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Zápis z Rady obce č. 54/05/17 (31. 5. 2017)
J. Hahner, E. Buchová

Doklady a informace na vědomí
1. Informace
RO projednala přehled svezených tříděných odpadů za
1. čtvrtletí roku 2017. Firmou Odpady Bohemia s.r.o. bylo
celkem svezeno 19 tun odpadu (plasty, papír, sklo, kompozitní obaly).

Projednáno
1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě – TextilEco a.s.
RO projednala návrh znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o umístění a provozování kontejnerů mezi bývalou ﬁrmou
REVENGE a. s. a Obcí Strašice. Nově se ﬁrma jmenuje
TextilEco a. s. a sídlí na jiné adrese. Ostatní náležitosti
smlouvy zůstávají v platnosti.
RO Dodatek č. 1 ke Smlouvě o umístění a provozování
kontejnerů schválila.

2. Žádost o přidělení zahrádky
RO projednala došlé žádosti o přidělení zahrádky č. 54.
Na obecní úřad byly doručeny dvě žádosti o přidělení této
zahrádky.
RO přidělení zahrádky č. 54 žadateli dle žádosti
schválila.

3. Žádost o ukončení nájmu zahrádky
RO projednala o ukončení nájmu zahrádky č. 47. Smlouva
bude ukončena dohodou k 30. 6. 2017.
RO žádost schválila. RO záměr pachtu zahrádky
schválila.

4. Zápis z jednání Komise pro občanské
záležitosti
RO projednala Zápis z jednání Komise pro občanské
záležitosti ze dne 24. 4. 2017. Komise vyhodnotila průběh
setkání seniorů jako úspěšný, akce se zúčastnilo 91 občanů. Dne 21. května proběhlo vítání občánků, zúčastnit
se mělo 16 děti.
RO Zápis z jednání Komise pro občanské záležitosti
ze dne 24. 4. 2017 vzala na vědomí.

5. Výběrové řízení – zateplení domu
č. p. 558 - 559
RO projednala návrh ohledně zrušení výběrového řízení
na veřejnou zakázku „Zateplení BD s č.p. 558, 559 ve Strašicích“, vypsaného 4. 4. 2017. Vzhledem k tomu, že předložené nabídky byly dražší, než byla cena stanovena
projektantem, bude vypsáno nové výběrové řízení, kdy
budou osloveny jiné ﬁrmy.
RO zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku
„Zateplení BD s č. p. 558, 559 ve Strašicích“ vypsaného
4. 4. 2017 schválila.
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6. Rozbor hospodaření – Služby obce Strašice
s.r.o.
RO projednala předložený Rozbor hospodaření společnosti Služby obce Strašice s.r.o. k 31. 3. 2017. V 1. čtvrtletí byl
vytvořen zisk ve výši 2,259 mil. Kč, ten je však ovlivněn
sezónností výroby tepla, roční fakturací stočného v měsíci
lednu a dále vyúčtovanou spotřebou plynu za měsíc březen
v měsíci dubnu. Čistírna odpadních vod vykázala zisk
492 tis. Kč, skládka TKO 99 tis. Kč a tepelné hospodářství
1,741 mil. Kč.
RO Rozbor hospodaření společnosti Služby obce
Strašice s.r.o. k 31. 3. 2017 schválila.

7. Žádost o prominutí poplatku – R. Murtinger
RO projednala žádost ohledně prominutí poplatku za svoz
odpadu na rok 2017 pro osoby R. Murtinger, M. Murtinger,
E. Murtinger a F. Malinkovič. Rodina je dlouhodobě
v zahraničí.
RO žádost č. j. 781/17 schválila.

8. Zápis z jednání Komise pro partnerské obce
RO projednala zápis z jednání Komise pro partnerské obce
ze dne 25. 4. 2017. Komise se zabývala náhradním
programem za akci Wandertag, akce Wandertag se zúčastnil starosta Hahner, Mgr. Hrazdilová a Mgr. Kantor. Komise
dále jednala o možnostech fotbalového kempu v Markt
Hohenfels. Občané z Markt Hohenfels se zúčastní i letošního ročníku akce Bahna. Příští jednání komise proběhne
5. června.
RO Zápis z jednání Komise pro partnerské obce ze dne
25. 4. 2017 vzala na vědomí.

9. Zápis z jednání Komise pro rozvoj obce
Strašice
RO projednala zápis z jednání Komise pro rozvoj obce
ze dne 23. 5. 2017. Komise se zabývala nabídkou
společnosti ČEZ LDS s.r.o, komise doporučila prodej
elektrických rozvodů a zařízení elektřiny v areálu bývalých
kasáren. Dále se komise zabývala úpravou projektu
Rekreační a relaxační plochy na místě bývalého vojenského hřiště, z důvodu stanoviska dotčených orgánů bylo
nutné z projektu vypustit skatepark (ochranné pásmo VN).
Skatepark by měl být realizován v parku u společenského
domu.
RO Zápis z jednání Komise pro rozvoj obce Strašice
ze dne 23. 5. 2017 vzala na vědomí.

10.

Dodatek č. 1 – Window Holding a.s.

RO projednala návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Window Holding a.s. Předmětem dodatku je upřesnění ceny za dílo s ohledem na zjištěné méněpráce a vícepráce při výměně oken v mateřské škole (pákové ovladače
u 4 ks oken, bezpečností skla u 3 ks oken a 2 ks dveří,
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žaluzie do 3 ks oken). Cena bude o 4 tis. Kč nižší oproti
sepsané smlouvě o dílo.
RO s Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností
Window Holding a.s. schválila.

Zápis z Rady obce č. 53/05/17 (17. 5. 2017)
J. Hahner, E. Buchová

Doklady a informace na vědomí
RO projednala přehled společnosti EKO-KOM, a.s.
ohledně množství odpadu, který obec Strašice vytřídila
v roce 2016 a předala dále k využití. Za rok 2016 bylo
předáno k dalšímu využití 92,949 t odpadu.

Projednáno
1. Žádost – San Anton s.r.o.
RO projednala žádost společnosti San Anton s.r.o. ohledně
záboru pozemku na tankovce k prodeji jahod z nedaleké
plantáže a doplňkového sortimentu (ovoce, zelenina
z farmářské produkce). Prodej by probíhal od 1. 6.
do 31. 8. 2016.
RO záměr pronájmu části pozemku p.č. 2062/3
schválila.

2. Žádost o pronájem pozemku – J. Samitán
RO projednala žádost ohledně pronájmu části pozemku
p.č. 1986, který je využíván jako zahrádka.
RO pacht dle žádosti schválila.

3. Nabídka společnosti PasProRea s.r.o.
RO projednala nabídku společnosti PasProRea s.r.o.
ohledně zpracování pasportu komunikací a dopravního
značení v obci. Tento dokument nemá obec zatím
zpracován a bývá požadován jako podklad při žádostech
o dotace na opravy komunikací v obci. Cena po odečtení
slevy činí 101.745 Kč bez DPH.
RO nabídku společnosti PasProRea s.r.o. č. 105/2017
schválila.

4. Žádost o splátkový kalendář – č. j. 809/17
RO projednala žádost o možnost sepsání splátkového
kalendáře na úhradu pořádkové pokuty udělené Komisí pro
projednávání přestupků ve výši 5.000 Kč.
RO splátkový kalendář se splátkou 500 Kč s termínem
sepsání 31. 7. 2017 schválila.

RO uzavření nové smlouvy o výpůjčce budovy na pozemku st.p.č. 568/85 a části pozemku p.č. 2104/1
na dobu určitou 25 let dle návrhu dodatku schválila.

