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Zápis z Rady obce č. 69/02/18 (28. 2. 2018)
J. Hahner, E. Buchová

Doklady a informace na vědomí
1. Informace: RO byl předložen zápis z jednání Valné
hromady Zájmového sdružení právnických osob
POLYGON, která proběhla 11. 1. 2018. Zástupci byli
informováni o fúzi společností Odpady Bohemia s.r.o.
a Marius Pedersen a.s., dále byl schválen vstup obce
Březina do tohoto sdružení. Rovněž bylo projednáno
hospodaření za rok 2017 a byl schválen členský
příspěvek ve výši 130 Kč/obyvatel. Byl schválen
rozpočet na rok 2018 ve výši 8,831 mil. Kč. Zápis bude
zveřejněn na webu obce.

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.

Projednáno
1. Projednání zápisu z jednání ZO
RO projednala zápis z jednání ZO a navrhla opatření k realizaci přijatých usnesení.
RO opatření k realizaci přijatých usnesení ZO Strašice
ze dne 22. 2. 2018 schválila.

2. Smlouva o poskytnutí účelové dotace
na zajištění dopravní obslužnosti
RO projednala návrh Smlouvy o poskytnutí účelové dotace
na zajištěné dopravní obslužnosti s Plzeňským krajem,
obec Strašice poskytne příspěvek ve výši 137.280 Kč.
RO Smlouvu o poskytnutí účelové dotace na zajištění
dopravní obslužnosti mezi Obcí Strašice a Plzeňským
krajem schválila.

3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
pozemkové služebnosti a souhlas
se zřízením stavby
RO projednala návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
pozemkové služebnosti – služebnost inženýrských sítí
– a souhlas se zřízením stavby mezi Obcí Strašice a Římskokatolickou farností Rokycany. Smlouva se týká
plánovaného osvětlení kostela.
RO Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení pozemkové
služebnosti – služebnost inženýrských sítí – a souhlas
se zřízením stavby mezi Obcí Strašice a Římskokatolickou farností Rokycany schválila.
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4. Smlouva o použití pozemku
RO projednala žádost o sepsání smlouvy o použití
pozemku p. č. 863/7 pro zhotovení plynovodní přípojky pro
plánovaný rodinný dům na pozemku p. č. 863/15. RO
s uvedenou stavbou souhlasí.
RO Smlouvu o použití pozemku p. č. 863/7 za účelem
zřízení plynovodní přípojky schválila.

5. Žádost o pronájem nebytového prostoru –
Pionýr, z.s.
RO projednala žádost o pronájem nebytového prostoru v
budově č. p. 644 pro potřeby pionýrské skupiny Bílá Cerkev
Strašice. Prostory budou využívány pro práci s dětmi.
Záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce, nikdo jiný
zájem neprojevil.
RO pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 644 dle
žádosti schválila.

6. Žádost o plynoﬁkaci bytu – J. Spolwindová
RO projednala žádost o plynoﬁkaci bytu v domě č. p. 492
z důvodu zhoršeného zdravotního stavu manžela
žadatelky.
RO žádost schválila.

7. Žádost o osvobození od poplatku –
Z. Hráchová
RO projednala žádost o osvobození od platby poplatku za
svoz odpadu pro syna Kamila Hrácha, který je dlouhodobě
v cizině.
RO žádost schválila.

8. Čestné prohlášení – V. Šlapák
RO projednala čestné prohlášení V. Šlapáka ohledně
dlouhodobého pobytu v zahraničí v době od března do září
2018 z důvodu účasti na zahraniční vojenské misi.
RO prominutí poměrné části poplatku za svoz odpadu
za rok 2018 dle čestného prohlášení schválila.

9. Zápis z jednání Komise životního prostředí
RO projednala Zápis z jednání Komise životního prostředí
ze dne 14. 2. 2018. Komise doporučila k pokácení 5 ks dřevin (1 ks na veřejném prostranství, ostatní na soukromém
pozemku), za všechny bude provedena náhradní výsadba.
Komise se rovněž zabývala novými žádostmi, bude
provedeno místní šetření. Komise požádala RO o předložení projektu na revitalizaci zeleně v obci. Komise
navrhuje řešit komplexně obnovu zeleně v sídlištích. Příští
jednání proběhne 28. 3. od 16 hodin.
RO konstatuje, že náhradní výsadba probíhá průběžně,
především v lokalitách, které jsou k tomu určené a vhodné.
RO Zápis z jednání Komise životního prostředí ze dne
14. 2. 2018 vzala na vědomí.

strana 2

Baròák

STRAŠICKÝ MÌSÍÈNÍK

10. Zápis z jednání Komise pro rozvoj obce

14. Projednání provozního řádu

RO projednala Zápis z jednání Komise pro rozvoj obce
Strašice ze dne 6. 2. 2018. Komise se zúčastnila paní
Havelka, která opět projevila zájem o dům v kasárnách.
V rámci projektu domova sociálních služeb by zde ráda za
pomoci dotačních titulů zřídila i tzv. Alzheimer centrum,
čímž by byly objekty využity a došlo by ke vzniku nových
pracovních míst. Předpokládaný začátek rekonstrukce
objektů je v roce 2019. Komise nedoporučila okamžitý
prodej budovy, komise doporučila uzavřít smlouvu
o smlouvě budoucí, kdy prodej bude podmíněn získáním
dotace.
RO souhlasí názorem komise ohledně prodeje budovy paní
Havelka, RO předloží žádost k projednání zastupitelstvu
společně se stanoviskem komise.
RO Zápis z jednání Komise pro rozvoj obce Strašice ze
dne 6. 2. 2018 vzala na vědomí.

RO projednala navržené provozní řády k dětským hřištím u
společenského domu a v sídlišti u pošty. Provozní řády
budou vyvěšeny u těchto atrakcí.
RO Provozní řád dětského hřiště v sídlišti u pošty
schválila. RO Provozní řád dětského hřiště u Společenského domu schválila.

11. Zápis z jednání Komise pro občanské
záležitosti
RO projednala Zápis z jednání Komise pro občanské
záležitosti. Dne 22. 3. proběhne setkání seniorů ve společenském domě.
RO Zápis z jednání Komise pro občanské záležitosti ze
dne 5. 2. 2018. RO schvaluje uspořádání Setkání seniorů dne 22. 3. 2018 vzala na vědomí.

12.

Zápis z jednání Bytové komise

RO projednala Zápis z jednání Bytové komise ze dne
7. 2. 2018. Komise doporučila přiděl byt v č.p. 501 paní
A. Dudové, byt v č. p. 466 slečně K. Dospělové, byt
v č. p. 445 paní H. Gaherové (výměna), byt v č. p. 460 paní
M. Hůlkové. Příští jednání komise proběhne 7. 3. 2018
od 16 hodin.
RO Zápis z jednání Bytové komise ze dne 7. 2. 2018
vzala na vědomí. RO přidělení bytů dle doporučení
Bytové komise ze dne 7. 2. 2018 schválila.

