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Zápis z Rady obce č. 66/01/18 (10. 1. 2018)
J. Hahner, E. Buchová

Doklady a informace na vědomí
1. Informace:

Obec Strašice obdržela dopis
ohledně vytříděného odpadu ze sběrných kontejnerů na
tříděný odpad. Společnost EKO-KOM a.s. uvedla, že
celkem bylo v období od 1. 7. do 30. 9. 2017 vytříděno 23
t odpadu, z toho 7 t papíru, 8,3 t plastu a 7,6 t skla. Obci
byla poskytnuta odměna ve výši 65 tis. Kč. Tyto
prostředky jsou příjmem sdružení právnických osob
POLYGON.
2. Informace: Obec Strašice obdržela dopis, že dne
17. 1. 2018 bude probíhat inspekční činnost České
školní inspekce v ZŠ Strašice.
3. Informace: Členům RO byly předloženo na vědomí
zápisy z jednání valné hromady VSR ze dne 6. 12. 2017
a z jednání výkonného výboru VSR ze dne 21. 12. 2017.
Zápisy budou zveřejněny na webu obce.
4. Informace: RO se zabývala možnostmi rozšíření
lékařské péče v obci Strašice. Dle informace Nemocnice
Hořovice je možnost umístit do ordinací ve Strašicích
chybějící lékaře s tím, že by bylo nutné odpustit nájem,
provozní náklady a zajistit provozní dotaci.

Projednáno
1. Pronájem volebních místností
RO projednala nájemní smlouvy ohledně pronájmu
volebních místností pro Volby prezidenta ČR. Nájemné za
jednu volební místnost a jedno kolo činí 13.000 Kč.
RO nájemní smlouvu na pronájem volební místnosti
pro volební okrsky č. 1 a 3 schválila.

2. Souhlas s převodem podílu
RO projednala dopis Vodohospodářské společnosti
Sokolov, s.r.o. ohledně převodu podílu provozovatele, kdy
jediný společník společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. převádí svůj podíl na společnost VEOLIA
CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A., a to od 1. 1. 2019.
Dle uzavřené smlouvy je nutné sdělit souhlas.
RO převod podílu společnosti Severočeské vodovody
a kanalizace, a.s. na společnost VEOLIA CENTRAL
& EASTERN EUROPE S. A schválila.

3. Žádost o prodej pozemku – TM TRANSPORT
s.r.o.
RO projednala žádost o prodej části pozemku p. č. 2104/1
vedle bývalé čerpací stanice o výměře cca 1000 m2.
RO žádost vzala na vědomí.

4. Žádost o prodej pozemku – M. Brabec
RO projednala žádost o prodej pozemku o výměře cca
700 m2 vedle budovy na st. p. č. 568/39 a pozemku
o výměře cca 600 m2 vedle budovy na st. p. č. 568/101.
RO žádost vzala na vědomí.
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5. Žádost o pronájem parkovacího místa –
P. Buršík
RO projednala žádost o pronájem parkovacího místa na
novém parkovišti v bytovkách u pošty. Žadatel rovněž
navrhnul řešení, jakým způsobem by mohla být parkovací
místa pronajímána.
RO prozatím nedoporučuje zřizovat vyhrazená místa na
tomto parkovišti, další parkovací místa pro okolní domy by
měly být v tomto roce doplněny.
RO žádost neschválila.

6. Stanovení nájmu – Služby obce Strašice s.r.o.
RO projednala dodatky k nájemním smlouvám mezi Obcí
Strašice a společností Služby obce Strašice s.r.o. Nájemné
u řízené skládky bude od 1. 1. 2018 ve výši 8000 Kč/měsíc,
dále bude hrazena částka 500 Kč z každé uložené tuny na
účet určený pro budoucí rekultivaci skládky. Za pronájem
vodohospodářského majetku bude hrazen nájem ve výši
6,50 Kč za každý 1 m3 vyčištěné odpadní vody měřené na
výtoku z ČOV. Za nájem tepelných zdrojů bude od
1. 1. 2018 účtováno nájemné ve výši 1,08 mil. Kč/rok.
RO Přílohu č. 17 ke smlouvě o nájmu Řízené skládky
odpadů Strašice schválila. RO Přílohu č. 17 ke smlouvě
o provozování vodohospodářského majetku obce
schválila. RO Přílohu č. 20 ke smlouvě o nájmu tepelných zdrojů a o výkonu dalších práv a povinností
schválila.

7. Dodatek č. 1 – Rumpold – R Rokycany s.r.o.
RO projednala návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady. Četnost svozu
odpadu je 52x, cena za odvezenou 1 t činí 630 Kč, vývoz
velkoobjemových kontejnerů činí 22 Kč/km, manipulace 90
Kč/15 min.
RO Dodatek č. 1 v úplném znění ke smlouvě o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady se společností Rumpold – R Rokycany s.r.o. schválila.

8. Dodatek č. 4 – Rumpold - R Rokycany s.r.o.
RO projednala návrh Dodatku č. 4 ke smlouvě o provozování sběrného dvora.
RO Dodatek č. 4 ke smlouvě o provozování sběrného
dvora schválila.

9. Žádost o ﬁnanční příspěvek – Aragonit z.s.
RO projednala žádost spolku Aragonit o ﬁnanční příspěvek
na pořádání hudebního festivalu zdravotně postižených –
SOUZNĚNÍ, který se uskuteční ve dnech 14. a 15. 9. 2018
v Karlových varech, Františkových Lázních a Chebu.
RO konstatuje, že příjem žádostí o dotaci podléhá vypsání
dotačního titulu, v tuto chvíli nelze žádost schválit. Příjem
žádostí bude probíhat od 1. 3. do 31. 3. 2018.
RO žádost neschválila.
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10. Záměr pachtu
RO projednala návrh OÚ Strašice ohledně zveřejnění
záměru pachtu na zahrádku č. 70 na pozemku p. č. 1282/4.
RO záměr pachtu zahrádky č. 70 na pozemku p.č.
1282/4 schválila.

11. Zápis z jednání Komise pro kulturu, sport
a turismus
RO projednala zápis z jednání Komise pro kulturu, sport
a turismus ze dne 11. 12. 2017. Komise se zabývala
programem na rok 2018, ten bude projednán rovněž na
dalším jednání komise dne 5. 2. 2018.
RO Zápis z jednání Komise pro kulturu, sport a turismus ze dne 11. 12. 2017 vzala na vědomí.

12. Zápis z jednání Komise pro partnerské obce
RO projednala Zápis z jednání Komise pro partnerské obce
č. 8/2017 ze dne 18. 12. 2017. Komise se zabývala vyhodnocením akcí v roce 2017 a plánem akcí na rok 2018.
Příští jednání proběhne 29. 1. 2018.
RO Zápis z jednání Komise pro partnerské obce ze dne
18. 12. 2017 schválila.

13. Zpráva z jednání Bytové komise
RO projednala Zprávu z jednání Bytové komise ze dne
3. 1. 2018. Vzhledem k tomu, že nebyl volný žádný byt, komise žádný byt nepřidělila. Příští jednání komise proběhne
7. 2. 2018.
RO Zprávu z jednání Bytové komise ze dne 3. 1. 2018
vzala na vědomí.

