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„Šperkovna v Kouřimi“. Kdo chce vidět typickou podbrdskou rychtu, která bývala i hostincem či školou, musí vyrazit do rovinatého Polabí.
Bývalá „Šperkovna“ byla vzkříšena k novému životu v letech 2015 – 2016. (Foto Jana Kešnerová)
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Zápis z Rady obce č. 56/07/17 (12. 7. 2017)
J. Hahner, E. Buchová

Doklady a informace na vědomí
1. Informace: RO byl předložen Zápis z jednání valné
hromady Vodohospodářského sdružení Rokycanska ze
dne 28.4.2017. Předmětem jednání bylo schválení účetní
závěrky, vyúčtování vodného a stočného za rok 2016
a další body. Zápis bude zveřejněn na webu obce.
2. Informace: RO byly předloženy zápisy ze sněmu
a předsednictva DSO Horní Berounka, zápisy budou
zveřejněny na webu obce.

Projednáno
1. Projednání zápisu z jednání ZO

RO záměr pronájmu pozemků uvedených v žádosti
schválila.

6. Žádost o pronájem části pozemku
RO projednala žádost o pronájem části pozemku p.č. 172/1
vedle domu č.p. 526. Pozemek by byl oplocen demontovatelným oplocením, na pozemku by byly umístěny herní
prvky pro potřeby žadatelů. Úklid pozemku by zajišťovali
žadatelé.
RO žádost neschválila.

7. Žádost – M. Šeﬂ

RO projednala zápis z jednání ZO ze dne 29. 6. 2017
a přijala opatření k realizaci přijatých usnesení.
RO opatření k realizaci usnesení ZO Strašice ze dne
29. 6. 2017 schválila.

RO projednala žádost o stanovení nájemného za nebytové
prostory masérny ve zdravotním středisku na 1.000
Kč/měsíc. Pronájem byl schválen již na minulých jednáních
RO, nebytové prostory nebyly dosud převzaty.
RO žádost schválila.

2. Žádost o prodej pozemku – R. Hanuš

8. Žádost o přidělení zahrádky

RO projednala žádost o prodej pozemku p. č. 1891/2, který
sousedí s truhlárnou žadatele, čímž jsou omezeny
podmínky v podnikání.
RO žádost vzala na vědomí.

3. Žádost o prodej pozemků – VonTom, s.r.o.
RO projednala žádost společnosti VonTom, s.r.o. ohledně
prodeje pozemků a budov st. p. č. 568/47 a 568/63. Jedná
se o budovy v areálu bývalých kasáren. Budovy by byly
využity k následné rekonstrukci na bytové i nebytové
prostory.
RO žádost č. j. 958/17 vzala na vědomí. RO vypovědět
smlouvu realitní kanceláři ohledně prodeje budov na
st. p. 568/47 a 568/63 schválila.
4. Žádost – San Anton s.r.o.
RO projednala žádost společnosti San Anton s.r.o. ohledně
záboru pozemku na tankovce k prodeji ovoce a zeleniny.
Záměr pronájmu byl schválen na minulém jednání RO.
RO požaduje, aby bylo nájemné účtováno po celou dobu
umístění prodejního stánku.
RO pronájem části pozemku p.č. 2062/3 společnosti
San Anton s.r.o. schválila.

5. Žádost o uzavření nájemních smluv –
American Way Reality spol. s r.o.
RO opětovně projednala žádost společnosti American Way
Reality spol. s r.o. ohledně uzavření nových nájemních
smluv na pozemky, které doposud využívala společnost
American Way Solar spol. s r.o., která je v procesu
likvidace. Směna pozemku nebude pravděpodobně možná
z důvodu požadavku Energetického regulačního úřadu.
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RO projednala žádosti o přidělené zahrádky č. 47. Na OÚ
Strašice byly doručeny dvě žádosti, a to žádost paní
Beranové a paní Kenderové.
RO pacht zahrádky č. 47 žadatelce J. Beranové dle
žádosti schválila.

9. Dodatek č. 1 Smlouvy – ASEKOL a.s.
RO projednala návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě
č. 560162/01/zoz/2008ak4 o zajištění zpětného odběru
elektrozařízení. Dodatek zahrnuje legislativní změny
v kategorizaci odpadu elektrozařízení od 15. 8. 2018.
RO Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného
odběru elektrozařízení schválila.

10. Smlouva o použití pozemku – B. Mašková
RO projednala návrh smlouvy o použití pozemku p. č.
1905/5 za účelem zřízení vodovodní přípojky pro objekt na
pozemku p. č. 1741/2.
RO Smlouvu o použití pozemku v k.ú Strašice
schválila.

11. Smlouva o dílo – M. Brada
RO projednala návrh Smlouvy o dílo ohledně zpracování
projektové dokumentace: Obec Strašice – Čistírna
odpadních vod – stavební úpravy. Cena za dílo činí
12.780,- Kč.
RO Smlouvu o dílo č. 01/2017 mezi Obcí Strašice
a Miloslavem Bradou schválila.

12.

Žádost – R. Mošna

RO pojednala žádost o povolení jednorázové akce
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kaskadérského vystoupení na čtyřkolce v areálu bývalých
kasáren v rámci Motosrazu Motorkářský cvoček Hořovice,
který proběhne 29. 7. 2017.
RO žádost schválila.

13. Žádost – Klub RADOST
RO pojednala žádost o ﬁnanční podporu na zajištění akce
pro rodiny s postiženým dítětem pro Asociaci rodičů a přátel
zdravotně postižených děti v ČR, která organizuje týdenní
pobyt pro rodiče s postiženým dítětem, který se uskuteční
v Železných horách.
RO žádost neschválila.

14. Žádost o poskytnutí ﬁnančního příspěvku Diakonie
RO pojednala žádost o poskytnutí ﬁnančního prostředku
z rozpočtu obce pro Domov Radost, který je využíván
i strašickým občanem.
RO poskytnutí příspěvku ve výši 2.000 Kč dle žádosti
schválila.

15. Zpráva z jednání Bytové komise
RO pojednala zprávu z jednání Bytové komise ze dne 7. 6.
2017 a z 12. 7. 2017. Komise doporučila přidělit byt 3+1
v č. p. 460 paní K. Eﬀenbergerové. Příští jednání komise
proběhne 2. 8. 2017 od 16,30 hod.
RO zápisy z jednání Bytové komise ze dne 7. 6.
a 12. 7. 2017 vzala na vědomí. RO přidělení bytu dle
doporučení Bytové komise schválila.