15. Zpracování výzev pro podání nabídek
RO projednala požadavek na vyhotovení výzev k podání
nabídek na veřejné zakázky. Budou zpracovány výzvy
k podání nabídek na tyto veřejné zakázky: dokončení
fasády na budově radnice, úprava okolí radnice – II. etapa,
oprava chodníku na návsi (v úseku od obecní policie ke
křižovatce U Libuše), oprava pomníku obětem 1. a 2. světové války, revitalizace parku u Společenského domu
– II. etapa, vodovod ke kostelu.
RO zpracování a zveřejnění výzev uvedených ve zprávě schválila.

16.

Žádost – Spolek Májovníků

RO projednala žádost o bezplatné zapůjčení sálu ve
Společenském domě Strašice pro potřeby konaná
tradičních staročeských májů, které proběhnou 19. 5. 2018.
Májovníci dále požádali o ﬁnanční příspěvek na zaplacení
zapůjčených krojů.
RO konání akce Staročeské máje ve Strašicích dne
19. 5. 2018 schválila. RO poskytnutí ﬁnančního
příspěvku na úhradu zapůjčených krojů dle žádosti
schválila.

17.

Podnájemní smlouva – K. Dezort

RO projednala žádost o možnost uzavření podnájemní
smlouvy na byt v č.p. 497 mezi K. Dezortem a D. Flajšhansem.
RO Podnájemní smlouvu na byt v č.p. 497 mezi Karlem
Dezortem a Danielem Flajšmanem s dobou trvání 1 rok,
a to od 1. 3. 2018 do 28. 2. 2019 schválila.

13. Rozbor hospodaření – MŠ Strašice
RO projednala Rozbor hospodaření MŠ Strašice za rok
2017. MŠ Strašice rovněž předložila plán oprav na rok
2018. MŠ Strašice navrhuje provést opravy v souvislosti
s novou tělocvičnou, opravy telefonní stanice a internetové
sítě, výměnu bojleru a další instalatérské práce. MŠ
Strašice vykázala zlepšený hospodářský výsledek za rok
2017 ve výši 56.753 Kč. MŠ Strašice požádala o převod
20 tis. Kč do fondu odměna a 36.753 Kč do fondu
rezervního.
RO Rozbor hospodaření a účetní závěrku MŠ Strašice
za rok 2017 schválila. RO Plán oprav MŠ Strašice na rok
2018 schválila. RO převod zlepšeného hospodářského
výsledku ve výši 56.753,05 Kč dle žádosti schválila.
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18.

Revokace usnesení – K. Dospělová

RO projednala návrh starosty obce ohledně zrušení
usnesení č. 47/02/17-6 a s tím souvisejících pronájmů
pozemků. Dle sdělení právního zástupce i tak nemohl být
právní akt platný, neboť byla v platnosti již dříve uzavřená
nájemní smlouva na stejný pozemek. RO doporučila
vyměřit daný pozemek a trvat na vyklizení pozemku.
RO usnesení č. 47/02/17-6 z jednání RO dne 8. 2. 2017
zrušila. RO zadání vyměření pozemku p. č. 1193/33
schválila.
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SETKÁNÍ SENIORŮ
Dne 22.března 2018 se ve velkém sále Společenského domu uskutečnila další akce Setkání seniorů.
V programu vystoupil za hasičský záchranný sbor
Ing. Karel Šnaiberk, přednášku o Brdech připravil
RNDr. Martin Lang. Krásným vystoupením doplnil
program dětský soubor orientálních tanců pod
vedením paní Lidmily Červenkové. K poslechu zahrála oblíbená kapela Cheznovanka.
Věříme, že se akce přítomným seniorům líbila a těšíme se spolu s nimi na další setkání.

Poplatky 2018 - UPOZORNĚNÍ
Poplatek za svoz komunálního odpadu ve výši 700 Kč/osobu
je třeba uhradit do 30. 6. 2018.
Pokud jste ve složité finanční situaci, rozložte platbu za členy
domácnosti do jednotlivých měsíců
(vždy musí být uhrazen poplatek v plné výši),
abyste předešli případnému zdvojnásobení poplatku.
Platba poplatku za svoz komunálního odpadu se řídí vyhláškou č. 4/2015.
Mgr. Tomáš Svoboda
Tajemník OÚ Strašice
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Zajímavosti ze ZŠ Karla Vokáče Strašice
za měsíc březen
Olympiáda z anglického jazyka
V úterý 27. února proběhlo v rokycanském gymnáziu
okresní kolo v olympiádě z anglického jazyka.
V mladší i starší kategorii jsme měli dva zástupce
z naší školy. Soutěžící musejí prokázat své znalosti
a dovednosti nejprve v poslechovém testu, po kterém
vzápětí následuje test, kde se projeví jejich schopnost
porozumět psanému testu a zároveň se ukáže, jak
dovedou používat anglickou gramatiku. Po těchto
testech postupuje do dalšího kola deset nejlepších
soutěžících.
Ve druhé části musejí holky a kluci předvést, jak
dokážou komunikovat v anglickém jazyce, čeká je
desetiminutový dialog s porotou, která hodnotí jejich
jazykovou pohotovost, plynulost, reakce na dané
otázky a zároveň úroveň jejich slovní zásoby a gramatické správnosti při rozhovoru. Všichni naši čtyři
zástupci se do užšího kola probojovali.
Nejlépe se dařilo Julii Horčicové z 9.A, která se
v konkurenci 16 soutěžících umístila na krásném
2. místě ve starší kategorii (8. a 9. tříd). Ve stejné
kategorii byl úspěšný i Jindra Veselý z 8.A, který
obsadil velmi pěkné 4. místo. V mladší kategorii
(6. a 7. tříd) se na medailové pozice dostala
Pavlína Převrátilová ze 7.A, která obsadila hezké
3. místo. Další zástupkyně ze 7.A Adriana Málková
nás rovněž potěšila 6. místem. Všem našim žákům
blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci
školy.
Mgr. Pavla Hrazdilová

Divadelní představení pro 1. stupeň
Dne 28. února navštívily třetí a čtvrtá třída se svými
třídními učitelkami plzeňské divadlo Alfa, kde se hrála
divadelní hra "Tajemný hrad v Karpatech".
Plzeňská adaptace slavného románu J. Verna byla
přizpůsobena fantazii dětského diváka a jeho touze
po dobrodružství. Příběh operní pěvkyně, do níž byli
zamilovaní oba hlavní hrdinové, byl kromě hraní
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proložen i tancem a videoprojekcí. Tajemný hrad byl
svědkem různých prapodivných událostí, nehod i
náhod, které nakonec vyústily v jeho obrovský
výbuch, čímž se všechny události a osoby vrátily opět
na své pravé místo a vše tak šťastně skončilo. Žákům
se hodinové představení velmi líbilo a dobře se při
něm bavili.
Mgr. Alžběta Kapolková