14. Zápis z jednání Komise pro občanské
záležitosti
RO projednala Zápis z jednání Komise pro občanské
záležitosti ze dne 30. 10. a 27. 11. 2017.
RO Zápis z jednání Komise pro občanské záležitosti ze
dne 30. 10. a 27. 11. 2017 vzala na vědomí.

15. Termíny jednání ZO
RO navrhla, aby jednání Zastupitelstva obce Strašice
probíhala v roce 2018 v těchto dnech: 22. 2., 26. 4., 28. 6.
a 13. 9. Jednání Rady obce Strašice budou probíhat dle

potřeby, zpravidla jednou za 14 dní.
RO termíny jednání ZO Strašice pro rok 2018 schválila.

16. Výroční zpráva ZŠ Strašice
RO projednala Výroční zprávu Základní školy Karla Vokáče
ve Strašicích, kterou RO předložilo vedení školy. Školu
navštěvovalo k 30. 6. 2017 255 žáků, výuka probíhala ve
všech ročnících dle Školního vzdělávacího programu –
ŠVP ZŠ Karla Vokáče Strašice pro základní vzdělávání
s platností od 1. 9. 2016. Na SŠ bylo přijato 19 žáků, na
SOU 9 žáků. Do 1. třídy bylo přijato 22 dětí, 4 děti dostaly
odklad. V ZŠ Strašice je 12 tříd. Výroční zpráva rovněž
obsahuje informace o dalších mimoškolních aktivitách –
zájmové kroužky, soutěže a olympiády, sportovní soutěže,
kulturně výchovné akce, atd.
RO Výroční zprávu ZŠ Strašice za školní rok 2016/2017
vzala na vědomí.

17. Rozpočtové opatření obce Strašice
č. 11-2017
RO projednala Rozpočtové opatření obce Strašice
č. 11-2017. Toto rozpočtové opatření zahrnuje úpravu rozpočtu k 31. 12. 2017 v rámci jednotlivých položek a paragrafů, a to jak v příjmech, tak ve výdajích.
RO Rozpočtové opatření obce Strašice č. 11-2017
schválila.

18. Žádosti o dotace
RO projednala návrh stavebního technika ohledně podání
žádostí o dotace z programů Plzeňského kraje v roce 2018,
a to na programy Podpora vybudování a modernizaci
sportovišť (využít k opravě povrchu víceúčelového hřiště),
Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa
(použít na opravu pomníku U Libuše), Obnova historického
stavebního fondu v památkových zónách a staveb drobné
architektury (obnova křížku u ZŠ).
RO podání žádosti o dotaci do Programu „Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2018“
schválila. RO podání žádosti do Programu „Podpora
péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území
PK“ schválila. RO podání žádosti do Programu „Obnova historického stavebního fondu v památkových zónách a staveb drobné architektury“ schválila.

Zápis z Rady obce č. 67/01/18 (24. 1. 2018)
J. Hahner, E. Buchová

Doklady a informace na vědomí
1. Informace: Dne 24. 1. proběhlo jednání starosty obce
s úředníky KÚ Plzeňského kraje ohledně vypsání
konkurzního řízení na místo vedoucího pracovníka ZŠ
Strašice. V souvislosti s tím bude sestavena konkurzní
komise, která bude složena ze zástupců zřizovatele (2x),
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samotné instituce, školské rady, odborníků z podobného
zařízení, KÚ PK a ČŠI.

2. Informace: Starosta informoval o své účasti na
veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně ve
dnech 17. 1. - 19. 1., proběhla zde jednání se
zástupci KÚ PK, MMR a Destinační agentury Brdy.
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Projednáno
1. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a o právu stavby –
ČEZ Distribuce, a.s.
RO projednala návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy
o právu provést stavbu č. IP-12-0005280/VB/02 na pozemku p. č. 1904/1 v k. ú. Strašice. Za věcné břemeno bude
uhrazena částka ve výši 1.201 Kč.
RO Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu č. IP-12-0005280/VB/02 schválila.

2. Dodatek č. 7 ke smlouvě o poskytování
služeb odvoz TKO
RO projednala Dodatek č. 7 ke smlouvě o poskytování
služeb odvoz TKO pro společnost Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. Výše poplatku činí 4.440 Kč/ročně
včetně DPH.
RO Dodatek č. 7 ke smlouvě o poskytování služeb
odvoz TKO schválila.

3. Příkazní smlouva – DOMOZA projekt s.r.o.
RO projednala návrh příkazní smlouvy ohledně zpracování
žádosti v rámci programu Operačního programu Životního
prostředí, konkrétně se jedná o 2. etapu revitalizace parku
kolem Společenského domu – obnova zeleně. Cena za
zpracování a administraci žádosti činí 20 tis. Kč, dalších 20
tis. Kč bude uhrazeno v případě přiznání dotace.
RO Příkazní smlouvu ohledně podání žádosti o dotaci
do programu OPŽP se společností DOMOZA projekt
s.r.o. schválila.

4. Žádost o prodej pozemku – B. Mašková
RO projednala žádost o prodej části pozemku 1905/5 v k. ú.
Strašice a část pozemku p. č. 1739. Oba pozemky jsou ve
vlastnictví obce, ale jsou dlouhodobě zaploceny nemovitostí č. ev. E16.
RO žádost vzala na vědomí.

5. Žádost o pronájem nebytového prostoru –
PS Bílá Cerekev Strašice
RO projednala žádost o pronájem nebytových prostor v budově č. p. 644 pro potřeby Pionýrské skupiny Bílá Cerekev
Strašice, která již v této budově prostory využívá. Z důvodu
nárůstu členské základny by rádi využili i další prostory
v této budově.
RO žádost vzala na vědomí. RO záměr pronájmu
prostor bývalé čajovny dle žádosti schválila.

6. Žádost o zapůjčení prostor v ZŠ Strašice –
ROKYTKA, z.s.

účely víkendového soustředění dětského folklorního
souboru Sluníčko z Rokycan ve dnech 13. - 15. dubna.
RO žádost schválila.

7. Žádost – Vlajka pro Tibet
RO projednala žádost o připojení se k akci Vlajka pro Tibet,
která proběhne 10. 3. 2018. Této akce se již Obec Strašice
v minulosti pravidelně účastnila.
RO připojení se k akci Vlajka pro Tibet dle žádosti
schválila.

8. Informační dopis – Česká asociace
odpadového hospodářství
RO projednala informační dopis od České asociace
odpadového hospodářství ohledně chystané změny
legislativy v oblasti odpadů, kdy v důsledku těchto změn by
mělo dojít k výraznému zdražení poplatku pro občany za
svoz komunálních odpadů.
RO dopis vzala na vědomí.

9. Žádost o prominutí poplatku – J. Žák
RO projednala žádost o prominutí poplatku za svoz odpadu
na rok 2018 pro dceru Hanu Fitzsimmons a vnuka Joshe
Fitzsimmons z důvodu jejich dlouhodobého pobytu v zahraničí.
RO žádost schválila.