16. Zápis z jednání Komise životního prostředí
RO pojednala zápis z jednání Komise životního prostředí

ze dne 14. 6. 2017. Komise doporučila pokácet stromy dle
žádosti pana Šípka (výstavba nového domu) a obce
Strašice (revitalizace ploch kolem společenského domu).
Příští jednání komise proběhne 13. 9. 2017.
RO zápis z jednání Komise životního prostředí ze dne
14. 6. 2017 schválila.

17. Zápis z jednání Komise pro kulturu, sport
a turismus
RO projednala zápis z jednání Komise pro kulturu, sport
a turismus ze dne 19.6.2017. Komise se zabývala mimo
jiné přípravou programu na Strašické posvícení.
RO zápis z jednání Komise pro kulturu, sport a turismus ze dne 19.6.2017 schválila.

18. Rozpočtové opatření č. 4-2017
RO projednala návrh Rozpočtového opatření obce Strašice
č. 4-2017. Rozpočtové opatření zahrnuje úpravy výpočtu
daň z příjmu právnických osob ve výdajích i příjmech.
Příjmy byly navýšeny v oblasti poplatku za svoz
komunálního odpadu (200 tis. Kč), za prodej pozemku
(62 tis. Kč) a další drobnější položky. Výdaje byly navýšeny
v oblasti veřejného prostranství na opravy a udržování
(165 tis. Kč), o doplatek na kontejnery na bioodpad (DPH),
navýšení odměn hasičům o 42 tis. Kč a další drobnější
položky.
RO rovněž projednala Úpravu rozpisu rozpočtu č. 5/2017,
kterou předložila vedoucí FO. Jedná se o přesuny
ﬁnančních prostředků v rámci paragrafů.
RO Rozpočtové opatření obce Strašice č. 4-2017
schválila. RO Úpravu rozpisu rozpočtu č. 5-2017
schválila.

Policie ČR informuje
Pod legendou, že potřebují na toaletu, okradli
83-letou seniorku

tel.: 371 585 731

ZBIROŽSKO - Důvěřivá seniorka přišla o patnáct tisíc
korun. Policisté nabádají k obezřetnosti.
To, že senioři jsou stále důvěřiví, vypovídá mimo jiné
i případ, který se stal v jednom z červnových dnů
v dopoledních hodinách v malé obci na Zbirožsku. Dvě
dosud neznámé ženy oslovily seniorku u okna jejího domu.
Jedna z žen se zeptala, zda seniorka neví, jestli není v obci
na prodej nějaký dům a posléze, zda žije sama. Po
odpovědi, že je seniorka vdova, žena nevála a slušně
poprosila, zda by si mohly dojít k ní na toaletu. Pod touto
záminkou se dostaly obě ženy do domu seniorky a začali
rozehrávat předem domluvenou akci. Poté co seniorka
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jedné z žen ukázala dveře k toaletě, druhá žena ji poprosila,
zda by ji uvařila káva, několik desítek minut neznámá
zabavovala seniorku povídáním a druhá z žen měla
dostatek času, aby prohledala místnost ložnice, kde také
odcizila hotovost ve výši 15 tisíc korun. Když se v kuchyni
objevila druhá žena, obě z domu jako by nic. 83-letou
seniorku nenapadlo, že byla okradena, zjištění bylo až na
její dceři, která ji odpoledne navštívila a které všechny
souvislosti došly, když ji její matka vyprávěla o ranní
návštěvě. Případem se po oznámení ihned začali zabývat
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rokycanští kriminalisté, kteří jej prověřují pro podezření ze
spáchání přečinu krádeže v jednočinném souběhu
s přečinem porušování domovní svobody. Po pachatelích
skutku intenzivně pátrají.

Upozornění pro seniory:
Pamatujte na zásady bezpečného chování. Vynalézavost
zlodějů, kteří se zaměřují na seniory, nezná mezí. Některé
legendy se neustále opakují, přesto na cílovou skupinu seniory zabírají. Naopak některé legendy nejsou tolik
otřelé. Cílem těchto pachatelů je dostat se do bytu.
Pachatelé vymyslí cokoliv, aby dosáhli svého. Jsou velice
obratní v komunikaci, dokáží člověka přemluvit, umluvit,
vetřít se k němu do přízně. Zejména cílí na osamělé
seniory, kteří jsou důvěřiví a nepředpokládají takový lidský
hyenismus.

· Zvoní-li opravář, pracovník úřadu či jiných služeb (odečet
plynu apod.) nechte si předložit jeho služební průkaz, nebo
ještě lépe zavolejte na úřad nebo instituci, na kterou se
pracovník odvolává. V případě jakýchkoliv pochybností
trvejte na tom, že o nabízenou službu nestojíte.
· Nepodléhejte lákavé vidině snadného zbohatnutí.
Podomní nabídky výher v loterii nebo výhodných koupí
odmítejte - v naprosté většině jde o podvod.
· Udržujte dobré vztahy se sousedy v domě. Napiště si
jejich telefonní čísla, v případě potřeby bývá jejich pomoc
nejrychlejší.
· Důležitá telefonní čísla (policie, lékař, hasiči aj.) mějte
viditelně blízko telefonu, abyste mohli co nejrychleji přivolat
pomoc

Pamatujte:
Nikdy si do bytu nevpouštějte cizí osoby. Nepodléhejte
záminkám a nevěřte neznámým osobám.
Policisté upozorňují seniory a žádají rodinné příslušníky, aby neustále se svými blízkými o hrozícím
nebezpečí mluvili a připomínali jim zásady, jak se
nestát obětí protiprávního jednání.
· Podvodníci využívají různé záminky a lsti, aby se dostali
k vašim penězům. Chtějí vniknout do vašeho bytu, pokud
z vás nevylákají peníze přímo, ovládají řadu způsobů jak
vás okrást.
· Nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho cizího nevpouštějte do svého bytu.

Poctivá nálezkyně z našeho okresu
O poctivém nálezci můžeme mluvit v následujícím
popsaném textu. Šestačtyřicetiletá žena z obce sousedící
s okresním městem přinesla na obvodní oddělení
Rokycany ﬁnanční hotovost, kterou nalezla v jednom
z rokycanských obchodů. S ohledem na to, že do současné
doby se nepřihlásila osoba, která by hotovost postrádala,
nebudeme nalezenou částku konkretizovat. Touto cestou
bychom rádi poděkovali poctivé nálezkyni a obracíme
se na osobu, která včerejšího dne hotovost ztratila, aby
se obrátila na policisty Obvodního oddělení Rokycany.

· Nikdy hned neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi.
· Pořiďte si panoramatické kukátko, které vám umožní
dobře si návštěvníka prohlédnout, Instalujte si na dveře
bezpečnostní řetízek, který udrží dveře jen pootevřené.
Některé věci tak můžete vyřídit bezpečněji.

