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Zápis z Rady obce č. 39/09/16 ( 28.9.2016 )
J. Hahner, E. Buchová
I. Doklady a informace na vědomí
Český statistický úřad zaslal informaci, že v termínu od 15.9. do 10.11.2016 bude probíhat nejen v obci Strašice
statistické šetření ohledně struktury zemědělských podniků a metodách zemědělské výroby.
II. Projednáno
Projednání zápisu a usnesení ZO
RO projednala zápis a usnesení z jednání ZO a doporučila, aby byla přijata opatření k jejich realizaci.
Úkoly:
1. Reagovat na podněty a náměty občanů (odtok vody v bytovkách, provoz domova pro seniory, vydání OZV
ohledně nočního klidu).
2. Připravit podklady k prodeji pozemku p.č. 2105/8 a pozemku st.p.č. 568/28.
3. Připravit podklady k prodeji pozemku p.č. 2105/14.
4. Připravit podklady k odkupu pozemků p.č. 1885/20 a p.č. 1878/9.
5. Připravit podklady k odkupu pozemku p.č. 1079/6.
6. Zveřejnit záměr prodeje pozemku st.p.č. 804.
7. Zveřejnit záměr prodeje pozemku st.p.č. 745.
8. Zveřejnit záměr prodeje části pozemku st.p.č. 1902/7.
9. Zveřejnit záměr prodeje a směny pozemků p.č. 1847/274, 1847/275, 1847/276, 1847/277, 1847/279 a
1847/280.
10. Podepsat Dohodu o uznání dluhu a způsobu jeho uhrazení dle zápisu z jednání ZO.
11. Provést opatření uvedená v doporučení v Protokolu o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u
obce Strašice.
12. Rozšířit kamerový systém dle návrhu OPS.
13. Reagovat na interpelace členů ZO.
RO opatření k realizaci přijatých usnesení z jednání ZO dne 21.9.2016 schválila.
Žádost o převod dýchacích přístrojů – Obec Kařez
RO projednala žádost o převod nadbytečných (4 ks) dýchacích přístrojů Saturn, které jsou součástí vybavení
JSDHO Strašice.
RO žádost č.j. 1365/16 o převod dýchacích přístrojů schválila.
Žádost o pronájem nebytových prostor – M. Müller
RO projednala žádost o pronájem nebytových prostor za účelem zřízení skladu v budově e.č.16 v bývalém areálu
kasáren. Žádost byla již projednána dříve a byl schválen záměr pronájmu, který byl zveřejněn na úřední desce
OÚ Strašice.
RO žádost č.j. 1256/16 o pronájem nebytových prostor v budově e.č. 16 schválila.
Žádost o pronájem nebytových prostor – T. Gold
RO projednala žádost o pronájem nebytových prostor za účelem zřízení zkušebny hudební skupiny v budově
e.č. 16 v bývalém areálu kasáren. Žádost byla již projednána dříve a byl schválen záměr pronájmu, který byl
zveřejněn na úřední desce OÚ Strašice.
RO žádost č.j. 1210/16 o pronájem nebytových prostor v budově e.č. 16 schválila.
Žádost o pronájem Restaurace Společenský dům
RO projednala žádosti o pronájem Restaurace Společenský dům. Žádosti byly doručené poté, co proběhla
prohlídka objektu dvěma zájemci. Oba mají zkušenost s provozem restaurace a s pořádáním kulturních akcí.
RO na základě doručených žádostí zjišťovala reference na jednotlivé žadatele a byla doporučena paní Němcová
z Příbrami. Provoz restaurace bude zahájen během listopadu.
RO pronájem Restaurace Společenský dům žadateli dle žádosti č.j. 1393/16, Vlasta Němcová, IČO: 88149412
schválila.
Žádost o zřízení parkovacího místa – A. Holzäpfl
RO projednala žádost o zřízení vyhrazeného parkovacího místa u domu č.p. 445 z důvodu špatné pohyblivosti
žadatele. Žadatel je držitelem průkazu ZTP.