10. Žádost o splátkový kalendář – č. j. 126/18
RO projednala žádost o splátkový kalendář na dlužné
nájemné ve výši 50.000 Kč, dluh byl zapříčiněn ﬁnanční
tísní z důvodu dlouhodobé nemocí manžela. Žadatelé
navrhují měsíční splátku ve výši 3.000 Kč. RO bylo rovněž
doručeno vyjádření správce BF k této záležitosti.
RO žádost schválila.

11. Výroční zpráva – stížnosti a petice v roce 2017
RO projednala Výroční zprávu o stížnostech a peticích
podaných Obecnímu úřadu Strašice za rok 2017. V roce
2017 byly přijaty tři stížnosti, dvě důvodné a jedna nedůvodná. Výroční zpráva bude zveřejněna na úřední desce.
RO Výroční zprávu o stížnostech a peticích podaných
Obecnímu úřadu Strašice za rok 2017 schválila.

12. Výroční zpráva – informační zákon
RO projednala Výroční zprávu o činnosti obce Strašice
v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím. V roce 2017 bylo
podáno 7 žádostí, žádná nebyla rozhodnutím zamítnuta.
Výroční zpráva bude zveřejněna na úřední desce.
RO Výroční zprávu o činnosti obce Strašice v oblasti
poskytování informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.
schválila.

RO projednala žádost o zapůjčení prostor ZŠ Strašice pro
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13. Zápis z jednání Komise životního prostředí
RO projednala Zápis z jednání Komise životního prostředí
ze dne 10. 1. 2018. Komise dala podnět k prošetření stavu
zeleně v sídlišti za poštou. Komise rovněž upozornila na
nutnost sbírat psí exkrementy.
RO Zápis z jednání Komise životního prostředí ze dne
10. 1. 2018 vzala na vědomí.

16. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu
obce v roce 2018

14. Zápis z jednání Komise pro občanské záležitosti
RO projednala Zápis z jednání Komise pro občanské
záležitosti ze dne 8. 1. 2018. Setkání seniorů proběhne
v březnu či dubnu, v květnu proběhne vítání občánků.
RO Zápis z jednání Komise pro občanské záležitosti ze
dne 8. 1. 2018 vzala na vědomí.

RO projednala znění pravidel pro poskytování dotací
z rozpočtu obce na rok 2018. Pravidla vymezují, jak o dotaci
žádat, na co je dané prostředky možné využít a jakým
způsobem probíhá vyúčtování a případná kontrola. Žádosti
o dotaci na rok 2018 bude možné podávat v termínu od 1. 3.
2018 do 31. 3. 2018, žádosti je třeba podat na předepsaném formuláři, který je dostupný na Finančním odboru
OÚ Strašice nebo na webových stránkách obce. Pravidla
budou zveřejněna na webu obce. Je vhodné, aby se s nimi
všichni žadatelé seznámili.
RO Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce
Strašice v roce 2018 schválila.

15. Plán zvýšení tělesné zdatnosti

17. Vyřešení majetkoprávních vztahů

RO projednala návrh velitele obecní policie ohledně
zvýšení tělesné zdatnosti strážníků obecní policie. Každý
měsíc každý strážník absolvuje 3 hodiny plavání, 2 hodiny
ve ﬁtcentru a 1 hodinu masáží. Dále budou probíhat ostré
střelby.
RO Plán zvýšení tělesné zdatnosti Obecní policie
Strašice pro rok 2018 schválila.

RO projednala návrh starosty obce ohledně vyřešení
majetkoprávních vztahů pod komunikací od farmy pana
Stupky směrem na Těně. V souvislosti se záměrem rekonstruovat povrch této komunikace pro potřeby cyklotrasy
bude rozeslán dopis jednotlivým vlastníkům s návrhem
směny, případně odkupu pozemku.
RO záměr vyřešení majetkoprávních vztahů pod
komunikací pro cyklotrasu č. 3 schválila.

Dobrovolní hasiči slavnostně převzali nový dopravní automobil.
Dne 27. ledna proběhla v hasičské zbrojnici malá slavnost.
Naši hasiči slavnostně převzali nový dopravní automobil
Mercedes – Benz Sprinter s náhonem na všechna čtyři
kola. Během slavnostního aktu bylo toto vozidlo vysvěceno
panem farářem a velitel zásahové jednotky Tomáš Ulrych
slavnostně převzal klíče od nového automobilu. Dopravní
automobil nahradí 33 let starou skříňovou Avii, která
sloužila k přepravě osob na požární zásahy dosud. Mercedes může přepravit až devět osob a je vybaven výstražnými
prvky a vysílačkami pro dobrou komunikaci při výjezdech.
Za vozidlo bude možné připojit vlek, který bude vybaven
nářadím a přístroji pro usnadnění likvidace požárů. Musím
také poděkovat členům sboru dobrovolných hasičů za
jejich píli a obětavost, při které prakticky postavili terénní
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cisternu Praga V3S, jenž má velký potenciál v dojezdech do
těžkých terénů. Společně s cisternovým automobilem CAS
Renault Midlum 4x4, se může naše hasičská jednotka
plnohodnotně zapojovat do všech akcí integrovaných
zásahových složek. Účastníci slavnostního převzetí
vozidla Mercedes velmi ocenili výborné zázemí hasičské
zbrojnice, které splňuje ta nejvyšší kritéria. Za hudebního
doprovodu Strašické Pohodovky jsme všichni prožili
příjemné odpoledne a večer. Věřím, že díky stavu a vybavenosti naší hasičské jednotky se my strašičtí občané
můžeme cítit lépe zabezpečeni před případnými mimořádnými událostmi.
Jiří Hahner, starosta obce
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Vyhodnocení – informační zpráva za měsíc
prosinec 2017 a leden 2018
tel.: 371 585 731
Za měsíc prosinec a leden řešila OPS tyto přestupky:

Doprava

62 x přestupek – řešeno
v blokovém řízení
(rychlost, CHKO)
55 x oznámení odboru dopravy
2 x přestupek cyklisté - osvětlení

Veřejný pořádek

4 x přestupek

Občanské soužití

2 x přestupek

Proti majetku

4 x přestupek

OZV č.2/2012

6 x přestupek

OZV č.2/2015

3 x přestupek

Nález věci

2x klíče, nález peněženky
s doklady - 2x klíč od osobního
automobilu

Ověřování pobytu /
asistence vystěhování z bytu

3x

Řešení stížnosti občanů

2x

Součinnost s PČR OO Hrádek

4x

Kontrola mladistvých
na požívání alkoholu

2x

bioodpad nad restaurací Pošta, pachatelé byli již zjištěni a
usvědčeni z přestupku. Další pachatel odvezl a vyhodil na
pole u rybníku Tisý sedací soupravu.
Toto jsou ukázky, jak někteří občané páchají přestupky proti
veřejnému pořádku, a kazí tak vzhled obce.

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

Veřejný pořádek
Odkládání odpadů (likvidace) nepotřebného materiálu z
aut, domů - části kuchyně, dřevěné skříňky, lustry, koberec,
šaty a další - ke kontejnerům. Toto je vytváření černých
skládek. Pro nechápající: máme v obci sběrný dvůr a navíc
kontejnery pro oděv a obuv. V některých vchodech v
sídlištích se objevují pod schody skládky nepotřebného
materiálu, ke kterým se nikdo často nehlásí - budou
odvezeny na náklady nájemníků. Odpady - plasty, kočárek,
části počítače a další byly vyhozeny do kontejneru na
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Trestná činnost
Páchání trestné činnosti jako je úmyslné poškozování cizí
věci neznámým pachatelem (poškození 2 ks dopravního
značení - dej přednost v jízdě a omezená rychlost
30 km/hod na místní komunikaci ve Dvoře), poškození
odpadových košů a další.