6. Rozpočtové opatření obce Strašice
RO projednala návrh Rozpočtového opatření obce Strašice
č. 2-2017 a 3-2017. RO dále projednala úpravu rozpisu
rozpočtu č. 4/2017 (v kompetenci FO OÚ Strašice).
Rozpočtové opatření č. 2-2017 zahrnuje zvýšení výdajů
(přeložka vodovodu v kasárnách, navýšení výdajů za výměnu oken v MŠ, vyšší náklady na opravu veřejného
osvětlení v Koutě a Dvoře, navýšení odvodu DPH),
rozpočtové opatření č. 2-2017 je v kompetenci RO.
Rozpočtové opatření č. 3-2017 obsahuje zahrnutí výdajů
na zateplení domu č.p. 558-559 ve výši 5,3 mil. Kč, zrušení
investice na propojení teplovodu v kasárnách (není
prozatím platné stavební povolení, nestihlo by se do zahájení topné sezóny), navýšení příjmu z DPH, dotaci na
zateplení domu č.p. 558-559 ve výši 1,7 mil. Kč.
Rozpočtové opatření č 3-2017 bude předloženo ke
schválení ZO.
RO Rozpočtové opatření obce Strašice č. 2-2017
schválila. RO Rozpočtové opatření obce Strašice
č. 3-2017 vzala na vědomí. RO Úpravu rozpisu rozpočtu
obce č. 4/2017 vzala na vědomí.

7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
RO projednala Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření, kterou předložil auditor Ing. David Vičar. Závěrem
zprávy je konstatováno, že nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by vedly k přesvědčení, že přezkoumávané
hospodaření není v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření. Byla zjištěna nesprávnost, která však nemá
závažnost nedostatků dle zákona č. 240/2004 Sb. (chybně
zaúčtován zůstatek na účtu 403). Auditor rovněž doporučil
snížit zadlužení obce (úvěr za revitalizaci sídliště, úvěr
vodovod a kanalizace na Huti).
RO Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce
Strašice za rok 2016 schválila.

5. Smlouva o výpůjčce
RO projednala žádost ŠKODA-BUS klubu Plzeň ohledně
uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce, kdy bude
smlouva uzavřena na dobu určitou 25 let. ŠKODA–BUS
klub Plzeň provozuje ve Strašicích Muzeum dopravy
a budovu má od obce zapůjčenou.
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8. Závěrečný účet obce Strašice
RO projednala Závěrečný účet obce Strašice za rok 2016.
Příjmy po konsolidaci činily v roce 2016 58,01 mil. Kč,
výdaje činily 41,70 mil. Kč, na splátky úvěrů bylo vynaloženo 6,753 mil. Kč. Závěrečný účet je zveřejněn na úřední

strana 3

Baròák

STRAŠICKÝ MÌSÍÈNÍK

desce.
RO Závěrečný účet obce Strašice za rok 2016 schválila.

9. Rozbor hospodaření obce Strašice - 31. 3.
2017
RO projednala Rozbor hospodaření obce Strašice
k 31. 3. 2017. Příjmy činily k 31.3.2017 13,055 mil. Kč,
výdaje 9,074 mil. Kč. Na splátky úvěrů bylo vynaloženo 954
tis. Kč.
RO Rozbor hospodaření obce Strašice k 31. 3. 2017
schválila.

10. Smlouva o vykonání přezkoumání
hospodaření
RO projednala návrh smlouvy o vykonání přezkoumání
územního samosprávného celku Strašice za rok 2017.
Audit by vykonal jako v předchozích letech auditor Ing.
David Vičar, IČ 626 28 712. Cena za provedení přezkoumání hospodaření činí 27.800 Kč bez DPH.
RO vykonání přezkoumání hospodaření ÚSC Strašice
soukromým auditorem Ing. Davidem Vičarem,
IČ 626 28 712 schválila. RO Smlouvu o vykonání
přezkoumání hospodaření ÚSC mezi Obcí Strašice a
Ing. Davidem Vičarem, IČ 626 28 712 schválila.

11. Žádost o odkoupení pozemku –
Ing. Martínková, Ing. Martínek
RO projednala žádost ohledně odkoupení pozemku v okolí
budovy učebního bloku, který byl prodán Ing. Martínkové
a Ing. Martínkovi. Na pozemku bude zřízena manipulační
a příjezdová plocha.
RO žádost vzala na vědomí.

12. Žádost o odpuštění poplatku – M. Kebrdlová
RO pojednala žádost o prominutí poplatku za svoz odpadu
pro rok 2017 za syna J. Kebrdleho, který je dlouhodobě
v zahraničí.
RO žádost schválila.

13. Žádost o zproštění poplatku – L. Studnička
RO pojednala žádost o zproštění poplatku za svoz odpadu
za rodiče L. Studničkovou a V. Studničku, kteří se již
na adrese trvalého bydliště nezdržují, neboť jsou umístěni
v pečovatelském domě v Těních.
RO žádost schválila.

14. Žádost o zproštění poplatku – M. Pokorná
RO pojednala žádost o zproštění poplatku za svoz odpadu
za M. Pokornou a syna F. Sobotku. Poplatek platí v rámci
užívání bytu v Dobříši. Dle platné vyhlášky nelze v tomto
případě poplatek prominout.
RO žádost neschválila.
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15. Zápis z jednání Komise pro partnerské obce
RO pojednala zápis z jednání Komise pro partnerské obce
ze dne 5. 6. 2017. Komise se mimo jiné zabývala návštěvou
v rámci akce Bahna 2017, výletem do okolí Markt
Hohenfels, který se uskuteční v neděli 25. června,
a podzimní návštěvou občanů z Markt Hohenfels v Brdech.
RO zápis z jednání Komise pro partnerské obce ze dne
5. 6. 2017 vzala na vědomí.

16. Výpověď smlouvy – PBMax s.r.o.
RO pojednala návrh starosty ohledně výpovědi smlouvy o
výhradním poskytování realitních služeb ohledně
nemovitosti na st. p. č. 568/59.
RO vypovědět Smlouvu o výhradním poskytování
realitních služeb se společností PBMax s.r.o. ohledně
prodeje nemovitosti na st. p. č. 568/59 schválila.

17. Program jednání ZO dne 29. 6. 2017
RO projednala návrh Programu jednání ZO dne 29. 6.
2017. RO navrhla, aby se jednání ZO řídilo následujícím
programem:
1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Schválení orgánů jednání
4. Náměty a podněty občanů
5. Projednání Závěrečného účtu obce Strašice za rok
2016
6. Rozpočtové opatření obce Strašice č. 2-2017 a č. 32017
7. Rozbor hospodaření obce Strašice k 31. 3. 2017
8. Prodej a směna majetku obce
a) prodej pozemku p.č. 2104/77 – Ing. Martínek, Ing.
Martínková
b) prodej budovy na pozemku p.č. 568/59 – informace
c) prodej budov v areálu bývalých kasáren – Ing.
Jiřička
d) záměr směny pozemků – část pozemku p.č.
2104/1, 2105/13, 2148
e) záměr prodeje - lokální distribuční síť v areálu
bývalých kasáren
9. Žádost na odpis pohledávek – správce BF
10. Informace o postupu tvorby územního plánu
11. Zpráva Kontrolního výboru ZO Strašice
12. Kontrola usnesení
13. Interpelace zastupitelů
14. Návrh usnesení
15. Závěr
RO navržený program jednání ZO dne 29. 6. 2017
schválila.
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Vyhodnocení – informační zpráva za měsíc
květen, červen 2017
tel.: 371 585 731
Za měsíc květen a červen řešila OPS tyto přestupky:
Doprava

