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Obec Strašice Vás zve na tradiční Strašické posvícení,
které se uskuteční ve dnech 13. a 14. srpna 2022.
Opět je připraven bohatý kulturní program, který proběhne na řadě míst naší obce.
Tradičně tak můžete navštívit nejen Muzeum Středních Brd, ale také okolí Společenského domu,
okolí koupaliště, klubovnu zahrádkářů, výstavu chovatelů či fotbalové hřiště atd.
Po oba dva dny je také zpřístupněno Muzeum dopravy.
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Zápis z Rady obce č. 73/06/22 a Zápis z Rady obce č. 74/07/22; Léto ve znamení kultury a stavebních prací
– Slovo starosty; Rozloučení se školkou; Světové výzvy a jejich ohlasy; Brdské stromsázení; Okénko Komise životního
prostředí – Květinové louky; Prázdninové muzeum; Poděkování za kalendář; Pozvánka na koncert duchovní hudby;
Jízdní řád historických linek – Strašické posvícení; Posvícení.

Zápis z Rady obce č. 73/06/22 (29. 6. 2022)
J. Hahner, M. Straka

I. Projednáno
1.	Projednání zápisu z jednání ZO Strašice

RO projednala Zápis z jednání ZO Strašice ze dne 23.6.2022
a přijala opatření k realizaci schválených usnesení.
RO schvaluje opatření k realizaci přijatých usnesení
ZO Strašice ze dne 23.6.2022.

2. S
 mlouvě o zřízení pozemkové služebnosti
– Římskokatolická farnost Rokycany

RO projednala návrh Smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti – služebnost inženýrských sítí a souhlas se zřízením stavby. Jedná se o zapsání veřejného osvětlení, které
se nachází na pozemku Římskokatolické farnosti Rokycany. Za umístění VO bude uhrazena částka 1.400,- Kč.
RO schvaluje Smlouvu o zřízení pozemkové
služebnosti – služebnost inženýrských sítí a souhlas
se zřízením stavby s Římskokatolickou farností
Rokycany.

3. P
 alivový příplatek – Rumpold – R Rokycany
s.r.o.

RO projednala změnu v účtování ceny dopravy společnosti Rumpold – R Rokycany s.r.o. Vzhledem k narůstajícím
cenám za pohonné hmoty bude nově stanoven palivový
příspěvek v rozmezí 0 – 10 % v závislosti na ceně PHM
k poslednímu dni, který předchází fakturačnímu období.
RO bere na vědomí stanovení palivového příplatku
dle dopisu č.j. 673/22.

4. Ž
 ádost o ukončení nájemního vztahu
– PhDr. Buřič

RO projednala žádost o ukončení nájemního vztahu
na garáž č. 3 v budově st.p.č. 372/2. Nájemní vztah bude
dle žádosti ukončen k 30.6.2022. Garáž nebude dále pronajímána a bude využita pro potřebu obce.
RO schvaluje ukončení nájemního vztahu dle žádosti
č.j. 661/22.

5.	Dotace pro JSDHO Strašice

RO projednala informaci o poskytnutí dotace ve výši
36.990,- Kč pro potřeby JSDHO Strašice z rozpočtu Plzeňského kraje. Dotace bude využita na pokrytí nákladů
na nákup rozbrusu STIHL TS 700, technickou prohlídku
3 vozidel, nákup 2 ks proudnic a jednoho páru zásahové
obuvi HAIX.
Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém
zasedání dne 13.6.2022, číslo usnesení 743/22,
poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního
titulu „2022 Příspěvek na vybavení a opravy
neinvestiční povahy“. Rada obce Strašice schvaluje
přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje
do rozpočtu obce Strašice ve výši 36.990,- Kč.
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6. Zápis z jednání Komise pro občanské záležitosti

RO projednala Zápis z jednání Komise pro občanské záležitosti ze dne 30.5.2022. Komise se na svém jednání
zabývala přípravou blahopřání pro jubilanty, přípravou setkání seniorů, které proběhlo 2.6.2022, a přípravou vítání
občánků, které proběhlo 25.6.2022.
RO bere na vědomí Zápis z jednání Komise pro
občanské záležitosti ze dne 30.5.2022.

7. Zápis z jednání Komise pro rozvoj obce

RO projednala Zápis z jednání Komise pro rozvoj obce
ze dne 7.6.2022. Komise se na svém jednání zabývala
projektem intenzifikace čistírny odpadních vod, projektem
soukromé stavební zóny u vodárny a informacemi k probíhajícím akcím (plánovaná přeložka vodovodu do hlavní silnice ze soukromých pozemků, propojení vodovodu
„Na struskách“, kolaudační řízení ke komunikaci ve Dvoře,
realizace střechy na BD č.p. 496-497, vyčištění příkopu
nad stavební zónou v Koutě, atd.). Komise doporučila
v rámci přeložky vodovodu realizovat další část chodníku
na Huť a vyčistit příkop nad pozemkem p.č. 1847/171.
RO bere na vědomí Zápis z jednání Komise pro
rozvoj obce ze dne 7.6.2022.

8.	Zápis z jednání Komise pro kulturu, sport
a turismus

RO projednala Zápis z jednání Komise pro kulturu, sport
a turismus ze dne 13.6.2022. Komise se na svém jednání zabývala především přípravou programu Strašického
posvícení, které bude probíhat ve dnech 13. a 14. srpna.
Program bude probíhat v areálu Koupáku, u společenského domu, muzea, v areálu TJ Spartak Strašice. Chovatelská výstava proběhne tradičně v areálu u obecní policie.
V rámci programu bude mnoho hudebních vystoupení,
sportovních akcí, atd. Program na posvícení bude zveřejněn v červencovém Barňáku a na obecních vývěskách.
RO bere na vědomí Zápis z jednání Komise pro
kulturu, sport a turismus ze dne 13.6.2022. RO
schvaluje navržený program Strašického posvícení
2022.

9. Investiční priority ZŠ Strašice

RO opětovně projednala návrh investičních priorit ZŠ
Strašice v letech 2021-2027. Jedná se o priority, které by
měly být financovány z programu „Strategický rámec MAP
do roku 2027 pro území SO ORP Rokycany“. Obsahem
projektu jsou stavební a technické úpravy stávající infrastruktury a pořízení nově vybudovaných odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích a ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce,
včetně aktivit pro zajištění konektivity školy a vybavení
ICT, vybudování multimediální učebny. Dále pak stavební
a technické úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na bustrana 2

dování bezbariérovosti školy, úpravy venkovních prostor
a zeleně. Předpokládaná výše projektu je 7 mil. Kč.
RO schvaluje investiční priority ZŠ Strašice pro
období 2021-2027.

