sociální, chceme více
komunikovat se sociálně slabšími a pomoci jim v předcházení finančních problémů. Ve spolupráci s Úřadem práce
motivovat občany pobírající sociální dávky k možnosti přivydělat si při údržbě zeleně a při úklidu v obci.
Zkvalitníme komunikaci obce s Inzulou tak, aby bylo dosaženo lepší činnosti bytového správce.
Zachováme Obecní policii, zachováme a budeme podporovat partnerství s bavorskou obcí Markt Hohenfels.
Budeme hledat prostory pro vytvoření nových zahrádkářských kolonií.
Zasadíme se o zřízení lékárny v obci. Budeme jednat se Záchrannou služby Brdy o její činnosti, tak aby ZS Brdy
naplňovala avizované a občany Strašic očekávané služby.
Školství, kultura a cestovní ruch
Budeme pokračovat v podpoře a rozvoji mateřské a základní školy v obci.
Chceme spolupracovat s místními spolky, pokračovat v postupném rozvoji kulturního vyžití a volnočasového areálu
Koupák a zprovoznit letní kino. Chceme zvýšit propagaci obce, spolků a podnikatelů na internetu, vytvořit
podmínky pro rozvoj cestovního ruchu. Podpoříme záměr na opravu hřbitovní zdi, či případné vybudování křížové
cesty u kostela svatého Vavřince.
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Letošní táborové léto na Trojlístku
V letošním roce si Pionýrská skupina Trojlístek Strašice pro děti z naší obce, ale i ze širokého okolí připravila opět tři letní tábory. Stanový tábor u řeky Berounky s názvem Harry Potter a dva týdenní příměstské letní tábory ve Strašicích. Byly to Tři mušketýři a Rukodělný příměstský tábor.
A jaké byly?
Hlavní stanový tábor trval čtrnáct dní, ale utekl jako voda.
S ním jsme se vypravili do Bradavic a pomáhali Harry Pottrovi bojovat s lordem Voldemortem. Děti do kolejí rozdělil mluvící klobouk a pak už se společnými silami snažili
dostat co nejdříve do cíle. Vlastně vůbec nebylo důležité,
která kolej dojede první, ale šlo o to získat nejvíce viteálů,
jejichž získání vedlo ke zničení Lorda Voldemorta. Každý
den byl protkán spoustou her a soutěží, a i když bylo docela horké letní počasí, děti bojovaly ze všech sil. V rámci tábora jsme vyrazili i na výlet a tentokrát do městečka
Chyše, kde je krásný zámek a k němu přilehlý pivovar. Tábor jsme si opravdu moc užili, počasí nám přálo a všichni
jsme se v pořádku vrátili domů plní dojmů a zážitků.
Tábor Tři mušketýři probíhal v klubovně ve Strašicích,
ale absolvovali jsme i dva výlety a to na Státní zámek Žleby a do města Cheb, kde jsme navštívili Retro muzeum
a Chebský hrad. Během tohoto tábora děti soutěžily, hrály
hry a plnily úkoly, za něž získávaly perly, ze kterých vyrobily náhrdelník pro královnu na závěrečný korunovační
ples. I tento tábor proběhl bez jakýchkoli komplikací, moc
se líbil.
Poslední týdenní Rukodělný příměstský tábor byl určen
těm, kdo rádi vyrábí a líbí se jim ruční práce s různým materiálem. Byla to taková holčičárna. Sešly se samé holky
a tak jsme si tábor užily po holčičím. Abychom pořád jen
nevyráběly, vyrazily jsme také na dva výlety. Jeden jsme
naplánovaly na výstavu panenek do Plzně a na Státní zámek Nebílovy. Druhý výlet byl do výrobny svíček a voňavých koupelových solí Rodas v Liticích u Plzně, kde si
každá vyrobila svoje svíčky a soli do koupele. Tento tábor
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jsme letos dělali poprvé a dovolíme si tvrdit, že se vydařil. Všechna děvčata si domů odnášela spoustu zážitků,
výrobků a také nových poznatků, co se jak a z čeho vyrábí a samy už si doma lehce poradí jak na to. Věříme, že
na Vánoce samy vyrobí hravě spoustu dárků.
Takové bylo táborové léto na PS Trojlístek Strašice a to
nejen díky dětem a jejich rodičům, kterým bychom rádi poděkovali, že si nás našli, ale také díky Muzeu autobusové
dopravy, které nám vždy vyšlo vstříc a chlapci nás dovezli
všude, kam jsem si vymysleli a díky všem našim příznivcům.Velké díky všem a přejeme úspěšný start do nového
školního roku všem našim dětem i jejich rodičům a těšíme
se na viděnou zase na našich schůzkách a dalších akcích.
Petra Sládková, PS Trojlístek Strašice