98 x přestupek – řešeno
v blokovém řízení
(rychlost, CHKO)
43 x oznámení odboru dopravy
4 x přestupek cyklisté

Veřejný pořádek

7 x přestupek

Občanské soužití

4 x přestupek

Proti majetku

3 x přestupek

OZV č.2/2012

11 x přestupek
2 x oznámení na PK Strašice

OZV č.2/2015

4 x přestupek

Nález věci

doklady
1 x jízdní kolo
klíče

Ověřování pobytu/asistence
vystěhování, otevření bytu

3x

Řešení stížnosti občanů

4x

Součinnost s PČR OO Hrádek

6x

Kontrola mladistvých
na požívání alkoholu

2x

Toto jsou ukázky, jak někteří občané páchají přestupky proti
veřejnému pořádku a kazí tak vzhled obce.

u Společenského domu

Vážení občané,
v červencovém 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,
plasty, pneumatiky, odpad z domů - části kuchyňské linky, dveře,
koberec, šaty, části polyesteru a další - ke kontejnerům. K těmto
účelům je sběrný dvůr a navíc kontejnery pro oděv a obuv.
Níže je na fotu ukázka, jak se chová mládež při Májích, kdy zhotovuje nevhodné nápisy na komunikacích a vodorovném značení.
Kontejnery na bioodpad jsou již osazeny v každé části obce
Strašic, a to na Huti u Padrťského potoka, v Koutě a ve Dvoře.
Již jsou osazeny na místech přístřešky s oznámením, co je možné
dát do kontejneru a co ne. Další pachatel založil černou skládku
(sedačku, křesla) před sběrný dvůr, ale byl již zjištěn a byla mu
uložena bloková pokuta. Zatím neznámý pachatel založil
v příkopu černou skládku za vodárnou za vjezdem do CHKO.
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za vodárnou CHKO

sběrný dvůr

Dne 10. 6. se konala akce “Bahna 2017“ - ztížený provoz po komunikacích v obci byl ovlivněn příjezdem několika tisíc osobních
automobilů s návštěvníky. Nedošlo ke kolizím na pozemních komunikacích ani k újmě na zdraví osob a nebyla zjištěna žádná
trestná činnost. Touto cestou bych chtěl poděkovat opět příslušníkům SDH Strašice a TJ Spartak (šipkařský klub), kteří se podíleli na zabezpečení dopravy a parkování vozidel návštěvníků.

4) Nebudu se na veřejnosti chlubit cennostmi
(mobil, šperky, hodinky atd.).
5) Nebudu užívat návykové látky (alkohol, cigarety atd.).
6) Budu si všímat svého okolí a v případě nouze pomůžu.

Upozornění
Blíží se žákům konec školy, začnou prázdniny pro děti a ty budou
využívat všech sportovních činností k oddechu. Proto žádáme
rodiče, aby své děti náležitě poučili ohledně bezpečnosti při těchto
sportovních činnostech, obzvláště sportovních, kde využívají
prostory ke hraní na komunikaci (podle zákona se rozumí místní a
účelové komunikace, chodníky, parkoviště atd.), jízdě na kole a
jiném sportovním vybavení, zvířeti atd. Stále na ně číhá
nebezpečí neukázněných řidičů, a proto je třeba si toto uvědomit.
Další pravidlo pro děti je, aby nevstupovaly do vody (řeky, jezy,
rybníky, přehrady), kterou neznají, nepřeceňovaly svoje síly a
raději byly vždy dva pro případnou pomoc.

7) Nebudu stopovat vozidla.
8) Budu informovat rodiče o využívání svého volného času
o prázdninách.
9) Cizí osoby do bytu nikdy nepustím.
10) Hlídám si svoji peněženku, doklady, osobní věci atd.
při nákupech, na koupalištích, ve stanech či na obdobných

Prázdninové desatero :

místech.

1) Pamatuji si své základní osobní údaje jméno, příjmení, datum narození, bydliště.

Ing. Frajt Luboš, velitel Obecní policie Strašice

2) Pamatuji si telefonní čísla na své rodiče.
3) Pamatuji si tísňová telefonní čísla :
Městská (obecní) policie

156 (371 585 731)

PČR

158

Hasičský záchranný služba

150

Zdravotnická záchranná služba

155

Jednotné evropské číslo tísňového volání 112
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Zajímavosti ze ZŠ Karla Vokáče Strašice za měsíc červen
Atletický trojboj pro 1. stupeň
Ve středu 31. května proběhla na atletickém stadionu
v Rokycanech soutěž pro prvostupňové děti s názvem
Atletický trojboj. Tři chlapci a tři dívky bojovali v disciplínách
– skok do dálky, hod kriketovým míčkem a běh na 50 metrů.
Body za jejich výkony se sčítaly a ve výsledku pak bylo
vyhlášeno pořadí družstev. Naše atletické naděje si vůbec
nevedly špatně. Velkým příslibem je pro nás Štěpán
Kunc, který dokázal skočit do dálky nejdále ze všech
30 zúčastněných chlapců. V dívkách pak podávala
skvělé výkony především Aneta Mudrová. Ve ﬁnálním
sčítání naše děti obsadily příčky přesně uprostřed
startovního pole, kde kluci i dívky shodně dosáhli šestého
místa. Za reprezentaci děkujeme těmto žákům 4. a 5. třídy:
Anetě Mudrové, Vanesce Müllerové, Elišce Novotné,
Štěpánu Kuncovi, Lukáši Vevercovi a Adamu Tyrpeklovi.
Mgr. Pavla Hrazdilová

Pohár rozhlasu
Atletickým vyvrcholením školního sportovního roku bývá již
tradičně okresní soutěž Pohár rozhlasu, která se letos
konala 17. května na atletickém stadionu v Rokycanech.
Téměř čtyřicítka našich atletů z celého druhého stupně
bojovala o to, aby získala nejlepší časy, skočila nejvíce
centimetrů či hodila nejdále. Některým se to dokonce
povedlo!
Jan Planeta s Tomášem Kuncem zaběhli nejlepší časy
na trati 1500 metrů, Honza s časem 4:45 a Tomáš 4:55,
a jasně tak kralovali v této disciplíně. Veronika Mocová
se ve skoku vysokém dělila o první místo výkonem 140
cm a Kačka Urxová měla nerychlejší čas ve sprintu
v kategorii mladších dívek. Ale i výkony ostatních byly na
velmi dobré úrovni, takže jsme na naše atlety nesmírně
pyšní a jsme rádi, že neztrácejí chuť a elán do sportovních
aktivit a hlavně jim v hrudi stále pevně bije jejich sportovní
srdíčko. A jak jsme nakonec dopadli v konečném
hodnocení družstev? Nejlépe obstáli naši starší žáci,
kteří přivezli stříbrné medaile v konkurenci 11 družstev.
Mladší dívky obsadily 5. místo z 10 týmů a starší dívky
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i mladší žáci se umístili shodně na pěkném 6. místě.
Všem našim dětem gratulujeme a děkujeme za vzornou
reprezentaci školy!
Mgr. Pavla Hrazdilová