10. Přidělení zahrádek

RO projednala přidělení zahrádky č. 39 a č. 110. Obec
Strašice obdržela 5 žádostí o zahrádku č. 39. RO doporučila přidělit zahrádku č. 39 paní Janě Šalenové, která
sdělila, že není v jejich možnostech vybudovat zcela novou zahrádku č. 110, která jí byla v minulosti přidělena.
RO doporučila přidělit zahrádku č. 110 panu Stanislavovi
Hillovi, který o zahrádku žádá dlouhodobě.
RO schvaluje pacht zahrádky č. 39 paní Janě
Šalenové, bytem Strašice 443. RO schvaluje pacht
zahrádky č. 110 panu Stanislavovi Hillovi, bytem
Strašice 490.

11.	Smlouva o spolupráci a partnerství v Geoparku
Barrandien

RO opětovně projednala návrh Smlouvy o spolupráci
a partnerství v Geoparku Barrandien, což je organizační
složka Ekologického centra Orlov o.p.s. Základním cílem
Geoparku Barrandien je zlepšování kvality života, životního prostředí, rozvoj cestovního ruchu a zvýšení atraktivnosti regionu Barrandien, dále pak prezentace geologického, přírodního a historického bohatství regionu, terénní
poznávání, objevování, rozvoj propagace, atd. Za členství
bude hrazena částka 10.000,- Kč ročně.
RO schvaluje Smlouvu o spolupráci a partnerství
v Geoparku Barrandien organizační složce
Ekologického centra Orlov o.p.s.

Zápis z Rady obce č. 74/07/22 (13. 7. 2022)
J. Hahner, M. Straka

I. Projednáno
1.	Smlouva o spolupráci – U Františka, z.s.

RO projednala sdělení o právním nástupnictví spolku Storgé, z.s. Dnem 31.3.2022 došlo k rozdělení spolku formou
odštěpení a provoz Víceúčelového zařízení a útulku pro
psy v Borovně je nově předmětem činnosti odštěpeného
spolku U Františka. Součástí zaslaného sdělení byl rovněž návrh nové smlouvy o spolupráci, kde jsou stanoveny
nové ceny za poskytované služby. Jednorázový poplatek
za umístění psa v zařízení činí 800 Kč, dále pak 150 Kč
za každý den, kdy je zvíře umístěno v zařízení.
RO bere na vědomí informaci o právním nástupnictví
spolku Storgé, z.s. RO schvaluje Smlouvu
o spolupráci se spolkem U Františka, z.s., se
sídlem Borovno 67, IČ: 14342413. RO ruší usnesení
č. 72/06/22-8. RO schvaluje poskytnutí příspěvku
ve výši 6.000,- Kč na provoz útulku U Františka, z.s.

2. C
 enová nabídka – investice do komínových
těles na BD č.p. 496-497

RO projednala cenovou nabídku na investici do komínových těles na bytovém domě č.p. 496-497. V rámci opravy střechy byl zjištěn havarijní stav komínových těles nad
rámec zpracované projektové dokumentace. Rekonstruováno bude všech šest spalinových cest, kdy dojde odfrézování stávajícího ubouraného komína pro montáže přechodové redukce 150/130 na stávající spalinovou cestu.
Následně bude provedena montáž třísložkového komína.
Celkem se jedná o 21 průduchů. Nabídková cena činí
983.800,- Kč bez DPH.
RO schvaluje Cenovou nabídku společnosti
Kominictví Mareš, IČ: 88001580, na opravy
komínových těles za cenu 983.800,- Kč bez DPH.
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3. Rozbor hospodaření – INZULA

RO projednala Rozbor hospodaření společnosti Zdeněk
Smejkal – INZULA k 30.6.2022. Výnosy z bytového hospodářství byly v tomto období ve výši 8,005 mil. Kč, výdaje činily 2,346 mil. Kč, z toho na opravy bylo vynaloženo
1,654 mil. Kč. Odvod z hospodářské činnosti činil 2,843
mil. Kč.
RO schvaluje Rozbor hospodaření společnosti
Zdeněk Smejkal – INZULA k 30.6.2022.

4. Změna expozic v Muzeu Středních Brd

RO projednala návrh změny expozic v Muzeu Středních
Brd. V rámci obměny dojde k přesunutí některých expozic
z hlavní budovy do budovy „Dřeváku“ (Armáda na Brdech
1939-1945, Totální totalita). Nově uvolněné prostory budou využity pro instalaci nových expozic a úpravě stávajících prostor (Osobnosti Strašicka, zřízení badatelny s muzejní knihovnou, obecní kroniky, atd.).
RO schvaluje návrh na změnu expozic v Muzeu
Středních Brd.

5. Ž
 ádost o poskytnutí dotace – Oblastní charita
Rokycany

RO projednala žádost o poskytnutí dotace či finančního
daru z rozpočtu obce ve výši 15.000,- Kč pro potřeby Oblastní charity Rokycany. Dotace bude využita na provozní
a investiční náklady sociálních služeb. Díky nárůstu cen
může být ohrožen provoz všech služeb, které charita vykonává. V obci Strašice se charita stará o tři občany.
RO schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši
15.000,- Kč dle žádosti č.j. 735/22.
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6. Rozpočtové opatření obce Strašice č. 5-2022

RO projednala Rozpočtové opatření obce Strašice č.
5-2022. Rozpočtové opatření zahrnuje navýšení nákladů
na opravu střechy a výstavbu komínů na bytovém domě
č.p. 496-497 o 1,8 mil. Kč, náklady na přeložku vodovodu
ve výši 1,8 mil. Kč, náklady na rekonstrukci prodejny v č.p.
467. Příjmy jsou navýšeny o 4,76 mil. Kč za plánovaný prodej pozemků ve Dvoře. Rozpočtové opatření dále obsahuje drobné přesuny mezi položkami v rámci paragrafů.
RO schvaluje Rozpočtové opatření obce Strašice č.
5-2022.

7. V
 ýzva k podání nabídek – Přeložka vodovodu
včetně přípojek

RO projednala návrh výzvy k podání nabídek na zhotovení přeložky vodovodu včetně přípojek v lokalitě od restaurace Na Poště k sídlišti Gumítkov v délce 175 m a 44 m
přípojek. Zakázka by měla být realizována do konce roku
2022.
RO schvaluje vypsání výběrového řízení
na dodavatele díla „Přeložka vodovodu včetně
přípojek – Strašice“ dle předložené Výzvy k podání
nabídek.