strana 24

Září 2022 – ROČNÍK XXIX

strana 25

12 let partnerství s Markt Hohenfelsem
Ing. František Nerad – spoluzakladatel Partnerství
V roce 1990 jsme kandidovali za Občanské fórum
s několika hesly a jedním
z nich bylo „Pojďte s námi
do Evropy.“ Pro mnoho lidí
to však byla výzva k jízdám
za nákupy pro zboží, které jsme u nás neměli, k výletům
na místa, kam předtím nesměli či k hledání lépe placené
práce. Pár lidí tam chtělo jet za studiem, hledání nápadů
a inspirace pro jiný život, než který nám tady ordinovali
dlouhých 40 let komunisté a jejich soudruzi ze SSSR.
Je jasné, že na začátku bylo víc práce na změnách tady
u nás a s tržním hospodářství skoro nikdo neměl zkušenosti. Nicméně pár lidí to vzalo za správný konec hned
na začátku. Já jsem třeba nastoupil do ČNR v roce 1990
za studenta Honzu Bubeníka, který odjel studovat do USA
hned po volbách 1990 a v ČNR po něm zbyla prázdná
židle, tedy přesněji sedadlo ve sněmovně. Nicméně čas
běžel a ve Strašicích po docela dlouhou dobu neměl nikdo
chuť se za ty hranice na západě podívat jinak, než kvůli
jinému zboží, než bylo tady v regálech.
Po vzniku koalice SOS +
ODS roce 2006 jsme začali celkem brzo po vstupu
na radnici o nějakém partnerství uvažovat a začali
shánět na západní straně
hranic partnera, se kterým
bychom chtěli v tom EU
více komunikovat a učit se
od nich. V roce 2007 vznikl
Projektový tým partnerství
v EU a začal se partnera za hranicemi hledat. Za pomoci
společnosti Lev z Rožmitálu byl vytipován Markt Hohenfels, jako nám podobná obec. Měli podobný počet obyvatel, měli za humny vojenský újezd, měli politicky podobné
složení zastupitelstva.
Nicméně vznik Partnerství nebyl jednoduchý a vyžádal si
ještě dost dlouhou dobu a dost práce. Bylo nutné připravit
aktivity do vzdálenější budoucnosti (Projekt Partnerství
v EU – únor 2008, žádosti o dotace z EU na tyto aktivity – červen 2009, zahájení jednání s představiteli obce
Markt Hohenfels – květen 2008 a i obhajování této práce ve Strašicích). Slyšel jsem dost uštěpačných poznámek k této věci, ale jsem rád, že to nebyl většinový názor.
Pravda od roku 1998 do roku 2006 vedla radnici koalice
ČSSD a KSČM a tam nebylo možné očekávat, že by se
do něčeho takového pustili a tak se prostor pro plnění toho
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hesla z roku 1990 otevřel až v roce 2006. Z mého pohledu
naštěstí. Totiž inspirace z fungování této obce v Bavorsku je v mnohém poučná a máme šanci se podle jejich
vzoru stát mnohem připravenější a v mnohém se poučit.
Fungování obcí v tržním hospodářském systému není jen
cesta růžovou zahradou, ale docela dost namáhavá dřina, mnohdy lemovaná průšvihy a překážkami. Ostatně
snažím se na ně občas v Barňáku poukazovat překlady
z jejich obecního bulletinu Mitteilungsblatt. S jejich představiteli je možné diskutovat i o ožehavých problémech
minulosti i současnosti. No v Česku jsou mnohdy některé
témata velmi ožehavá a mnoho lidí moc diskutovat o problémech nechce. Myšlení lidí v Bavorsku je více zaměřené na budoucnost a z minulosti si většina vzala ponaučení
a zásadu, že chyby minulosti se musejí napravovat a ne
zapomínat, nebo zametat pod koberec.