Zpracovala:
nprap. Hana Kroftová
17. července 2017

Muzeum Středních Brd
Vás zve na vernisáž výstavy
„Petr Prokůpek malíř, ilustrátor,
kronikář…“, která bude slavnostně zahájena

v sobotu 12. srpna 2016 v 16 hodin
ve výstavní síni Muzea Středních Brd
ve Strašicích.
Petr Prokůpek s R. Vychodilem
Srpen 2017 - ROČNÍK XXIV
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Základní organizace ČZS ve Strašicích informuje
Plodící ovocné stromy- 5 období, kdy nesmí
trpět suchem.
1.
2.
3.
4.
5.

Před květem a po dobu kvetení,
V době červnového – přirozeného propadu plodů,
V době růstu plodů,
Před dozráváním,
Po opadu listí.

„Některé z možností, jak se bránit přísuškům“
1. Dostatečná zásoba dešťové vody – nechte opláchnout
spady ze střech po zimním topení a pak chytejte
veškerou vodu do sudů, nádrží, jímek.
2. Z jara jakmile trochu oschne půda na záhonech
prohrábněte půdu, přerušíte vzlínání vody z půdy a její
odpařování.
3. Pokud byl dostatek sněhu a tím i zimní vláhy, půdu po
výsevu zeleniny utužíme válcem, hráběmi nebo prknem
a využijeme tak půdní vlhkosti, která k vzejití semen
stačí. Je-li v době výsevu zeleniny sucho, nutno
zavlažovat, ne však postřikovačem, kdy může docházet
u čerstvých výsevů ke splavení semen.
4. Při vysazování sazenic nezaléváme konví s kropítkem,
ale přímo k sazenici. U rajčat, okurek, tykví, melounů,
paprik se osvědčila výsadba sázenic tzv. „na vodu“. Do
vyhloubené jímky nalijme 2-3 l vody a do ní sazenice
vysadíme.
5. Rostoucí zeleninu stačí zalévat co 2-3 dny, ale
dostatečně a to buď konví nebo zavlažovačem – zálivka
shora. Druhý den po zálivce půdu prokypříme. Vhodnou
zálivkou je rozvod vody – spodní – perforovanou hadicí –

kapková závlaha, vhodná k rajčatům, paprikám,
okurkám i k bramborám do řádku.
6. Po dešti vždy půdu prokypříme – zabráníme tím odparu
vody.
7. V době delších přísušků využít k nastýlání posekané
trávy – mulčování nebo kompostu.
8. Po sklizni záhony osejte zeleným hnojením – zabráníte
tak vysychání a zaplevelování půdy.
9. Zálivku ovocných dřevin provádějte nikoliv ke kmeni, ale
po jejím obvodu, alespoň 1x týdně 10-15 l vody.
Vhodnější je kapková závlaha než plošná, lze využít
některých druhů zavlažovačů. Zásadou je udržovat okolí
stromku v bezplevelném stavu a prokypřené, případně
mulčovat.
10. Nezapomeňme s rozumnou zálivkou ani na květiny,
okrasné dřeviny a trávník. Po výsevu travního semene
do jejího vzejití volit buď cestu s pravidelnou zálivkou
nebo bez s využitím půdní vlhkosti – utužením půdy
válcem po výsevu.
11. Stále lezené listnáče a jehličiny před zimou dobře zalijte
a sníh z chodníků a cestiček v zahradě přihrňte ke
stromům, keřům a na záhony.
Kdy zalévat ve skleníku a pařeništi dopoledne, záhony
navečer, stromy brzy ráno nebo později odpoledne až
navečer. Nejlépe vodou dešťovou nebo odraženou.
Chcete-li dosáhnout dobré úrody v našich zahradách
i v době delších přísušků je potřeba věnovat půdě a účelnému zalévání vodou velkou pozornost.
Za ZO ČZS Strašice M. Hofman

www.domov-pod-brdy.cz
Srpen 2017 - ROČNÍK XXIV
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Ohlédnutí za uplynulým futsalovým ročníkem
Jan Sovadina
Do ročníku 2016/2017 jsme šli s cílem přiblížit se
bodovému zisku z uplynulé sezóny, tedy dvaceti pěti
bodům a klidnému středu tabulky. Avšak smolná prohra
hned na úvod, jakoby předznamenala průběh celé
podzimní části. Během ní se nám nakupilo nebývalé
množství zraněných hráčů a výsledkem tak byly pouhé čtyři
body a nutné přehodnocení našich ambicí před druhou
polovinou ligového ročníku.
Přestávka mezi podzimem a jarem je pravidelně vyplněna
zimním futsalovým Pohárem, hraným turnajovým
způsobem v hale Lokomotivy od prosince do března. Pohár
je vždy možností změřit síly s top týmy, které se na
Plzeňsku futsalu věnují. Ve všech našich předchozích
účinkováních se nám podařilo postoupit mezi nejlepších
šestnáct týmů do play-oﬀ a letos i po dvou letech zopakovat
naši účast mezi nejlepšími osmi. Je třeba především
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vyzdvihnout to, že i když se těžká pohárová skupina pro nás
nevyvíjela dobře, dokázali jsme v ní z posledních tří zápasů
vytěžit maximum bodů a znovu si tak zasloužit postup do
vyřazovací části. V ní se nám podařilo uspět i v osmiﬁnále
a zastavil nás až jeden z nejsilnějších týmů Plzeňského
kraje. Tento vydařený halový Pohár se tak pro nás stal
důležitým odrazovým můstkem k jarním bojům o udržení.
Do jarní části sezóny jsme sice vstoupili se čtyřmi body
a z devátého sestupového místa, ovšem v prvních čtyřech
náročných zápasech jsme čtyřikrát zvítězili, díky tomu jsme
v tabulce takřka rychlostí Šinkanzenu předjeli tým před
námi a získali rozhodující náskok šesti bodů od sestupových vod. V klíčovém zápase o záchranu jsme v samotném
závěru utkání nedovolili soupeři skórovat a konečná remíza
5:5 ve výsledku znamenala, že závěrečné zápasy ligy jsme
již mohli dohrávat v klidu a zvesela.
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Strašická „diskuse“
Ing. František Nerad – zastupitel Alternativa
Bylo a už není. Někdy v létech 2000 – 2002, za vedení obce
Mgr. Drahokoupilovou bylo na obecním webu zavedeno
Diskusní fórum. Ačkoli jsme tehdy byli v opozici, přivítali
jsme tuto možnost a i jsme se zapojili do diskusních témat.
Obec Strašice dostala dokonce v březnu 2007 na Krajském
úřadě v Plzni cenu Zlatý erb, zejména za diskusní fórum,
které bylo velmi populárním souborem na strašickém
obecním webu. Ukázka z diskuse o kotelně v kasárnách:
Ing. F. Nerad
28.10.06 18:43:38
ID: 429
To je docela možný. Nicméně to je jediný, co se s tím dá
dělat.
...
všude

28.10.06 18:30:51

ID: 428

Ing. F. Nerad
Kde?

