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Pod lešením se skrývá areál loveckého zámečku Tři trubky, který v letošním roce
prochází výraznou proměnou. Z bývalého hospodářského zázemí bude vytvořen
Dům přírody Brd, který by měl nabídnout interaktivní expozice, multifunkční sál,
skanzen i herní a naučné prvky v blízkém okolí. Realizátorem této stavby jsou
Vojenské lesy a statky ČR ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.

Z obsahu

Zápis z Rady obce č. 77/08/22 a Zápis z Rady obce č. 78/09/22; Výsledky komunálních voleb; Poděkování za účast
ve volbách; Zajímavosti ze ZŠ Karla Vokáče; Informace z Mateřské školy– Adaptace; Zase tady byly volby; Psí seminář se
povedl; Září v muzeu; Poznej příběhy své rodiny.

Zápis z Rady obce č. 77/08/22 (30. 8. 2022)
J. Hahner, M. Straka

I. Projednáno
1.	Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene – ČEZ Distribuce, a.s.

RO projednala návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby se společností ČEZ Distribuce, a.s. Jedná se o zřízení přípojky
elektrické energie pro pozemek p.č. 1613/2 v k.ú. Strašice.
Kabel zemního vedení bude umístěn na pozemcích v majetku obce p.č. 1905/5, 1905/15 a 1905/14. Za zřízení věcného břemene bude uhrazena částka ve výši 5.300,– Kč.
RO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.
ČEZd_SoBS VB 39569/IV–12–002040.

2.	Žádost o ukončení nájemního vztahu
– Ing. Hladký

RO projednala žádost o ukončení nájemního vztahu
na nebytové prostory v č.p. 644. Žadatel již nevykonává
činnost projektanta a dané prostory již nepotřebuje. Žadatel požádal o ukončení nájemního vztahu k 30.9.2022.
RO schvaluje ukončení nájemního vztahu k 30.9.2022
dle žádosti č.j. 835/22.

3.	Žádost o oplocení dětského hřiště

RO projednala žádost o oplocení dětského hřiště u společenského domu. Důvodem žádosti je časté parkování
elektromotorek v okolí hřiště, které hrozí pádem na děti,
v místech rovněž dochází k venčení psů, kdy majitelé psů
nesbírají exkrementy. Dalším důvodem je to, že se hřiště nachází u komunikace, kde jezdí značné množství automobilů.
RO konstatuje, že bude na místě provedeno místní šetření
a bude navrženo případné řešení.
RO bere na vědomí žádost č.j.841/22.

4.	Zápis z jednání Komise životního prostředí

RO projednala Zápis z jednání Komise životního prostředí
ze dne 10.8.2022. Komise projednala nabídku společnosti PROSTROM Bohemia s.r.o., která se zabývala kácením a zdravotním řezem vybraných dřevin v obci (vchod
na hřbitov, zahrada MŠ, dětské hřiště ve Dvoře). Komise
s nabídkou společností vyslovila souhlas. Komise dále
projednala pozvánku VLS na akci „Brdské stromsázení“.
Příští jednání komise proběhne 7.9.2022.
RO bere na vědomí Zápis z jednání Komise životního
prostředí ze dne 10.8.2022. RO schvaluje cenovou
nabídku společnosti PROSTROM Bohemia s.r.o.
na provedení kácení a zdravotního řezu vybraných
dřevin v obci Strašice v celkové ceně 180.958,– Kč.
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5.	Zápis z jednání Komise pro občanské záležitosti

RO projednala Zápis z jednání Komise pro občanské záležitosti ze dne 29.7.2022. Komise se zabývala vyhodnocení zpětné vazby od jubilantů za měsíc červen a přípravou
blahopřání pro jubilanty v měsíci srpnu.
RO bere na vědomí Zápis z jednání Komise pro
občanské záležitosti ze dne 29.7.2022.

6.	Prohlášení o podpoře projektu

RO projednala návrh Prohlášení o podpoře projektu „Centrum Oskara Fischera“, které zpracovala JUDr. Grumlíková. V prohlášení se uvádí, že Obec Strašice nadále podporuje projekt na zřízení tohoto sociálního zařízení na území
obce. Prohlášení o podpoře bude využito jako podklad pro
získání dotace na zřízení tohoto sociálního zařízení.
RO schvaluje podporu projektu „Centrum Oskara
Fischera“.

7.	Žádost o splátkový kalendář – č.j. 868/22

RO projednala žádost o splátkový kalendář na dluh
za svoz komunálního odpadu ve výši 5.600,– Kč. Žadatelka navrhla měsíční splátku ve výši 1.000,– Kč. Dále
žadatelka požádala o splátkový kalendář na vyúčtování
za služby spojené s užíváním bytu. Dle sdělení správce
BF žadatelka dluží i za nájemné za byt. Celková částka
včetně vyúčtování za služby činí 24.700,– Kč. V případě,
že nebude dluh uhrazen do 16.9.2022 nedojde k prodloužení nájemní smlouvy.
RO konstatuje, že splátkový kalendář je možné sepsat.
Dluh za nájemné a služby je třeba uhradit v plné výši nejpozději do 16.9.2022, aby bylo možné prodloužit nájemní
smlouvu.
RO schvaluje sepsání splátkového kalendáře na dluh
za poplatek za svoz komunálního odpadu dle žádosti
č.j. 868/22. RO schvaluje prodloužení nájemní
smlouvy dle žádosti č.j. 868/22 v případě, že bude
dlužné nájemné a náklady za užívání bytu uhrazeno
do 16.9.2022.

8.	Rozpočtové opatření obce Strašice č. 6–2022

RO projednala Rozpočtové opatření obce Strašice č.
6–2022. Toto rozpočtové opatření obsahuje navýšení příjmů za prodej pozemků v Koutě o 4 mil. Kč, navýšení odvodu DPH o 1,2 mil. Kč, navýšení výdajů za nákup pozemku ve výši 2 mil. Kč. Dále rozpočtové opatření obsahuje
přesuny mezi položkami v rámci paragrafů.
RO bere na vědomí Rozpočtové opatření obce
Strašice č. 6–2022.
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9.	Záměr prodeje pozemků

RO projednala záměr prodeje nově vytvořeného pozemku
p.č. 1847/299 v k.ú. Strašice. Jedná se o pozemek, který
byl vytvořen na místě vysílače v Koutě. Postup ohledně
prodeje pozemku schválilo ZO Strašice na svém jednání
9.12.2021. Dále RO projednala záměr prodeje pozemku
p.č. 2009/1 v k.ú. Strašice. Jedná se o pozemek ve Dvoře, který je dlouhodobě zaplocený a součástí zahrady p.č.
2009/2.
RO schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1847/299
a pozemku p.č. 2009/1, vše v k.ú. Strašice.