První cestu do Markt Hohenfelsu jsme podnikli až 5. srpna
2008. Vedli jsme první rozhovory se starostou Bernhardem Grafem a představili mu naše záměry.
Samozřejmě první podání ruky neznamenalo uzavření
partnerství, ale na jeho vzniku už začaly pracovat obě
strany. V Hohenfelsu musel proběhnout podobný proces,
jako probíhal u nás, nicméně už byl konkrétnější a obě
strany mohly směřovat ke stejnému cíli.
Vznikala tedy smlouva o Partnerství, na které se podílely
obě strany, která byla podepsána 2.5.2010
Teprve na základě této smlouvy se začaly rozvíjet nejen
aktivity, ale i přátelství na obou stranách hranic a docela dost lidí doprovodila do té Evropy, o které jsme začali
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v roce 1990 přemýšlet. Kdokoli a kdykoli se dnes může
jet do Hohenfelsu podívat a platí to i obráceně. Pokud se
ohlásí na radnici, bude o něj postaráno. Hohenfels nabízí
turistiku, stejně jako Strašice, nabízí dobré jídlo v hospodách, stejně jako Strašice, nabízí inspiraci pro život (najdete tam třeba otevřené garážové přístřešky s uloženým
nářadím a věcmi, které nikoho nenapadne ukrást, naopak
nenajdete tam odpadky na ulicích a neupravené plochy).
Od toho okamžiku 2.5.2010 uplynulo tedy už 12 let. Oslavu 10. výročí podpisu smlouvy posunul Kovid, nicméně
to nevadí, protože to Partnerství nekončí a já doufám, že
ani neskončí. Oboustranně za tu dobu proběhlo mnoho
výměn spolků, lidí, dětí a sportovcůa některé výměny (například chovatelů drobného zvířectva) se staly zvyklostí.
Návštěvy jak nás v Bavorsku, tak občanů Hohenfelsu tady
již mají tradici a pokud nepřijde další Kovid nebo jiné svinstvo, doufám, že budou pokračovat stále.
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OSLAVA 10. VÝROČÍ PARTNERSTVÍ
STRAŠICE – MARKT HOHENFELS
Smlouva o partnerství naší obce
s bavorskou obcí Markt Hohenfels
byla podepsána 2. května 2010
v Hohenfelsu. Od té doby proběhlo na obou stranách spoustu výměnných akcí a z mnoha
zúčastněných občanů se stali
přátelé. Obce spolupracují v oblasti výměny informací v různých
oblastech samosprávy, v oblasti
spolkové a v oblasti výměnných
akcí. Každoročně probíhalo několik výjezdů občanů na obou
stranách. Pravidelnými se staly
akce Wandertag, Volksfest, Bahna, Vandry, Strašické posvícení,
proběhlo několik výměnných setkání žáků základních škol, fotbalových utkání mezi fotbalovými
kluby obou obcí, koncerty kapel
Strašická Pohodovka a Jugendblaskapelle Hohenfels,
spolupráce mezi spolky hasičů a chovatelů a další. Když
jsme plánovali oslavu 10. výročí našeho partnerství, neblaze nám do těchto aktivit zasáhla covidová pandemie,
která nejen že znemožnila uskutečnění společné oslavy,
ale na dva roky značně omezila setkávání s našimi německými přáteli.
Oslavu výročí jsme tedy mohli uskutečnit až v letošním
roce, který už vlastně čítá dvanáctý rok naší spolupráce.
Akci jsme naplánovali jako součást Strašického posvícení
a pozvali jsme občany z Hohenfelsu na sobotu 13. srpna
2022.
Z Hohenfelsu dorazila početná skupina 45 občanů
do Penzionu Na Poště okolo jedenácté hodiny dopolední.
Se zástupci strašických zastupitelů a zástupci spolků se
nás v příjemném prostředí restaurace sešlo 65. Po srdečném přivítání proběhlo slavnostní zahájení a projevů se
chopili oba současní starostové obcí Jiří Hahner a Christian Graf, kteří ve svých projevech poděkovali všem, kteří
se o aktivní průběh našeho partnerství zasloužili. Starosta
Hahner poděkoval rovněž bývalému hohenfelskému starostovi Bernhardu Grafovi, který stál u zrodu partnerství
a ve své funkci dlouhodobě přispíval k funkčnímu průběhu
partnerství. Na výraz poděkování obdržel Bernhard Graf
od našeho starosty kapesní hodinky české značky PRIM.
Oba současní starostové pak předali dárky dalším osobnostem, které celou dobu v oblasti partnerství pracovaly a podílely se na přípravě akcí pro občany obou obcí.
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Navzájem si pak vyměnili pamětní artefakty – za Strašice
obraz, který namaloval pan Josef Režňák a za Hohenfels
kamennou maketu hradní zříceniny Hohenfelsu, kterou
vyrobil hohenfelský umělec. Po předání dárků následovala prezentace historie partnerství, kterou připravil, promítal a slovy doprovodil František Nerad.
Po slavnostním obědě, posvícenské kachně, si občané
z Hohenfelsu prohlédli Strašice historickým vyhlídkovým
autobusem, navštívili Muzeum dopravy, Muzeum Středních Brd a zúčastnili se koncertů a fotbalových utkání,
které byly součástí posvícení. Každý obdržel program posvícení s plánkem obce, takže si mohl vybrat místo s akcí,
která je mu nejbližší. Okolo páté hodiny odpolední jsme
se opět sešli v Penzionu Na Poště, kde jsme si u kávy
a švestkového koláče sdělovali naše zážitky a plánovali
další společné akce, na které se budeme těšit.
Občané z Hohenfelsu odjížděli okolo šesté hodiny, všichni
děkovali za vřelé přivítání a pohostinnost a loučení bylo
skutečně srdečné. Starosta Christian Graf nám ještě v následujícím týdnu posílal e-mail a znovu děkoval za pořádání akce a příjemnou atmosféru. Všichni věříme, že celosvětová situace bude příznivá a my se opět budeme moci
potkávat na přátelských setkáních a pokračovat v našem
funkčním a aktivním přátelství.
Pavla Hrazdilová za Komisi pro partnerské vztahy
Foto: Dietmar Feuerer, Jiří Kantor
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Koupák – vyžití pro všechny