Proběhly oslavy Silvestra a Nového roku 2017. Občany
jsme žádali, aby při manipulaci s pyrotechnickými
prostředky dodržovali zásady bezpečnosti, místa pro
používání a aby neohrožovali zdraví své, jiných osob, zvířat
a také neohrožovali majetek. Povinností každého je úklid,
tedy likvidace použitých pyrotechnických prostředků do
sběrných odpadních nádob - nenechat je na volném
prostranství, protože by došlo k přestupku proti veřejnému
pořádku, a to zanedbáním povinnosti úklidu, nebo znečištění veřejného prostranství. Nevyhořelé části pyrotechniky
(zapalovače) jsou jedovaté a po požití zvířetem může dojít
k otravě. Nedošlo k žádnému vážnějšímu zranění osob,
avšak použité pyrotechnické prostředky se válely ještě
týden na veřejném prostranství. Podle stupně nebezpečnosti (třídy) je mohou zakoupit a používat osoby podle
věkové hranice. Kontrolou jsme se však zjistili u mladistvých a nezletilých, že tyto prostředky používají, třebaže
jim nepatří do rukou. Byly jim odebrány a předány zákonným zástupcům.

Doprava
Firmou Switielski bylo provedeno vybudování nového parkoviště pro osobní automobily v sídlišti u pošty v počtu 40
míst a pro O1 - byla zřízena 2 vyhrazená místa pro uživatele
se zdravotním omezením.
Připomínáme opět podle novely zákona o provozu na
pozemních komunikacích od 1. 1. 2016 povinnost
všech chodců nosit reﬂexní prvky v noci a za snížené
viditelnosti (mimo obec), ale pro Vaši bezpečnost Vás
žádáme o jejich používání i v obci, zvláště v místech,
kde není komunikace dostatečně osvětlena. Dále je
nutno vozidla čistit od ledu a sněhu.
Z hlediska bezpečnosti všech řidičů na pozemních komunikacích za účelem neohrožování dalších účastníků
silničního provozu (sníh a led na komunikacích) je zapotřebí rychlost vozidla zpomalit a přizpůsobit ji povaze stavu komunikací.
Ing. Frajt Luboš, velitel Obecní policie Strašice

Únor 2018 - ROČNÍK XXV

strana 7

Baròák

STRAŠICKÝ MÌSÍÈNÍK

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA Z ÚZEMÍ STRAŠIC ZA MĚSÍC PROSINEC 2017
První prosincový víkend na území okresu
Během víkendu zastavili policisté na území okresu
Rokycany čtyři vozidla, která řídili řidiči pod vlivem
návykových látek. Třemi případy se zabývají policisté
z dopravního inspektorátu, čtvrtý evidují v Radnicích.
Prvního prosince v pravé poledne v Rokycanech zastavila
policejní hlídka osobní vozidlo značky Volkswagen Golf,
které řídil 43letý muž. Policisté řidiče zastavili z důvodu
překročení povolené rychlosti v obci, kdy mu byla
naměřena rychlost 67km/hod. Při kontrole se řidič podrobil
dechové zkoušce a testu na omamné a psychotropní látky.
Dechová zkouška byla negativní, ale test na drogy pozitivní
na cannabis. S ohledem na pozitivní test se podrobil
lékařskému vyšetření a odběru krve. Další jízda byla řidiči
zakázána a jeho jednání policisté nadále šetření. Po výsledku z krve bude ve věci dále rozhodnuto.
Stejného dne o pár hodin později zastavila hlídka řidiče ve
vozidle Volkswagen Passat šestatřicetiletého muže,
kterého policisté kontrolovali na náměstní v Radnicích, při
kontrole muže vyzvali k provedení dechové zkoušky.
Přístroj detekoval přítomnost alkoholu v dechu s výsledkem
přes dvě promile. Na základě toho byl řidič převezen na
lékařské vyšetření a odběr krve. Poté policisté řidiči
zakázali další jízdu, zadrželi mu řidičský průkaz a jeho
jednání prověřují pro podezření ze spáchání přečinu
ohrožení pod vlivem návykové látky.
V neděli odpoledne dopravní policisté v obci Zbiroh
v Bezručově ulici zastavili řidiče ve vozidle Škoda Octavia.
Pětadvacetiletý řidič se při kontrole podrobil dechové
zkoušce. Ta byla s pozitivním výsledkem přes půl promile
alkoholu v dechu. S ohledem na výsledek dechové zkoušky
policisté jednání řidiče kvaliﬁkovali jako přestupek. Řidiči
stejně jako ve shora popsaných případech zakázali další
jízdu a zadrženi mu řidičský průkaz.
Posledním případem se zabývají radničtí policisté.
V sobotu (2. 12. 2017). Ti v Kařeze zastavili v 15:00 hod.
osobní vozidlo značky Volkswagen Golf, které jelo ve směru na Zbiroh. Vozidlo řídil 20letý muž, který byl po před-

ložení dokladů předepsaných k řízení a provozu vozidla
policejní hlídkou vyzván, aby se podrobil dechové zkoušce
a testu na přítomnost drog. Zkouška na alkohol byla
negativní, ale test na drogy detekoval látku cannabis. Muž
byl proto převezen na lékařské vyšetření a odběr krve.

Krádež peněž a tabletu
Policisté obvodního oddělení Hrádek přijali začátkem
prosince oznámení o odcizení ﬁnanční hotovosti a tabletu
na jednom z pokojů na ubytovně na Hrádecku.
Z dosavadního šetření vyplývá, že pachatel bez použití
násilí vešel do pokoje, kde ze skříňky odcizil několikatisícovou hotovost a volně odložený tablet. Škodu dvěma
poškozeným způsobil pachatel v celkové výši přesahující
deset tisíc korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního
řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže a přečinu porušování domovní svobody. Případ je nadále v šetření policie.