Mladý zdravotník - 3. místo v regionálním kole
Dne 27. května se družstvo starších žáků 7. - 9. třídy ve
složení Matouš Andrlík, Jana Sládková, Sára Frantová,
Adam Lán a Jan Dezort zúčastnilo regionálního kola
soutěže Mladý zdravotník. Konalo se ve Vejprnicích, žáci
se úspěšně umístili na krásném 3. místě a získali
bronzový pohár. V soutěži prokázali opět skvělé znalosti
a dovednosti v těchto disciplinách: praktické provedení
první pomoci s použitím standardního zdravotnického
materiálu i improvizovaných prostředků, doprava postižených, obvazová technika a některé nesoutěží discipliny
(znalosti z dopravní výchovy, historie hnutí Červeného
kříže apod.).
Děkujeme žákům za vzornou reprezentaci školy!
Mgr. Anna Šauﬂová

Účastníci soutěže Mladý zdravotník
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Návštěva Nového divadla v Plzni

Oslava Dne dětí

Ve středu dne 24. května navštívili zájemci z řad žáků
6. – 9. třídy Nové divadlo v Plzni, které je scénou
divadla J. K. Tyla, aby zhlédli balet Oliver Twist. Slavné
románové dílo Charlese Dickense z 19. století do taneční
podoby převedl sólista Richard Ševčík, který se ujal režie
a choreograﬁe. Dramatický příběh sirotka Olivera Twista,
jenž se po útěku z chudobince nevědomky stane členem
zločinecké bandy, zpracovala do libreta Ševčíkova
manželka Kateřina, rovněž členka baletního souboru
divadla. Dickens do svých románů vepsal svou vlastní
zkušenost. Moderní prostředí nové divadelní scény spolu
s hudbou, dobovými kostýmy a zdařilou taneční adaptací
žáky oslovilo, chovali se po celou dobu ukázněně a představení v nich zanechalo hluboký umělecký dojem.
Mgr. Naděžda Kahovcová

V pátek dne 2.6. se žáci 2. - 5. tříd prvního stupně a všichni
žáci druhého stupně vydali se svými učiteli na tělovýchovnou vycházku, aby společně oslavili Den dětí.
Dopolední program připravili pro děti prvního stupně žáci
5.A se svou třídní učitelkou. Pro mladší spolužáky vyznačili
páťáci trasu, na níž schovali několik obálek se zajímavými
otázkami. V lese pak nachystali táborák a vytvořili pět
stanovišť, na kterých jednotlivá družstva získávala body za
plnění úkolů z přírodovědy, zdravovědy, ze znalosti dopravních značek a také z tělesné zdatnosti. Nakonec si všichni
u ohně pochutnali na špekáčcích a čekali na vyhodnocení
soutěže. Vítězná družstva z jednotlivých tříd si převzala
pěkné dárečky.
Žáci druhého stupně podnikli se svými učiteli turistický
pochod v okolí Strašic, během něhož hráli různé hry a také
se věnovali topograﬁi a orientaci v terénu. Nejen díky
krásnému počasí se Den dětí vydařil.
Mgr. Julie Matoušková

Malování na obličej pro prvňáčky
Dne 1. června se ve třídách 1.A a 1.B uskutečnilo v rámci
Dne dětí malování na obličej. Každý žák si vybral z návrhů,
co si nechá na obličej nakreslit. Paní výtvarnice Kateřina
Kuchyňková jim pak zdravotně nezávadnými barvami
jejich přání splnila a nebyl výtvarný motiv, který by nedokázala ztvárnit. Během dopoledne se pak školní prostory
hemžily tygry, vílami, spidermany, vojáky a dalšími postavami. Na své nové tváře byli žáci nesmírně pyšní.
Mgr. Zuzana Andrlíková

Školní výlety 2017
Měsíce květen a červen jsou tradičně ve znamení školních
výletů. Třídy se svými učiteli jako vždy navštěvují zajímavá
a poučná místa naší vlasti. Prvňáčci zavítali na zámek
Kozel, druháci, třeťáci a třída 4.B jeli do ZOO v Plzni. Třída
4.A navštívila plzeňskou Techmánii, páťáci podnikli pěší
výlet do Dobříva. Třída 6.A navštívila Plzeňské historické
podzemí a Pivovarské muzeum a také si prohlédla
živočichy v Akvateře. Třída 6.B zavítala na generálku
Bahen, sedmáci a deváťáci si prohlédli pražské památky
a osmáci navštívili zámky ve Lnářích, Blatné a v Chanovicích. Školní výlety se těší u žáků velké oblibě, neboť jsou
předzvěstí blížících se prázdnin.

Vítáme Vás v naší školičce

Malování na obličej
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V průběhu měsíce června probíhal na 1. stupni projekt
s názvem „Vítáme Vás v naší školičce“. Projekt je již tradičně určen dětem předškolního věku, které se v září stanou
školáky. Napomáhá jim k úspěšné adaptaci na školní
prostředí, děti se seznamují s vyučujícími 1. stupně a způsobem školní výuky. V rámci projektu probíhá pět vyučovacích hodin – dílniček zaměřených matematicky,
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tělovýchovně, pracovně, výtvarně a jazykově. Jednu hodinu pak žáci navštíví i školní družinu. Na závěr dne 22. 6.
proběhla informativní schůzka pro rodiče.
Mgr. Zuzana Andrlíková

Pracovní dílnička pro předškoláky

Vršíčekman 2017
Poslední, jak každoročně připomínám, třešničkou na sportovním celoročním aktivním životě našich pohybově
nadaných a nadšených žáků je triatlon Vršíčekman, který
se koná tradičně v červnu. Letošní datum této události byl
pátek 9. června a musím říci, že počasí, které je pro tento
druh závodu poměrně důležité, bylo v tomto roce naprosto
výstavní.
A co víc, v letošním roce neproběhlo žádné dělení úseků na
družstva, ale všech našich šest borců, kteří se triatlonu
zúčastnili, absolvovalo všechny tři úseky – plavání, jízdu na
kole a běh jen za pomoci své vlastní vůle, síly a vytrvalosti,
takže jim všem patří můj i kolegův obdiv za jejich statečnost
a odhodlanost zvládnout celý závod sami.
Nejlépe se opět vedlo Tomáši Kuncovi z 8. A, který ve
své kategorii jednotlivců skončil na krásném 2. místě.
Neméně úspěšná byla naše Kačka Valečková, která je
sice teprve sedmačka, ale i přesto obsadila v dívčí
kategorii základních škol výborné třetí místo.
Na bednu se sice ostatní závodníci nedostali, ale i tak se
statečně poprali se všemi úseky Honza Dezort, Jan
Planeta a Kačka Urxová. Všem dětem blahopřejeme
a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy!
Mgr. Pavla Hrazdilová
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Projekt “Starostové našich obcí ve strašické
škole” - 2. ročník r. 2017
Ve středu dne 21. června proběhl na strašické škole již
druhý ročník projektu s názvem “Starostové našich obcí ve
strašické škole”. Celé dopoledne patřilo žákům
jednotlivých obcí navštěvujících ZŠ Karla Vokáče a starostům těchto obcí. Do školy se sjeli starostové z Dobříva,
Tění, Cheznovic a Strašic, aby v přátelském a hravém
duchu se svými týmy spolu soutěžili v různých disciplínách
a také aby si prohlédli školu.
Celkem soutěžila čtyři družstva, každý starosta měl
čtyřčlenný tým sestavený z žáků své obce. Za Strašice
(modří) soutěžili: Zuzana Krajdlová, Honza Dezort,
Niky Bayerová a Tomáš Kunc. Za Cheznovice (červení)
soutěžili: Kačka Urxová, Adam Lán, Tereza Sklenářová
a Aleš Šťastný. Za Dobřív (zelení) soutěžili: Kačka
Valečková, Martin Vágner, Veronika Titlová a Jan
Peterek. Za Těně (růžoví) soutěžili: Kristýna Tomášková, Vojta Časný, Karolína Tomášková a Václav
Stupka. Organizačně projekt zaštítilo vedení školy
a paní učitelka Mgr. Pavla Hrazdilová. Test znalostí
svých obcí připravila paní učitelka Mgr. Marcela
Paulová.
Nejprve byli starostové přivítáni vedením školy. Poté se
přemístili do multimediální učebny, kde se konala první
soutěžní disciplína - prezentace jednotlivých družstev
o své obci. V této disciplíně dosáhla všechna družstva
plného počtu bodů.
Další disciplíny probíhaly ve společenské místnosti již za
účasti publika - následoval vědomostní test o jednotlivých
obcích, poté odpovídali starostové na “tiskové konferenci”
na zvídavé dotazy dětí, které si losovali na lístečku. Tuto
část programu moderovaly žákyně 8. třídy Zuzka Lexová
a Adriana Belušková. Zazněly například dotazy typu “Máte
dostatečně velkou kancelář?”, “Jaké jste ve škole dostával
poznámky?” nebo originální dotaz “Kam byste zakopal ve
své obci poklad?” Zbývající část programu se odehrávala
v tělocvičně - konal se tam basketbalový turnaj a sportovní
překážková dráha jednotlivých družstev.