V minulosti místo pro rockovou hudbu, později prostor zničený, zapomenutý a opuštěný, před nedávném probuzený a v posledních letech jedno z klíčových míst kulturního
života v obci. Tak by se dala ve stručnosti shrnout historie areálu Koupák. Nemá teď velký smysl vzpomínat zde
na časy staré i víc jak dvacet let, ale chtěl bych čtenářům
připomenout časy poměrně nedávné a ukázat na to jak
se z místa, které mnozí již odepsali, může stát místo které
je příjemným prostorem pro návštěvu lidí všech věkových
kategorií a především i dětí.
V roce 2016 se parta nadšenců rozhodla, že zkusí znovu zprovoznit nádrž na Koupáku. Zájem o koupání v čisté
vodě byl velký a ukázalo se, že je možné do tohoto prostoru skutečně vrátit život. Bohužel toto znovuprobuzení
nebylo možné bez demolice pro mnohé legendární budovy Koupáku.
Už v srpnu 2018 se zde poprvé konala část Strašického
posvícení a kdo se zde byl na posvícení podívat i letos,
tak musel uznat, že ta „parta bláznů“, která celé roky tvrdila, že toto místo má velký potenciál, měla pravdu. Zde je
nutné neopomenout jednu věc, bez spolupráce s vedením
obce, především v posledních čtyřech letech, by k tomuto
postupnému rozvoji areálu Koupák nedošlo. Ovšem bez
lidí, kteří přišli s vizí znovuoživení tohoto místa, bez lidí
kteří zde dobrovolně a ve volném čase udělali spoustu
práce, bez lidí kteří pravidelně komunikují s vedením obce
a bez lidí kteří se každodenní údržbou o areál starají (zde
bych chtěl jmenovitě zmínit Ondru Naňáka), by volnočaZáří 2022 – ROČNÍK XXIX