Léto ve znamení kultury a stavebních prací
Jako každý rok, připravuje se naše obec na důležitou
kulturní a společenskou událost, svatovavřineckou pouť
a strašické posvícení. V posledních letech jsme neprožívali
příliš veselé časy. Zastihla nás covidová pandemie a nyní
seEvropa nachází v nejistotě kvůli událostem na Ukrajině.
Přesto žijeme v naději, že o posvícení prožijeme hezké
chvíle spojené s bohatou kulturní a sportovní nabídkou.
Jistě mi dáte za pravdu, že se opět přátelské soužití lidí
v naší obci vrací do původních mantinelů a projevy nenávisti a závisti odchází na smetiště dějin.
Připravili jsme pro vás bohatý program na sobotu 13.8. i neděli 14.8. Na scénáři pracovaly naše strašické spolky a komise obce Pro kulturu sport a turismus. Akce bude hojně
plakátována a já věřím, že si každý občan nalezne alespoň nějakou akci, kterou navštíví. V pondělí potom můžeme průběh strašické pouti a posvícení zhodnotit při pěkné
hodince. Letos bude posvícení oživeno návštěvou občanů
z naší partnerské obce z Bavorska. Připomeneme si desetileté trvání partnerství a naše hosty provedeme po kulturních nebo sportovních akcích.

Jistě jste zaznamenali, že v letošním roce
nám různá omezení přináší prováděné stavební akce.
● C
 hodník na návsi: Tato stavební akce si vyžádala řadu
omezenípohybu chodcůi složitou dopravní situaci. Bude
zahrnovat položení nových povrchů a rekultivaci vjezdů do soukromých nemovitostí. V horní části v prostoru u radnice bude provedena i výměna zábradlí. V dolní
části u Libuše bude nový chodník ukončen před křižovatkovým obloukem, protože tuto lokalitu řeší jiná projektová dokumentace.

● S
 třecha ne bytovém domě č.p. 494, 495: Tato rozsáhlá stavba jistě abnormálně vylepší kvalitu bydlení nájemníkům tohoto bytového domu. Zahrnuje kompletní rekonstrukci půdního prostoru a výměnu krytiny. Nedílnou
součástí stavby je i investice do komínových těles. Zde
je nutná součinnost s nájemci, kvůli identifikaci používaných průduchů. Stávající komíny byly opravdu v horní
části v havarijním stavu a proto bylo nutné přikročit k jejich rekonstrukci.
● O
 statní stavební aktivity: Probíhá stavba kanalizační
přípojky pro zdravotní středisko. Zde se v rámci úpravy
povrchů budou pokládat zámkové dlažby a také se zrealizují povrchové úpravy na zahradě Domu služeb, aby
mohla posvícenská výstava drobného zvířectva proběhnout v pěkném prostředí. Dále se připravuje stavba dřevěné útulny v areálu koupaliště a zhotovení prodejního
stánku na parkovišti u CHKO. Shodli jsme se, že tato
lokalita, kde nyní proběhla oprava zábradlí si rozhodně
zaslouží kulturnější prostředí. Vyhlásili jsme také výběrové řízení na přeložku vodovodu v horní části Huti nad
hotelem Pošta.
V loňském roce jsme přivedli centrální teplovody
ke třem domům v bytovkách za radnicí. V této souvislosti mi dovolte, abych vyzval občany, kteří v těchto domech bydlí, aby si na letošní zimu zajistili palivo ještě
dle stávajícího režimu. Kvůli situaci s dodávkami plynu
jsme nuceni investice do otopných systémů odložit.
Vážení spoluobčané, přeji Vám, aby zbylé měsíce letošního roku Vás zastihly v dobré náladě. Přejme si, aby zavládla
v naší obci přátelštější atmosféra. Stále se zlepšující vzhled
obce nás může naplňovat nadějí, že budeme v budoucnu
žít v opravdu klidné a krásné vesnici.
Jiří Hahner - starosta obce.
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Rozloučení se školkou
Na konci školního roku je vždy těšení na prázdniny a také loučení s kamarády. Pro děti, které
nastupují v září do základní školy, je to velký
životní předěl.
V letošním roce odchází do školy třicet dětí ze třídy Sluníček i Koťat. Děti se na svůj velký den již delší dobu připravovaly. Paní učitelky Jana Kuncová a Ludmila Kleknerová
pečlivě ušily holčičkám sukýnky a klukům kravaty, vyrobily
velké červené auto z kartonu, nacvičily s dětmi program
a zhotovily stužky. Děti trénovaly taneční kreace, ale také
schopnost udržet tajemství. Bylo to totiž velké překvapení. Poslední den školního roku se rodiny dětí sešly ve společenském domě. Vtipná výzdoba vlastních vystřižených
a vybarvených postav dětí každého zaujala a výstava fotografií, mapujících průřez obdobím celé školní docházky,
zase možná rozněžnila. Slavnostní vyřazení dětí zahájil
pan starosta Jiří Hahner a paní ředitelka mateřské školy
Jana Mrázková, která zavzpomínala na společně prožité
chvíle a výlety. Nechybělo tradiční stužkování. Děti obdržely symbolický klíč s nápisem Klíč ke štěstí a dárky od pana
starosty. Po slavnostní ceremonii následovalo představení
motivované filmem a muzikálem Pomáda. Kluci v černém
oblečení s tmavými brýlemi a puntíkovanou kravatou vyjeli
odhodlaně na pódium v červeném autě. Dívky v sukničkách se stejnými puntíky se přidaly a vznikl nádherný tanec
na píseň Jsme parta správná. Za své vystoupení sklidily
zasloužené ovace. Na stolech již byla připravena hostina
z dobrot od rodičů. Po svačince si děti také zatančily. Holčičky s tatínky a kluci s maminkami. Tančilo se s balónky
a jedlo a pilo celé odpoledne. Doufáme, že děti i rodiče prožili hezké odpoledne. Myslíme si, že společně prožité rituály
pomáhají k prohloubení důvěry a sebedůvěry. Věříme, že
děti jsou do školy plně vybaveny vším, co jim mateřská škola může poskytnout.

Naši předškoláci

Prázdniny už jsou v běhu a mateřská škola
srdečně zve všechny občany a návštěvníky
Strašic v neděli 14.8.2022 od 9 do 12 hodin,
za příznivého počasí, na již tradiční Hravou
zahradu v rámci posvícení. Krásné léto všem.
Alena Krausová, DiS.