Přednášky PČR Rokycany
Na konci měsíce února absolvovala třída 8. A
přednášku o základech právního vědomí, kterou si
pro děti připravila opět paní nprap. Hana Kroftová,
metodička prevence PČR Rokycany. Žáci si
připomněli základní práva a povinnosti občana
a osvěžili si pojmy policejního názvosloví (trestný čin,
přestupek, nezletilý, mladistvý, nutná obrana, krajní
nouze, trestní sankce atd...). Dětem byly rovněž
objasněny základní principy trestního řízení.
Připomenuta byla rovněž povinnost chodců používat
za snížené viditelnosti reﬂexní prvky mimo území
obce, doporučuje se pro větší bezpečí i v obci. V úterý
dne 6. března proběhla v obou pátých třídách beseda
na téma "Mezilidské vztahy, prevence šikany
a kyberšikany". Pro děti to byla v tomto školním roce
v rámci prevence kriminality a sociálně patologických
jevů již druhá beseda. Žáci opět naslouchali s velkým
zaujetím a aktivně se zapojovali do diskuse.
Mgr. Naděžda Kahovcová

Okresní kolo v basketbale 2018
Na přelomu února a března proběhla okresní kola
v naší oblíbené sportovní disciplíně, kterou je
basketbal. Nejprve se do sportovní haly rokycanského gymnázia vydal tým chlapců. Kluci s přehledem
vyhráli svoji pětičlennou skupinu, když porazili
družstva z Mýta, Hrádku, Gymnázia Rokycany a rokycanskou ZŠ ulici Míru. Všechna jejich vítězství byla
jednoznačná a s vysokým skóre, což dokazuje jejich
výsledné skóre v tabulce 106:5! V semiﬁnále se
potkali s rokycanskou ZŠ T.G.M., kterou rovněž bez
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problémů porazili 18:4. Ve ﬁnále nás čekal náš
největší rival, tým ZŠ Jižní předměstí z Rokycan, který
nastoupil do posledního zápasu s velkým nasazením.
Naši kluci však hráli technicky naprosto výborně
a v klidu, takže si svým skvělým herním projevem
a výsledkem 10:4 opět po roce vybojovali zlatou
medaili a postup do krajského kola, které proběhlo
koncem března v Domažlicích.
Děvčata, která klukům ze školních lavic na dálku
fandila, se rozjela bojovat o medailové pozice hned ve
čtvrtek 1. března. Jejich výkon byl rovněž výborný,
holky postupovaly do semiﬁnálových bojů z druhého
místa ze své skupiny, kde porazily týmy Radnic
a Hrádku a jediné družstvo, které je překonalo, bylo
z rokycanského gymnázia. V semiﬁnále se děvčata
střetla s týmem ze ZŠ Jižní předměstí z Rokycan. Byl
to nervy drásající zápas, naše lvice bojovaly srdíčkem
a nakonec si velmi těsným výsledkem 4:2 vybojovaly
postup do ﬁnále. Ve ﬁnálovém boji o první místo se
opět setkaly s týmem z rokycanského gymnázia.
Holky z gymplu byly ale lepší, a i přesto, že to naše
dívky nevzdaly, podlehly gymnazistkám 8:12.
Nicméně stříbrná medaile na našich hrudích nás
také zahřála.

1. místo - basketbal hoši

2. místo - basketbal dívky

Mgr. Pavla Hrazdilová
Musím konstatovat, že naši sportovci opět dokázali,
že jsou velkými bojovníky a že si vysloužili svými
výkony respekt - dokazují, že i naše malá škola může
konkurovat školám s daleko větší žákovskou
základnou. Jsme na ně s panem učitelem Mgr. Jiřím
Monhartem, který má na jejich úspěchu také velký
podíl, náležitě hrdi. Proto děkujeme za skvělou
reprezentaci, bojovnost, férovost, dovednost a neutuchající sportovní elán našim borcům.
Reprezentovali nás:
Tomáš Kunc, Honza Peterek, Jan Dezort,
Štěpán Košťál, Alex Kupec, Vašek Stupka,
Michal Šiman a Dan Hargaš.
Kačka Urxová, Kačka Valečková,
Tereza Sklenářová, Adriana Belušková,
Pavlína Převrátilová, Eliška Krchovová,
Justýna Rosívalová, Kačka Horčicová
a Miluška Červenková.
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Lyžařský výcvikový kurz
Ve dnech 4. - 9. března proběhl pro žáky sedmého
ročníku tradiční lyžařský výcvikový kurz. Sedmáky
doplnilo několik žáků z 8. a 9. třídy. V letošním roce
byli účastníci ubytováni na Šumavě v Železné Rudě,
penzion Diana. První den byli lyžaři podle výkonnosti
rozděleni do tří skupin.
První družstvo s panem učitelem J. Monhartem
vyzkoušelo všechny sjezdovky, druhé družstvo s paní
učitelkou P. Hrazdilovou prošlo výukovou řadu na
mírnějším svahu u pomy.
Třetí družstvo s Luckou Hájkovou se učilo úplné
základy lyžování na svahu vedle chaty. Sněhové
podmínky byly výborné a také jídlo nám chutnalo.
První den odpoledne šlo třetí družstvo na běžky
a první a druhé pokračovalo ve sjezdovém lyžování.
V úterý dopoledne už všechna družstva trénovala na

strana 6

Baròák

STRAŠICKÝ MÌSÍÈNÍK

sjezdovce. Ačkoli předpověď slibovala srážky,
usmívalo se na nás sluníčko, což bylo velmi příjemné.
Ráno byl sníh dobře upravený a ztuhlý, takže se nám
lyžovalo báječně. Okolo desáté přišli zkušení lyžaři
z jedničky pomáhat začátečníkům ze třetího družstva,
bylo to pěkné a chvályhodné gesto. Na oběd jsme si
pochutnali na segedínském guláši. Po poledním klidu
vyrazilo první družstvo na běžky a druhé a třetí
družstvo pokračovalo ve výcviku na sjezdovce. Ve
středu nastaly nejlepší lyžařské podmínky za celý
týden. Z mraků vykouklo sluníčko, teploty něco málo
nad nulou a sníh skvěle upravený. Všechna tři
družstva procvičovala na sjezdovce získané dovednosti, natáčela se videa, udělali jsme si hromadnou
fotku a užili si zábavné formy lyžování. Po opět
chutném obědě následoval odpočinek na pokojích.
Odpoledne pokračovalo v podobném duchu a večer si
všichni užili promítání natočených videí a diskotéku.
Ve čtvrtek odpoledne si běžky užilo nejprve
dopoledne druhé družstvo, odpoledne první družstvo
- všichni se dobře vypořádali s pětikilometrovým
běžeckým okruhem, který byl terénně docela
náročný. Odpoledne ještě proběhla návštěva stanice
horské služby, spojená s přednáškou a prohlídkou
záchranářské techniky. Večer se konal zábavný večer
s názvem „Ruda má talent”, na který si každé družstvo
připravilo své veselé vystoupení. Všichni se skvěle
bavili!
Poslední páteční den se nesl v duchu balení a příprav
k odjezdu. Naposledy jsme si ještě vychutnali bohatou
snídani, napěchovali propocené věci do zavazadel a
vyrazili na sjezdovku k závěrečnému slalomu.
Tentokrát nám nepomáhali členové horské služby
jako na Bublavě, takže jsme si museli slalom postavit
sami. Závodu ve slalomu se zúčastnilo 34 žáků,
ostatní čtyři měli drobné zdravotní problémy. Sjezd
mezi hůlkami zvládli všichni, i noví lyžaři ze třetího
družstva ukázali, že se mohou klidně vyrovnat
ostatním, kteří už lyžují delší dobu. Nicméně
zkušenosti přece jen vyhrály:

Chlapci
1. místo Matouš Andrlík
2. místo Jan Peterk
3. místo Vladimír Dvořák
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Dívky
1. místo Kristýna Šoltysová
2. místo Kateřina Urxová
3. místo Pavlína Převrátilová
Po chutném obědě jsme se rozloučili s penzionem,
zamávali šumavským lesům a kopcům a začali se
těšit do náručí našich maminek a tatínků. Byl to zase
moc fajn týden, doufám, že jsme děti naučili nejen
lyžovat, ale i vychutnat si krásy zimy, zimních aktivit a
také umění dobrého soužití s vrstevníky “na jedné
lodi“.
Mgr. Pavla Hrazdilová

Matematický klokan
Dne 19. března proběhl na naší škole další ročník
mezinárodní matematické soutěže Matematický
klokan. Soutěžící jsou podle věku rozděleni do
kategorií: Cvrček (2. - 3. třída ZŠ), Klokánek (4. - 5.
třída ZŠ), Benjamín (6. - 7. třída ZŠ), Kadet (8. - 9.
třída ZŠ), Junior (1. - 2. ročník SŠ) a Student (3. - 4.
ročník SŠ). Soutěží se ve všech krajích naší republiky
v jednom termínu.Ve všech kategoriích soutěžící řeší
soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž
vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení.
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Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle
obtížnosti, za správnou odpověď získává soutěžící 3,
4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod
strhává.

Kategorie Kadet:
1. Markéta Culková
2. Jakub Nodžák
3. Alena Voříšková

9.A
8.A
9.A

Zápis dětí do 1. ročníku pro rok 2018/2019
Zápis dětí se uskuteční v pátek 13. dubna 2018
od 15,00 do 17 hodin a v sobotu 14. dubna 2018
od 10,00 do 12,00 hodin v Základní škole Karla
Vokáče ve Strašicích.
K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2011 do 31.
8. 2012. Dále děti, kterým byla při loňském zápisu
odložena školní docházka o jeden rok. Děti narozené
po 1. 9. 2012 do 31. 12. 2012 se mohou také dostavit k
zápisu, avšak o jejich přijetí do 1. ročníku bude
rozhodnuto na základě psychologického vyšetření.

Kategorie Benjamin:
1. Štěpán Kunc
2. Jakub Dušek
3. Karolína Smolová

6.A
6.A
7.A

Kategorie Klokánek:
1. Barbora Stryalová
2. Lucie Studničková
Veronika Studničková
3. Karolína Tomášková

4.A
5.A
5.A
4.A

Kategorie Cvrček:
1. Lucie Tomášová
2. Martin Kocábek
3. Michal Skuhrovec
Sabina Razímová
Robin Rosíval
Mgr. Olga Škardová

3.A
2.B
3.A
3.A
3.A

K zápisu rodiče vezmou: rodný list dítěte
Nebude-li dítě přihlášeno k zápisu ve shora uvedené
době, vystavuje se rodič - pěstoun nebo občan, jemuž
bylo dítě na základě soudního rozhodnutí svěřeno do
výchovy, postihu podle zákona o přestupcích,
v platném znění.
Mgr. Eva Válková, ředitelka školy
Do konce měsíce března proběhlo ještě několik
školních akcí a soutěží, o nichž budeme
informovat v příštím čísle:
• Krajské kolo v basketbalu žáků (Domažlice)
• Okresní kolo recitační soutěže (Rokycany)
– 10 žáků
• Krajské kolo v matematické olympiádě (Plzeň)
– Markéta Culková, 9.A
• Krajské kolo v zeměpisné olympiádě (Plzeň)
– Aleš Lejček, 7.A
• Exkurze do Techmánie Plzeň pro 6. a 7. třídy

MATEŘSKÁ ŠKOLA
VE STRAŠICÍCH OZNAMUJE
Zápis do MŠ ve Strašicích se uskuteční ve středu 9. května 2018 od 10.00 do 16.00 h
v ředitelně mateřské školy. Rodiče si s sebou vezmou rodný list dítěte. K zápisu se
dostaví všichni rodiče, kteří chtějí zapsat dítě pro školní rok 2018/19 a to i s nástupem
během školního roku. Přihlášku dítěte do MŠ si můžete stáhnout na našich webových
stránkách www.msstrasice.rokycansko.cz nebo ji vyplníte přímo v MŠ.
Informovat se můžete na telefonním čísle 371 793 108.
Ředitelka MŠ Jana Mrázková
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strana 8

Baròák

STRAŠICKÝ MÌSÍÈNÍK

Program rozvoje obce 2015-2018 – II.
Ing. František Nerad – zastupitel (Alternativa)
Program rozvoje obce je materiál, který má občanům
ukázat, jak se bude jejich obec rozvíjet. Není to papír, který
si může vymyslet kdokoli, jakkoli, ale je to podklad, který
schvaluje Zastupitelstvo podle zákona o obcích. V dubnu
roku 2015 jsem napsal o této věci v Barňáku takovou úvahu
o tom, jak se udělal Plán rozvoje obce pod současným
vedením, které sepsalo seznam investic, které mají lidi
upokojit a vykreslit jim světlé zítřky. Jenže bez návaznosti
na ﬁnanční možnosti obce, bez časových souvislostí.
V zákoně o obcích je toto:

Díl 2 – Pravomoc zastupitelstva obce - § 84
(1) Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících
do samostatné působnosti obce (§ 35 odst. 1).
(2) Zastupitelstvu obce je vyhrazeno
a) schvalovat program rozvoje obce,
b) schvalovat územní plán obce a regulační plán28)
a vyhlašovat jejich závazné části obecně závaznou
vyhláškou,
c) schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce,
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Už umístění tohoto bodu v zákoně ukazuje na důležitost
tohoto bodu. Současně s tím neoddělitelně souvisí i ty další
body – tedy územní plán a ﬁnancování toho rozvoje a možnosti pro jejich další rozvoj, podnikání, zábavu a případně
i pomoc, kdyby se něco v jejich životě nebo okolí pokazilo.
Zcela logicky by měli občané vidět a vědět, jak bude obec,
ve které bydlí, vypadat a co pro ně bude vedení obce dělat
v nějakém delším výhledu. Jestli mají dále zůstat v té obci,
ve které žijí, nebo ve svých výhledových plánech pomýšlet
na to, zda z té obce odejdou. Už totiž není doba, kdy byli
lidé vázáni na „svoji“ obec majetky či socialistickým centrálním plánováním života jednoho každého z nás. Skončilo období, kdy se stavěla většina bytů centrálně řízeným
stavebnictvím, podniky se stavěly na základě centrálního
plánování. Už nastala doba, kdy není až takový problém
najít si bydlení jinde, kde pro ně jiná obec nebo město
připraví lepší podmínky pro život, kde mají větší možnost
získání práce, která jim lépe vyhovuje, kde jen neslibují, ale
konají. Tehdy předložila Rada obce tento papír. Již tehdy se
na jednání ZO (26. února 2015) zeptalo několik zastupitelů, jak je tento program navázán na ﬁnanční možnosti
obce:
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J. Hahner - Předkládáme k projednání Program rozvoje
obce Strašice na roky 2015-2016. Tento dokument je
předkládán jako pracovní materiál, který obsahuje plán
investičních akcí v následujících letech. Přednesl návrh
usnesení a otevřel rozpravu.
F. Kubů – k otázce bezpečnosti. Obecní strážníci budou
hlídat státní les?
J. Hahner – nebudou, ale pokud by tam došlo k nějakému
přestupku, tak to budou řešit jako na území obce.
F. Kubů – zpracovaná projektová dokumentace, předpokládám, že to již je hotovo. Je tam rekonstrukce hráze
Dvorského rybníka. Jak je to tam majetkově?
J. Hahner – hráz je obecní, rybník Colloredo Mansfeld.
F. Kubů – jak jsou tam ty jednotlivé akce – dětské hřiště
u SD a v MŠ – jsou na to peníze
v rozpočtu?
J. Hahner – zatím ne, ale ředitelka MŠ si požádala o navýšení rozpočtu, takže něco může zaplatit z rozpočtu, co je
určen pro školku a počítá s tím. Chceme ale požádat
o dotaci, tak uvidíme, jak to dopadne.
F. Kubů – zateplení domu č.p. 558-9. Máme to v rozpočtu?
Slyšel jsem, že to nájemníci nechtějí.
J. Hahner – dříve to odmítali, nyní to chtějí. Jinak v rozpočtu to je, bude se to hradit z rozpočtu bytové správy.
F. Kubů – postupná revitalizace zeleně v obci? Máme to
v rozpočtu.
J. Hahner – nějaké peníze jsou již v rozpočtu na rok 2015,
ale nebude to mnoho, musí se připravit podklady.
F. Kubů – oprava místních komunikací, našel jsem pouze
100 tis. Kč. Na revitalizaci návsi 1 mil. Kč?
J. Hahner – ano to je správně.
F. Kubů – dokončení domova pro seniory, to bude platit
obec?
J. Hahner – obec bude hradit pouze předávací stanici na
teplo. V rozpočtu zatím ﬁnance nejsou, budeme to řešit
společně s ﬁrmou Služby obce Strašice.
F. Kubů – rozšíření kamerového systému.
J. Hahner – zatím tam peníze nemáme, ale zatím bych to
neřešil.
F. Kubů – pokud máme plán, musíme mít na to peníze,
jinak je to cár papíru.
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Mgr. Kantor – pokud budou nějaké peníze z prodeje, jsou
peníze na všechno.
Ing. Nerad – mám podobné připomínky jako pan Kubů.
Pokud máme plán, tak máme mít k tomu ﬁnance, to mělo
být v té tabulce. Tam jsou pouze roky. Například zateplení
558-559 má stát 3,8 mil. Kč, ale já je v rozpočtu nevidím.
J. Hahner – říkal jsem, že to bude platit bytová správa
z odvodu z hospodářské činnosti. Pokud se vám to v tom
plánu nelíbí, tak to vyškrtněme.
J. Hladová – do rozpočtu se dává pouze to, na co je smlouva.
J. Hahner – jedná se o návrh akcí, které by se měly dělat.
Ing. Nerad – posledně p. Štych řekl, aby se k tomu dali
i ﬁnance, v tomto dokumentu to není.
Je to jako kdyby se házel hrách na stěnu. V únoru 2018
předložila Rada obce vyhodnocení plnění Plánu rozvoje
obce a popravdě řečeno, ten „rozvoj“ jde poměrně pomalu.
Z mého pohledu, když jsem zažil plánování a plnění
nějakých programů jak na Ministerstvu vnitra ČR, tak
později ve světoznámé stavební ﬁrmě, je to hodnocení dost
pochybné. Řeší se to každoročně velmi jednoduchým
způsobem. Přepíše se datum plnění a je to vyřešené.
Jenže takto se prostě investice neplánují. Kdybych ve ﬁrmě
předložil takovýto plán rozvoje, vyletěl bych na hodinu. Lze
celkem pochopit, že na všechno nejsou peníze. Jenže pak
buď musíme podle těch peněz rozložit investici do let, nebo
ji prostě neplánovat a udělat jednu až do konce a ne
rozdělat všechny a pak čekat, jestli ji možná někdy
dokončíme. Na mnoho těch věcí z toho papíru jsou na
radnici projekty a ceny jsou známé a nebyl by problém ke
každé té akci ty peníze dopsat, aby lidé viděli, co bude kdy
hotové. Tohle není plánování, ale ničení papíru
nesmyslnými sliby, o kterých nejsou přesvědčeni ani jejich
tvůrci. Plán se vždy dělá proto, aby se plnil a ne jen
přepisoval, případně se původní investice ve schváleném
Programu změnila na něco jiného, než Zastupitelstvo
schválilo (viz. optimalizace tepelného hospodářství nebo
Penzion pro seniory, místo Domu pro seniory, oprava
radnice atd.). Plán přeci není nějaká „cochcárna“ kam si
může každý napsat, co chce, datum jaký chce!