sový areál Koupák, jak jej známe dnes prostě neexistoval.
A je třeba také říct, že část z těchto lidí je spjata s Alternativou pro Strašice. Před čtyřmi lety se zástupci tohoto
uskupení dohodli s Radou obce tvořenou zástupci ODS,
že je na čase přestat se na sebe koukat skrz prsty a pokusit se hledat společnou řeč. Dnešní podoba areálu Koupák je důkazem, že to bylo správné rozhodnutí.
Podle nově zpracovaného projektu by na Koupáku mělo
(pokud to ekonomická situace umožní) v budoucnu vzniknout např. zázemí pro účinkující, občerstvení a nové posezení při probíhajících akcích, dětské hřiště a hřiště na míčové hry. Na příští rok bychom s kulturní komisí chtěli
uspořádat vodohrátky jak pro děti, tak i dospělé. A musím
se také přiznat, že už dva roky si hraju s myšlenkou, udělat na Koupáku pivní slavnosti a snad se to prozatím jeví
jako reálné.
Závěrem bych chtěl při pohledu na fotografii zaplněného
areálu na Koupáku poděkovat všem kteří posvícenský
program pomáhají realizovat, tedy kolegyním a kolegům
z kulturní komise, ale také Strašickým hasičům a především pak také lidem, kteří přispěli k tomu, že se toto opuštěné místo stalo místem kam se opět vrátil život.
Štefan Blába Blaško, člen kulturní komise
a Alternativy pro Strašice
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Hasiči ze Strašic hasili lesní požár
v Českém Švýcarsku!
V rámci odřadu hasičů vyslaného z Plzeňského kraje
na pomoc s hašením mohutného lesního požáru v NP
České Švýcarsko, bylo vytvořeno společné družstvo hasičů z jednotek SDH Zbiroh a Strašice. Zásah tohoto odřadu u Hřenska probíhal od 9.8.2022 do 11.8.2022. Hasiči
byli nasazeni do 2. hasebního sektoru, úseku č.1, nedaleko obce Mezní Louka. Úkolem bylo vyhledávání skrytých
ohnisek požáru a jeho následné hašení, které probíhalo
ve velmi složitě přístupném terénu.

Co se děje u strašických hasičů?
V následujících řádcích seznámíme čtenáře s činností jednotky SDH Strašice. Výjezdová jednotka strašických hasičů již v průběhu tohoto roku zasahovala u několika desítek
událostí. Jako jsou například následky přírodních živlů, tedy
odstranění padlých stromů, čerpání zatopených prostor.
Dále zasahujeme u technických pomocí, asistenci Zdravotnické záchranné službě, záchraně osob a zvířat a samozřejmě k požárům objektů, vozidel, lesním a polním
požárů a k dalším událostem, kde je zapotřebí pomoci
našich hasičů a jejich techniky. Naše zásahová činnost
nebyla pouze jen v katastrálním území obce Strašice, ale
byli jsme povoláni například do Tění, Dobříva, Mirošova
nebo do Hůrek a na území CHKO Brdy.

Mezi největší zásahy v tomto roce zatím patří požár elektrokoloběžky v bytovém domě ve Strašicích. Zde jsme
prováděli hašení požáru a evakuaci obyvatel bytového
domu silně zakouřeným prostorem.
Dalším velkým zásahem byl požár chaty v Hůrkách. Naše
jednotka s technikou dorazila na místo jako první a ihned
započala hasební práce. Na místě vlivem nepřízně počasí
a jeho následkům zapadla některá ostatní hasičská technika a díky naší Vétřiesce jsme techniku dokázali vyprostit.
A co se týče technických zásahů, tak největším zásahem
bylo odstranění následků vichřice, která odnesla střechu
z panelového domu na sídlišti na Huti nebo pomoc s odčerpáním zatopené ulice v Mirošově.
Mimo zásahovou činnost hasiči provádějí pravidelnou
údržbu techniky, vybavení a hasičské zbrojnice. Samozřejmostí je také výcvik a odborná příprava našich hasičů.
V rámci Bahen 2022 jsme se prezentovali ve statické ukázce techniky hasičů s vozidlem Praga V3S, která u naší
jednotky slouží jako lesní speciál. Naše Vétřieska sklidila
od návštěvníků akce obrovský ohlas. Dále jsme například
připravili na koupališti pěnovou show nebo představili dětem ze školy práci hasičů a jejich techniku. Letos jsme pořádali i tradiční Pálení čarodějnic s doprovodným programem u hasičské zbrojnice.