Mikulášská dopravně bezpečnostní akce
Na Mikuláše v době od páté hodiny odpoledne do půlnoci
proběhla na území okresu Rokycany akce k zajištění
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu ve snaze snížit
počet dopravních nehod spáchaných řidiči pod vlivem
návykových látek. Celkem šestnáct policistů územního
odboru Rokycany při této akci zkontrolovalo bezmála
devadesátku vozidel. Přibližně každý desátý řidič se dopustil přestupku (odhaleno 9 přestupků). Kromě dvou řidičů
vyřešili policisté jejich protiprávní jednání na místě
uložením pokuty. Dva hříšníky, kteří usedli na místo pod
vlivem návykových látek, policisté nemohou dle zákona
vyřešit uložením pokuty, jejich jednání zaevidovali a následně oznámili správnímu orgánu k vyřízení.
Zpracovala: nprap. Hana Kroftová

www.domov-pod-brdy.cz
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Zajímavosti ze Základní školy Karla Vokáče
Strašice za měsíc leden
Návštěva Muzea Středních Brd ve Strašicích

Okresní kolo dějepisné olympiády

V rámci hodin přírodopisu, dějepisu a chemie navštívili žáci
7., 7. a 9. ročníků ve dnech 4., 9., 10. a 12. ledna Muzeum
Středních Brd ve Strašicích. Prohlídky muzea byly spojeny
s přednáškou pana RNDr. Martina Langa na téma
“Fauna a ﬂóra CHKO Brdy a geologické zajímavosti
Strašicka a okolí” a také s přednáškou pana Mgr.
Tomáše Makaje na téma “ Zaniklá řemesla a Jak se žilo
v Brdech.”
Děti doprovázeli učitelé Mgr. N. Kahovcová a Mgr. T. Koudelka. Žáci si vyslechli poutavý výklad o historii Brd i současné ochraně přírody, zhlédli zajímavé prezentace o přírodovědných i geologických zajímavostech CHKO Brdy
a mohli si rovněž osahat různé druhy nerostů a hornin. Pro
děti se nejednalo o neznámé téma, neboť většina z nich
Brdy dobře zná a také přednášky pracovníků muzea pro
školu probíhají již několikátým rokem. Děkujeme tímto
Muzeu Středních Brd za vzornou spolupráci se školou!

V úterý dne 16. ledna proběhlo v Rokycanech okresní kolo
Dějepisné olympiády, šlo již o 47. ročník s názvem "To byla
první republika aneb Československo v letech 1918 1938".
Za naši školu se zúčastnily Alena Voříšková a Miloslava
Červenková z 9. A, obě se ve velké konkurenci umístily
v první desítce soutěžících. Děkujeme jim za úspěšnou
reprezentaci školy!

Mgr. Tomáš Koudelka

Mgr. Jitka Brejchová

Beseda pro 8. A o drogách
V úterý dne 16. ledna opět zavítala v rámci programu
prevence sociálně patologických jevů na naši školu paní
nprap. Hana Kroftová z PČR Rokycany, aby našim osmákům přednášela o drogové problematice. Připravila si
pro ně kromě odborných znalostí také velmi poutavou
prezentaci o dělení drog, jejich účincích a zhoubném vlivu
na lidský organismus.
Žáci se v této problematice seznámili kromě teoretických
poznatků rovněž s odstrašujícími případy z policejní praxe
a trestně právní odpovědností mladistvých. Dětem jsou
zásady zdravého životního stylu průběžně vštěpovány
v hodinách výchovy ke zdraví.
Mgr. Marcela Paulová

Divadlo Alfa v Plzni pro žáky pátých tříd

žáci třídy 9.A v Muzeu Středních Brd

Školní kolo olympiády z Nj
V polovině měsíce ledna. proběhlo školní kolo olympiády v
německém jazyce. Soutěže se zúčastnilo celkem 18 žáků
ve dvou kategoriích. Z každé postoupili do okresního kola v
Rokycanech dva nejúspěšnější soutěžící. Nejlepších
výsledků v kategorii 6. – 7. tříd dosáhly žákyně 7.A Pavlína
Převrátilová (35 bodů) a Natálie Čížková (30 bodů).
V kategorii 8. – 9. tříd si nejlépe vedly Anna Paulová z 9.A
(50 bodů) a Kateřina Valečková z 8.A (43 bodů). Držíme
postupujícím palce v okresním kole, které proběhne
začátkem února v Rokycanech.

V pátek dne 19. ledna navštívily obě páté třídy se sými
třídními učiteli Mgr. J. Monhartem a Mgr. S. Kuťákovou
dětské divadlo Alfa v Plzni, kde se hrálo představení s názvem “Cesta do středu Země (sopouchem Milešovky)”. Naučný a zároveň zábavný příběh o putování party
plzeňských skautů do Českého středohoří děti zaujal take
svým moderním zpracováním, výstupy herců byly
prokládány videoprojekcí a podobnými oživujícími vstupy.
Poutavá byla i hudba.
Děti sledovaly dobrodružné putování hlavních hrdinů na
nejvyšší horu Českého středohoří, vyhaslou sopku
Milešovku, jejímž komínem se parta skautů spustila až na
samé její dno, přičemž se ocitla v hlubokém pravěku, kdy
planetu ještě obývali nebepeční ještěři a rostly na ní veliké
plavuně… Představení bylo inspirováno románem J. Verna
“Cesta do středu Země” a take fantastickými animovanými
ﬁlmy K. Zemana. Děti se obohatily o cenný kulturní zážitek
a po celou dobu se chovaly velmi ukázněně.
Mgr. Jiří Monhart

Mgr. Julie Matoušková

Únor 2018 - ROČNÍK XXV

strana 9

Baròák

STRAŠICKÝ MÌSÍÈNÍK

Poděkování za sběr víček a ukončení sbírky
Předáváme velké poděkování všem sběračům plastových víček a uzávěrů, a to jménem rodiny Šmejkalových z Hrádku. Pro zdravotně postiženého syna
Honzíka sbírali žáci naší školy se svými rodinami víčka
několik let, celková podpora za naši školu činí cca
3.000 Kč, sbíralo se také na dalších školách a jiných
místech okresu.
Pan Šmejkal odvezl poslední krabice a pytle s víčky

a předal nám informaci, že od ledna bohužel ﬁrma, se
kterou rodina spolupracovala, již končí s charitativním
projektem podpory zdravotně postižených.
Žádáme proto děti, aby již víčka do školy nenosily,
a ještě jednou všem velmi děkujeme za projevené
sociální cítění.
Poděkování patří také paní učitelce Mgr. Marcele
Paulové, která tuto sbírku na škole organizovala.
Mgr. Věra Peterková, zástupkyně školy

Do konce měsíce ledna proběhlo na škole ještě několik
akcí, o nichž budeme podrobně informovat v příštím
čísle:
• Dne 24. 1. proběhlo školní kolo olympiády z matematiky
• Dne 25.1. se konalo školní kolo zeměpisné olympiády
• Dne 29.1. proběhlo v Rokycanech okresní kolo
olympiády v českém jazyce
• Dne 31.1. navštívily všechny třídy naší školy hudební
představení ve společenské místnosti
• Dne 31. ledna obdrželi žáci výpis z vysvědčení za první
pololetí
žáci 1. stupně s víčky