Konečné umístění týmů jednotlivých obcí bylo
následující:
1. Strašice (starosta pan Jiří Hahner)
2. Dobřív (starosta pan Jiří Ondřejíček)
3. Cheznovice (starosta pan Josef Kolář)
4. Těně (místostarosta pan Karel Erben)
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Rozdíly ve znalostech a dovednostech jednotlivých týmů
byly však jen nepatrné a podstatné je, že se všichni v přátelské a radostné atmosféře setkali, navzájem se poznali
a užili si příjemné, zábavné dopoledne.
Mgr. Pavla Hrazdilová

• Školní družina navštívila v pátek dne 23. 6. kino Cinestar
v Olympii, kde děti viděly pohádku Alenka v říši divů.
• Ve čtvrtek dne 29. 6. proběhlo předání vysvědčení žákům
9. třídy a jejich slavnostní vyřazení v obřadní síni OÚ
Strašice. Povinnou školní docházku ukončilo 28 žáků,
nejvíce (28) jich bude navštěvovat SOŠ Plzeň. Nejvíce
volenými obory studia byly: zdravotnický asistent (7),
informační technologie (5) a ekonomika podnikání (4).
• V pátek dne 30. června bylo žákům rozdáno vysvědčení.
Tímto přejeme všem dětem krásné, slunečné prázdniny a rodičům i čtenářům našich “Zajímavostí ze ZŠ
Karla Vokáče” příjemně strávené léto!

Poděkování za sběr víček
Tým žáků strašického starosty Jiřího Hahnera

Do konce školního roku proběhly ještě
tyto akce:
• Čtvrťáci a páťáci navštívili ve středu dne 21. 6. divadlo Alfa
v Plzni, kde zhlédli divadelní představení “Spadla klec!
aneb První případ podporučíka Vitáska”.

Děkujeme všem žákům, jejich rodinám a příbuzným,
kteří se zapojili i v letošním školním roce do sběru
plastových víček pro zdravotně postiženého Honzíka
Šmejkala z Hrádku. Podařilo se nashromáždit cca
200 kg víček, která si Honzíkovi rodiče s poděkováním
odvezli. Je vidět, že děti ze strašické školy mají sociální
cítění a dobré srdce! Ve sbírce budeme pokračovat
i v příštím školním roce.
Mgr. Marcela Paulová

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

www.plzenskyskart.cz
Červenec 2017 - ROČNÍK XXIV
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Červnové výlety našich předškoláčků
Měsíc červen je v mateřské škole ve znamení výletů.
Letos jsme se vypravili na hrad Švihov. Třída Sluníček
a Koťat jela za pohádkou o jedné prolhané princezně,
které se lži ani trochu nevyplatily. Prohlédli jsme si
hrad a měli možnost vyrobit si dřevěnou loutku. Děti
zvládly vše perfektně a přinesly si mnoho nových
zážitků. Tradicí se již také staly výlety po nejbližším
okolí. Nejstarší děti si vypravily autobusem na Smolárnu a odtud lesem do školky. Se svačinou v batůžku
a dobrou náladou zvládly tuto turistickou výpravu.
Navštívily také Muzeum dopravy ve Strašicích, kde
byly velmi zábavnou formou seznámeny s různými
dopravními prostředky. Projely se v trolejbusu i v tramvaji a zpět do mateřské školy děti odvezl autobus.
Zkrátka obrovský zážitek pro kluky i holčičky. Mladší
Koťata se postupně vydala hned na dva výlety do Tění
a do Dobříva. Tam také směřoval výlet našich
nejmenších ze třídy Berušek. Zahrada dobřívské
mateřské školky, společně s vyhlášenou pohostinností místní kuchařky a pedagogů byla odměnou
dětem za zvládnutý rok ve školce.
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Školní rok se chýlil ke konci a naše nejstarší předškoláky čekalo rozloučení s mateřskou školou. Tak
trochu nevěděli, jestli se jim bude stýskat, nebo se už
strašně těší do školy. Mnoho štěstí a úspěchů jim
popřál starosta obce i ředitelka mateřské školy
a základní školy při slavnostním rozloučení na
obecním úřadu. Zahradní slavnost s rodiči pak rozehnala všechny smutky a nocování v mateřské škole
potvrdilo, že děti zvládnou i velké výzvy. Jedna etapa
dětství je u konce a my přejeme našim školáčkům
mnoho štěstí a úspěchů v dalším životě a všem
krásné prázdniny.
Alena Krausová, DiS.
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Základní organizace ČZS ve Strašicích „ INFORMUJE“
Jak správně a účelně zalévat?!?!?!
Předchozí léta a obzvláště pak loňské dlouhodobé sucho,
které nebývalou měrou postihlo značnou část naší země,
nás nutí k vážnému zamyšlení, jak šetřit s vodou, jak
správně a účelně využít každé kapky vody k zálivce tak,
abychom byli schopni úrodu z našich zahrad, kterou
očekáváme vypěstovat a sklidit. Ani tento rok nevěstí
změnu k lepšímu. Nízká hladina spodní vody, mírná a teplá
zima bez sněhu tomu nasvědčuje. Četnější lokální srážky,
často s krupobitím měly za následek škody nedozírného
rozsahu na majetku, na polích, zahrádkách i na úrodě.