10.	Vyhodnocení zaslaných nabídek – Přeložka
vodovodu včetně přípojek

RO projednala Protokol o vyhodnocení zaslaných nabídek
k veřejné zakázce „Přeložka vodovodu včetně přípojek
– Strašice“, který zpracovala Komise pro veřejné zakázky.
Osloveny byly tři společnosti, kdy dvě společnosti předložili nabídku. Nejlevnější nabídku předložila společnost Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o. s nabídkovou
cenou 1,286.510,78 Kč bez DPH. Jedná se o přeložku vodovodu od Restaurace Na poště ke Gumítkovu. V současné době vede vodovod přes soukromé pozemky. Zakázka
by měla být realizována do konce roku 2022.
RO schvaluje realizaci zakázky „Přeložka
vodovodu včetně přípojek – Strašice“ společností
Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o.
za cenu 1,286.510,78 Kč bez DPH.
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11.	Program jednání ZO Strašice

RO projednala návrh Programu jednání ZO Strašice dne
15.9.2022. Jednání ZO Strašice se uskuteční v Restauraci
Na poště. RO doporučila, aby se jednání ZO řídilo následujícím programem:
1. Zahájení
2. Schválení programu jednání
3. Schválení orgánů jednání
4. Náměty a podněty občanů
5. Nakládání s majetkem obce
		a) Prodeje pozemků v Koutě
		b) Prodej pozemku p.č. 2009/1 – P. Sova
		c)	Prodej pozemku p.č. 1847/299 – Vantage Towers
s.r.o.
		d) Prodej části pozemku p.č. 2104/1 – K. Weber
		e) Odkup části pozemku p.č. 676/15 – D. Pliml
6.	Informace o postupu tvorby Územního plánu obce
Strašice
7.	Rozbor hospodaření obce Strašice k 30.6.2022
8.	Rozpočtové opatření obce Strašice č. 5–2022 a č.
6–2022
9. Podpora projektu „Centrum Oskara Fischera“
10. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZO Strašice
11. Zpráva o činnosti Kontrolní výboru ZO Strašice
12. Zpráva o činnosti Obecní policie Strašice
13. Kontrola usnesení
14. Interpelace zastupitelů
15. Návrh usnesení
16. Závěr
RO schvaluje návrh Programu jednán ZO Strašice
dne 15.9.2022.
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Zápis z Rady obce č. 78/09/22 (20. 9. 2022)
J. Hahner, M. Straka

I. Projednáno
1.	Projednání zápisu z jednání ZO

RO projednala Zápis z jednání ZO Strašice ze dne
15.9.2022 a přijala opatření k realizaci schválených usnesení.
RO schvaluje opatření k realizaci přijatých usnesení
ZO Strašice ze dne 15.9.2022.

2.	Investice do objektu č.p. 605

RO projednala návrh Domova pod Brdy ohledně odsouhlasení investic do objektu č.p. 605 v majetku obce. Předmětem investice je rekonstrukce bývalé kuchyně na bytové jednotky. V objektu bude proinvestováno více než
11 mil. Kč za účelem výstavby bytů pro seniory a pro lidi
ve složité životní situaci. Investice bude rozložena do dvou
let. Na konci roku 2024 by měla být rekonstrukce hotová.
RO schvaluje investici do objektu č.p. 605
prostřednictvím Domova pod Brdy, o.s., IČO:
01784331.

3.	Uzavření nové nájemní smlouvy
– Praktik Strašice s.r.o.

RO projednala žádost o uzavření nové nájemní smlouvy
na ordinaci MUDr. Krejčíkové. MUDr. Krejčíková založila
společnost pod název Praktik Strašice s.r.o. a ráda by uzavřela nájemní smlouvu na tuto společnost. Na základě této
žádosti bude zveřejněn záměr pronájmu, následně bude
možné uzavřít novou nájemní smlouvu.
RO schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor
v č.p. 216 za účelem zřízení ordinace praktického
lékaře.

4.	Zápis z jednání Komise pro občanské záležitosti

RO projednala Zápis z jednání Komise pro občanské záležitosti ze dne 31.8.2022. Komise se zabývala projednáním
zpětné vazby od jubilantů za měsíc červenec a přípravou
blahopřání pro jubilanty, kteří své narozeniny oslaví v září.
RO bere na vědomí Zápis z jednání Komise pro
občanské záležitosti ze dne 31.8.2022.

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

RO projednala Zápis z jednání Komise pro kulturu, sport
a turismus ze dne 5.9.2022. Komise se na svém jednání
zabývala především přípravou akce „Rodinné odpoledne
se sv. Václavem“, která se uskuteční dne 28.9.2022 ke Dni
české státnosti. Akce bude spočívat v tom, že rodiny budou absolvovat pěší trasu, kde budou plnit tematické úkoly.
RO bere na vědomí Zápis z jednání Komise pro
kulturu, sport a turismus ze dne 5.9.2022.
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6.	Zpráva z jednání Bytové komise

RO projednala Zprávu z jednání Bytové komise ze dne
7.9.2022. Komise se na svém jednání zabývala přidělením
bytu s pohledávkou v č.p. 490. Komise doporučila odkoupení pohledávky a přidělení bytu paní Sabině Ferkové, bytem Strašice 283.
RO schvaluje přidělení bytu č. 6 v č.p. 490 paní
Sabině Ferkové, bytem Strašice 283, za podmínky
jednorázového uhrazení pohledávky.

7.	Žádost o převedení nájmu bytu – M. Ungr

RO projednala žádost o převedení nájmu bytu v č.p. 450
z pana Milana Ungra na jeho dceru Michaelu Ungrovou.
Pan Ungr se již ve Strašicích nezdržuje, avšak jeho dcera
byt i nadále užívá.
RO schvaluje převedení nájemní smlouvy dle žádosti
č.j. 912/22.

8.	Rozpočtové opatření obce Strašice č. 7–2022

RO projednala Rozpočtové opatření obce Strašice č. 7–2022.
Toto rozpočtové opatření obsahuje drobné přesuny mezi položkami v rámci paragrafů na výdajové stránce rozpočtu.
RO schvaluje Rozpočtové opatření obce Strašice č.
7–2022.

9.	Žádost o snížení nájemného – R. Zink

RO projednala žádost o snížení nájemného za užívání nebytových prostor, kde je zřízena půjčovna kol. Vzhledem
k tomu, že se jedná o sezónní záležitost, požádal žadatel
o snížení nájemného o 50 %, zálohy za služby bude hradit
v předepsané výši. Období sníženého nájemného žádá
v době od 1.10. do 30.3.
RO schvaluje snížení nájemného dle žádosti č.j.
922/22.

10.	Žádost o navýšení rozpočtu JSDHO Strašice

RO projednala žádost o navýšení rozpočtu JSDHO Strašice o částku 35 tis. Kč na pořízení přístroje s LEL čidlem
na detekci plynu. Jednotka byla vytypována, že může mít
rychlejší dojezd na místa mimořádné události než profesionální jednotky.
RO schvaluje žádost o navýšení rozpočtu JSDHO
Strašice č.j. 927/22.