Příspěvky sestavila Mgr. Marcela Paulová

Letošní vánoční a novoroční promluva starosty
B. Grafa k občanům Hohenfelsu
Zdroj: Mitteilungsblatt z ledna 2017
Překlad - Ing. František Nerad – zastupitel Alternativa pro Strašice
Dne 11. ledna 2018 jsem se setkal se starostou B. Grafem,
který jel na setkání představitelů partnerských obcí Bavorska a Česka, které pořádala vyslankyně Bavorska na
svém úřadu v Praze (kam byli pozváni starostové bavorských a českých partnerských obcí). Probrali jsme dost
věcí, včetně jeho novoroční promluvy k občanům Hohenfelsu, která byla zveřejněna v jejich obecním časopise. Je
na 4 a půl strany a je to promluva, jakou si i já představuji od
člověka, který přijal za obec odpovědnost. Bohužel ve
Strašicích se takovéto bilanční řeči a články nenosí. Bernhard mi dal souhlas k předkladu toho článku. Předpokládám, že to nikoho v komise pro partnerství nenapadlo a tak
jsem se toho ujal jaksi sám.
V té promluvě je totiž jasně vidět, rozdílný přístup starosty
z Hohenfelsu k informacím pro své občany. Pokud chceme
rozvíjet vztahy s partnerskou obcí, jak si do svých volebních programů daly strašické volební strany, tak to musíme
Únor 2018 - ROČNÍK XXV

dělat jaksi naplno a ne to nechat volně a náhodně plynout.
Jinak je nám to partnerství celkem k ničemu. Povšimněte
si, co musí starosta vše o své radnici vědět, co vše musí
a chce sdělovat občanům, kolik schůzí za rok má jejich
zastupitelstvo, jak se jejich sociální demokraté starají o migranty, jak informuje o investicích obce atd.
Milé spoluobčanky a spoluobčané, mám dojem, že čas
utíká stále rychleji. Asi i u vás to je podobné. Sotva se
přiblíží konec zimy, naváže na to jaro, na které se už těší
příroda. Když si počasí pohraje, přijde několik horkých dnů
v červenci a srpnu. Od září budou dny kratší a nádherné
barvy podzimu nevydrží dlouho a šedivý listopad přivítá
další zimu. V době s krátkými dny a dlouhými nocemi jsou
tady Vánoce a oslavy konce roku. A poté startujeme další
nový rok s novými úkoly a událostmi. Ale před tím než to
bude tak daleko, je nutné udělat malé ohlédnutí za
uplynulým rokem 2017.
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Výměna světelných zdrojů v historických lampách v Hohenfelsu za LED prvky, na které jsme přešli v pouličním
osvětlení v obvodu obce, bylo dokončeno, abychom mohli
dosahovat úspor. V minulém roce jsme dohromady
investovali 150 000 Euro. 80 000 Euro poslala zemská
vláda. Úspora energie se blíží k 80%-tům.
Při opravě školy jsou velké (hlavní) práce ukončeny. Pouze
několik zlepšovacích (zkrásňovacích) oprav budeme dokončovat. V průběhu následujícího roku plánujeme malý
zahajovací ceremoniál.
Obecní archiv je v současné době přepracován. Na konci
se budou místnosti knihovny nacházet v budově školy. Tím
splní obec povinnost vést archiv dle současně platného
archivního zákona.
Plány na požární ochranu Keltského sálu a tělocvičny
předkládáme zemské vládě. Po jejich schválení může začít
aplikace opatření.
Místní spojovací komunikace mezi Kleinmittersdorfem,
Ammelackerem a Ammelhofem bude v celkové délce 4 km
vylepšena a částečně nově postavena. Na krátkém úseku
bude opraven most. V části u Ammenhofu bude také
vyměněn vodovod.
Průběžně v druhé etapě je také výstavba sítě DLS
optických kabelů pro zrychlení internetové sítě, kterou
provádí okresní orgány. První etapa internetové sítě je
ukončena v částech obce Markstetten, Eﬀenricht, Kleinmittersdorf, Unterwahrberg, Gunzenhof, Hausraitenbuch,
Holzheim, Haarziegelhütte, Pillmannsricht, Loch, Raitenbuch, Buchhausen, Granswang, Hitzendorf, Kuglhof,
Röschenberg, Wendlmannthal, Kleinbissendorf, Fichten,
Großbissendorf a Eﬀersdorf a uživatelé internetu již
rychlou síť mohou používat. Rychlý internet bude také
vybudován v Hohenfelsu, Kapellenweg a na široké
Sonnenstraße. Kdo zde bydlí a chce používat přenosovou
rychlost 30 Mbit/sec., musí se společností Inexio uzavřít
smlouvu. Je nesporné, že dostupnost rychlého internetu je
důležitá zejména v odlehlých oblastech. Proto byly
investice obce se silnějším zajištěním Svobodného státu
Bavorsko absolutně správným rozhodnutím pro budoucnost. Proto byla položka výstavby druhé etapy schválena.
Byla by škoda této nabídky nevyužít. Protože bylo rozhodnuto o zahájené této druhé etapy, rozšiřování sítě již
začalo. V této etapě budou práce ve východní části
Ammelackeru, Ammelhofu, Laufu, Stettenu a Vogelherdu.
Pro málo zbytků samot bez rychlého internetu běží
současně průzkumy a po zjištění nákladů budou místní
samosprávy rozhodovat o dalším.
Mě zvláště těší, že na stavbě spolupráce s ﬁrmou LaberNaab-Infrastruktur GmbH vytvořila konkurenční prostředí
a podstatně snížila cenu. Výhodou je, že optická síť bude
nadále v rukou obcí, jak jsem již mnohokrát řekl.
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Další připravovaná investice v tomto roce vyplyne z veřejné
zakázky pro nové stavební vozidlo (vozidlo pro obecní
údržbu). Staré vozidlo a přívěs musí být vyřazeny z provozu, aby mohla údržba dále plnit své úkoly. Přes 30 let
stará hasičská vozidla v hasičských sborech Markstetten,
Raitenbuch a Großbissendorf musí být také vyměněna.
V tomto roce budou šasi objednána a v příštím roce budou
namontována na podvozek.
Mnoho času zabere hledání ﬁnanční podpory pro opravu
investice pro „BRK – Heim“. O výsledcích v této věci jsem
informoval ve zprávě na listopadovém zasedání obecního
zastupitelstva.
Dramatickou událostí v uplynulém roce byla také výměna
farářů v naší katolické farnosti. Po 13-ti létech přijal farář
Udo Klösel nové úkoly v Regensburgu. Obecní zastupitelstvo jej ocenilo stříbrnou občanskou medailí za jeho
působení v Hohnefelsu. Přejeme mu hodně úspěchů v novém působišti. Od 1. září u nás nastoupil k vedení farnosti
farář Paul Gnalian. Při nějakém svátku v Keltském sálu
bude v Hohenfelsu přivítán. Padesátiletý farář je indické
národnosti a byl páterem v St.Vincent-Ordens.