„Jaká je náročnost zahradních plodin
na vodu“
K nejnáročnějším pěstovaným druhům rostlin jak na péči,
výživu tak na zálivku je zelenina. Na vláhu jsou náročné v
době tvorby hlávek a plodů košťáloviny, saláty, okurky,
tykvovité druhy, pór a kořenová zelenina, brambory v době
vývinu hlíz, v první třetině vegetace také cibuloviny a
luskoviny. Není potřeba denní zálivka, za vedra stačí
obden, ale vydatná – 10-15 litrů na 1 m2. Druhý den po
zálivce, pak prokypříme půdu a přerušíme tím vzlínání
vody z půdy a její odpařování. Jahodník je z drobného
bobulového ovoce nejnáročnějším na vláhu. Vyžaduje
pravidelnou, vydatnou závlahu, nejlépe kapkovou ke
každé rostlině – jinak trpí suchem s tvorbou malých
zakrslých plodů. Rybíz , angrešt, maliník, ostružiník,
kanadské borůvky – největší nároky mají od počátku květu
až do sběru. Při nedostatku vláhy dochází k tzv.
„sprchování květů“ – k opadání květů tohoto ovoce a u
ostružníku nedostatek vláhy rovněž ovlivňuje násadu a
vývin plodů.
Za ZO ČZS Strašice M.Hofman

www.domov-pod-brdy.cz
Červenec 2017 - ROČNÍK XXIV
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Zájezd do Hohenfelsu a okolí, 25. 6. 2017
Jednatřicet občanů Strašic se v neděli 25. června
vydalo na poznávací zájezd do partnerského
Hohenfelsu a zejména jeho okolí. Autobus s výpravou
odjel již v 6,45 od strašické radnice, v Plzni jsme
přibrali novou tlumočnici Mgr. Janu Trávníkovou a již
krátce po půl desáté jsme se přivítali se starostou
Hohenfelsu panem Bernhardem Grafem a vzápětí
jsme absolvovali snídani v Gasthaus Taverne pana
Gassnera.
Po snídani jsme zamířili na sever od nedalekého
města Velburg, kde se nacházel hlavní cíl našeho
výletu - König-Otto-Tropfsteihöhle, krasová jeskyně
v dolomitických vápencích hornofalcké Jury. Prohlídka
jeskyně byla s výkladem, který byl tlumočen do češtiny
a byl velmi zajímavý. V blízkém okolí vstupu do
jeskyně byla krátká naučná stezka, lanové centrum,
příjemné posezení, procházely jím turistické trasy a ve
vstupní budově bylo občerstvení, kde byl podáván
oběd.
Naším dalším cílem byl Haus am Habsberg, u nás
bychom takové zařízení nazvali "dům přírody".
Obhlédli jsme botanickou zahrádku s místními
rostlinami a vyslechli jsme zajímavý výklad starosty
Grafa o spolku obcí, které se snaží zachovat typický
vzhled a krásy místní venkovské krajiny a tuto krajinu
využívat ekologickým způsobem. Nedaleký poutní
kostel se nám, bohužel, z důvodu nedostatku času
navštívit nepodařilo.
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Již na zpáteční cestě jsme se zastavili v obci
Hohenburg, kde část bývalého hamru Hammermühle
byla přebudována na biokavárnu. "Koﬀee und
kuchen", káva a zákusek, byly vynikající tečkou za
naším výletem za poznáním našich sousedů v Evropě.
Bylo velmi potěšitelné, že se výletu zúčastnila skupina
naší školní mládeže.
Pavla Hrazdilová, Jiří Kantor
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Spartak Strašice - oddíl českého lakrosu
Strašičtí lakrosoví hráči úspěšně zakončili letošní sezónu.
Týmy Fabiánek i Fabiánů se z dlouhodobé soutěže kvaliﬁkovaly na mistrovství republiky. To se konalo v Křenicích
u Prahy.
Ženskému týmu se podařil fantastický úspěch. Fabiánky
se staly mistryněmi republiky. Kluci obsadili konečné
osmé místo.
V individuálních soutěžích byli oceněni: Kamil Praum –
3.místo v soutěži brankářů; Lucie Václavíková – nejlepší
brankářka turnaje a Nikola Staňková – 1. Místo v soutěži
nahrávaček a 1.místo v kanadském bodování.
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Sestava našich týmů na MR:
Fabiánky Strašice: Lucie Václavíková, Tereza Dezortová,
Jana Hájková, Alena Hubáčková, Věra Šilhánová, Lucie
Hájková, Magdalena Fetterová a Nikola Staňková.
Fabiáni Strašice: Ondřej Novotný, Ladislav Synáč, Miloš
Fetter, Martin Mintora, Roman Krejčík, Michal Kreidl,
Otakar Job, Pavel Bucha, Kamil Praum, Josef Kreidl, Jan
Hlad a Tomáš Hahner.
Zprávu do časopisu Barňák zpracoval Jiří Hahner
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Zateplování paneláků doma a v okolí obce
Ing. František Nerad – autorizovaný inženýr v oboru Pozemní stavby
Naprosto neuvěřitelné věci předvádí vedení obce
a Inzula se zateplením poslední socialistické bytovky
ve Strašicích na obecní návsi. Nejprve mi starosta
tvrdil, že se zateplí bez dotací, pak zase, že se dělá
„revize“ projektu, který stál 50 000 Kč za celých
71 000,- Kč, aby se mohlo o dotaci požádat. (Dělal
jsem vloni dva projekty na zateplování paneláků
v Třemošné a v Plzni a oba stály dohromady 60 000 Kč
a obě bytovky jsou dnes zateplené s dotacemi
z programu PANEL 2013+ bez revize projektu.)
Pak se vypíše výběrové řízení na dodavatele stavby,
které vyhraje ﬁrma s cenou 3,8 mil. Kč, která však na
stavbu ale nikdy nenastoupí. Tak se najme ﬁrma, aby
udělala výběrové řízení. Výběrové řízení se znovu
vypíše a pak hned zruší se zdůvodněním, že „předložené nabídky byly dražší, než byla cena stanovena
projektantem“ – viz zápis z Rady č. č. 54/05/17 – bod
č. 5.
Pracuji v stavební branži od svých 22 let a dnes je mi
66, ale takovéto nesmysly jsem neviděl ani v socialismu. Od doby, co jsem odešel z radnice v roce 2010,
jsem udělal už asi 10 projektů na zateplení paneláků
a asi 25 paneláků jsem pomáhal zateplovat jako dozor
stavby po celém plzeňském kraji. Ale tohle jsem ještě
nezažil a napadá mě spousta otázek! Probůh, co to
je? Co je to za diletanty, kteří tohle řídí? Vědí vůbec, co
dělají? Proč rozhazují obecní peníze a výsledky
žádné nejsou vidět?
Panelový dům Třemošná. Jeho zateplení bylo
provedeno za tři měsíce. Celková cena zateplení byla
3,5 mil. Kč, dotovaný úvěr z PANELU 2013+ byl
2,8 mil. Kč, vlastní prostředky 700 000 Kč. Projekt
jsem udělal za necelých 27 000 Kč a napoprvé a bez
revize. M.j. ta bytovka je stejná jako ta ve Strašicích!
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Přečetl jsem si a slyšel na sebe docela dost kritiky ve
věci zateplování našich bytovek, ale udělaly se PENB
a projekty, zajistilo 13 mil. Kč dotací a dvacet bytovek
přešlo do 21. století za necelý rok a půl. A tady se už asi
7 let dělají diletantské tanečky kolem jedné bytovky za
blbých 3,5 milionu a výsledek?! Je čím dál tím stejná!!!
Někdy před naším nástupem na radnici v roce 2006 se
na ni naplácal zcela zbytečně polystyren na střechu
a na západní štít. Střecha při vichřici Kirill v roce 2007
uletěla k psinci pod kostelem (pokud by chtěl někdo
protestovat, že lžu, anebo říkám „zavádějící věci“,
mám z té doby asi tak 15 fotograﬁí, které dokonce
visely na obecním webu, než je nechalo vedení obce
odstranit). Zcela jasně je tam na fotkách vidět, že se
nikdo nezabýval kotvením izolantu střechy; vím (jako
tehdejší předseda komise výstavby, se kterým se
Správce bytů odmítal vůbec bavit), že práce byly
udělány bez projektu a dozoru; jen se zbytečně
zaplatily peníze nájemců, které pak vzal vítr.
Je mi, jako důchodci, opravdu jedno, že mě vedení
obce nedalo do žádné komise a nechce se se mnou
bavit. Mám alespoň dost času na prohlížení práce,
kterou dělají jiní (mě za to prohlížení jinde ještě
poměrně dobře platí) a mám dost času napsat o tom,
co jsem viděl, nějaký ten příspěvek do Barňáku. Při
zateplování té bytovky ve Strašicích je to podívání
opravdu zvláštní. Tolik nesmyslů snést na jednu
hromadu v takovéto maličkosti, snad ani není možné
a to ještě nelze zjistit, kolik ty hlouposti stály peněz!
Doufám, že si ty „odborníky“, kteří tohle „řídí“, opět na
radnici někdo za rok nezvolí. Napravovat po nich tyhle
věci bude docela fuška.
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Muzeum na prahu letních prázdnin
RNDr. Martin Lang, Mgr. Tomáš Makaj
Je to tu! Děti dostaly vysvědčení, jim a učitelům začaly
prázdniny a nám, pracovníkům muzea a kultury –
každoroční vrchol sezóny. Přijíždí stále více návštěvníků našich expozic, svou zatěžkávací zkouškou si
v červnu o Bahnech prošla Turistická ubytovna,
a pokud počasí dovolí, jistě bude plně vytížená po celý
prázdninový čas.
Od původního záměru, kdy jsme v tomto příspěvku
chtěli psát hlavně o významných přírůstcích do našich
sbírek, nás odvedla návštěva jednoho z členů
Obecního zastupitelstva. Návštěva skutečně vzácná,
nejen přeneseně, ale i fakticky. Ze zájmu o naši
instituci a její práci máme pochopitelně čirou radost.
Poněkud ji však zakalila poznámka, že bychom
muzeum měli více propagovat. S tím nemůžeme
souhlasit! Domníváme se totiž, že propagaci našeho
muzea zvládáme vysoce nadstandardně. Posuďte,
prosíme, sami.