11.	Žádost o pronájem sálu – D. Krišta

RO projednala žádost o pronájem sálu dne 29.10.2022
za účelem uspořádání svatební hostiny. Vzhledem k tomu,
že žadatelé nemají trvalý pobyt v obci a jeden z žadatelů
byl opakovaně řešen policií pro své přestupkové jednání,
nebude žádosti vyhověno.
RO neschvaluje žádost o pronájem sálu č.j. 875/22.
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12.	Návrh na zavedení pečovatelské služby
– č.j. 925/22

RO projednala návrh na zavedení pečovatelské služby
z důvodu špatného zdravotního stavu žadatelky.
RO schvaluje zavedení pečovatelské služby dle
návrhu č.j. 925/22.

13.	Rozbor hospodaření
– Služby obce Strašice s.r.o.

RO projednala Rozbor hospodaření společnosti Služby
obce Strašice s.r.o. k 30.6.2022. V tomto období byl vytvořen zisk 1,736 mil. Kč, jehož výše je ovlivněna sezonností výroby tepla a půlroční fakturací stočného. Nejvyšší
položkou byly náklady na plyn a elektrickou energii ve výši
2,479 mil. Kč. Celkové tržby činily 6,995 mil. Kč, náklady
byly ve výši 5,258 mil. Kč. ČOV vykázala zisk 569 tis. Kč,
skládka vykázala zisk 236 tis. Kč, tepelné hospodářství
vykázalo zisk 1,122 mil. Kč.
RO schvaluje Rozbor hospodaření společnosti
Služby obce Strašice s.r.o. k 30.6.2022.

15.	Smlouva o zpracování osobních údajů

RO projednala návrh Smlouvy o zpracování osobních
údajů při využívání služby Hostovaná elektronická spisová
služba AthenA mezi Plzeňským krajem a Obcí Strašice.
Plzeňský kraj poskytne zdarma obci elektronickou spisovou službu. Provoz této služby zajišťuje Plzeňský kraj prostřednictvím svého Technologického centra. Zpracovatel
se zavazuje zpracovávat osobní údaje výlučně v souladu
s uzavíranou smlouvou, GDPR a zákonem č. 110/2019
Sb., o zpracování osobních údajů.
RO schvaluje Smlouvu o zpracování osobních údajů
mezi Obcí Strašice a Plzeňským krajem.

14.	Zápis z jednání Komise pro rozvoj obce Strašice

RO projednala Zápis z jednání Komise pro rozvoj obce
Strašice ze dne 13.9.2022. Komise se na svém jednání
zabývala vyhodnocením provedených akcí za rok 2022.
Komise dále projednala návrh úprav lesoparku pod kostelem a sdělila k návrhu některé připomínky. Komise rovněž projednala návrh Změny č. 9 Územního plánu obce
Strašice.
RO bere na vědomí Zápis z jednání Komise pro
rozvoj obce Strašice ze dne 13.9.2022.

Komunální volby 2022 – Obec Strašice
ODS a nestraníci
Vážení spoluobčané.
Letošní komunální volby jsou za námi a my shlížíme s nadějí na klidný závěr letošního
roku. Dovolte mi, abych Vám poděkoval za obrovskou důvěru, kterou dostali naši kandidáti v těchto volbách. Věříme, že Vaši důvěru nezklameme a že nadcházející volební
období prožijeme všichni v pohodě a ve zdraví. Zveme Vás k účasti na ustavujícím
zastupitelstvu, kde bude zvolena nová rada obce, starosta i místostarosta.
Jiří Hahner – předseda MS ODS Strašice
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Volby do zastupitelstev obcí
Ve dnech 23. a 24. září 2022 proběhly v ČR Volby do zastupitelstev obcí.
V naší obci jsme mohli hlasovat ve třech volebních okrscích.
Volební místnost ve Dvoře byla v restauraci „U Andělů“, občané bydlící ve Vsi a Koutě volili ve Společenském domě
a na Huti se volilo v Restauraci „Na Poště“. Samotné volby
v obci proběhly poklidně. Volební účast byla poměrně nízká, jen 47,50 %, zároveň však srovnatelná s volební účastí
napříč Českou republikou. Zvoleni byli tito zastupitelé: Hahner Jiří, Mgr. Straka Martin, Ing. Fetter Miloš, Mgr. Hrazdilová Pavla, Kunc Tomáš, Stupková Zuzana, Horáček An-
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tonín, Praum Miroslav, Buchová Eva, Ing. Mezek Václav,
Ing. Pospíšil Vladimír, Kotnauer Josef, Hájek Jan DiS.,
Ulrych Tomáš a Mgr. Sovadina Jan. Touto cestou bych
chtěl poděkovat všem členům okrskových volebních komisí
a také zaměstnancům obce za přípravu a bezproblémový
průběh voleb. Pro informaci jsme vytvořili přehled volebních výsledků v naší obci.
Jiří Hahner
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Zajímavosti ze Základní školy Karla Vokáče Strašice
za měsíc září
Výjezdní poznávací akce pedagogů
V přípravném srpnovém týdnu, ještě než se naše škola
zaplnila hlaholem žáků, se pedagogičtí pracovníci zúčastnili dvoudenní poznávací akce v okolí Příbrami. Již ranní
cesta brdskými hvozdy poutala svou rozmanitostí – hloubkou a krásou tajemných lesů a sytou zelení všude, kam se
podíváš. Naše první zastavení bylo v Hornickém muzeu
Příbram, kde jsme si vybrali prohlídkový areál dolu Anna.
Zhlédnutí cáchovny tohoto dolu, projížďka důlním vláčkem,
návštěva ústí jámy Prokop, strojovny dolu Anna a historického důlního díla Wasserlauf v nás zanechalo vzrušující zážitky se spoustou nových informací použitelných do výuky.
Pokračovali jsme pak o několik desítek výškových metrů
směrem nahoru k areálu Svaté Hory, která se majestátně
tyčí nad Příbramí. I zde jsme si užili prohlídku s poutavým
vyprávěním slečny průvodkyně a návštěvou těch nejzajímavějších míst celého areálu. Třešničkou na dortu pak
byl, chuťovým buňkám lahodící, oběd v nádherných prostorách barokní jídelny.

Naše cesta pak vedla do penzionu v Orlově, krásném
místě pod brdskými vrcholky. Užívali jsme si okolí našeho
ubytování, včetně návštěvy pivovaru v Podlesí.
Ráno jsme vyrazili na dopolední výšlap, společně jsme
dobyli skalní útvar Kazatelnu a vrchol Třemošné. Dále
jsme pak objevovali lesní pěšinky, studánku, vodní nádrž
Pilskou a na zpáteční cestě jsme obdivovali vysokou zvěř
v oboře U Slaniny.
Naše akce splnila vše, co měla – načerpali jsme spoustu nových informací, užili si relaxační pobyt na čerstvém
vzduch a společnými zážitky utužili vztahy v našem pracovním kolektivu. V neformálních debatách jsme pak naplánovali mnoho akcí, pracovních postupů a dalších důležitých záležitostí, které nás v tomto školním roce čekají
a na které jsme teď v začátku školního roku opět připraveni v plné síle.
Mgr. Pavla Hrazdilová