strana 10

Baròák

STRAŠICKÝ MÌSÍÈNÍK

Zastupitelstvo přeci není soubor lidí, kterým se může
předložit cokoli a musí jim být jedno, jestli se do sadu sází
jablka nebo hrušky. Další věcí, která vyplývá z těch dvou
tabulek je problematika „salámování“ těch veřejných
zakázek, které se pohybuje na hraně zákona o veřejných
zakázkách. No a důvěra voličů, kteří věří slibům těch, které
volí se dá sliby sice snadno získat, ale skutky velmi rychle
ztratit. (Pozn.: právě slyším v rádiu, jak odstupuje
z mandátu bývalý premiér ČSSD Sobotka)
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Tyto novější tabulky našeho Programu „rozvoje“ obce
ukazují spíše na myšlenkový chaos, než na plán, jak zpíval
kdysi v dobách centrálního plánování Zdeněk Merta: Kecy,
kecy, kecy…… Pravda, byly na to tehdy nástroje. Zakázali
mu tehdy zpívat! V bibli je tuším napsána jedna příhodná
věta: Podle skutků poznáte je.
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„Několik vět“ k rejdům intelektuála
Martina Langa ve Strašicích
(odpověď panu Ing. Františku Neradovi – Barňák březen 2018)
Dostalo se mi té cti, že jsem se v příspěvku p. Ing. Františka
Nerada (Rozpočet obce na volební rok 2018, Barňák,
březen 2018, str. 13, 14) ocitl ve víru místních politických
problémů ve Strašicích. Nikoli vlastním přičiněním – nikdy
jsem se totiž jako zaměstnanec Obce Strašice do místní
komunální politiky nepletl, nepletu a plést nebudu. Dovolil
jsem si však vyjádřit se ke kritice problematiky, jež zasahuje
do mé organizační působnosti, totiž k hospodaření
Společenského domu, údajně netransparentnímu, jakož
i ke kritice náplně Barňáku. Pravda, volil jsem poněkud
rozmarnější tón. Pana zastupitele se to zjevně, a soudě
podle jeho alergické reakce i citelně dotklo.
Zařadil jsem se tak do dobré společnosti nejen zastupitelů,
ale i kolegů, jež si pan inženýr již dříve napíchnul na hrot
tužky, resp. podložil si jimi zlobně obouchanou klávesnici
počítače. Rád bych mu však touto cestou připomněl, že i
kritika může být podrobena kritice. Věcné, byť odlehčeně
napsané. Tím jsem se ovšem v jeho očích stal kryptokomunistou („kdo nejde s námi, jde proti nám“) a příslušníkem
„TZV. demokratické strany“, jak se snaží implikovat veřejnosti.
O restauraci ve Společenském domě, na niž se najednou
odvolává, přitom nebyla v původním příspěvku, pana
Nerada (na nějž jsem byl povinen reagovat jako vedoucí
muzea, pod nějž nyní organizačně spadá celý kulturní
odbor) ani zmínka. Restaurace je totiž pronajatá
soukromému subjektu, a do jejího provozu nejsme na

„kultuře“ příslušní zasahovat. Moje řeč se týkala pouze
napadeného „netransparentního“ rozpočtu, ničeho víc,
ničeho míň. Je úsměvné, že v březnovém Barňáku pan
Nerad ilustruje lesk a bídu bývalého PDA fotograﬁí z minulosti, která nemá se současným stavem objektu nic společného. Dnes se celé nejbližší i vzdálenější okolí proměňuje, což určitě zaznamenal i nevidomý. K mnohem
lepšímu, se zázemím pro kulturu (jeviště pod širým nebem)
i k vyžití dětí (hrací park). Je to jen další ukázka českého
přísloví, že kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde. Použití
starokomunistického hesla se dá snadno obrátit proti
pisateli, a to stejně demagogickým způsobem. Jak sám
píše, letošní rok je volební - a tak je asi nutné vytáhnout do
boje „Za lepší zítřky!“, když už tak miluje tuhle terminologii.
Vůbec mu nedochází, že se tím dostává do prostředí
povídek Haška Jaroslava o časech obecních voleb
a lokálních časopisů v dobách c. a k. mocnářství. A tak jen
očekávám, kdy se před radnicí objeví na silnici nápis
vyvedený metrovými písmeny vápnem, asi jako o Májích:
„Bývalý starosta žere kočky!“
Tento můj příspěvek v tomto duchu a na toto téma je
v Barňáku poslední. Nebudu zde nadále s panem zastupitelem trollovat. Na to není čas, který radši věnuji věcem
smysluplnějším. Závěrem bych pana Ing. Františka
Nerada požádal, aby si laskavě aktualizoval mou politickou
příslušnost. Možná mu někdo věci znalejší napoví, že žádná není…
Martin Lang

Obec Strašice pořádá Zájezd do Hohenfelsu (Wandertag)
Vážení spoluobèané,
Komise pro partnerské obce Vám letos opìt nabízí velmi zajímavou a zábavnou turistickou akci, poøádanou
partnerskou obcí Hohenfels v Bavorsku. V letošním roce jsme se rozhodli zúèastnit se oblíbené akce Wandertag,
která zahrnuje turistické trasy - 5km, 10km a 20km.