Předně kromě informačního webu muzea jsme na
předních místech více vyhledávačů na významných
informačních portálech, např. Najisto.cz. Je to
potěšitelné, zvlášť, pokud si zájemce o věc uvědomí,
že se nám tato komerční propagace daří za obzvlášť
výhodných, ne pro každého běžných podmínek. Totéž
platí i o reklamu nejen muzea, ale celé obce v pravidelných speciálech Deníku, jako je Cyklodeník a Cesty městy. Výborně se nám daří prezentace v dalších
široce sledovaných médiích. V červnu jsme byli na
vlnách Českého rozhlasu zdarma (!), vysílala o nás
i Česká televize. Té jsme výrazně napomohli s natočením dílu Brdy v nanejvýš oblíbeném a sledovaném
populárně naučném seriálu Klenoty naší krajiny, s vynikajícím a populárním moderátorem Miroslavem
Vladykou. Opět zcela zdarma, bez sebemenšího zatížení obecního rozpočtu! Přitom se jméno našeho mu-
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zea objevilo nejen v popisných titulcích během pořadu,
ale i v závěrečném poděkování za spolupráci. A v
červnu jsme tu měli hlavní veřejnoprávní stanici
nanovo. Režisér Jan Rousek u nás natočil řadu
sekvencí pro chystaný dokument o komunistickém
převratu v r. 1948 a roli Lidových milicí při něm. Důvod?
Máme ve svých sbírkách početnou řadu uniforem
a dalších, mnohdy unikátních materiálů této „ozbrojené
pěsti dělnické třídy“. Pořad bude odvysílán ČT příští rok
dne 25. února, na který připadá 50. výročí zmíněného
převratu. Naše sbírkotvorná činnost se pak zpětně
odráží v naší propagaci, neboť pro uvedené TV pořady
jsme byli cíleně osloveni! Leč ještě pár slov o propagaci
jinými formami. Prakticky každoročně obnovujeme
a inovujeme(!) naše propagační materiály, jež návštěvníci získávají v našem Infocentru. Naposledy právě
v červnu odešla do tiskárny letošní řada, kterou pečlivě
připravila paní Renata Převrátilová, jež pro ni získala
ﬁnance z krajské dotace. Nemluvě o příspěvcích
v prestižním, turisty a fandy plzeňského regionu ostře
sledovaném časopise Vítaný host. K propagaci muzea
náleží i řada přednášek v externích podmínkách od
dvojice našich badatelů, Tomáše Makaje a Martina
Langa. Vždy se na nich schází minimálně několik
desítek lidí, vždy je na plakátech uvedeno jméno a logo
našeho muzea, vždy je muzeum prezentováno na
počátku a konci přednášek. A tak bychom mohli
pokračovat ještě drahnou chvíli. Nemluvě o tom, že za
existenci muzea spatřilo světlo světa ke dvěma
desítkám knižních publikací, ať již jednoho domácího
autora, anebo ve spolupráci s jinými. Muzeum
Středních Brd už zkrátka všeobecně známé je, a my
jsme rádi, že jsme k tomu mohli svou prací dopomoci.
Kdybychom byli malou, zapadlou a neznámou
organizací, těžko by nás velká nadregionální média
sama oslovovala a žádala o spolupráci v zajímavých
a sledovaných projektech.
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Slíbili jsme ale, že vám povíme i něco o novinkách
v muzejní sbírce. Díky pochopení našeho zřizovatele,
Obce Strašice, mohli jsme si letos zase jednou dovolit i
nákup sbírkových předmětů. Ze soukromé sbírky
k nám tak doputovala řada vynikajících historických
militarií. Některé jsou přímo velevzácné. Patří k nim
originální československá dřevěná protitanková mina
z r. 1937, školní náboj ráže 30mm z r. 1958, petrolejová ohřívací lampa Wehrmacht z r. 1942, kapilárový
palubní teploměr tanku T 34 z r. 1953, dělostřelecký
dálkoměr vzor 34 – originál z r. 1935 a další a další…
Komplex nákupu obnáší 73 předměty a 26 odborných
knih a zpráv s vojenskou tématikou. Dlužno ještě
poznamenat, že cena v nižších desítkách tisíc byla
spíše symbolická, na burze by cena dosáhla možná až
desetinásobku.
Další koupí je sbírka modelů historických vojenských
letadel, jež létaly převážně v období druhé světové
války.
Jisté je tolik, že uvedené předměty se z velké části
v našich depozitářích příliš dlouho neohřejí.
Použijeme je jako exponáty ve stálých výstavách,
které díky nim můžeme přestavět a zvýšit atraktivitu
stálých expozic. Nejen pro laického návštěvníka, ale i
pro mnohého odborníka na historii druhé světové
války a taktéž vojenského poválečného vývoje v republice. Některé z položek nemá ve svých sbírkách ani
Vojenský historický ústav.
Co se týče již zmíněné přednáškové činnosti, Mgr.
Tomáš Makaj v měsíci květnu realizoval celou řadu
přednášek pro veřejnost. Mezi ty nejnavštěvovanější
patřily přednášky o zaniklých obcí v Brdech, které se
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konaly v Zaječově, na Padrti a v Rokycanech. V měsíci
červnu se konaly přednášky pro důchodce v Rokycanech a děti ZŠ v Zaječově. Co se týče publikační
činnosti, proběhly třetí a tedy závěrečné korektury
odborného článku T. Makaje „ Tři Trubky“, které vyjdou
ve sborníku Národního zemědělského muzea. V současné době se také tisknou pytlácké historky, které ve
spolupráci s Josefem Šeﬂem připravil jmenovaný pro
nakladatelství Baron. K oslavám 75. narozenin kronikáře obce Petra Prokůpka je připravována obrázková
publikace plus pohlednice. Snahou je vše stihnout do
posvícení, kdy bude slavnostní vernisáž výstavy „Z díla
Petra Prokůpka“. Více budeme vědět na konci července. Současně s těmito aktivitami připravuje Tomáš
Makaj publikaci o PTP ve Svaté Dobrotivé, z které
vzejde také příspěvek na podzimní konferenci
o Brdech. K propagaci muzea posloužil také stánkový
prodej na Den osvobození a na akci Bahna 2017.
17. června byla veřejnosti představena nová publikace,
Malá knížka o obci Příkosice, kterou pro jubilující obec
(650. výročí první písemné zmínky a 110. Výročí
založení Hasičského dobrovolného sboru) zpracoval
vedoucí muzea Martin Lang. Graﬁcky ji uspořádal
Richard Rotter. Knížka přišla na svět u příležitosti oslav
příkosického jubilea. I to je, ač nepřímá, docela dobrá
propagace Muzea Středních Brd, co říkáte?
Vážení čtenáři, přejeme Vám závěrem, abyste si co
nejlépe užili letošního léta, prázdnin a dovolených.
A nezapomeňte u vody, v lese, na svých zahraničních
i tuzemských cestách, že naše muzeum Vás po
návratu bude vždy očekávat vlídně a s otevřenou
branou!