24.10.06 21:49:10

ID: 298

nerade smrdíš
.......

24.10.06 15:23:47

ID: 283

Ing. František Nerad
13.09.06 11:34:47
ID: 130
Jak jste se mohli dočíst v Barňáku od pana Pavla Vajnara,
skončilo období nesnesitelné lehkosti bytí ve vojenských
bytech a začíná období ﬁnančně náročnější. Podle mého
názoru byla zvolena dost špatná strategie energetické
koncepce, na kterou doplatí jak obec, tak lidé. Již několikrát
jsem napsal, že není možné, bez jasné koncepce cokoli
tvořit a dnes zejména ﬁnancovat, protože bezkoncepční
investování je vždy dražší než cokoli jiného.
Z energetického pohledu je samozřejmě levnější centrální
zdroj tepla, před lokálními zdroji. Takže centrální kotelna
v kasárnech je rozumná, ale velký otazník vidím nad tím,
zda má být plynová pro celý areál. Ze dvou důvodů:
1) bude to relativně drahé (jednak se budovy budou
napojovat postupně - možná-, jednak budou znovu
rozkopávána kasárna kvůli rozvodům (celkem zbytečně,
když už tam rozvody byly do každého objektu) a opravy je
nutné do ceny tepla započítat také.
2) v pohledu trvale udržitelného života se pro budoucnost
soustřeďuje pozornost světa na obnovitelné zdroje, což
plyn není a větší centrální zdroje energií by měly být
zajišťovány právě obnovitelnými palivy.
A ty výpočty, které jsou v tom článku předvedeny - no
nechci to rozebírat.
Lokální blokové kotelny v Gumítkově by bývaly byly
investičně o mnoho levnější a nemuselo se zasahovat do
rozvodů v kasárnech. Protože pokud se někdy začne
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využívat stávající kotelna, bude nutné ty rozvody
překopávat znovu, což je jakési ztížení budoucí pozice
vlasníka kotelny. S přechodem na obnovitelné zdroje (EU
plánuje zvýšení ze současných necelých 2% asi na 12 %)
se dotkne každé obce v ČR. Současné řešení dost
komplikuje obci pozici v budoucnosti. Ach jo!
Ing. František Nerad
22.05.06 18:34:24
ID: 66
Ještě připomínám, že zítra, 23.5.2006 v 18,00 v zasedací
místnosti ve školce bude beseda o bytech, bydlení,
privatizaci a dalších věcech, které lidi zajímají.
Zván je kdokoli má o tyhůe věci zájem.
Ing. František Nerad
06.05.06 12:18:48
ID: 62
Mohu všem zájemcům sdělit, že 23. května bude veřejná
beseda s JUDr. Bohuslavem Švamberkem, který se
zabývá bydlením, privatizací bytů, ﬁnancováním oprav
a údržby bytů, správou atd. Jeho společnost je držitelem
ocenění Czech Made za rok 2005 v oblasti bytové politiky a
vyzná se. Může odpovědět na všechny otázky z této
oblasti.
Vzhledem k tomu, že přijede na besedu z Prostějova,
věřím, že na besedu přijde dostatek lidí, aby to nebylo
zbytečné.
Ing. František Nerad
30.04.06 08:32:59
ID: 61
Pro ID:60 - informace vycházejí z informací, které
poskytuje obec Strašice. Neposkytuje-li žádné, nebo
polovičaté", pobíhají po Strašicích "mylná tvrzení".
Vyvraťte je zde nebo v Barňáku a nezvěte si lidi na pokec
na radnici. Byl u mě člověk, kterého jste si dokonce pozvali
na určitou hodinu a našel zavřené dveře. Přišel se zeptat,
jak zařídit, aby se s ním jednalo normálně. Lidi, kteří pracují
nemohou chodit na radnici dopoledne.
A druhá věc: Proč nikdo nereagoval např. na tvrzení ID: 29
až 34. Na tyto odpovědi jsou lidé zvědaví a ne na tvrzení
bez dokladů. Proč nikdo neotiskne na webu technické
zprávy projektů plynoﬁkace a kolaudační rozhodnutí.
Nemusí všichni chodit na radnici. Proč někdo nedoloží,
kolik je dnes funkčních přípojek plynu ve Strašicích a kolik
jich bylo v projektu? Jaká je efektivita využívání plynu
v obci? Kolik plynu se odebírá na jednotku délky rozvodů
po obci? Pokud o tomto přesvědčíte, nebude nikdo
blamován a ani nebude vypouštět mylná tvrzení. Obec,
jako vlastník středotlakého rozvodu plynu musí vědět, kolik
funkčních přípojek ja na jejich zařízení napojeno. Nebo to
nikdo neví? Pavle, pokud nenapíšeš ta čísla, nebude
žádné tvrzení kohokoli mylné. Vyvrátit to můžeš pouze
zveřejněním těch čísel!
Vajnar
29.04.06 23:21:05
ID: 60
Pro ID:51 - inforemace vychází z mylného tvrzení - obec
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nemusí nic vracet, podmínky přiznání dotace obec splnila
již půl roku po kolaudaci plošné plynoﬁkace, tvrzení proto
není podloženo fakty, je třeba vymyslet jiné. Pokud se
chcete pro příště vyhnout blamáži zkuste se příště před
zveřejněním dojmů pozeptat tam kde o tom něco vědí.
Informace o obci znají na obecním úřadu. Tam Vám jistě
někdo potřebná fakta ochotně poskytne.
V roce 2006 a 2007 jsme rozšířili počet diskusních témat,
včetně těch nepříjemných pro radnici (radar, plnění
volebních slibů, debatu dětských hřištích, debatu
o kulturním vyžití a mnoho dalších) atd. Do těchto diskusí
se zapojily stovky lidí, v případě radaru dokonce tisíce.
Pravda, většinou anonymních, nicméně sloužilo to jako
velmi dobrý monitor nálad občanů. Osobně bych byl raději
za diskuse neanonymní, nicméně chápu, že někteří se
stále ještě bojí „mocných“ na všech úrovních a nechtějí se
nechat napadat, zesměšňovat či pomlouvat, jak se to
v mnoha případech děje. Jakákoli diskuse je v opravdu