Akce probìhne v sobotu 28. dubna 2018
V pøípadì zájmu obèanù bude vypraven autobus, který bude ze Strašic od budovy radnice odjíždìt
v 7.00 hodin ráno. Zájemci hlaste se, prosím, co nejdøíve na obecním úøadì nebo v místní knihovnì,
nejpozdìji však do 25. dubna 2018.
Telefonní èísla a emailové adresy:
V pøihlášce uveïte jméno, adresu a telefonický kontakt.
obecní úøad: 371 793 101 nebo 371 793 102, obec@strasice.eu / knihovna: 371 793 400, info@knihovnastrasice.eu
Cesta autobusem bude hrazena obcí Strašice.
Nezapomeòte na obèanský prùkaz nebo cestovní pas. Doporuèujeme vzít si svaèinu a pøimìøené kapesné.
Mgr. Pavla Hrazdilová, pøedsedkynì Komise pro partnerské obce
Duben 2018 - ROČNÍK XXV
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Z dějin zahrádkářů ve Strašicích - 57 část
Zrod a svědci dnešního Českého zahrádkářského svazu,
základní organizace ve Strašicích.
K významným etapám Českého zahrádkářského hnutí
náleží jeho sjednocovací proces zahájený ještě před
ukončením 1. světové války, když 28. února 1917 byl
založen Ústřední svaz spolků pro zakládání zahrádkářských kolonií v Republice československé se sídlem
v Praze, Jungmannova 19. Poválečné období v nově
vzniklé Československé republice se vyznačovalo
vznikáním nových spolků, jejichž sloučení jednala 5. valná
hromada dne12.3.1939. Od roku 1940 byl sjednocovací
proces zahrádkářských svazů prosazován ministerstvem
zemědělství s odůvodněním, že nelze poskytovat podporu
roztříštěné organizace. Šlo o sloučení organizací Radost
ze života a Ústředního svazu zahrádkářských kolonií spolu
s Ústředním sdružením v nový celek. Likvidační schůze
10. 1. 1943 byla současně ustavující schůzí nové organizace nazvané Svazem zahrádkářů, který na svém sjezdu
27. 2. 1944 ustavil odbor majitelů rodinných zahrádek
a majitelů koloniálních zahrádek. Na Moravě vyvíjela v té
době činnost řada okrášlovacích spolků. V Brně působilo
ústředí Svazu zahrádkářů a přátel přírody, které ovlivňovalo všechny spolky v moravskoslezských zemí, až do
slučovací konference konané 3. 10. 1948, kdy splynuly
v jeden celek.
V době okupace Československa byl spolkový život omezován a sjednocovací proces pozastaven. Vlastenecké
důvody bránily některým spolkům ke sloučení se Svazem
zahrádkářů. Vznikla tak situace, kdy takřka ve všech
velkých městech existovaly zahrádkářské spolky s desítkami organizací. Některé z nich se snažily zachovat si
samostatnost i v nových poměrech po osvobození. Dne
21. 10. 1945 se konal II. sjezd Svazu zahrádkářů, který měl
již 29.840 členů a vyzýval k dalšímu sjednocení hnutí
zahrádkářů. Výzva se setkávala s úspěchem především u
nově založených organizací. V zájmu vyhovění kolonistům
zřídil Svaz zahrádkářů 15. 1. 1947 odbor kolonistů, v němž
každá kolonie byla zastoupena dvěma členy.
Dne 30. 10. 1947, po sedmileté přestávce v činnosti, se
sešel v Praze Ústřední svaz spolků pro zakládání
zahrádkových kolonií. Ústřední svaz odmítl sjednocovací
snahy a zdůrazňoval hájení ochrany práv Kolonistů před
povinnostmi. Kolonisté však postupně přecházeli do Svazu
zahrádkářů, čímž byly vytvářeny předpoklady pro „valný
sjezd“, kterého se zúčastnilo 147 delegátů ze 115
organizací přídomních zahrádkářů a 32 zahrádkových
kolonií. Sjezd se konal 28. 3. 1947. Jeho přínos spočíval v
návrhu změny názvu na Jednotu zahrádkářů, ve jmenování likvidačního výboru a vytvoření několika odborných
komisí. Proces válečné a poválečné organizační
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nesourodnosti zahrádkářské organizace byl překonán
11. ledna 1948 ustavující valnou hromadou Jednoty
zahrádkářů. Jednotná zahrádkářská organizace
odpovídající evropskému kontextu a speciﬁckým potřebám
československého zahrádkářského hnutí však ještě
dosažena nebyla.
Řešení tohoto úkolu bylo nastoleno poté, co Národní
shromáždění ČSR přijalo zákon č.68/151 Sb., o právním
uspořádání politických, masových i zájmových organizací
v Československu. V souladu s tímto zákonem bylo
26. 2. 1956 státními a politickými orgány rozhodnuto o
převedení Jednoty zahrádkářů, nejpočetnější zahrádkářské organizace, na celostátní organizaci. Byl to současně
podnět, aby Jednota zahrádkářů spolu s ministerstvem
zemědělství a vnitra zpracovaly návrh nových stanov.
Po širokém připomínkovém řízení na všech stupních
zahrádkářské organizace vydalo ministerstvo vnitra
26. 3. 1957 pod čj. NV/2-2524/57 rozhodnutí o jejich schválení, o zániku Jednoty zahrádkářů a přeměně v novou
organizaci s názvem Československý svaz zahrádkářů a
ovocnářů. Tento název byl VI. sjezdem ČZS, vzhledem k
převaze zahrádkářské činnosti a vytvoření Slovenského
zahrádkářského svazu, změněn dne 25. 11. 1979 na
Český zahrádkářský svaz.
Původní zahrádkářské tradice jsou součástí společenského vývoje a odrážejí jeho kladné i záporné stánky. Neméně
důležitým stabilizačním činitelem ČZS byla jeho transformace spočívající v přizpůsobení organizace, vnitřního
života a ekonomických podmínek společenským podmínkám demokratizačního procesu. V této souvislosti byly
přijaty nové Stanovy ČZS, schválené ministerstvem vnitra
ČR 4. 1. 1995, které posilují právní subjektivitu všech
stupňů řízení a poskytují ji také ZO ČZS, kterým podstatně
zvyšují pravomoci.
Na základě rozhodnutí představenstva republikové rady
ČZS byla v roce 2010 vydána brožura, která zahrnuje
veškeré základní vnitrosvazové předpisy. Oﬁciální název
zní: Český zahrádkářský svaz, o.s. Svaz je dobrovolné,
nepolitické, samostatné občanské sdružení zájemců
o zahrádkářskou činnost podle zákona č.83/1990 Sb.,
o sdružování občanů, v plném znění. Stanovy Českého
zahrádkářského svazu vstupují v platnost schválením
republikovou radou ČZS dne 12. prosince 2009. Stanovy
registrované MV ČR dne 21. 12. 2005 pod čj. VSP/12622/90-R se ruší. Nové stanovy byly registrovány MV ČR
dne 11. 1. 2010 pod čj. VSP/1-2622/90-R.Toto znění
zahrnuje opravy schválené podle § 19 odst. 2 písm. b)
stanov představenstvem RR dne 8. 4. 2010.
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O zrodu ČZS a jeho vývoji v naší organizaci před 107 roky,
svědčí a jsou důkazem, jen některá dochovaná razítka,
kterých bylo v dobách přeměn a změn užíváno. Takto je

vše zapsáno v kronice spolu, a i dnes je třeba si
připomínat uchovávat naše tradice. ČZS – M. Hofman

Muzeum a strašická kultura na prahu jara
RNDr. Martin Lang, Mgr. Tomáš Makaj
Ve chvílích, kdy píšeme tyto řádky, to na jaro moc
nevypadá. Sice přestává mrznout, ale vločky pořád
poletují, ačkoliv ptáci již začali zpívat a na komín
někdejšího mirošovského zámeckého pivovaru se vrátili
čápi. Inu, březen, za kamna vlezem, duben, ještě tam
budem(?). V muzeu, knihovně, všude, kde se snažíme
o strašickou kulturu to o zimním spánku rozhodně není.
Protože do minulého Barňáku se nám souhrnná zpráva
nevešla, povíme vám o celkovém dění v trochu delším
časovém horizontu, než bývá obvyklé.

medailonů a plaket z díla předních sochařů a modelérů
19. a 20. století z Komárova a Klabavy. K vysloveným
raritám náleží válečný hmoždíř („litina za mosaz“),
oplatnice s reliéfem komárovské vysoké pece v činnosti,
anebo lesnický kloset odlitý ve Strašicích. Panely se
stručným představením podbrdských železářských
podniků graﬁcky působivě zpracoval Richard Rotter.
Výstava potrvá dokonce dubna, 11. 4. se uskuteční od
11 hodin komentovaná prohlídka, na kterou srdečně
zveme.