Výjezdní akce pedagogů
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Adaptační kurz
šestých tříd
Jak se již stalo tradicí, s nástupem dětí do šestých ročníků,
kdy se ke strašickým přidávají
žáci ze spádových obcí Dobříva,
Cheznovic a Tění, vyjíždí skupinka nových druhostupňových dětí
a jejich pedagogů na poznávací
třídenní kurz do areálu Kempu
Brdy Věšín. Letošního poznávání se zúčastnilo 38 šesťáků, pro
které si poutavý program připravili – Pavla Hrazdilová, Petr
Šilhánek, Michaela Peterková
a asistentky Marie Bajerová
a Lucie Bradová.
Prostorný areál kempu si naše
děti skutečně oblíbily. Je zde
mnoho sportovišť, z nichž nejoblíbenějším se každoročně stává beachvolejbalové pískové
hřiště, na jehož prostoru děti tráví každou volnou chvilku
a přehazovaná se stává nejhranější aktivitou. Rovněž bazén s průzračně čistou chladnou vodou a travnaté plácky
před chatkami se neustále plní veselým smíchem a výskáním našich dětí. V neposlední řadě využíváme i perfektně
vybavenou rozlehlou terasu, která poskytuje přístřeší před
deštěm, který nás letos také občas překvapil.
A co jsme všechno prožili? … Seznamovací hry, při kterých
jsme si užili mnoho legrace, soutěživé týmové hry s překonáváním lávové řeky a aktivity s dekami, seznámení s lakrosem, chození na chůdách, překonávání slacklinové dráhy mezi stromy, kolektivní hry s limeriky a soutěžní hledání
obrázků se skládáním puzzle. Mezi nejoblíbenější patřila
tradičně noční hra a zpívání u večerního ohně. A k výčtu
všech organizovaných aktivit musím přidat i ty, které děti
prožily samy mezi sebou a které jsou možná ještě důležitější, neboť právě ony tvoří to důležité, aby se děti navzájem
poznaly, respektovaly a dokázaly vytvořit fungující kolektiv,
v kterém jim bude po celý školní rok dobře a který se stane
příjemnou kulisou k získávání nových dovedností a informací.
Při závěrečném hodnocení, které probíhalo tvořivou formou – kreslením obrázků a skládáním veršů a sloganů,
jsme zjistili, že zde děti prožily krásné tři dny a že si své
zážitky budou odvážet spolu se svými zavazadly ve svých
vzpomínkách. Doufáme, že jim pohodový kolektiv, který
zde vytvořily, vydrží co nejdéle.
Mgr. Pavla Hrazdilová

Adaptační kurz 6. tříd

Cvičný požární poplach na škole
Ve čtvrtek dne 8. září v 9:30 hodin proběhl na Základní
škole Karla Vokáče ve Strašicích cvičný požární poplach
a evakuace školy.
Význam požárního cvičení je zřejmý. Chceme dětem pomoci, aby si zvykly na proces evakuace, aby si zopakovaly únikové cesty a instrukce. Pomůže jim to snížit zmatek
a paniku. Aby brali žáci požární evakuační plán opravdu
vážně, musel být poplach co nejvíce reálný. A tak bylo třeba opustit budovu zakouřenou dýmem, který byl simulován
pomocí dýmovnic. Z důvodu zakouření únikové cesty bylo
třeba jednu třídu evakuovat pomocí plošiny vyzdvižené
do okna, případně vyvést děti ze školy za pomoci dýchací
techniky.
Požární cvičení mělo samozřejmě obrovský význam také
pro učitele a další odpovědné osoby, které hrají v případě
nouze zásadní roli. Ne nadarmo se říká, že štěstí přeje připraveným.
Během evakuace se všichni zúčastnění řídili požární poplachovou směrnicí školy a ukázněně opustili budovu školy. Pedagogové již dříve absolvovali začátkem září školení od profesionálních hasičů por. Mgr. Olgy Loukotkové
a por. Mgr. Pavla Beránka z HZS Plzeňského kraje, územní
odbor Rokycany.
Cvičná evakuace proběhla hladce a bez nedostatků. Velká pochvala náleží všem žákům, kteří se chovali naprosto
vzorně a ukázněně. Poděkování za organizaci a profesionální přístup patří Sboru dobrovolných hasičů ve Strašicích
a HZS Rokycany.
Bc. Tereza Mračková
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Exkurze do Brd 8.A

Cvičná evakuace školy

Exkurze osmých tříd do Brd v rámci
environmentální výchovy
Druhý zářijový týden zorganizovali pan učitel P. Šilhánek
a T. Koudelka pro obě osmé třídy dvoudenní naučnou exkurzi do Brd. Nejprve se ve dnech 12. a 13. září vypravila
do lovecké chaty VLS Hořovice u Horního Padrťského rybníka třída 8.A. Ve dnech 14. a 15. září absolvovala stejný
pobyt třída 8.B. Pěší cesta na Padrtě kolem zámečku Tři
Trubky s vyhlídkou nám trvala přes tři hodiny. Pak jsme se
ubytovali v prostorné a nově zrekonstruované lovecké chatě s pěknou zelenou střechou.
Exkurze v rámci environmentální výchovy byla zaměřena
současně dějepisně, zeměpisně i přírodovědně a program
obou dnů byl velmi nabitý. Hned po ubytování nás navštívily lesní pedagožka, které velmi zajímavě povídaly o brdské
flóře a fauně. Výuka probíhala zážitkovou formou – hráli jsme v lese různé hry, poznávali ukázky parohů a kůží
a dozvěděli jsme se mnoho o životě v lese. Také mezi nás
zavítal správce rybníků, který nám o nich zajímavě vyprávěl. V chatě také byly pověšené fotografie z výlovu rybníků.
Druhý den po snídani jsme pěšky vyrazili zpět do školy
na oběd a pak domů. Celý pobyt byl pohodový a všichni
jsme se ještě lépe poznali a posílili naše přátelství.
Žáci 8.A (A. Elicarová, E. Nováková, J, Niedermeier, F.
Cusca, D. Mudra, F. Šoltys, L. Kešnerová a J. Dostál)
Říjen 2022 – ROČNÍK XXIX

Exkurze do Brd 8.B

Beseda s obecní policií
– bezpečná cesta do školy
V pátek dne 16. září se naši prvňáčci a druháčci zúčastnili praktické výuky v terénu s obecním policistou, panem
strážníkem Václavem Svobodou.
Vybaveni reflexními vestami jsme vyrazili k přechodu pro
chodce před školou, kde jsme si vyzkoušeli správné přecházení přes přechod. Během setkání jsme si zopakovali
dopravní značky a s nadšením si prohlédli policejní vůz.
Víme, jak je pro naši bezpečnost důležité nosit oblečení
a aktovky s výstražnými pruhy.
Na závěr jsme viděli služebního psa Falca, který doprovází obecní policisty na obchůzkách. Během ukázky výcviku
jsme se ani nepohnuli a Falco příkladně reagoval na všechny zadané povely. V hodinách prvouky si vše zopakujeme,
aby naše cesty do školy byly vždy bezpečné.
Mgr. Monika Kebrlová
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Závod horských kol MTB Žďár Cup
V úterý 20. září proběhlo v blízkosti vrcholu Žďár, poblíž
Rokycan, okresní kolo v závodu horských kol s názvem
MTB Žďár Cup. Ač počasí nebylo úplně příznivé, naše reprezentační výprava byla početná. Čtrnáct sportovců naší
školy z řad hochů i dívek se nezaleklo několik dní trvajícího deště a se svými koly se postavilo vstříc rozblácenému
lesnímu terénu.