demokratické společnosti lepší, než mlčení. Diskuse se má
konat vždy před tím, než se něco udělá, vyrobí, postaví,
namaluje, než pak plakat nad blbou stavbou, špatným
projektem, za který byly zcela zbytečně vyhozeny peníze.
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Ona svobodná diskuse vydržela do roku 2012, kdy nové
vedení radnice pod vedením tzv. „demokratických“ stran tu
svobodnou diskusi vymazalo a zavedlo povinné jmenovité
přihlašování diskutujících. No a v roce 2017 ta diskuse
zmizela úplně. Už asi půl roku se nelze do diskusního fóra
přihlásit a dokonce si ani přečíst, si co tam bylo napsáno.
Několik voličů se mě zeptalo, proč to nefunguje, takže jsem
se na posledním jednání Zastupitelstva zeptal pana
starosty a odpověď starosty - člena tzv. „demokratické“
strany mě překvapila! On o tom, že to nefunguje, ani
neví!!!!! Viz zápis z jednání ZO 29. 6. 2017:
J. Hahner – ohledně diskuzního fóra odpověď nevím,
budeme muset zjistit.
Co je tohle za jednání v demokratické společnosti? Když
začínalo diskusní fórum, tak v něm místostarosta Pavel
Vajnar z KSČM projevil víc demokratického smýšlení, než
současný starosta z ODS. No a o slibu ČSSD, jak budou na
internet dávat víc informací, než ukládají zákony ani
nemluvím. Paní místostarostka se za tři roky nezmohla
v diskusním fóru ani na jednu větu. Možná je to i jeden
z důvodů, proč to nefunguje?!
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Cízelérství – kdysi slavné řemeslo
(100 zajímavostí ze starých Brd II)
Mgr. Tomáš Makaj
O tom, že v Brdech a na Podbrdsku byli vždy zruční
řemeslníci, není dozajista pochyb. V minulém díle
zajímavostí ze starých Brd jsme některá řemesla zmínili.
Zmínky se spíše týkaly lesních řemesel. Pro Brdy je ale
také typická práce s kovem. Jistě nejznámější je
zpracovávání železných rud, ale byly a i taková řemesla,
kde se pracovalo s kovy neželeznými. Jedním z takových
řemesel bylo cizelérství neboli cizelování. Dnes již
zapomenuté slovo, představuje především uměleckořemeslné zpracování kovů za tepla či studena. Mohlo se
jednat o opracování odlitků retušováním a pak povrchovou
úpravou, nebo o zdobení tepáním. Tepání se dělalo pomocí
speciálních nástrojů takzvaných čakanů a bylo
nejoblíbenější v období secese. Pomocí cizelování se
dělaly oblíbené rostlinné motivy do mosazného či
měděného plechu. Tyto ozdobné kovové prvky bychom
našli ve všech domácnostech či dokonce i na hřbitovech.
Mistři, kteří ovládali toto řemeslo, byli velmi žádáni
a zpravidla se jednalo o velmi zručné osoby, které ovládali i
celou řadu jiných řemesel.
Jedním z nejznámějších představitelů cizelérského
řemesla v Brdech a na Podbrdsku byl Franta Anýž, který se
narodil v Nové Vsi u Svaté Dobrotivé roku 1876. O jeho
renesanční osobě se dá říci, že měl opravdu talentu na
rozdávání. Od svého vyučení pracoval v komárovských
železárnách a až na doporučení svých zaměstnavatelů
nastoupil do pražského všeobecného přípravného kurzu
profesora Celdy Kloučka, který byl učitelem dekorativního
modelování. Pro svoje nadání a talent pokračoval Franta
Anýž dále ve studiích u profesora Emanuela Nováka. U něj
se se zaměřil na umělecké zpracování kovů včetně
zvládnutí návrhářských technik. Právě zde získal mladý
a talentovaný Franta svůj výtvarný projev, který vycházel
z takzvané ﬂorální secese či z novoklasicismu. Školu
dokončil v roce 1899. Zakázek a nabídek k práci přibývalo.
Přesto měl ještě pocit, že je třeba se ještě porozhlédnout,
jak to chodí v zahraničí. Jeho následovný pobyt v Německu
a v Paříži mu umožnilo studijní stipendium od pražského
magistrátu. Cesta ho zavedla do proslulých šperkařských
dílen světového formátu.
Po návratu do Prahy si zařídil malý ateliér společně
s vynikajícím cizelérem a spolužákem z UMPRUM
Prokopem Nováčkem. O pár měsíců později pak založili
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společný Umělecký ateliér pro průmyslové práce kovové
v pražské Táborské ulici. Od počátků se jim dařilo a byli
doslova zavaleni prací. Renomé Franty Anýže stoupalo
a klientela se rozšiřovala o významné osobnosti, jakými
byli Bedřich Ohmann, Jan Kotěra, Jan Kubelík, Josef Fanta
a celá řada dalších. V roce 1901 se oženil s Pavlou
Schnirchovou. Její věno mu pak přineslo značnou ﬁnanční
částku na dobudování ateliéru s ﬁrmou. Společensky tak
dosáhl vrcholu a mezi jeho přátele patřili přední čeští
umělci. Dařilo se mu také získávat ﬁnančně velmi důležité
zakázky, jakými bylo vybavování novostaveb Obecního
domu v Praze, Národního domu na Smíchově či divadla
v Plzni. Díky jeho uměleckému věhlasu a preciznímu
zpracování byl u něj objednán i stříbrný relikviář pro
Svatovítský chrám v Praze či socha Ukřižování pro Mohylu
Míru u Slavkova.
Jak je patrné ze zakázek, podnikání Franty Anýže se před
první světovou válkou úspěšně rozvíjelo a tak došlo
několikrát i přesídlení jeho podniku. V roce 1910 koupil
pozemek v Praze Holešovicích, kde nechal postavit
továrnu o třech podlažích, skládající se z dílen pro
kovosoustružníky, kovotlačitele, zámečníky, brusiče