Loučení

Šťastnou cestu
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Ahoj školko
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Putování za strašickými hrady I.
(Mgr. Tomáš Makaj)

Pokud se vydáte od dobřívského hamru
po modré turistické značce do nedalekých
Strašic, narazíte nedaleko samoty Bébrovna
na výrazné relikty jednoho ze strašických hradů, který nese název Vimberk.
V první polovině 19. století se místu říkalo na „Starém
zámku“,a vyprávěla se o něm celá řada romantických
pověstí. Nejenže se to tu hemžilo strašidly a loupeživými
rytíři, ale také zde měl žít hodný šlechtic se svými dcerami. Od tohoto příběhu se odvozuje také název nedaleké samoty. Hradní pán měl dvě dcery Milenu a Hroznatu,
jednu hodnou a druhou zlou. Hroznata na hodnou Milenu
žárlila, a chtěla se jí zbavit. Věrný sluha Matěj ji tedy podle
příkazu zlé Hroznaty měl zabít kdesi v temném lese a její
tělo ukrýt. Jenže se v něm hnulo svědomí a o budoucím
zlém skutku řekl svému hradnímu pánovi. Ten vyhnal zlou
Hroznatu z hradu a hodný sluha Matěj dostal od svého
pána jako odměnu mlýn se slovy a nyní: „Mel Matěji“. Nu
a tak údajně vznikl název samoty Melmatěj, který se traduje dodnes.
Romantický vzhled místa zůstal zachován, i když poslední dobou došlo k jeho odlesnění, díky kterému jsou patrny nejen fortifikační prvky starého tvrziště, ale také štoly
na železnou rudu kopané od středověku až do 19. století
zdejšími prospektory a horníky. V časech, kdy byl romantismus v českých zemích na svém vrcholu, se v místech
tohoto zaniklého hradu objevil bývalý kupec a nadšený amatérský historik František Alexander Heber, který
nedbajíc svého chatrného zdraví, právě v té době tvořil
monumentální dílo české kastelologie „BöhmensBurgen,
VestenundBergschlösser“, jenž bohužel nestačil dokončit. Přesto se stává prvním literátem, který zachycuje stav
strašických hradů. Z tehdejšího Vimberku se zachoval
nákres půdorysu tvrziště i celkový pohled na zdejší lokalitu
s protilehlým vrchem Vlč. Z Vimberku budeme pokračovat
po modré turistické značce, až do středu obce Strašice,
kde se nachází rozcestník, který nás nasměruje na další
toulky. Pokud chceme pokračovat v hledání dalšího panského sídla, budeme muset vyrazit směrem ke kostelu sv.
Vavřince. Tato zdáli viditelná dominanta má dnes pozdně
barokní podobu, přesto v sobě ukrývá celou řadu gotických pokladů. Z původní středověké stavby je zachován
presbytář a zákristie. V těchto částech najdeme několik
zajímavých prvků z dob, kdy zdejšímu panství vládli mocní
Rožmberkové, kteří byli majiteli nejen hradů ve strašické
kotlině, ale také okolních vsí a městeček, tvořící samostatnou doménu. V polovině 14. století drželi synové Petra
I. z Rožmberka tedy kostel sv. Vavřince, jenž si zachoval
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do dnešních časů znak rožmberské růže ve svorníku křížové klenby v zákristii a presbytáři. V posledně jmenované části se nachází klenot z časů panování Václava IV.
Tím je nástěnná malba, na níž je znázorněn tzv. pašijový
výjev- Kristus na Olivetské hoře, Zajetí Krista, Kristus před
Pilátem, Ukřižování Krista, Pieta- snímání z kříže. V poměrně nedávné době však kostel sv. Vavřince vydal ještě
jedno ze svých dávných tajemství, a tím byla další malba
nalezená v lodi zdejšího svatostánku. Na ní je vyobrazena
celá řada zajímavých postav. Najdeme zde Marii Pannu
Ochranitelku, svatého Petra či patrona kostela sv. Vavřince. Mezi figurami je zřejmě i donátor zdejší stavby, některý
šlechtic z rodu Rožmberků. Zda se jedná o Petra I. zcela
jistě nevíme, tak jak to bývá zvykem ve zdejším kraji, opět
se dostáváme do světa pověstí a starých příběhů. Jeden
z nich sepsal na konci 19. století spisovatel Karel Škába,
ten přijal později umělecký pseudonym Prokop Sázavský.
Povídka vyšla v roce 1885 pod názvem „Na počátku velké
doby“ a vyprávěla o životě na tvrzi strašické, o bojích mezi
drobnými šlechtici či o rožmberských princeznách, které
zde nuceně pobývaly, jak starý písař zaznamenal: „Panny Polyxena a Eva, sestry J.M. pana Oldřicha III. z Růže,
jinak i „šelmou Krumlovskou“ zvaného, přítomností svou
na tvrzi Strašické plnily mysl jeho obavami. Bývalo sice
starobylým zvykem ve slavném rodě růže pětilisté, že
mívali tři tvrze zemanské pro ženské členy rodu svého,
pokud za muže jíti nechtěly, z nichž jednou byly Strašice
s dvorcem.“
Než se však odebereme k bývalé tvrzi, zmíníme krátký příběh, který trochu promíchal realitu s dokonalou představou
zmíněného spisovatele. Během rekonstrukce kostela probíhající po roce 1900, došlo také na podlahu kostela sv.
Vavřince. Zde byl pod kazatelnou objeven ve skále vytesastrana 6

ný hrob, v něm se nalézala podle pramenů zcela zpráchnivělá kostra. Nu a všem přítomným při nálezu vytanuly
poslední věty z povídky Prokopa Sázavského: „I pohřbena
jest panna Evička s velikým pláčem a naříkáním v kaplici
roku 1382 vystavěné a sv. Vavřinci zasvěcené…“. Spisovatel se opravdu trefil, ale příběhu nebyl ještě konec. Během
druhé světové války byla v kostele objevena pod vápenným
nátěrem gotická malba s pašijovým výjevem. O řadu let