Ještě než cyklisté vystartovali, zmáčela jejich stroje, helmy i dresy dešťová sprcha, která ale naštěstí v průběhu
závodu ustala. I přesto se všichni do jednoho, kteří se této
sportovní akce zúčastnili, dají považovat za hrdiny a „tvrďáky“, neboť závod byl letos skutečně náročný. A kdo ještě navíc bodoval a vynikal?
V kategorii starších žáků se na úžasném druhém místě umístil Štěpán Andrlík před Jáchymem Spáčilem,
který obsadil stejně skvělé třetí místo. Do prestižní
první desítky se pak ještě vešli Jirka Rys a Pavel Štokr. Kategorii dívek vyhrála naše nejlepší sportovkyně
Kája Tomášková před stříbrnou Bárou Valečkovou.
Tato kategorie nebyla moc obsazená, ale která z mladých
slečen by se dobrovolně vrhala do zabláceného outfitu,
který si naše dívky, a nejen ony, přivezly do cíle? Naše
holky se toho nebojí!
Mladší kategorie byly mnohem obsazenější, a tak
sedmé a deváté místo Honzy Doskočila a Erika Koláře
rovněž můžeme považovat za úspěch. Uznání zaslouží i Dan Žiačik, Adam Jícha, Filip Straka a Vojta Vacek,
kteří se také s náročným terénem poprali. No a jako
třešnička na dortu je páté místo naší nejmladší dívky
Zuzky Korbové, která působí sice křehce, ale uvnitř je
velkou bojovníci se sportovním srdcem.

Závody horských kol

Všem našim dětem blahopřejeme a vážíme si jejich účasti
a reprezentace.
Mgr. Pavla Hrazdilová

Kouzelník ve školní družině
Ve čtvrtek dne 22. září nás navštívil v družině pan kouzelník Jakub Bílek. Děti mu pomáhaly při vykouzlení zvířátek
– králíčka, holubice a hada, které si mohly na konci vystoupení i pohladit. A na úplný závěr proběhlo modelování balonků pro děti. Kouzelnické vystoupení nás pobavilo opravdu všechny.
Eva Krajdlová

Červnové dostaveníčko
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Kariérové poradenství – volba povolání
Tento školní rok máme v 9. ročníku 46 žáků, které čeká
rozhodnutí, kam budou směřovat své kroky po absolvování povinné školní docházky na naší strašické základní škole. Naši žáci ve škole dostanou důležité informace
např.: užitečné odkazy na informační systémy o uplatnění
absolventů škol na trhu práce, o důležitosti využití akcí
dnů otevřených dveří, které jednotlivé střední školy a učiliště pořádají. Dále o představách o budoucím povolání,
o prostoru začít si odpovídat na otázky – Čím chci být?
Čeho chci dosáhnout? Co chci mít? Co musím zvládnout?
Jaké vzdělání a přípravu musím absolvovat? V čem jsem
dobrý? Jaké mám schopnosti? Jaké mám vlastnosti?
Jaké mám předpoklady? Jaký bych měl být? Jaké nároky
klade povolání? Co budu pro výkon povolání potřebovat?
Co mě baví dělat? O co se zajímám? Co se mi povedlo?
Moje úspěchy? Zvládnu být mimo domov např. na internátě od pondělí do pátku? Kam chci dojíždět? Jaké jsem
měl známky v 8. ročníku? Jak jsem se snažil ve škole?
Jaký mám přístup k plnění školních povinností obecně?
Jak dlouho chci ještě studovat? A mnoho dalších otázek,
které v tomto věku automaticky musí nastoupit.
První rádci jsou maminka a tatínek, z důvodu podpory obecně svým dětem. Rodiče by ale neměli promítat
do snů svých dětí jejich nenaplněné touhy. Pokud se například. tatínek viděl v roli šikovného automechanika, ale

jeho kroky mířily jinak, neměl by svého syna nabádat k realizaci jeho vysněné dráhy. Jeho dítě může být šťastné
v oboru, které si zvolí dle svých vlastností, zájmů a hlavně
schopností.
Volbě povolání se věnuje na základních školách celá
vzdělávací oblast Člověk a svět práce. Například v pracovních činnostech se při výuce probírá učivo: možnosti
vzdělávání, náplň učebních a studijních oborů, přijímací
řízení, informace o poradenských službách k volbě povolání obecně, seznámení s technickými náčrty a výkresy,
technické informace a návody, elektronika, zaměstnání,
pracovní příležitosti v regionu, psaní životopisu, pohovory
u zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů, druhy a struktura organizací, soukromé
podnikání, úřady práce a jejich poradenská činnost, úloha
techniky v životě, tradice, řemesla, vlastnosti materiálu,
užití v praxi, bezpečnost a ekonomika provozu, ovocné
rostliny, způsoby pěstování, poskytování první pomoci
a mnoho dalšího.
Z uvedeného učiva se žáci dozvědí poznatky důležité pro
žáky 9. ročníku v kariérovém poradenství a zároveň mohou být inspirováni k zálibě v oblasti řemesla prací v našich dílnách, na školním pozemku, skleníku či ve cvičné
kuchyňce při vaření. Dále se žáky při výuce na toto téma
hovoří nejen vyučující pracovních činností, ale i další pedagogičtí pracovníci v hodinách například českého jazyka