Franta Anýž 1876 – 1934

strana 9

Baròák

STRAŠICKÝ MÌSÍÈNÍK

a cizeléry. Později byl k továrně přistavěn ateliér a obytný
dům. Vše bylo moderně zařízeno elektrickým osvětlením,
tekoucí vodou a sociálním zařízením. Závod vzkvétal až do
začátku I. světové války. Tehdy musel Franta Anýž
narukovat na ruskou frontu v srpnu roku 1914. Zde byl
zajat a nakazil se malárií. Koncem února 1918 byl pak
navrácen jako válečný invalida do Rakouska- Uherska.
Svůj podnik nachází v neutěšeném stavu s váznoucím
dluhem 150 000 Kč. Naštěstí mu pomohli příbuzní
a továrna opět začala prosperovat. Část výroby se
zaměřila na svítidla, které byly určeny také pro domácnosti.
Umělecké plastiky a cizelérská práce ustoupila do pozadí.
Situace na trhu přála spíše praktickým věcem, ke kterým se
lustry a lampy hodily více. Franta Anýž ale nezapomínal na
umění, jeho žena i syn Jaroslav se sice věnovali lampám
a lustrům, on se rozhodl vybudovat slévárnu, kterou
dokončil v roce 1926 a patřila mezi největší ve střední
Evropě. Jedině v ní se daly odlévat veliké zakázky sochařů
a architektů. Byly zde vyrobeny například sochy
prezidenta Masaryka, prezidenta Wilsona, Bílkova socha
pro hrob Otokara Březiny, bronzová vrata do pražského
Svatovítského chrámu atd. Kromě toho zde bylo odlito také
velké množství vybavení správních a veřejných budov,
bank, nádraží, radnic, divadel, zámků a dalších objektů. Ve
třicátých letech však podnik zasáhla hospodářská krize.
Továrna byla nucena vyrábět na sklad. Od roku 1932 byl
proměněn rodinný podnik na veřejnou obchodní
společnost. Vedení se ujal syn František a Jaroslav.
V těchto těžkých dobách se zhoršilo i zdraví Franty Anýže
a tak se odjel léčit do Tatranské Polianky, kde roku 1934
zemřel.
I přes úmrtí nejslavnějšího cizeléra, slévače, návrháře
a člověka renesančního rozmachu, zůstala v Brdech a na
Podbrdsku celá řada jeho následovníků. V každém hutním
podniku se našli šikovní cizeléři, kteří až do konce
šedesátých let minulého století udržovali toto řemeslo při
životě. Jedním z takových byl i strašický rodák Josef
Plešmíd, který se narodil roku 1889. Jeho matka Cecilie
Plešmídová rozená Kuncová umírá v roce 1898. Josef
Plešmíd se ocitá tedy již od svého mládí v tvrdých
existencionálních podmínkách, kdy se o něj a staršího
bratra stará otec, jenž vede oba dva bratry k poctivému
řemeslu a lásce k hudbě. Doba je to opravdu velmi těžká
a nezaměstnanost na Strašicku poměrně vysoká. Část
obyvatelstva se rozhoduje pro emigraci do Ameriky a tak
i příbuzenstvo Josefa Plešmída částečně mizí za
hranicemi Rakousko- Uherského mocnářství. Omezená
pracovní příležitost a nepříliš silně vyvinutá postava je

důvodem, proč se mladý Josef neuchytil v místní huti. Pro
namáhavou práci zkrátka neměl tělesné dispozice.
Odchází tedy do Prahy, kde pracuje v továrně na nábytek
a dekorace u ﬁrmy Jindřich Röhrs v Bubenči. Zde se
setkává s jemnou cizelérskou prací, která se později pro
něj stává živností. V roce 1911 pak absolvoval odborný
kurz „ Pro umělé barvení a leptání kovů“, který se konal
v Praze pod vedením profesora Bedřicha Šetlíka
z Technologického průmyslového muzea. Současně
s cizelováním se zabývá také kovorytectvím a litím
drobnější předmětů uměleckého charakteru. Doba před I.
světovou válkou doslova této činnosti ve Strašicích přeje
a tak mladý řemeslník nachází zaměstnání u kováře Čeňka
Plimla. Velká válka si vybírá krutou daň v řadách
strašických občanů. Josef Plešmíd i jeho bratr Václav jsou
na počátku uznáni jako schopni vojenské služby, ale
zanedlouho jsou osvobozeni a nasazeni do plzeňské
Škodovky. Josefa Plešmída pak konec války zastihne
v Hořovicích. Po bouřlivých událostech na hořovickém
náměstí 28. října 1918, usedá na kolo a odjíždí do Strašic.
Ty již nikdy neopouští a pracuje až do roku 1934
v železárnách Maxe Hopfengärtnera. Zde se zabýval opět
cizelováním. Po propuštění z továrny v roce 1934 si
přivydělává výrobou drobných uměleckých předmětů,
návrhy domovenek, reklamními štítky. Nejznámějším
z motivů je kovolitecky zpracovaný obraz kostela sv.
Vavřince ve Strašicích či taktéž odlévané talíře s motivy
Prašné brány v Praze. Tyto předměty pak různým
způsobem patinuje a dodává jim svůj osobitý půvab. Co se
týče reklamních návrhů, realizuje štítek ﬁrmy ORASAM či
vyrábí praktické štítky ﬁrmy Max. Hopfengartner používané
kupříkladu na kamnech nebo na koňských postrojích.
V druhé polovině třicátých let získává také četné zakázky
na místním hřbitově, kde se zabývá především

Josef Plešmíd- Strašice
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kovotepeckou ornamentální tvorbou na jednotlivých
náhrobcích. Roku 1937 pak získává zakázku na
restaurování litinového lustru z roku 1817, který dodnes
zdobí hlavní loď strašického kostela sv. Vavřince. Od roku
1940 pak pracuje pro ﬁrmu Josefa Čizinského, která
převzala železářské závody v Dobřívě a ve Strašicích.
V poválečném období získává několik významnějších
zakázek v obci Strašice. V roce 1945 dotváří zničený
pomník věnovaný obětem I. světové války. Na něm byla
původně socha T. G. Masaryka z roku 1926, která byla
rozbita. Prázdný sokl pomníku je tak dotvořen helmicí
s lipovou ratolestí, které jsou dílem Josefa Plešmída. Další
zakázkou je deska doplňující jména obětí II. světové války.
Později tvoří celou řadu pamětních desek, mezi nimiž
jmenujme kupříkladu připomínku popraveného básníka
Karla Vokáče. Této činnosti se pak věnuje do poloviny
padesátých let minulého století, kdy odchází do důchodu.
To je i doba, kdy ještě působí poslední generace
řemeslníků – cizelérů. S jejich postupným odchodem, je
spojen i zánik tohoto řemesla v Brdech a na Podbrdsku.