strana 17

Červenec 2017 - ROČNÍK XXIV

strana 18

Baròák

STRAŠICKÝ MÌSÍÈNÍK

O regulích zbirožského panství z roku 1743
Nástup takzvaného osvícenského absolutismu v českých zemích
je spojován především s vládou Marie Terezie a jejího syna
Josefa II. Oba dva měli odlišný přístup k řešení problému pytláctví. Marie Terezie byla spíše přísnou panovnicí, která rozšířila represivní aparát na rozdíl od jejího syna, který se snažil tresty umírnit. Zajímavým dokumentem z této doby jsou regule zbirožského
panství, které pocházejí z roku 1743. Jedná se vlastně o částečný
výtah nového loveckého řádu, jenž nahradil řád z roku 1728,
vydaným Karlem VI.

Regule Zbirožského panství z roku 1743
Instrukcí Pro Lesní Hajné a Dráby Pro Panství Zbiroh milostivě
vydaná L .P.1743
1. Revír ten- který jednomu neb druhému vykázaný bude- skrze
celý rok opatrovati- procházeti- šetřiti- aby žádné dříví od
žádného- které od obyčeje vykázané a cejchované nebude- ani
na panství- tím míněj na cizí panství vykázáno nebylo.
2. Šindel žádný nikam bez cedulky polesnýho nepasírovatitakový k sobě vzíti a každou sobotu na kanceláři hejtmanský
odevzdati…
3. Trávy sekati neb sena dělati žádnému nedati.
4. Kopaniny dělati- neb obilí v lese zakopávati dokonce taky
neodpouštěti.
5. Rybníky- potoky-strouhy a reservy při hamrverkách bedlivě
pozorovati- aby z nich ryby- zvláště pstruhy nebo raky chytané
nebyly.
6. Při pilách na panský klády a prkna pozorovati- aby pilaři takové
neprodali neb neprohandlovali- také žádné bez cedulky nevydali.
7. Dobytek přes vykázané pastvy nepásti- který by pak přes
vykázané pastviště v revíru dopaden byl- z každého kusu
panského- též selského a jiného po 2 kr. mimo pokuty do důchodu
ten- kterýmu dobytek náležiti bude- složiti má.
8. S ohněm- který by koliv v revíru dopaden byl- mimo láterníkův
a uhlířův, jež za takový oheň odpovídati musejí- 15 kr složiti
povinen bude.
9. Na láterníky pozorovati aby dlouhý pařezy státi nenechávalinýbrž co nejmíň uťaté býti můžou je napomínali- jim neodpouštěli-
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aby kmenové dříví sekali-anobrž s pilou špalky řezati- pak je
sekyrou štípali- kdyby ale poslechnouti nechtěli- panu
šichtmistrovi- kterému takoví náležiti budou- vše ohlásili.
10. Na ﬂusaře- popeláře panský a sklenohuťský dobře
pozorovati- aby dříví zdravé nekazili a s ohněm žádné škody
nedělali.
11. Mýtě také skrze láterníky vyčistiti včas, když s ohněm žádné
nebezpečenství není- klest spáliti dáti.
12. Sekery- řetězy-kosy a srpny- pokudž bez tahání a překupníky
dostati může- na královskou kancelář odevzdati.
13. Krádež dříví- ryb a trávy-též jiného podobného- netoliko ve
dne nýbrž také a to nejvíce když měsíc svítí nočního časupřetrhnouti a za to někdy ve dne pospati.
14. Pastýře a skotáky z cizích panství na gruntech netrpěti-s
nikým se nevaditi ani netahati třebas od takového tupen byl- nýbrž
vše snášeti a toliko tam- kde sluší oznámiti.
15. Obce a postranní chalupy často visitirovati- zdaliž by některé
kradené dříví v nich nalezeno bylo.
16. Se zbraní žádnou on hajný- nýbrž se sekerou – pod velkým
trestem v revíru se spatřiti dáti nemá.
17. V hospodách ani s jedním okem- neřknuliž aby ožralí byli- se
ukázati nedati: kdyby se ale posilniti chtěli- půl pinty piva
u některého souseda vypíti může.
18. Každou sobotu na noc neb v neděli ráno teprve na královskou
kancelář hejtmanskou se dostaviti a co skrze týden spatřiti neb do
kontrabandu vzal- panu polesnýmu do obvzláštní knihy zapsati
dal.
19. V pondělí ráno pak zase hned do revíru- obzvláště na hranice
se vypraviti a krze celý týden revír procházeti.
20. Posledně kdyby pak ale některých z těch drábů neb lesních
hajných dle týto milostivé instrukcí se nezachoval. Svou věrnou
službu zanedbal – revíry neprocházel aneb kdykoliv proti svrchu
psaným punktům v revíru vynašel a na královskou kancelář
nepronesl- beze vší milosti z této služby propuštění a do
cuchthausu pražského odeslaný býti má. Tuto ale instrukcí
pokaždý když do revíru jde- ve futrálu neb deskách u sebe míti
povinen bude.
Snad se Vám zdá jazyk regulí podivný, ale prostě taková byla
doba. Ostatně i regule byly stále přepisovány a tak se mohu
vyskytnout i v jiné variantě. Tento opis vznikl na základě listiny,
která byla kdysi uchovávána na lesní správě ve Zbiroze.
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Předběžný program posvícení 2017
Sobota 12. 8. 2017

Neděle 13. 8. 2017

15.00
16.00
17.30
19.00
21.00

08.30 – výstava chovatelé
14.00 - koncert duchovní hudby v kostele

divadlo pro děti – velký sál
výstava p. Prokůpek – muzeum
Pohodovka – velký sál
Chuan Pedro Rodrigues – velký sál
Taneční zábava – kapela Signál – velký sál

Od 14.00 – 18.00
klouzací hrad, malování obličeje – prostor vedle velkého
sálu z boku

Vydává: Obecní úřad ve Strašicích v nákladu 300 ks.
Odpovědná redakce: Mgr. Tomáš Makaj; Eva Lexová.
Internetová verze: Místní knihovna.
(Redakce neodpovídá za obsahovou a jazykovou náplň příspěvků čtenářů)