Kostel interiér

později byla datována do roku 1380! Pro strašické obyvatele to bylo další ze znamení, že Karel Škába napsal povídku
podle skutečnosti. Tak byla založena tradice příběhu o rožmberských princeznách, která v lidovém podání přetrvávala až do nedávných časů. A kde bychom vlastně tu tvrz
strašickou našli?
Dnes na ní stojí bývalá budova fary z roku 1911, a není
pro veřejnost přístupná. Předchůdce zdejšího stavení navštívil již jmenovaný romantický historik František Alexander Heber, který zapsal v roce 1842: „V Berounském kraji,
ve vsi Strašice se známou železárnou, hodinu cesty na jih
od městečka Mýto, stával kdysi rytířský hrádek, v němž
sídlili majitelé statku Strašice, dokud nebyl spojen se
Zbirohem. Není písemně doloženo, kdo byli tito rytíři, jak
se jmenovali, ani kdy jejich sídlo zaniklo. Jisté je jen to,
že stávalo v místech, kde je dnes obydlí lokalisty, neboť
v zahrádce, která leží od něj na východ, jsou ještě zbytky
příkopů a valů a také stopy zdiva, zatímco na ostatních
stranách spadají stráně vrchu hradního příkře do údolí.
Dochované sklepy zřejmě také pocházejí z hrádku a lze
se domnívat, že dnešní stavba byla postavena v 17. století
z trosek někdejšího hrádku, čímž toto sídlo zcela zaniklo.
Nyní na výšině porostlé ovocnými stromy nedupe žádný
rytířský kůň, ale dole na úpatí hlučí dílny hutí a hamrů.
Pilní a pracovití lidé zde v klidu a míru vyrábějí různé užitečné a luxusní předměty.“
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Pro další poznatky o historii zdejšího kraje se vydáme
do Muzea Středních Brd, které se pro nás stane po nějaký čas výchozím místem pro další toulky. Najdeme jej
nedaleko středu obce v bývalém areálu zdejších kasáren.
Expozice se nacházejí ve funkcionalistické velitelské vile
a dřevěné ubikaci, která je vlastně největší zachovalou
srubovou stavbou v oblasti středních Brd. Obě budovy byly
postaveny ve třicátých letech minulého století. Současně
s muzeem je zde v provozu také informační centrum, kde
si můžeme nakoupit místopisnou literaturu včetně map.
Pokud se chceme nejdříve seznámit s historií zdejšího
regionu, jsme tedy na tom správném místě. V našem putování za tajemnými strašickými hrady budeme pokračovat ve sklepních prostorech, kde si můžeme prohlédnout
i část archeologických nálezů, pocházejících z pravěkých
a středověkých lokalit. Expozic je tu celá řada, velkou část
zabírá vojenství, které připomíná více než sedmdesátiletý
pobyt naší armády v této části Brd. My se však vydáme
dále po trase naučné stezky za památkami, které nejsou
na první pohled patrné, ale přesto stojí za to, se o nich
zmínit. Naučná stezka vede kolem areálu bývalých kasáren. Než odbočíme po tankové silnici dále, upozorníme
na výjimečné Muzeum dopravy, které se nachází v bývalých tankových garážích, a můžete v něm zhlédnout
celou řadu trolejbusů, autobusů či osobních automobilů
včetně doprovodných exponátů z dějin dopravy v českých
zemích. O tom, kdy mají otevřeno, se dozvíte ve zmíněném informačním centru Muzea Středních Brd. Tanková
silnice vypadá zpočátku nevlídně, ale to je dáno jejím původním účelem. Příjemnou změnou na naší cestě je zákoutí s rybníkem Tisým, o němž najdeme první písemnou
zmínku ve zbirožském urbáři z roku 1652. Zajímavostí je,
že rybník byl zbudován jako vodní rezervoár pro strašické
hutě, a v instrukcích je přímo zapsáno, aby nebyl osazován rybami, kvůli možnosti jej zcela vypustit. Svůj status
technologické nádrže si udržel i v čase, kdy zdejšímu kraji
vládl „Král železnic“ Henry BethelStrousberg, jenž v bezprostřední blízkosti Tisýho budoval železnici, která byla
na krátký čas v provozu.
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Okénko Komise životního prostředí
Květinové louky
Ve městech můžeme stále častěji vídat vysazené květinové louky, které
působí přirozeně jako ve volné přírodě. Žádné uměle vytvořené ornamenty, jen volně poházená semena
směsi lučního kvítí, která brzy rozkvetou v divokou louku, kterou můžeme znát z horských oblastí. Trend
rozkvetlých luk se snaží do městských částí vrátit barvy, rostliny
a s nimi hmyz a obnovit tak přirozený ekosystém.
Vzniklé květinové louky nejen že přispívají k oživení vzhledu a kultivaci
krajiny a často šedých měst, navíc
mají významnou funkci ekologickou. Rozkvetlé louky totiž podporují
biodiverzitu. Ukazují přirozenou formu soužití velkého množství druhů
kvetoucích rostlin, hmyzu, drobných živočichů a půdních
organismů. Květiny do měst lákají včely, čmeláky, motýly
a další drobné zvířectvo, kterému nabízí bohatou potravu
a útočiště.
Louky s kvetoucími rostlinami vytvoří vlastní ekosystém
uprostřed města nebo na jeho periférii a mohou se tak
stát přirozeným poznávacím zdrojem a užitečnou pedagogickou ukázkou biodiverzity pro poučení všech věkových
kategorií.
Velkou výhodou květinových luk je jejich minimální údržba. Směsi semen jsou sestaveny tak, aby louka vypadala
během celého svého růstového procesu přirozeně. Nevyžadují pravidelnou údržbu, a tak nejsou pro města tolik
finančně nákladné. Nejvíce práce je v počáteční fázi při
zakládání louky. Pozemek se připraví jako před výsevem

okrasného trávníků – odplevelí se, vyseje a několikrát kropí do vyklíčení semen. V tropických dnech je samozřejmě
doporučena závlaha. Pokud rostliny v období mimořádného sucha přece jen uschnou nebo zavadnou, stačí louku
pokosit a pokropit. Louka bude nižší, ale znovu rozkvete.
Kosení luk probíhá na konci sezóny koncem října.
Zdroj: www.bydleni.cz
Komise ŽP byla informována, že v rámci obce byla prozatím vybrána 3 místa, kde již byla do stávajícího travního
porostu doseta směs pro kvetoucí louky – 2 u obecního
úřadu a 1 mezi mateřskou školou a bytovkami u pošty.
Nově založený porost je u rybníčka v zahrádkách na Dukle. Pokud se tento počin podaří a u našich spoluobčanů
bude mít kladnou odezvu, rádi přivítáme jakékoli další nápady, kam tuto směs dále dosít a utvořit tak malebná místa
a zákoutí v naší obci. Bohužel počasí nám ale moc dlouhodobým suchem nepomáhá (viz foto rybníčka na Dukle,
kde vlivem dlouhotrvajícího sucha výrazně klesla hladina),
pro vzejití nově osázených míst bychom potřebovali trochu deště, ranní rosy a menší teploty než ty, které nás
sužují v posledních dnech.
A nyní jeden příklad, jak může vypadat květinová louka
v provedení jednotlivců – takto krásně vypadá zahrádka
manželů Buršíkových 😊
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Rybníček v zahrádkách u Dukly