Vykupujeme:
veškerý železný šrot, železo litinu, měď, hliník, mosaz, zinek, olovo, nerez,
kabely, elektronický odpad. Likvidace autovraků zdarma.

www.plzenskyskart.cz
Srpen 2017 - ROČNÍK XXIV
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Na Kamenné
(Podle Alžběty Švamberkové)
Vrch Kamenná najdeme v oblasti Středních Brd nedaleko
Strašic. Zdánlivě je to nezajímavý kopec vysoký 736 m. n.
m. a ze kterého není v podstatě žádný výhled. Jenže zdání
opravdu klame. Kamenná, která je na některých místech
pokryta kamennými moři, skrývá tajemství ztraceného
a dosud nenalezeného hradu na „ Kuškově“. I když paní
Švamberková o hoře píše: „Na jejím vrcholu stával kdysi
hrad zvaný Kuškov. Později na tomto bodu stávala na
rozsáhlé mýtině rozhledna, z které byl krásný rozhled do
kraje, daleko až na pohraniční hory na Šumavě.“. Ovšem
zcela jistě to potvrdit nemůžeme. Jen víme, že za první
republiky se k severní straně svažoval krásný a rozsáhlý
úsek lesa, který byl porostlý starými lesními velikány.
Nedaleko této lokality byla mýtina, na níž stál vysoký
posed. A právě v těchto místech měla domov vysoká i srnčí
zvěř, která nacházela na mýtině dostatek dobré paše.
Z posedu byl také krásný pohled do hlubokých brdských
lesů, který nenechal chladným žádného milovníka přírody.

který bydlel na hájovně Amerika. Loveckým hostem byl
továrník Pfeifr z Prahy, jenž vlastnil domek ve Strašicích.
Po vyjití z hájovny je čekal dlouhý a táhlý vršek, který neměl
v oblibě žádný lesník či myslivec. Však také velmi často
odpočívali. Stoupání bylo dlouhé a cíl v nedohlednu.
Cestou se vyprávěli různé zkazky nejen z lesa, ale také, co
nového se děje ve Strašicích. Notně unaveni došli
k vysokému posedu, který byl na podlaze vystlán mechem
a svrchu byl kryt vypleteným chvojím. Vyšplhali vzhůru
a pohodlně se usadili s opřenými puškami před sebou.
Odkud jim asi přijde zvěř?
Čekají, ale dlouho se nic neobjevuje. Najednou v houštině
za posedem něco prasklo. Zbystřili. Pod posedem se náhle
objevili dva maskovaní muži. Jeden z nich jim tlumeným
hlasem nařídil: „Tak hezky dolů, dolů! Pušky nechat na
posedu.“ Co by to bylo za lesníka, aby pytlákům nechal
svou pušku. „Tak rychle, rychle“, znovu jim nařídil hrubý
hlas, který se zdál hajnému Hoškovi nějaký povědomý.
Host tam svou pušku nechal. Ale hajný váhal. Znovu
a důrazně se ozvalo: „Rychle dolů nebo střelím.“ Hošek se
podíval dolů a viděl dva muže, kteří na ně mířili puškami.
„Máme vám pomoci dolů?“ Továrník Pfeifr slezl opatrně po
žebříku dolů a za ním hajný Hošek. Když byli dole, tak
jeden z mužů řekl: „Tak hezky před námi a kupředu.“ Bránit
se tehdy nemohli, neboť nevěděli, kolik pytláků mohlo být
v lese. Hajný Hošek ale poznal podle změněného hlasu, že
to jsou pytláci ze Strašic. Šli cestou dolů se smrtí v zádech,
pytláci je vedli před sebou s puškami připravenými
k výstřelu. Jejich vlastní pušky nesli přes ramena s tím, že
jim je vrátí až doma. Potupnou chůzí je dovedli až na místo
nedaleko hájovny Amerika. Rozloučili se s nimi se
smíchem a zlými slovy: „Jděte teď domů a ani slova
nechceme slyšet. Říkáme vám, mlčte, mlčte. Neviděli jste
nikoho, jinak bude zle s vašimi rodinami.“ Vrátili jim pušky
s ujištěním, že neznají slitování. Poté odešli směrem
k loveckému zámečku. Pytláci už dávno nežili, když pan
hajný Hošek vyprávěl lesním dělnicím tento napínavý
příběh. Vlastně ani pan továrník Pfeifr nebyl továrníkem,
ale obyčejným cestářem…

Jednoho podvečera se takoví dva obdivovatelé brdské
přírody vydali na šoulačku. Jedním z nich byl hajný Hošek,
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Strašice v dávné minulosti
Z publikace k životnímu jubileu kronikáře obce- „Petr Prokůpek- Z historie obce Strašice“.
Kdysi městečko ležící poněkud stranou všech důležitých
cest, uprostřed bohatých lesů v kraji bohatém na vodu, na
dříví i na rudu. Historie Strašic je pevně spjata s tímto
přírodním bohatstvím, a kdyby nebylo lesů a železné rudy,
snad by nebyly ani Strašice. Jako korálky na náhrdelníku
byly v minulosti zavěšeny na vodních tocích Podbrdska
železné hutě s tavícími pecemi a kujícími hamry. K severu
tekoucí Červený potok s přítoky, dával svojí sílu železným
hutím ve Svaté Dobrotivé přes Komárov až k Hořovicím.
Říčka Litavka železným hutím u Příbrami až po Karlovu
Huť u Berouna. K západu tekoucí Padrťský potok, který
dostal pod Rokycany jméno Klabava, poháněl hutě od
Strašic přes Hrádek a Rokycany až po Horomyslice. Velká
koncentrace hutí a hamrů v podbrdské oblasti označila
Podbrdsko jako kovárnu Čech zejména v 19. století, kdy
z bývalých drobných středověkých hutí a hamrů vyrůstaly
velké průmyslové závody v Příbrami, v Berouně a v celé
oblasti Rokycanska. Byl to Holoubkov, Dobřív, Strašice,
Františkov u Zbiroha atd. Strašické hutě významně
ovlivnily vývoj českého železářství. Vždyť první vysoká pec
v Čechách byla uvedena do provozu kolem roku 1600
právě ve Strašicích.
Každé lidské sídlo, pokud nebylo založeno vrchností či
králem, mělo své počátky v živelném vývoji, zejména
záviselo na místních přírodních zdrojích a na klimatických
podmínkách. Ovšem k tomu, aby se dostalo do lidského
povědomí, bylo třeba určitého stupně civilizace a vzdělanosti. Četná města a vesnice vznikala právě v době, kdy
vzdělanosti v Čechách bylo poskrovnu - pokud sem nedorazilo křesťanství - byla vzdělanost pojmem neznámým.
A právě v důsledku toho jsou počátky mnohých osídlení
v krajině zahaleny v oparu kdysi dávného osídlování krajiny
lidskými skupinami, lidskými osudy. Do této kategorie
lidských sídel náleží téměř všechna města, městečka
i vesnice tohoto kraje – s výjimkou Plzně, založené kolem
let 1292-1297. Po založení prvních klášterů a konstituování základní šlechtické držby půdy se dostávají do prvních
písemných análů i první názvy lidských sídel. Pokud sídlo
nabylo za určitý čas významného postavení, stala se
frekvence jeho výskytu v písemných pramenech častější,
pakliže tento význam nemělo, dostalo se do pramenných