Povodeň Mirošov

Pěna Strašice

Následky vichřice

Požár Hřensko

Požár Hůrky

Vichřice – střecha
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Posvícení 2022
Bezesporu největší akcí každého roku v naší obci je Svatovavřinecké Posvícení.
V loňském roce nás pandemická situace donutila přesunout celý program na Koupák. Vedení obce nás v tomto nápadu plně podpořilo a ukázalo se, že nápad to byl
správný. Tak i letos bylo jasno.Aby si každý našel to své,
připravili jsme na venkovním podiu u Společenského
domu odpolední posezení s hudbou, kde zahrála Hořovická Osma a Strašická Pohodovka. Ostatní program
jsme uspořádali v sobotu i v neděli opět na Koupáku. Počasí nám přálo, malých i velkých účastníků bylo mnoho
a všichni si to užili. Děti si zařádily na klouzacím hradu,
zatancovaly si s Culinkou i její bramborou, v dílničkách si
vyrobily magnetky, odznaky a batůžky, u malování na obličej opět stála dlouhá řada, novinkou bylo airbrush tetování
a s velkou radostí si užily hasičskou pěnu a houbičkovou
válku. Vymyslet a uskutečnit program pro děti není zrovna
jednoduché a za to patří můj velký dík dámské části naší
komise. V sobotu se o hudební doprovod postarala kapela
Revival Alkehol a kapela Sifon. V neděli se o závěr odpoledne postaraly strašické kapely Utřela slzu, Stars Are
So Far a Chuan Pedro Rodriges. Za pěnu pro děti musím
jako každoročně poděkovat členům SDH Strašice. Občerstvení po oba dva dny zabezpečila Restaurace Na Poště a zvládla to na výbornou! Víkendový program v obci
byl jako každý rok doplněn i spoustou sportovních utkání

Září 2022 – ROČNÍK XXIX

na hřišti TJ Spartak, koncertem v Kostele sv. Vavřince,
výstavou v Muzeu Středních Brd, Tradiční výstavou drobného zvířectva za doprovodu Cheznovanky, Dnem otevřených dveří v Moštárně, Hravou zahradou v Mateřské
škole a nemohu opomenout i provoz autobusových nostalgických linek z Muzea dopravy. Všem organizátorům
patří velký dík a všichni můžeme jen doufat, že to příští
„Posvícení 2023“ bude ještě lepší .
Předsedkyně KKST Eva Kloudová
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Muzeum v srpnu
V měsíci srpnu nás čekala nejnáročnější akce celého roku, kterou je strašické posvícení. V rámci
změn v našem muzeu byla otevřena stálá expozice týkající se osobností regionu. Během posvícení probíhala komentovaná prohlídka, kterou doprovázel svým výkladem Mgr. Tomáš Makaj.
Návštěvníci se mohli seznámit s osobnostmi lékařů lidumilů; neznámějším z nich byl strašický lékař MUDr. Vilém
Pobuda, zakladatel přírodovědného odboru spolku Neruda, místní knihovny a Sokola. Mezi jeho další činnosti
patřilo také vedení kroniky obce Strašice. Pokud mluvíme
o kronikářích, je třeba připomenout i „nejlepšího kronikáře
Plzeňského kraje“ Petra Prokůpka, autora četných publikací, ilustrátora a malíře. Jeho obrazy jsou také součástí
nové expozice. V roce 2022 nás opustil velký příznivce
Muzea Středních Brd Ing. Josef Švandrlík ze Zaječova.
S jeho sběratelskou činností se můžete seznámit rovněž
ve vitrínách nové expozice.
O strašickém posvícení byla také otevřena výstava „Strašice na starých pohlednicích a fotografiích“, která byla
slavnostně zahájena křtem kalendáře na rok 2023 „Strašičtí hudebníci 2“. Výstava přilákala velké množství návštěvníků. Na její realizaci se podílel Mgr. Tomáš Makaj
a PhDr. Lenka Čarnogurská. Na instalaci nové expozice
se podílel stejný tým včetně paní Renaty Převrátilové, která se věnovala také organizačním záležitostem na strašickém Koupáku.
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Muzeum Středních Brd se zúčastnilo, jak jsme avizovali
v minulém čísle, také archeologického výzkumu v katastru
naší obce. Z výzkumu vyplývají některé cenné údaje. První předběžné výsledky datování dehtařského pracoviště
z úpatí vrchu Lipovsko ukazují, že daná lokalita pochází
z let 1164–1222. Data byla zpracována pomocí radiokarbonové metody archeology a pracovníky z Ústavu jaderné
fyziky, kteří odebrali vzorky uhlíků a keramiky. Také v budoucnosti se budeme podílet na výzkumu dalších dehtařských pracovišť v oblasti katastru naší obce.
Začátkem měsíce navštívila naše muzeum skupina seniorek z Rokycan. Jednalo se o účastnice prvního „příměstského tábora pro seniory“ pořádaného pionýrskou
skupinou Divoká Orlice. Dámy všemi expozicemi provedla
PhDr. Lenka Čarnogurská. Prohlídka sklidila úspěch, seniorkám se naše expozice velice líbily; některé navštívili
muzeum znovu koncem srpna i se svými vnoučaty.
Muzeum Středních Brd se podílelo také na organizaci
tradičního Setkání u památníku PTP, které se bude konat
8. září 2022 v Zaječově – Svaté Dobrotivé.
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MILOSTIVÉ LÉTO 2
POSLEDNÍ ŠANCE ZATOČIT S EXEKUCEMI!