Stále se silnou intenzitou funguje naše partnerství s obcí
Strašice. Zvláště těší, že jsme v partnerství již 7 let.
Oboustranné návštěvy na spolkové úrovni se již pevně
etablovaly. Minimálně 1x ročně větší návštěva skupiny ze
Strašic přijíždí do Hohenfelsu. Naproti tomu jezdí lidé
z Hohenfelsu k sousedům do Strašic. Například na místní
vojenský svátek „Bahna“ nebo jako nedávno na pěší
turistiku do okolí Strašic.
Letos se opět konal Vánoční trh s podílnictvím mnoha
spolků. Obec jej koordinovala a ﬁnančně zajistila. V tomto
roce předpokládáme opět uspořádat Občanský svátek.
Přes silný pokles v Německu zajišťuje naše obec asyl pro
více asylantů. Aktuálně bydlí 32 lidí v Hohenfelsu a v Großbissendorfu bylo v prosinci 12 utečenců. Naštěstí se o ně
stará zmocněnec pro uprchlíky paní Martha Girullis a malou skupinou pomocnic a pomocníků a zajišťují pro ně vše
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potřebné, co potřebují. Ze zemského úřadu přišla dobrá
zpráva, že se porodnost zvýšila z 16 let v předminulém roce
na 22 let.
Spolkové volby v září si vyžádaly spolupráci obce na mnoha přípravných pracech. Stále obtížnější se sehnat
dobrovolníky do volebních místností, kteří by obětovali
volnou neděli pro volby. Přesto to opět dopadlo dobře a děkuji dobrovolníkům za to, že se na této práci podíleli. V nadcházejícím roce nás čekají zemské volby a okresní volby.
Už dnes vás proto zvu k důležitým volbám.
Všem zaměstnancům obce chci opravdu se srdce
poděkovat, že přes personální výměny a různé těžkosti
vykonávali svoji práci spolehlivě a důstojně. Proto můžete
každý měsíc číst Mitteilungsblatt přesně ve stejnou dobu
díky jejich přičinění. Děkuji paní Edeltraud Kotzbauer a její
nástupkyni paní Irmgard Bayerl s jejich pomocníky a poslíčky za jejich nasazení. Rádi čteme Dějiny Hohenfelsu od
Alberta Vogla a vidíme zajímavé obrázky od Simona Vogla,
které doprovázejí výtisky těchto listů a proto i jim děkuji.
Velmi děkuji váženým inzerentům. Bez jejich podpory by
nebylo možné stále ﬁnančně neutrálně listy vydávat a museli bychom se na tom podílet.

protože bez dobrovolnictví by bylo velmi těžké přivést
společnost k životu. Bez toho stát nebude fungovat.
Seznam všechny oblastí, ve kterých pracují dobrovolníci,
je dlouhý a hrozí nebezpečí, že se na někoho zapomene.
Já děkuji, že občané – dobrovolníky naší obce v mnoha
sektorech opravdu uznávají, protože vědí, že oni staví své
znalosti a svoji práci ke službě společnosti. Současně jim
samozřejmě přeji, aby tento závazek nezanikl.
Do Vánoc a Nového roku vám přeji vše dobré. Užijte si
dobu a dopřejte si pracovní pauzu. Kdo není zdravotně v
pořádku, tomu přeji dobré zlepšení. Nám všem přeji a myslím, že to je přáním všech, aby bylo více míru na celém
světě právě nyní, v těchto společenských časech, kdy se to
zdá být hodně ohrožené.
Ihr Bernhard Graf 1. Bürgermeister

Také v tomto roce bude 10 zasedání obecního zastupitelstva, na kterých se sejdou členové zastupitelstva, aby
všechna důležitá rozhodnutí Markt Hohenfelsu byla
projednána a doprovázena příslušnými usneseními. Mnozí
další mají pozvání na otevřená zasedání, aby se podíleli na
věcech, které na grémiích mohou prezentovat. Proto i jim
patří můj srdečný dík. Toto poděkování sděluji se souhlasem obou mých místostarostů, 2. místostarosty Volkera
Kotzbauera a 3. místostarostky Karin Dechantové, kteří mě
v mnoha důležitých případech zastupovali.
Základem našeho společného života v obci je dobrovolnictví. I proto staví spolková i zemská politika také na něm,

Obec Strašice pořádá

dne 3. března 2018 od 20.00 h
ve Velkém sále Společenského domu ve Strašicích

„OBECNÍ PLES”
k tanci a poslechu zahraje kapela SIGNÁL. Předtančení.
Vstupenky v předprodeji v Místní knihovně, tel.: 371 793 400, vstupné 100 Kč.
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Z dějin zahrádkářů ve Strašicích – 55. část
V dnešním pokračování si vzpomeneme na rok 2010. A
jako v předešlých pokračováních se podíváme, co je psáno
v kronice: Náplní zahrádkáře není jen práce, ale i vzdělávání a poznávání, jak v oboru, tak i z kultury. Naše ZO
uspořádala dne 21. září zájezd pro 48 členů na 34. ročník
výstavy „Zahrada Čech“ v Litoměřicích, která je jednou
z největších v České republice. Vedle přehlídky ovoce,
zeleniny, ovocných stromů, dřevin, květin a zahradnických
doplňků, se na výstavě našly i potřeby pro domácnost
a mnohé další. Součástí výstavy jsou trhy, jejichž sortiment
je tak rozsáhlý, že si zde každý návštěvník vybere to, co
potřebuje. Výstava zanechala velmi pěkný dojem u všech
účastníků. Zájezd na „Zahradu Čech“ pokračoval v odpo-

ledních hodinách návštěvou překrásného zámku
Nelahozeves. Zámek patřil rodu Lobkowiců, kteří měli své
hlavní sídlo v Roudnici nad Labem a Nelahozeves přestavěli na zámek. Přes všechna léta, až do 20. století si
zámek uchoval svůj původní renesanční vzhled. Zájezd za
poznáním a kulturou se všem moc líbil a jsou ve velkém
očekávání, kam příště vyrazíme. V příštím pokračování
ještě roku 2010 se seznámíme se složením výboru
základní organizace, průběhem a závěry výroční členské
schůze.
ČZS – M. Hofman

Muzeum po Novém roce 2018
RNDr. Martin Lang, Mgr. Tomáš Makaj
Uplynul měsíc od doby, kdy muzeum, stejně jako všichni
a vše ostatní, vstoupilo do roku 2018. Je namístě popřát
Vám, všem čtenářům ještě jednou, aby byl šťastný, spokojený a úspěšný.
Vraťme se však ještě alespoň na krátkou chvíli do roku
minulého, protože v prvním letošním čísle jsme příspěvek
muzea vypustili. Stalo se tak proto, že zvláště v druhé
polovině prosince jsme v muzeu, knihovně, infocentru
čerpali řádné dovolené a mnohdy proto bylo zavřeno. Což
neznamená, že se nestalo vůbec nic. V sobotu 2. 12. 2017
proběhla v Malém sále Společenského domu výstava
betlémů. Získává již tradici. Znovu ji uspořádalo
křesťanské sdružení Immanuel z Hrádku. Velmi úspěšná
a hojně navštívená byla rovněž tradiční Mikulášská nadílka
ve Velkém sále Společenského domu. Poděkování za
vzornou organizaci a přípravu patří kolegyním R. Převrátilové a M. Dezortové, ale především Evě Kloudové.
Odměnou jim nebylo nic jiného, než spokojenost dětí.