Beseda k volbě
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– sloh na téma čím budu, při výuce cizích jazyků– konverzační téma zaměstnání, čím chci být, při výchově ke zdraví, kde je celá kapitola důležitého učiva o chování podporující dobré vztahy (musí ne žáci – ale pak již studenti opět
navázat nové, zdravé, funkční vztahy v daných školách),
efektivní a asertivní komunikace, kooperace v různých situacích, dopad vlastního chování a jednání, výchově k občanství, výtvarné výchově a dalších. Role třídního učitele
u žáků 9. tříd je také velmi důležitá. Tento vyučující své
žáky zná nejvíce, účastnil se většinou čtyři roky různých
akcí počínaje adaptačním kurzem v 6. ročnících a hlavně
měl možnost žáky poznat mimo školní lavice např. na školních výletech, kde učitelé volí možnosti vícedenních akcí.
Na naší škole máme třídnické hodiny, kam také toto téma
patří. Rady, své názory, zkušenosti atd.… tedy všem našim žákům přirozeně plynou z organizace školních aktivit
od většiny pedagogických pracovníků, pokud se žáci ptají
a chtějí diskutovat na tato témata.
Naše škola poskytuje dle vyhlášky 72/2005 Sb. poradenské služby skrze školní poradenské pracoviště. Žákům zajistí škola dvě přihlášky (každý žák si vybere 2
školy) a tzv. zápisový lístek. Přihlášky (odeslání do 1. 03.
2023, do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou do30.
11.2022) i zápisový lístek – jejich doručení (jaro 2023) je
již v režii zákonných zástupců. Zápisový lístek se zasílá či
osobně zanese na školu, kam byl uchazeč přijat a kde se
rozhodl studovat.
Naše škola v rámci poradenských služeb pořádá 6. října
2022 od 16:00 hodin tradiční schůzku pro rodiče žáků 9.
ročníku zaměřené na volbu povolání. Dostavit se mohou
i samotní žáci z 9. ročníku. Přítomni budou zástupci ze 4
škol, kteří poskytnou zájemcům bližší informace.
Z dalších činností poradenského pracoviště je např.: beseda s pracovnicí Mgr. Čechurovou z informačního a poradenského pracoviště Úřadu práce Rokycany (žáci se 21.
09. dozvěděli o jednotných přijímacích řízeních, o požadavcích škol, o soustavě vzdělání v ČR, o stupních vzdělání, o kritériích přijetí, o výhodách studia včetně jazykových
znalostí, o trhu práce)… Plánujeme návštěvu Akademie
řemesel v Rokycanech, dále návštěvu akce Dne otevřených dveří na Střední škole v Jeřabinově ulici Rokycanech, besedu s našimi bývalými absolventy za účelem
sdělení jejich spokojenosti a zkušeností na středních školách. Naši žáci obdrží ve škole brožuru tzv. Atlas školství,
kde je přehled středních škol našeho kraje.
Tradičně organizuje naše škola přípravu na jednotné přijímací zkoušky (JPZ) z českého jazyka a matematiky.
Žáci se scházejí jednou týdně a věnují se učivu, které tito
budoucí středoškoláci, směřující za čtyři roky k maturitě,
budou potřebovat. O tuto přípravu je veliký zájem, ale je
primárně určena pro žáky směřující na střední školy zakončené maturitní zkouškou.
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Možnosti doučování z českého jazyka i matematiky naše
škola nabízí i v jiných časech, než mají deváťáci, kteří se
připravují na JPZ.
V oblasti poradenských služeb souvisejících s kariérovým
poradenstvím mohou rodiče i žáci využít setkání členů
Školního poradenského pracoviště na ZŠ Karla Vokáče
Strašice, o kterém jsou vždy seznámeni prostřednictvím
naší platformy pro komunikaci, a tou jsou Bakaláři – komens. Vedoucí ŠPP Mgr. Tomáš Koudelka zasílá vždy
aktuální informaci o setkání, které bývá zpravidla jednou
měsíčně.
Milí rodiče, přeji pohodové chvíle s Vašimi dětmi – našimi
deváťáky, kdy si naleznete čas popovídat si s nimi o výběru vhodných škol… čas letí.
Mgr. Věra Peterková, zástupkyně ředitele školy

Žáci cizinci na naší škole
24. února 2022 zrána zahájilo Rusko invazi na Ukrajinu.
Tak jak plynuly týdny a měsíce války s Ukrajinou, překonával počet lidí na útěku do Evropy další a další velká vysoká
odhadovaná čísla.
Děti byly přijímány do všech mateřských i základních škol
napříč Českou republikou.
V tomto směru není ani strašická základní škola výjimkou.
Žáci cizinci byli přijati dle platné legislativy tohoto státu.
Adaptace na české prostředí je hlavním cílem ve výchovně
vzdělávacím procesu.
V této záležitosti hrají pochopitelně roli faktory, co vše si
uprchlíci včetně dětí ve válce prožili, cizojazyčné prostředí,
neznalost písma ani řeči a mnoho dalšího.
Tyto informace se zákonným zástupcům předaly na informativní schůzce 21. září odpoledne, kdy školní poradenské
pracoviště na naší škole iniciovalo toto jednání. Přítomen
byl i správce Bakalářů, který byl nápomocen v prolomení
funkčnosti komunikace přes Bakaláře – komens tam, kde
ještě z různých, např. technických důvodů bylo něco nefunkční. Jednání zahájil svým proslovem pan ředitel školy
Mgr. Martin Straka, který připomenul nejen práva, ale i povinnosti rodičů a žáků na naší škole.
Většina žáků cizinců se pochopitelně těší na chvíli, kdy se
opět budou moci vrátit do své země.
Mgr. Věra Peterková, výchovná poradkyně školy
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Od slziček k úsměvům
V tomto školním roce mateřská škola otevřela tři třídy.
Rušno tam však bylo již o prázdninách. Třída Koťata dostala nový koberec, stěny dvou ložnic a tělocvičny září
novou výmalbou, stejně jako šatny personálu. Nové je
i osvětlení ve třídách Koťat a Sluníček. Ještě vše uklidit,
umýt, nazdobit a můžeme začít. Ty nejmenší jsme přivítali ve třídě Berušek. Společně s paní ředitelkou Janou
Mrázkovou a paní učitelkou Kateřinou Sazimovou se děti
seznamují s mateřskou školou a novými kamarády. Starší děti si ve třídě Koťat ujednaly první pravidla chování
v mateřské škole s paní učitelkou Ivanou Janouškovou

a BcA. Lenkou Zetkovou. Předškoláci se sešli ve třídě Sluníček. Pro většinu dětí je to poslední třída mateřské školy.
Školním rokem je provede paní učitelka Jana Kuncová,
Alena Krausová a asistentka pedagoga Jitka Frýaufová.
Začátkem školního roku se občas objeví slzičky. Každý
začátek je těžký a tak je ve všech třídách do zářijového programu práce zařazena adaptace. Děti si pomalu
zvykají. Od slziček k úsměvům je malý krůček a děti jsou
toho příkladem. Zkusme to jako oni, vždyť úsměv je vzácný dar a nic nás nestojí.
Alena Krausová, DiS.

Malé smutky a velké radosti
Se začátkem školního roku nastoupilo do naší mateřské
školy 93 dětí. Nejstarší předškoláci do třídy Sluníček. Paní
učitelky Ivana Janoušková a Bc. Kateřina Sazimová pro
ně připravily celoroční projekt s názvem Rok s moudrou
sovou a zvídavým kohoutem. Adaptační období pod názvem Hnízdíme prožili s básničkami, písničkami a hlavně
seznamováním s prostředím a novými kamarády. Také
ve třídě Koťat je část dětí již předškolních. Přivítala je třída vybavená novým nábytkem, úložnými i odpočinkovými
místy. Setkaly se zde děti z loňské třídy Berušek i Kytiček.
Adaptační projekt s názvem Kluci a holky kočičí, plný
her a písniček, připravily paní učitelky Bc. Jana Kuncová a Zuzana Stupková. Do Berušek přišlo od září devět
nových dětí a tak se adaptace týkala především jejich
začlenění do stávajícího kolektivu. Velmi zdařilé byly pravidelné vycházky do lesa. Paní učitelky Alena Krausová,
DiS., Jana Mrázková a Zuzana Havlová zahájily školní rok
projektem s názvem Co Beruška povídala. Nejmladší
děti mají vždy první dny ve školce nejnáročnější. Ve třídě
Kytiček pod laskavým vedením Bc. Ludmily Kleknerové
a Bc. Aleny Sedláčkové si pomalu zvykaly na nové prostředí a získávaly pocit bezpečí. S tím jim pomáhal žabák
Ferda, který je bude provázet po celý rok. První dny školního roku jsou pro děti i rodiče velkou výzvou, očekávanou změnou a po krátkém období i radostí ze zvládnutí
nové životní etapy. Věříme, že malé smutky na začátku
vystřídají velké radosti a otevřeným přístupem se podaří
propojit mateřskou školu s rodinou.
Alena Krausová, DiS.
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Berušky
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Berušky na výletě