Akce „Milostivé léto“ je časově omezená. Probíhá od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2022. Uhrazením jistiny
a poplatku exekutorovi vám budou odpuštěny veškeré úroky, poplatky advokátům či penále.

?

JAKÉ PODMÍNKY MUSÍTE SPLŇOVAT?
•
•
•

Exekuce byla zahájena před 28. 10. 2021.
Exekuci vymáhá soudní exekutor.
Exekuce je vedená pro dluh u veřejnoprávního subjektu, kterým může být:
zdravotní pojišťovna, Česká televize, Český rozhlas, ČEZ, krajské nemocnice,
městské dopravní podniky a další organizace, které vede či vlastní obec, kraj či stát
(dluh na nájmu u obce, poplatek za odvoz odpadu, pokuta za jízdu na černo apod.).

CO JE POTŘEBA UDĚLAT:

+

1. Od 1. 9. 2022 do 15. 11. 2022 doručte exekutorovi doporučený dopis,
ve kterém ho informujte, že využíváte Milostivé léto. V dopise požádejte
o vyčíslení dlužné jistiny a sdělení čísla účtu, na který zaslat peníze.
Vzor dopisu najdete na www.milostiveleto.cz.
2. Od 1. 9. do 30. 11. 2022 zaplaťte na sdělený účet dlužnou jistinu a poplatek
1 815 Kč. Do 30. 11. 2022 musí být částka na účtu exekutora.
ZA JAKÝCH OKOLNOSTÍ NELZE MILOSTIVÉ LÉTO VYUŽÍT?
•
•
•
•

Máte exekuci pro dluh vůči soukromoprávním věřitelům (úvěry, hypotéky, dluhy
u operátorů nebo nájmy soukromých majitelů bytů apod.). To neplatí v případě,
kdy se soukromoprávní věřitel dobrovolně k Milostivému létu připojí.
Dluhy, které odkoupil soukromoprávní subjekt – např. dluh původně
u dopravních podniků, odkoupený inkasní společností.
Dluh ještě není v exekuci nebo je v exekuci, která byla zahájena po 28. 10. 2021.
Vaše dluhy nevymáhá soudní exekutor, ale např. úřad v daňovém a správním řízení.

POTŘEBUJETE PORADIT?
•
•
•
•

Na webu www.milostiveleto.cz si můžete zkontrolovat, zda se na vaši exekuci
Milostivé léto vztahuje. Najdete tam vzor dopisu pro exekutora a další
doplňující informace.
Dotazy můžete psát na e-mail: jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz.
Chcete to raději probrat po telefonu? Zavolejte na 770 600 800, po–pá, 9.00–22.00 h.
Osobně se můžete obrátit i na naše kanceláře v regionech:
Svaz bojovníků za svobodu 68, Rokycany
Kontaktní hodiny: každou středu od 11 do 16 hodin

www.milostiveleto.cz
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Seznam změn
z
autob
busov
vých linek P
PID
od 1.
1 záříí 2022 na lin
nkách PID v oblas
sti
Hořřovick
ka a Ro
okyca
anska
545 Hořovic
H
e – Zaje
ečov - Strašice
S
e
Pracovvní den

1. SSpoj v 7:15 z Olešné do Zaječova
Z
pojjede přes zasstávky Chezn
novice, ObÚ a Těně, vyn
nechá
z
zastávku
Zajječov, u hřbiitova a pojed
de v 7:05
2. Spoj
S
v 12:53 z Tění budee výchozí již z Olešné a ob
bslouží také Cheznovice,, ObÚ s odjezdem
z Olešné již v 12:45.
3. Spoj
S
v 11:35 z Hořovic do
o Tění bude prodloužen přes Chezno
ovice, ObÚ d
do Olešné.

546 Hořovic
H
e - Rokycany
Pracovvní den

4. SSpoj v 6:54 z Hořovic do Olešné pojeede v 6:44 kvvůli změnám na lince 545
5
5. Spoj
S
v 6:30 z Rokycan do
o Hořovic pojjede v 6:35 pro
p zajištění návaznosti o
od vlaku z Plzzně
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