Srpen 2017 - ROČNÍK XXIV

análů až v době, kdy se rozhodovalo o jeho „osudech“ –
zpravidla to byly válečné události, prodeje a koupě velkých
panství mezi šlechtou apod.
Strašice se staly jablkem sváru mezi historiky ve sporu
o jejich první písemnou zprávu. Podnes, jak se zdá, není
tento spor zdánlivě u konce. Ve skutečnosti však lze
s jistotou říci, že jen neopatrní historici kladou první písemnou zmínku do roku 1325. Většina z nich se ale správně se
shoduje v tom, že první písemnou zprávu o Strašicích lze
s určitostí doložit až o dvě desítky let později, tedy v roce
1349. K této věci se nejnověji vyjádřily dva významné
historické ústavy – a to Státní oblastní archiv v Třeboni,
který tvoří doslova pokladnici pro českou historii, a Státní
ústřední archiv v Praze, který zaujímá mezi „pokladnicemi“
místo nejvyšší a nejvýznamnější. Abychom zahnaly
všechny „chmury“ a pochybnosti kolem řešení sporu
o první písemné zprávě o Strašicích, ocituji podstatnou
část písemného vyjádření kolegů ze Státního oblastního
archivu v Třeboni, v níž se mimo jiné praví: „…podle
našeho názoru je třeba brát jako první písemnou zmínku
o Strašicích na Rokycansku text listiny z 1. 6. 1349 v Marientálském kodexu (tento kodex je uložen ve Státní
knihovně v Praze). Jak tedy část historiků došla k roku
1325? Toho roku listinou z 4.11.1325 došlo Janem
Lucemburským k zástavě některých vesnic, uváděných
v rožmberském urbáři pro Petra z Rožmberka, v nichž se
uvádí i Dobřív, Hrádek a Tuškov (Listina z 4.11. 1325 je
uložena v SOA Třeboň ve sbírce Cizí statky 1, inv. Č. 209).
I když Strašice v listině uvedeny nejsou, mohla existence
této listiny vést k předpokladu, že v té době vlastnil Petr
z Rožmberka i další državy v okolí, mezi nimi snad
i Strašice. Nicméně nelze tuto domněnku podložit písemným pramenem, takže bude nutno brát za první zmínku
o obci rok 1349.“
I profesor August Sedláček ve svých Hradech, zámcích
a tvrzích… uvádí datum 1325. I k tomu je však říci, že jde
o Sedláčkův dohad na základě listiny z 4.11.1325, v níž
Strašice jmenovány nejsou, ale předpokládá se, že byly
v držení Rožmberků. První výslovná zmínka o Strašicích je
až z roku 1349 z listináře kláštera Zlaté koruny (FRA,
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XXXVII, 398). Později jsou Strašice citovány v urbáři
Rožmberském z roku 1379. Roku 1349 se drží i „Místní
jména v Čechách“ od Antonína Profouse, v nichž se uvádí
fragment latinského textu „… castrum et oppidum Strassicz
Petri de Rosenberg.“
Ve starších regionálních historických pracích se objevuje
i domněnka o tom, že „… první určitou zprávu o našich
Strašicích nalézáme v listině knížete Vladislava II. Z roku
1143, moci které, uděluje klášteru Strahovskému dvůr
Radounice se vším příslušenstvím a vesnice, pak ještě
jiných 9 vsí, mezi nimiž uvádí se: In villa Strassicich quator
terrae.“ Tento údaj však, pocházející z listinného falsa,
hlásícího se do roku 1143 „podle zeměpisné příslušnosti
ostatních v něm jmenovaných lokalit s největší pravděpodobností se našich Strašic netýká.“ Toto datum jako
naprosto nevěrohodné se nebere vážně, proto další
argumenty k jeho vyvrácení by byly zbytečné.

Hrádek a Tuskov (pravděpodobně jde o zaniklý Kuškov na
Rokycansku). V roce 1336 koupil Petr I. z Rožmberka od
krále do dědického držení hrad Zbiroh s městečkem
a dvěma poplužními dvory, městečka Radnice a Mýto, ves
Týček, polovinu Medového Újezdu a dva mlýny, čímž byly
dány pevné základy k pevné a fungující rožmberské državy
na Rokycansku a v západních Čechách. Strašické panství
si udrželo do počátku 15. století svou správní samostatnost.

Prvním vykročením a rozšířením moci Rožmberků byla
smlouva roku1325, kdy vykoupil ze zástavy od Nechvala
z Osvračína pusté vsi, do té doby náležící králi, a to Dobřív,

Pytlácké historky z Brd
můžete zakoupit u paní Mintorové
v obchodě na návsi. Dále jsou k dispozici u T. Makaje v Místní knihovně.
Objednávky jsou možné na telefonním
čísle 724 264 778.
Oﬁciální křest knihy proběhne v září.
V září bude také přístupná výstava
„Pytlácké historky z Brd“, spojená
s křtem a přednáškou.
Podrobnější informace najdete
v příštím vydání obecního zpravodaje.
Srpen 2017 - ROČNÍK XXIV
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TENISOVÝ ODDÍL TJ SPARTAK STRAŠICE
POŘÁDÁ

Tradiční
posvícenecký
turnaj ve čtyřhře
v sobotu dne12. 8. 2017

Program:
8:00 - 8:30 Příjem přihlášek
Zahájení turnaje
16:00 Předpokládané vyhlášení
vítězů
Dvojice se losují.
Startovné 100 Kč / osobu.
Občerstvení zajištěno.

Všichni příznivci tenisu jsou srdečně zváni.
Těšíme se na Vaši účast.
podrobné informace na tel.: 776 614 814
Srpen 2017 - ROČNÍK XXIV
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Tradiční strašické posvícení
Program posvícenských oslav
Sobota 12.8.2017

Společenský dům
15.00 – Divadlo pro děti – velký sál
17.30 – Strašická Pohodovka – velký sál
19.00 – Chuan Pedro Rodrigues – velký sál
21.00 – Taneční zábava – kapela Signál – velký sál
14.00 – 18.00 klouzací hrad, malování obličeje – prostor vedle velkého sálu z boku

Muzeum Středních Brd
16.00 – Vernisáž výstavy –
„Petr Prokůpek- Malíř, ilustrátor,
kronikář…“

TJ Spartak Strašice
8.00 – turnaj v tenisu čtyřhra
16.00 – Strašice – Tlustice – kopaná muži

Neděle 13.8.
Kostel Sv. Vavřince
14.00 - koncert duchovní hudby v kostele „ Od baroka k romantismu“

Areál bývalé hasičárny
8.00 – 15.00 – Tradiční výstava drobného zvířectva pořádána Českých svazem chovatelů.

TJ Spartak Strašice
8.00 – turnaj v nohejbalu trojic pro příchozí ze Strašic
14.00 – Strašice Mýto kopaná žáci
16.00 – Strašice – Mýto kopaná dorost

V sobotu i neděli DEN OTEVŘENÝCH VRAT v Muzeu Dopravy ve Strašicích
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