Koťata na vycházce

Koťata v novém

Kytičky

Naši nejmenší
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Naši nejstarši

Sluníčka
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PSÍ SEMINÁŘ SE POVEDL
V sobotu 10. září uspořádala obec
Strašice spolu se strážníky Obecní
policie Strašice psí seminář s názvem
Vychovaný pes je bezpečný pes.
Seminář byl určen pro laickou kynologickou
veřejnost. Jeho cílem bylo seznámit majitele
psů se základními metodami výchovy psů motivační cestou. Koncepce byla individuální pro
15 účastníků. Každý přihlášený majitel měl pro
svého psího miláčka vyhrazených 30 minut
ke stanovení metody nápravy daného problému.
Do doby konání se přihlásilo 8 majitelů se svým
pejskem. Mohli jsme spatřit zástupce různých
plemen: Německý ovčák, Labradorský retriever,
kříženec Bobtaila x Argentinské dogy x Labradorského retrievera a křížence dalších plemen.
Seminář vedl psovod Obecní policie Strašice
str. Bc. Václav Svoboda a rozličnost dotazů činila seminář o to více zajímavějším. Ať už se
jednalo o nepřesné přivolání, tahání na vodítku,
snahu prohánět cokoliv co má kola, vždy jsme
našli cestu jak problém odstranit. Každý majitel
donesl dobrovolný dar pro útulek Borovno, který
jim bude v nejbližší době předán.
Majitelé psů odcházeli spokojeni a mnozí projevili zájem o opakování této akce v budoucnu.
str. Bc. Václav Svoboda
psovod OPS
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Zase tady byly volby!
Ing. František Nerad – liberál
Pravda, tento článek asi
nebude aktuální, protože
volby už byly, nicméně uzávěrka příspěvků do Barňáku je 25. den v měsíci. Já
patřím k těm, kteří to dodržují. Takže nebudu hodnotit tyto volby, ale trochu si
srovnám na papír, co každé
volby provází. Nejprve pár
slov k současnosti. Na jednu stranu uznávám, že to
v současnosti není jednoduché a mnoho lidí má strach
z existence v budoucnosti. Naproti tomu si pár lidí mastí
kapsy (tedy konta) a docela dost lidem je to šumák, dokud
nemusí sáhnout hluboko do peněženky. Hodně lidí, podle
mých zkušeností, si problém uvědomí, až když už padají
do propasti a nejsou ochotní před tím pádem nikoho poslouchat. Jen zmíním z praxe, že jsem mluvil se stovkami
lidí o tom, že jejich domy jsou pro budoucnost nevyhovující a měli by s tím něco dělat. Většinou jsem byl hajzl, který
je chce obrat o peníze, který ničemu nerozumí, který jim
nebude radit, protože už jim lépe poradil soused Véna.
Jenže pravda, kterou měli včera se dnes ukázala jako blbost a budou platit a platit.

budu v budoucnosti mít. Jaké jsou však představy většiny
občanů o investičním, energetickém a ekologickém dopadu tohoto rozhodnutí? Jaké jsou jejich představy o energetické politice naší obce? Kolik bude stát provoz plynového kotle za 15 let (taková je zhruba jeho životnost)? Jaké
podklady měli zastupitelé pro tak zásadní rozhodnutí?“
(konec citátu)
No nic, je pro většinu lidí fakt těžké předvídat co bude
za 20 let, nicméně moje praxe projektanta mě naučila, že
dům se nestaví na pět let a projektant musí počítat s tím,
co bude nejen za 20 let. Takže v návrhu je nutné počítat
opravdu se vším, proto ke každému domu musí odborník
navrhnout třeba opatření proti požáru, i když si ho nikdo
nepřeje a nemusí v něm požár nikdy vzniknout.

Dost podobná je situace kolem voleb. Vzpomínám na článek zde v Barňáku někdy na přelomu tisíciletí, který jsem
nazval větou tehdejšího místostarosty: „Další osud Strašic
bude spojen s plynem!“ (vyšel v Barňáku v září 1999). No
je to pravda, je s ním spojena a velmi, velmi těžko se bude
odpojovat. Problém je, že se to bude muset nějak řešit
a zaplatit, pokud to vůbec půjde vyřešit a zaplatit. Zase
jsem tehdy byl u mnoha lidí za hajzla, který chce lidem
zničit štěstí. Dovolím si zopakovat úvod toho článku:

článek pro Barňák: “Další osud Strašic bude
spojen s plynem”
„Tato prorocká slova pronesl na zastupitelstvu dne
11.8.1999 zástupce starosty Pavel Vajnar. Význam těchto slov ocení obec a její občané v budoucnosti a budou opravdu klíčová. Tato slova by měla být zachycena
v obecní kronice. Tato slova stvrdilo svým hlasováním 9
zastupitelů.
Nechtěl bych, aby mé názory byly chápány jako názory proti plynofikaci Strašic, protože většina občanů naší
obce plyn chce a chci jej i já, pokud na jeho používání
Říjen 2022 – ROČNÍK XXIX

Stejné je to i s volbami. Parta lidí udělá „projekt“ – tady nazývaný volební program a nabídne ho lidem a moc o tom
nepřemýšlí. Většinou jsou to jednovětá hesla, ze kterých
nelze poznat, co z toho hesla bude platit za 5 let, natož
za 20 let. Navíc jsou většinou populisticky podlézavá. Pokud tedy autor toho hesla neudělá pořádnou rozvahu toho,
co za tím heslem je, může vzniknout problém, jako je nyní
s plynem. Ukázalo se, že osud Strašic spojený s plynem,
není až tak velká výhra. Dnes by se více hodila ona kotelstrana 16