Květinový záhon manželů Buršíkových

Obec Strašice vás zve na

kostel sv. Vavřince
neděle 14.srpna 2022, ve 14 hodin

Účinkují:
Vít Mucha a František Svejkovský - trubky
Ondřej Motal - trombon
Rostislav Pavlík - tuba
Petr Mori - tympány
Vladimír Roubal - varhany

Dodržujte platná protiepidemická opatření. Děkujeme!
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Koncert Trubačů pražské
Hradní gardy a ředitele
chrámové hudby
Královské Kanonie
Premonstrátů v Praze
na Strahově Vladimíra
Roubala.
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Brdské stromsázení nabídne lidem unikátní možnost
zanechat stopu v krajině, kde žijí
Přijďte v sobotu 17. září na Padrťské pláně a zanechejte v krajině stopu v podobě „svého“ ovocného stromu v nové aleji! Pomozte nám měnit brdskou přírodu. Pojďte ji společně s námi udělat
ještě pestřejší a hezčí.
To je ve zkratce poselství unikátní dobrovolnické akce
Brdské stromsázení 2022, kterou pořádají Vojenské lesy
a statky 17. září 2022 v blízkosti Padrťských rybníků. Alej
třešní, která zde vyroste okolo Altánské cesty v místech,
kde kdysi stála zaniklá obec Přední Zaběhlá, symbolizuje
novou strategii státního podniku, který je správcem bývalého vojenského prostoru Brdy. Chceme se v ní zaměřit
na hospodaření, které je přírodě daleko bližší, a ještě více
posunout druhovou rozmanitost porostů, jimiž nahrazujeme převážně smrkové lesy v této lokalitě.
Ovocné stromy, které v září budeme na Padrtích sázet,
jsou symbolem návratu k pestrosti, kterou měly české lesy
ještě před nástupem intenzivního hospodaření spojeného
s průmyslovou revolucí. Symbolem našeho úsilí, aby se
obyvatelé, kteří v okolní krajině dnes žijí, mohli opět těšit
z druhově a věkově rozmanitých lesů s celou paletou stromů, které v nich historicky rostly.
Přestože na Brdském stromsázení budou dobrovolníci vysazovat aleje, Vojenské lesy počítají, že se třešně „ptáčnice“ jabloně lesní, i tzv. polničky (plané hrušně) společně
s dřínami, dříšťalami či různými druhy jeřábů vrátí také
přímo do lesních porostů. Aby zadržovaly v krajině vodu,
zvyšovaly její biodiverzitu a poskytovaly potravu lesní zvěři, ptákům i hmyzu. A hlavně, aby udělaly brdské lesy ještě
krásnějšími.
Pro Vás, coby naše nejbližší sousedy, tato akce představuje příležitost, jak zanechat v krajině, v níž žijete, svou
vlastní stopu až do 22. století.
Vy, vaše děti či vnuci, si při toulkách Brdami budete moci
připomínat: „Tento strom jsme s tátou a mámou (dědou
a babičkou) zanechali budoucím generacím právě my.
Díky tomuto konkrétnímu stromu si můžeme ve stínu odpočinout, kochat výhledem na padrťské pláně a osvěžit
jeho plody.
Vedle sázení jsme připravili na Přední Zaběhlé bohatý
doprovodný program s divadlem, lesní pedagogikou pro
děti, opékáním buřtů, ukázkami práce s koňmi či lesnické techniky, komentované cyklovýlety s našimi lesníky
po okolních přírodních i historických zajímavostech. A že
jich v okolí Padrtě je nepřeberně!
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Ilustrační fotografie

Součástí bude i velká soutěž o jubilejní strom v rámci obří
obnovy lesů, která u VLS už několik let intenzivně probíhá
v souvislosti s aktuální kůrovcovou kalamitou. Od začátku
kalamity v roce 2014 jsme jich vysadily 999.999.999!
A právě ten stomiliontý strom možná čeká 17. září na Brdském stromsázení právě na Vás!
Bude označen malým tubusem ukrytým v kořenovém systému. Kdo si jej náhodně vybere, dostane od nás dárek
v podobě víkendového pobytu v krásné lovecké chatě
uprostřed unikátní přírody, o níž VLS pečují. Samozřejmě
s atraktivním programem přizpůsobeným na míru rodině,
která si slavnostně onen legendární stomiliontý strom VLS
na závěr Brdského stromsázení vysadí.
Sobotní akce bude probíhat po celý den od 10.00 do 16.00
hodin. Hlavní odstavné parkoviště najdete v lokalitě
Červený lom na lesní cestě z Bukové či od Nepomuku
k Padrťským pláním. Zaparkovat rovněž můžete i na dalších menších parkovištích po obvodu celé oblasti, jejichž
mapku, stejně jako spoustu dalších informací o této unikátní akci, najdete na webových stránkách VLS či na podnikových sociálních sítích.
Přijeďte autem, na kole, pěšky. Hlavně dorazte! Těšíme
se na Vás. Všichni naši lesníci jsou připraveni udělat co je
v jejich silách, aby se pro Vás i Vaše blízké stalo 17. září
2022 nezapomenutelným, unikátním zážitkem.
David Novotný, ředitel divize VLS Hořovice
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Mitteilungsblatt Hohenfelser Land
Světové výzvy a jejich ohlasy (u nás a jinde)
Je srpen a nám pamětníkům se v hlavách promítají obrázky z 21. srpna 1968. Mě
osobně pohled z okna kuchyně na tank před kasárny s hlavní namířenou na několik
neozbrojených vojáků. Denní scény z televize ty vzpomínky dost oživují.
Je sice léto, mnoho lidí odjelo nebo odjede na dovolenou, máme jakoby pohodičku, nicméně
na naši pohodičku mají vliv události, které jsou daleko od nás, zdánlivě se nás netýkají osobně
(dokud nepřijde vyúčtování za cokoli, dokud na nás nevybafnou cenu v obchodě, či v hospodě)
a tak děláme, že ty souvislosti jaksi nechceme vidět. V naší partnerské obci to tak někteří, především ti na čele obce nevidí a tak pan starosta Graf o tom napsal článek do červencového Mitteilungsblatt. Tak jsem jeho úvahu k současnosti přeložil.
Ing. František Nerad – autorizovaný inženýr oboru pozemní stavby