7. 12. se Martin Lang zúčastnil Semináře z historie hutnictví
v Národním technickém muzeu v Praze. Vystoupil zde s
příspěvkem „Poslední místa odpočinku železné
aristokracie“, věnovaném hrobům slavných šlechtických
majitelů komárovských železáren, Pešíků, Vrbnů
a Hanavských. Příspěvek vyjde v Rozpravách NTM.
V neděli 10. 12. Reprízoval soubor Prašivina ve spolupráci
s muzeem adventní hru „Mladí pastýři betlémští“. Hrálo se
pro děti pod širým nebem na nádvoří azylového domu
MáTa v Plzni. Na výpravě se tentokrát podílela i příroda,
neboť v závěru představení začalo hustě sněžit.
11. prosince se naposledy v roce sešla Kulturní komise
rady obce a projednala rámcový plán kulturních akcí pro
rok 2018. Téhož dne se pro veřejnost uzavřely expozice
muzea a informační středisko, avšak turistická ubytovna
fungovala pro zájemce až dokonce roku.
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podářství – drátované krajáče a hrnce, kosu s plachetkou,
kompletní odstředivku mléka pro malý statek. Věci jsou
v poměrně dobrém a zachovalém stavu. Budeme se snažit
je převzít do sbírek, ale stále máme potíže s tím, kam
rozměrné předměty ukládat. Absence depozitáře je stále
palčivější. Proto je pro nás skvělou zprávou, že náš zřizovatel počítá s další etapou rekonstrukce bývalého Domu
rotmistrů v areálu kasáren. Další nabídka přišla ze Strašic –
těch na Strakonicku. Nabízí se nám poměrně zachovalý
automobil ARO M 240, který sloužíval tamnímu hasičskému sboru. Na auto se jistě v nejbližší době pojedeme
podívat, v případě kladného rozhodnutí bychom jej převezli
k nám.

19. 12. jsme vykonali návštěvu v Domě Natura v Příbrami,
odkud jsme odvezli z tamní expozice o historii Vojenského
újezdu Brdy naše zapůjčené historické zbraně (univerzální
a lehký kulomet). Expozice o VÚB se v Příbrami ruší a nahradí ji jiná, věnovaná historii Středních Brd od neolitu po
začátek první světové války. Na jejím libretu, scénáři a realizaci však dle předběžné dohody budeme pracovat
v r. 2018. Obě uvedené zbraně se navrací na své místo ve
stálé expozici v bývalých ubikacích mužstva („Dřevák“).
29. 12. jsme dokončili každoroční inventuru majetku svěřeného do péče pracovníkům muzea, knihovny, Společenského domu a Infocentra.
V letošním roce se muzeum poprvé otevřelo veřejnosti
10. ledna. Od počátku pokračovali všichni jeho pracovníci
ve spolupráci se strašickou školou Karla Vokáče. Do Malého sálu Společenského domu i do muzea přicházely
jednotlivé třídy druhého stupně, aby se dozvěděly o zajímavostech z přírody i z historie našeho regionu. Tomáš
Makaj pokračoval v přednáškách na univerzitě třetího věku
ve Zbiroze. Přednášky byly zaměřeny na archeologické nálezy na Zbirožsku. Rovněž jsme navázali na dlouhodobou
spolupráci s Destinační agenturou Brdy a Domem Natura
v Příbrami. Provedli jsme korektury a doplnění chystaného
průvodce po Brdech – nového mapového souboru s bohatým, avšak zestručňujícím textem o přírodních i kulturních
zajímavostech na Středních a Jihozápadních Brdech s přesahem na Podbrdsko a hlavně, charakterizujícím CHKO
Brdy. M. Lang nyní též pracuje na novém, souvisejícím
úkolu – připravuje hranice západní a severozápadní části
budoucího Geoparku Joachima Barranda. Tento má vážné
ambice stát se geoparkem UNESCO.
Český rozhlas Plzeň odvysílal 11. ledna v rámci pravidelné
rubriky o lidových písních zajímavé pásmo týkající se Matčiny hory u Zbiroha. Jako podkladů bylo využito materiálů
našeho muzea, hlavně z výzkumných a publikačních prací
Martina Langa.
Z Pajzova jsme obdrželi zajímavou nabídku, starý selský
povoz k zápřahu za kravku. K němu řadu drobností z hos-
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26. ledna se náš zástupce M. Lang zúčastnil v porotě
soutěže středních škol „Region – 2018, cestovní ruch“,
pořádané tradičně Střední odbornou školou obchodu,
užitého umění a designu v Plzni. Soutěžní projekty
předložené studenty z celé ČR i ze Slovenska byly velmi
různorodé. Tématy i úrovní. Večer téhož dne pak proběhlo
v Ateliérech Nerudovky na Borech komentované promítání
videoﬁlmu „Brdy“, natočeného na objednávku Plzeňského
a Středočeského kraje ﬁrmou Copter.cz. Spolupracovali
jsme na natáčení jako poradci a průvodci ﬁlmařů. Film
v dohledné době zpřístupníme na muzejním webu.
Na závěr dovolte pár poznámek ke kritikám a podnětům,
jež ke kulturní a mediální práci ve Strašicích vznesl pan Ing.
František Nerad ve svých příspěvcích v Barňáku.
V posledním loňském čísle Barňáku kritizoval netransparentní hospodaření Společenského domu. Ten, s celou
„kulturou“ spolu s celou „kulturou“ spravuje nyní Muzeum
Středních Brd. Ujišťujeme čtenáře, že naše hospodaření
vč. Společenského domu plně transparentní je! Kdo chce,
může se přesvědčit na Finančním odboru OÚ, účty jsou
přece veřejné. Hospodaříme přesně, jak nám ukládá
příslušný Zastupitelstvem schválený rozpočet na kalendářní rok, a to ve smyslu všech případných změn a doplňků. Po účetním auditu nám nebylo nic vytknuto. Těžko říci,
z čeho a z jakých údajů kritika pochází. Vezmeme-li v úvahu někdejší příspěvek ekonomky obce na toto téma v Barňáku, pak asi z nedorozumění, nebo nepochopení. Protože
se nacházíme na počátku nového roku, je snad možné věc
i trochu odlehčit a optat se, zda naše hospodaření nebylo
studováno ve svářečských brýlích, anebo ve chvílích zatmění Slunce Měsícem. To však loni, jak známo, nastalo
toliko na jižní polokouli. V minulém čísle pak kritika
směřovala přímo na Barňák. Opírala se o zkušenosti z doby, kdy pan zastupitel seděl v České národní radě. Stručně
řečeno, obecní bulletin by se měl zabývat hlavně plány do
budoucna, pak trochu přítomností a konečně maličko i minulostí. Hm. Nějak si neumíme představit, že bychom
čtenáře v první řadě neinformovali o tom, co se v jejich obci
událo. To je totiž to základní každého zpravodajského periodika. A tím je Barňák především. V kontradikci s kritikou
pak stojí skutečnost, že pisatel se zabývá již vzdálenou
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minulostí, právě Barňákem od jeho prvopočátků. K tomu
ještě hezký kus stránky zabírá hardcopy z někdejšího Fóra
na obecním webu. Tak co vlastně pan zastupitel chce?
K tomu jen malá poznámka Martina Langa na úplný závěr:

„Když jsem já byl členem Městské rady v Mirošově (ač
chápu, že proti ČNR je to jako Tisák vedle Niagary),
říkávalo se díky někdy až neuvěřitelně sprostým výrazům
v diskusi na jemu opěvaném Fóru Strašická žumpa.

Muzeum Středních Brd Strašice
pořádá výstavu „amatérských” fotograﬁí

Brdská příroda
autor - Petr Dvořák

Vernisáž výstavy se koná

v sobotu 10. února 2018
ve výstavním sálu Muzea Středních Brd
ve Strašicích od 16.00 h.
Na zahájení zahraje „okleštěná”
kapela z Kleštěnic NO3.
Výstava potrvá do konce dubna 2018.

www.muzeumstrasice.eu
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