na na biomasu (ve staré kotelně v kasárnách), kterou obci
nabízel v devadesátých létech Vláďa Čermák a před 12
léty projekt na biomasovou výtopnu (postavenou na místě zbourané staré kotelny). No uvidíme, jak se to vyvrbí,
nicméně plán „B“ pro tuto věc postrádám a ta by měla být,
speciálně za současné situace, ve volebních programech
dost podrobně popsána, vč. financování u všech volebních seskupení, která to myslí se Strašicemi vážně.
Ale k volbám a volebním
programům
v současnosti. Pokud
každý občan dnes sleduje s obavami, co se
kolem něj děje, měl by
to o to více pozorovat
i každý občan, který
na radnici kandiduje.
Měl by velmi zvažovat, jaké heslo lidem
nabídne a hlavně, jak
ho pak bude plnit nejen on a pouze v nadcházejícím volebním
období, ale jak bude
fungovat ještě za 30 –
50 let. Nabídnout kulturní, sportovní, společenské vyžití,
když na něj nejsou peníze, je podraz na voliče. Nenabídnout lidem v těžké ekonomické situaci zastavení růstu,
nebo dokonce snížení nájmů, je ukázka neschopnosti být
politikem. Slíbit lidem cokoli na co nemám na kandidátce odpovědného člověka je podraz na voliče. Nabídnout
opravu čehokoli, co není obce (třeba kusu silnice, budovy,
rozvodů sítí), bez vyjednané podpory s majitelem, je svinstvo. Budovat před volbami, po dlouhodobých zkušenostech v minulosti Potěmkinovy vesnice, je blbost. Nicméně
děje se to a dost často.
Na druhou stranu nenabídnout lidem nic, je krásná ukázka
toho, že do voleb se nejde kvůli kvalitní budoucnosti pro
lidi, ale z osobních, mnohdy sobeckých důvodů, které se
zakrývají mlčením.
V minulém Barňáku jsme si mohli přečíst teze volebních
programů tří volebních stran. Slibovat růžovou budoucnost v současné době je hloupost. Chlubit se tím, co bylo,
je v současné době znak buď ignorování stavu společnosti, anebo neschopnosti analýzy situace a tím zadělávání
na problémy v budoucnosti.

snažil nepřikrášlovat budoucnost a nezakrývat problémy
minulosti. No dost lidí mi vyčítalo, že ve volbách by se
tohle dělat nemělo a že bychom měli voličům nasazovat
ve volbách růžové brýle, dokonce už při volbách v roce
1990 jsem to slyšel. Jenže si myslím, že dělat nerozumná a nepromyšlená rozhodnutí, dávat nesplnitelné sliby,
anebo dokonce lhát, zadělává na problémy nejen tomu
lháři, ale mnoha, mnoha dalším lidem, kteří mu uvěřili.
O volebním programu by měl přemýšlet nejen kandidát,
ale i volič. A nejen o programu. Totiž věřit některým slibům, že bude pořád dobře, je značně naivní a zadělává

to na nepříjemné situace. Věřit člověku, který mě, byť jen
jednou, zklamal je normální hloupost. Proto se například
v těch opravdu demokratických státech střídají politické
systémy téměř pravidelně. V postkomunistickém systému
jsou velké snahy udržet se u moci za každou cenu a velká neochota přejít do opozice. Už mockrát jsme se mohli
přesvědčit, že věřit stále jednomu vůdci, nebo jedné politické straně nevede nikam, nebo do problémů. Bohužel
u nás se to praktikuje poměrně často. V každém případě
až vyjde v Barňáku tato moje úvaha už budeme znát, zda
jsme už v opravdové demokracii, nebo pořád ještě v tom
postkomunistickém prostoru. (v článku byly použity mé fotografie a materiály)

Polský satirik J. Tuwim kdysi napsal krásný aforismus:
„Budoucnost je období, kdy je nám dobře!“ Je to krásné
heslo populistů všech možných typů a kupodivu se tím
hodně politických stran pořád řídí, bez ohledu na to, co se
kolem nich děje. Podílel jsem se na docela dost demokratických volbách na různých úrovních v ČR a vždy jsem se
Říjen 2022 – ROČNÍK XXIX
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Září v muzeu
S příchodem školního roku sice ubývají návštěvníci, ale s radostí můžeme konstatovat, že se
k nám opakovaně vracejí rodiny a skupinky přátel, aby u nás prožily víkend spojený s turistikou
v krásné brdské přírodě a prohlídkou muzejních expozic.

Abychom nejen jim, ale všem návštěvníkům mohli nabízet
nové podněty, pracujeme usilovně na zvelebování stávajících expozic. V nejbližší době se rozšíří také expozice
místopisu; bude se věnovat nejen strašickým spolkům
a volnočasovým aktivitám, ale také pro tuto oblast tradiční železárenské produkci, především z místní slévárny
v dobách Maxe Hopfengärtnera, a dá rovněž nahlédnout
i do měšťanského interiéru z počátku minulého století, který připomíná období, kdy se Strašice chtěly stát městem.
Na příští rok plánujeme mimo jiné výstavu věnující se
místnímu Sboru dobrovolných hasičů, přípravy probíhají
však už nyní. Hasičské uniformy, slavnostní i pracovní, je
třeba řádně ošetřit.
Muzeum také nabídne všem zájemcům z řad veřejnosti
i odborníků badatelnu umístěnou v 1. patře. Součástí je
i nově zřízená muzejní knihovna, která bude neveřejná
a přístupná pouze prezenčně. Knihy, časopisy a další tiskoviny zahrnují široký okruh oblastí – např. archeologii,
Říjen 2022 – ROČNÍK XXIX

místopis, československou historii, vojenství, II.a III. odboj, legie, náboženství, myslivost a lesnictví. V současnosti jsme evidovali více než 170 svazků získaných dary
či nákupy.
Tak jako každý rok se naše zaměstnankyně paní Renata Převrátilová zúčastnila ITEPu, aby zde prezentovala
Strašice a okolí jako
zajímavou turistickou
oblast. Veletrh ITEP
je jedním z největších mezinárodních
veletrhů cestovního
ruchu v ČR, účastní
se ho přes 140 vystavovatelů a navštěvuje ho přes 12 000 lidí.
Součástí veletrhu je
i bohatý doprovodný
program.
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Nesmíme také zapomenout na důležitou akci, na které
se naše muzeum nemalou měrou podílelo. Mgr. Tomáš
Makaj a PhDr. Mgr. Lenka Čarnogurská připravovali a organizovali ve spolupráci se spolkem Zděná „Tradiční setkání u památníku PTP“ v Zaječově – Svaté Dobrotivé.
Tento pietní akt se uskutečnil 8. září 2022 a zúčastnili se ho kromě pétépáků také vojenské
špičky, zástupci Konfederace politických vězňů,
okolních obcí včetně starosty obce Strašice Jiřího Hahnera, CHKO Brdy, Vojenských lesů, několika spolků a žáci a vedení místní školy. Akce
začala slavnostní mší, kterou celebroval hlavní
kaplan Armády České republiky plukovník Jaroslav Knichal. Poté následoval samotný pietní akt
u památníku, kde výše uvedení zástupci institucí položili věnce. Odpoledne byla v prostorách
spolku Zděná otevřena výstava věnovaná PTP;
jejími kurátory jsou rovněž T. Makaj a L. Čarnogurská. Naše muzeum převzalo „patronát“ nad
touto akcí po úmrtí jejího hlavního organizátora
Ing. Josefa Švandrlíka. A protože ubývá pamětníků, je na nás, abychom tuto neblahou stránku
naší historie připomínali a předávali informace
dalším generacím.
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