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger des Hohenfelser Landes
(Velmi vážené občanky a občané Hohenfelsu),
Poté, co válka na Ukrajině a její dopady způsobily, že
jsme na pandemii do jisté míry zapomněli a i přes všechnu
radost ze znovu získané „svobody“, bych chtěl připomenout to, že všichni stále čelíme velkým výzvám.
Nejprve bych se chtěl věnovat otázce ukrajinského konfliktu s jeho nepřímými i přímými dopady na společnost,
naši zemi, ano i na Hohenfelser Land.
Jak víte, od začátku války více než milion utečenců jen
z Ukrajiny přijalo Německo. V okrese Neumarkt je dosud
asi 1.300 osob. V Hohenfelsu dosud zůstává přesně 30
osob. Tito lidé potřebují naši humanitární pomoc a ochranu. Především děti potřebují jak je to jen možné integrovat se, aby mohly vytěsnit traumatické zážitky. Některé
děti navštěvují přivítací třídu (Willkommensklasse) v naší
škole. Také potřebují pomoc ve formě hraček, dětských
knížek, oblečení a další věci. Sama sebelepší materiální
pomoc ale nestačí. Bezesporu je čas na porozumění v případě problémů, doprovod při návštěvě u lékaře, pomoc
v pro nás samozřejmých každodenních věcech, ať už při
vyplňování formulářů a žádostí, je stejně důležitá, a proto
nepostradatelná. Tato pomoc a podpora je zde stále naléhavě zapotřebí. Já prosím všechny, kteří se chtějí angažovat, aby se u mě nebo na úřadu obce přihlásili. Každá
pomoc a podpora je vítána.
Také téma „sousedská pomoc“, je opět aktuální. Přestože se naši občané během pandemie většinou organizovali sami a pomoc nabízená několika stranami byla téměř
nebo vůbec nevyužita, otázka podpory byla před časem
přednesena na veřejnou správu. Konkrétně jde o (sdílenou) dopravu a doprovod k návštěvám lékaře. Když zde
chcete pomáhat, je možné se přihlásit na veřejnou správu.
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My vám vše rádi zprostředkujeme.
Myslím si, že naše drahá životní úroveň už asi dosáhla
svého zenitu. Budeme si muset ujasnit, a budeme muset
zvládnout nové a jiné výzvy.
To budou osobní a politické
otázky. Ne, spíše bychom si
měli uvědomit, že války se
nevedou výhradně tradičními nebo digitálními zbraněmi.
Například nedostatek základních zdrojů, jako je voda a jídlo, má za následek hlad
a žízeň. Proto opravdový podíl bude v naší budoucnosti
vyžadovat i naši spoluúčast. Může být nedostatek např.
surovin a ekonomické podpory, ať už kvůli pandemii, válkám nebo spekulacím a neměly by v této souvislosti zůstat
bez zmínky. Dříve byly tyto problémy v našem podvědomí
a bylo tedy lehčí jim čelit. Budeme se muset vypořádat
s nevyhnutelnými následky, přijmout je, přizpůsobit se,
sdílet nebo dokonce obejít se bez nich jistě není jednoduché. Nejprve si ale budeme muset tomu všemu porozumět. Mysleme na to, že klimatická změna není nějaký
vynález, ale realita. Pouhý jeden stupeň oteplení zeměkoule znamená o asi 14% více silných dešťů. Vznikají pak
katastrofy jako záplavy v roce 2021 na řece Ahr. Skutečnost, že tyto srážky kromě své ničivé energie obvykle stékají z povrchu a nejsou přiváděny do našich podzemních
vod, si málokdo uvědomuje. V Africe a dalších regionech
na Zemi dlouhodobě sledujeme silné vysychání. Tání pólů
a kontinentálních ledovců, ničivé lesní požáry a požáry
strana 11

polí jsou také důsledkem těchto změn a přibývají. Zvyšuje
se neúrodnost půdy a nemožnost zemědělského využívání, které dělají život nemožným. Musíme se jistě proto
připravit na možné uprchlické vlny, které nás čekají. Změna Golfského proudu se nás také dotkne. Toto jsou pouze
příklady, které jsem náhodně představil.
Nechápejte mě prosím špatně. Také já sám jsem dlouho
váhal čelit této realitě.Nejsem vševěd, kazatel morálky ani
fanatik. Chtěl bych se jen pokusit upozornit na to „podstatné“ a připomenout, že jsme všichni účastníky a každý

může přispět svým dílem.
Musíme také pro naše děti
a následující generace zachovat budoucnost, která
bude mírová, zachová životní standard, spokojenost a svobodu.
Váš starosta
Christian Graf

PODĚKOVÁNÍ ZA KALENDÁŘ
Vážení čtenáři a příznivci Strašic, stejně
jako v předchozích letech se vám dostává do rukou tradiční kalendář.

SLOVO STAROSTY
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Ohlašovna požáru

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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PLÁNOVACÍ KALENDÁŘ 2023

371 793 101
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Plynárny
Elektrárny
Vodárny

992

Jiří Hahner
starosta obce Strašice

Hasiči
Záchranná služba
Policie ČR
Tísňová linka

Dekáda

Při tvorbě kalendáře bylo čerpáno z těchto zdrojů:
Doprovodná dokumentace Muzea Středních Brd,
pozůstalost Milana Balcara, archiv manželů Šmolíkových. Citací bylo použito v odůvodněné míře
z webových stránek kapel Pumpa, Sifon a Sortiment.
Odbor kultury obce Strašice a Brdská edice
děkují za spolupráci a příspěvky, díky nimž
mohl být realizován kalendář Strašičtí muzikanti 2. Velký dík také patří obci Strašice, která je již tradičně patronem tohoto skromného
dílka. Kalendář bude k dostání na obvyklých
distribučních místech - obecní úřad ve Strašicích, Muzeum Středních Brd, Místní knihovna
ve Strašicích atd.

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.