Počátkem února zasedla Kulturní komise Rady obce, aby
projednala celkový plán letošního roku s požadavky do
obecního rozpočtu. Zasedne znovu 9. Dubna, po
schváleném rozpočtu, a v příštím čísle Barňáku pak
budeme moci přinést čtenářům časový plán kulturních akcí
v obci.
V sobotu 10. dubna proběhla ve Výstavní síni vernisáž
fotograﬁí Petra Dvořáka nazvaná „Brdská příroda“. Přišlo
na ni ca 30 návštěvníků, kteří si se zájmem prohlédli nejen
vstavené snímky (podle autora „amatérské“, ale podle nás
velmi slušné úrovně), ale poslechli si i kapelu, v níž
účinkoval i autor, P. Dvořák. Výstava potrvá dokonce
dubna.
Další výstavu, tentokrát mimo prostory našeho muzea,
jsme otevřeli ve Valdštejnském paláci, sídle Senátu
Parlamentu ČR. Nese název „Podbrdská litina – Umění
i řemeslo“. Výstavu uspořádala senátorka doc. MUDr.
Milada Emmerová, CSc., autorsky byla svěřená
Dr. Martinu Langovi. Vernisáž proběhla ve veřejně
přístupné Výstavní síni Senátu a v Zaháňském salonku
1. března za velkého zájmu veřejnosti. Výstavu tvoří
opravdu vzácný soubor umělecké i řemeslné litiny ze
sléváren našeho brdského regionu, ze Strašic, Holoubkova, Komárova a Klabavy. Drtivá většina vystavených
artefaktů pochází z muzejních depozitářů a jejich veřejné
předvedení je neobvyklé. Kromě sbírky našeho muzea
jsme si zapůjčili materiál od Národního technického muzea
v Praze a Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech –
pobočky Západočeského muzea v Plzni. Výstava tak byla
velmi náročná přípravou i logisticky. K nejpěknějším
vystaveným předmětům patří série portrétních bust,
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Akci lze hodnotit i jako úspěšnou prezentaci Obce Strašice
v hlavním městě. Výstavu navštěvuje i velké množství
zahraničních návštěvníků.
Závěr února se nesl ve znamení našeho muzea na
rozhlasových vlnách. S redaktorem Pavlem Hallou
besedoval ve večerních hodinách 22. 2. Martin Lang
o Brdech v pořadu „Co vás zajímá“. S ním pak natočil i dva
terénní hlasové vstupy – jeden na Bílé skále (na Bambuli)
u Strašic, druhý na Homberku u Příkosic.
Sobota 2. února proběhla ve znamení Obecního plesu.
Program ve Velkém sále Společenského domu a prostorech restaurace připravila Kulturní komise ve spolupráci
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s kulturním odborem. K tanci hrála osvědčená kapela
Signál, zajímavé a působivě scénicky zpracované
předtančení obstaralo dívčí taneční kvarteto Siderea
Praha. Ples byl slušně navštíven, ale „narváno“ nebylo.
Asi zafungovala i „konkurence“ koncertu skupiny Pumpa
Na Poště…
V druhé polovině března se naše muzeum opět prezentovalo přednáškami v kulturním klubu Labe v Hořovicích
v rámci projektu „Science kavárna“. Věnovali jsme se opět
historii. Tu nejdávnější, téměř 700 milionů let starou
představil M. Lang v přenášce „Na úsvitu života“. Jednalo
se o dobu neoproterozoika, období, kdy vznikala s pomocí
drobných zelených organismů, stromatolitů, počáteční
kyslíkatá atmosféra na Zemi a současně se ukládaly
i černé pyritické (kamenečné) břidlice, díky nimž v 19. století vyrostl na severním Podbrdsku prosperující průmysl
anorganické chemie. Druhou přednášku, tentokrát
o brdské archeologii, nazvanou „Brdy archeologické“,
přednesl Mgr. Tomáš Makaj. Představil brdskou archeologii
a její osobnosti od obrozeneckých let po současnost,
věnoval se nalezištím i jednotlivým nálezům a závěrům
z nich učiněných od paleolitu (starší doba kamenná) po
středověk. Veřejně představil jím učiněný nález paleolitického úštěpu na Brdech, v širším okolí Strašic. Kde
přesně, to zatím neprozradíme. Znamená to však velký
posun v datu osídlení severní strany Brd a naší vrchoviny
vůbec. Pravděpodobně se jedná o magdalenien, tedy dobu
lovců sobů.

Komise pro občanské záležitosti ve spolupráci s kulturním
odborem uspořádala první letošní Setkání seniorů ve
Velkém sále Společenského domu. Program byl bohatý.
Tančily děti z taneční skupiny paní Lidmily Červenkové, jež
se uvedla i svým velmi zajímavým a působivým sólovým
vystoupením s názvem „Křídla“. Osvětovou část programu
zajistil Ing. Karel Šnajberk přednáškou z požární ochrany
a prevence, přednášku o nejstarší historii Brd měl M. Lang.
Celé odpoledne a podvečer zajišťovala skvělou náladu
účastníků setkání dechová kapela Cheznovanka.
Neměli bychom zapomenout ani na programy věnované
našim dětem. V této souvislosti bychom rádi uvedli, že na
všech následně uvedených programech se výrazně
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podílela Pionýrská skupina Trojlístek, která je naším
předním spolupracovníkem při tvorbě, realizaci i organizačního zabezpečení při práci s dětmi vůbec. Patří jim za to
náš velký dík! V uplynulém období proběhl Jarní řemeslný
jarmark, literárně zaměřená Noc s Anderenem i Strašická
RC Rallye. Prvně jmenovaná akce se konala před Základní
školou Karla Vokáče, druhá v Místní knihovně a třetí ve
Velkém sále Společenského domu. Zastavme se podrobněji alespoň u Noci s Andersenem. Děti navštívil a vyprávěl
jim pohádku, kterou doprovázel svými kresbami, kreslíř
a literát Vojtěch Jurik, působící pod pseudonymem Vhrsti,
mj. autor známého TV Večerníčku „Bílá paní na hlídání“.
Na konci března se Brdy a Podbrsko ocitli opět o krůček blíž
k realizaci projektu „Geopark Joachima Barranda“. Je to
trochu delší historie. Již před dvěma roky jsme přišli s
myšlenkou geoparku Brdy, ovšem tehdy jsme narazili, dalo
by se říci, na nezájem v „horních patrech“. Loni ovšem
myšlenku oprášilo Ekologické centrum Orlov s tím, že by
využilo stagnující projekt Geoparku Joachima Barranda,
který rozpracovalo Národní muzeum v Praze. Ke stávající
části projektu, který pouze zahrnoval východní a střední
část regionální geologické struktury barrandienu připojil
Střední a Jihozápadní Brdy a k nim i rokycanskou a plzeňskou část i jih rakovnického okresu. V tomto smyslu
M. Lang dopracoval seznam a charakteristiky tzv. klíčových
lokalit, který zahrnuje především Národní přírodní
památky, geologicky významné Přírodní rezervace a výběr
z Přírodních památek uvedeného území. Geopark ovšem
zahrnuje i význačné či charakteristické kulturní dědictví,
zejména památky, a tak se seznam rozšířil i o ty „naše“.
V tisku je další kniha Tomáše Makaje a Petra Prokůpka „
Rokycany a okolí v obrazech. Během dubna by měla být
k dispozici na standartních prodejních místech. Kniha
vychází v rámci Brdské edice pod nakladatelstvím Baron.
V Brdské edici se již blíží do ﬁnále rozsáhlá publikace
o Klabavě, která je dílem Jaromíra Sofroně, Josefa Buřiče
a v neposlední řadě Tomáše Makaje. Vydána by měla být
na přelomu května a června tohoto roku. Během následujících měsíců pak budeme připravovat strašický kalendář
na rok 2019 a drobnou publikaci o školství ve Strašicích.
Na konci března proběhla v Jincích schůzka organizací
zainteresovaných v tvorbě naučných stezek na Brdech
v Jincích se studenty Západočeské univerzity, kteří navrhli,
v souladu s Interpretačním plánem CHKO Brdy, informační
systém pro naučné stezky. Tři studentské autorské týmy
prezentovaly své návrhy, a je třeba říci, že všechny byly
zajímavé, vkusné a instruktivní. Zúčastnění zástupci se
dohodli, že v první polovině se sejdou ve Strašicích ke
konečnému výběru vítězného projektu. S výsledky vás
seznámíme nejspíše již v příštím Barňáku.
Vážení a milí čtenáři, přejeme vám krásné vlahé a příjemné
jaro!
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