Týden

Jak je z obsahu patrno, jedná se opět o velmi pestrou mozaiku hudebníků a kapel, které mají vztah
k naší obci. Velké poděkování za příspěvky do kalendáře patří všem přispěvovatelům, jmenovitě se
jedná o Karla Dvořáka, Ing. arch. Lucii Lastovičkovou, Petra Makaje, Mgr. Tomáše Makaje, Janu
Kešnerovou, Jana Kroftu, manžele Čermákovi,
Ing. Václava Jiřičku, Ivo Nováka, Jiřího Hahnera,
kapelu Lomikámen, Petra Šilhánka, Mgr. Tomáše
Svobodu, Ivana Chudobu a mnoha dalších.
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Prázdninové muzeum
Začátek letních prázdnin nás zastihl opět nejen v hektických přípravách na tradiční strašické posvícení, ale především v plné turistické sezóně. Během ní nás navštěvují nejen turisté s rodinami,
ale také autobusové zájezdy z různých koutů naší republiky.
Návštěvníci, kteří k nám zavítají, jsou kupříkladu z jižní nebo
severní Moravy. Ze zahraničí k nám přijíždějí především
ze sousedního Slovenska, z nichž mnozí sloužili ve zdejších kasárnách. Pro zájemce o naše muzeum připravilo
Informační centrum nové
turistické známky hradu
Valdeka a Padrťských rybníků, dále byla doplněna
i řada dalšího zboží, která
jistě potěší malé i velké
návštěvníky. V distribuci
bude také nový strašický
kalendář na rok 2023.
Jak již bylo zmíněno, hektické přípravy probíhají i v areálu muzea, kde je posekaný trávník a nově natřené lavičky. Na cykloturisty čeká zcela nová kolárna v budově
Dřeváku; v zimě bude moci být využívána jako lyžárna.
Průvodcovská služba funguje ve stejném složení jako loni.
Zaměstnanci muzea upravují stálé expozice umístěné
v objektu bývalé velitelské vily. Drobné změny probíhají
ve velitelské pracovně. Místo původní expozice Armáda
na Brdech byla po schválení Radou obce vytvořena zcela
nová expozice Osobnosti regionu, která bude zapracována do celkové koncepce muzea. Návštěvníci se tak budou
moci seznámit se zástupci lékařů „lidumilů“, mezi něž patřil např. MUDr. Vilém Pobuda či MUDr. Antonín Chvojka.

Nezapomínáme také na literární osobnosti, kde je nám
nejbližší básník a učitel Karel Vokáč. V nové expozici bude
také připomenuta osobnost strašického kronikáře Petra
Prokůpka. V neposlední řadě připomeneme sběratelskou
a osvětovou činnost Ing. Josefa Švandrlíka ze Zaječova,
Srpen 2022 – ROČNÍK XXIX

jenž byl velkým příznivcem Muzea Středních Brd. Ve vitrínách bude zpřístupněna část jeho sbírek, z nichž vynikají
především plastiky Franty Anýže či ukázka lidových betlémů. V nově vybudované expozici ožil také příběh strašických spolužáků Bohuslava Velvarského a Josefa Polívky,
který je popsán v knize „Přišli jsme ze Západu“. Atmosféru
velkého světa hudby a umění přináší koutek věnovaný Benovi Blachutovi.
Muzejní pracovníci
také nelenili při vědecké činnosti. Muzeum opět hostilo
tým archeologů vedený panem profesorem Matouškem.
Jejich hlavním letošním cílem se
stal průzkum místa
posledního pálení milíře Jana Matěje Mráčka. Na výzkumu se podílí i Mgr. Tomáš Makaj, který k němu zpracovává historické rešerše. Jmenovanému také vyšla kniha
u nakladatelství Starý Most „Karlštejnsko“, kterou si budete moci zakoupit společně s novým kalendářem na posvícenské vernisáži výstavy Strašice na starých pohlednicích
a fotografiích. V říjnu letošního roku vyjde stejnojmenná
kniha od autorů Ing. Václava Jiřičky a Mgr. Tomáše Makaje. Posledně jmenovaný vedl v polovině července turistické zájezdy po bývalé Strousbergově železnici. Celou akci
pořádalo Muzeum dopravy ve spolupráci s naším muzeem. Jízda historickým
autobusem po zaniklé
slávě bývalého „krále železnic“ vedla ze Strašic
přes Dobřív, Olešnou,
Kařez až ke Zbirohu
a zpět. Zájemci se mohli
tak seznámit nejen s relikty samotné Strousbergovy železnice, ale také
s bývalými železářskými
provozy a administrativními budovami, které byly
součástí průmyslového
impéria tohoto pruského
podnikatele.
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Muzeum Středních Brd ve Strašicích
Vás zve na výstavu

„Strašice na starých
pohlednicích a fotografiích“

Vernisáž výstavy se uskuteční
v sobotu 13. srpna 2022 od 14.00 hodin v hlavní budově muzea.
V rámci vernisáže proběhne i křest kalendáře „Strašičtí muzikanti II.“
Dále na Vás čeká i nová expozice „Osobnosti regionu“ s komentovanou prohlídkou.
Výstava bude přístupná v otevírací době Muzea Středních Brd.
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Strašické
posvícení
13. 8.–14. 8. 2022

Neděle 14. 8. 2022

Areál Koupák
15.00

Areál Koupák

Pěna pro děti, skluzavka,
houbičková válka

16.00

Utřela slzu

14.00

Culinka a Tancohrátky

17.00

Stars Are So Far

15.00

Dílničky pro děti, malování
na obličej, skluzavka pro děti

18.00

Chuan Pedro Rodriges

17.00

Revival Alkehol

20.00

kapela Sifon

Sobota 13. 8. 2022

Zahrada u Obecní policie
8.00–15.00

Společenský dům

Tradiční výstava drobného
zvířectva

9.00–12.00

Den otevřených dveří v Moštárně

15.00

Hořovická Osma

9.00–12.00

Cheznovanka

18.00

Strašická Pohodovka

Mateřská škola

Muzeum Středních Brd
14.00

Vernisáž výstavy „Strašice
na starých pohlednicích
a fotograﬁ ích“

TJ Spartak Strašice
14.00

Přátelské utkání starší žáci:
Strašice – Komárov

17.00

Přátelské utkání muži:
Strašice – Újezd u Hořovic

8.00

Tenisový turnaj

Muzeum dopravy

9.00–12.00

Hravá zahrada

Kostel sv. Vavřince
11.00

Poutní mše svatá

14.00

Koncert duchovní hudby

TJ Spartak Strašice
14.00

Přátelské utkání dorost:
Strašice – Volduchy

17.00

Přátelské utkání stará garda:
Strašice – Mýto

10.00

Nohejbalový turnaj

10.00–17.00 V. víkend otevřených vrat

Muzeum dopravy

15.00–17.00 Vystoupení dechové kapely Šťastra

10.00–17.00 V. víkend otevřených vrat

Provoz nostalgických strašických linek

Provoz nostalgických strašických linek

Změna programu vyhrazena. Aktuální info na webech pořadatele.
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