RO schvaluje zřízení vyhrazeného parkovacího místa dle žádosti č.j. 1400/16 schválila.
Směrnice k používání sociálního fondu
RO projednala novou Směrnici k používání sociálního fondu, která nahradila původní směrnici č. 18/2011.
Směrnice byla upravena dle návrhu, který byl v RO projednán již v minulosti.
RO Směrnici k používání sociálního fondu č. 35/2016 schválila.
Zápis z jednání Bytové komise
RO projednala Zprávu z jednání Bytové komise ze dne 7.9.2016. Komise nepřidělila žádný byt. Komise dále
nedoporučila převod nájmu z paní Duškové na pana Sutnera, byt je třeba nejprve vrátit a poté lze byt přidělit.
Příští jednání Bytové komise proběhne 5.10. v 16.30 hod.
RO Zprávu z jednání Bytové komise ze dne 7.9.2016 vzala na vědomí.
Žádost o převedení nájemní smlouvy – Z. Sutner
RO projednala žádost o převedení nájemní smlouvy na byt v č.p. 461 slečny Duškové na žadatele pana Z.
Sutnera. Mezi žadatelem a nájemnicí by došlo k finančnímu vyrovnání za vybavení bytu. Současný nájemce byt
již od července nevyužívá. Bytová komise převod nájmu nedoporučila.
Vzhledem k tomu, že žadatel má podanou žádost o byt, RO považuje převod nájmu za možný.
RO převod nájemní smlouvy dle žádosti č.j. 1293/16 schválila.
Zápis z jednání Komise pro rozvoj obce
RO projednala zápis z jednání Komise pro rozvoj obce ze dne 30.8.2016. Komise se zabývala prezentací návrhu
revitalizace parku kolem společenského domu, rozvojem areálu koupaliště, studií rekonstrukce náměstí a hlavní
silnice. Komise přijala určitá doporučení ohledně změny v parku kolem společenského domu (větší počet
chodníčků, začlenit místa na nádoby na odpad), s ohledem na využití koupaliště komise doporučila pořídit na
další sezónu kiosek pro zřízení občerstvení (např. maringotka, stavební buňka), atd. Ohledně revitalizace náměstí
komise přijala doporučení, aby byla tato lokalita znovu řešena komplexně včetně zachování současného počtu
autobusových zastávek.
RO zápis z jednání Komise pro rozvoj obce ze dne 30.8.2016 vzala na vědomí.
Zápis z jednání Komise životního prostředí
RO projednala zápis z jednání Komise životního prostředí ze dne 7.9.2016.
RO zápis z jednání Komise životního prostředí ze dne 7.9.2016 schválila.
Zápis z jednání Komise pro občanské záležitosti
RO projednala zápis z jednání Komise pro občanské záležitosti ze dne 22.8.2016.
RO zápis z jednání Komise pro občanské záležitosti ze dne 22.8.2016 vzala na vědomí.
Rozpočtové opatření č. 9-2016
RO projednala Rozpočtové opatření obce Strašice č. 9-2016. Rozpočtové opatření obsahuje navýšení výdajů na
rozšíření kamerového systému a změnu ve výdajích na veřejné osvětlení (navýšení v položce nákup materiálu).
Instalaci svítidel provedou zaměstnanci obce. Dále dochází k zahrnutí výdajů (200 tis. Kč.) na odkup pozemků
od soukromých vlastníků, který schválilo ZO. V příjmech došlo k navýšení prostředků s ohledem na schválený
prodej pozemku v areálu bývalých kasáren za 448 tis. Kč.
RO Rozpočtové opatření obce Strašice č. 9-2016 schválila.
Zápis z Rady obce č. 40/10/16 (12.10.2016)
J. Hahner, E. Buchová
I. Doklady a informace na vědomí
RO se seznámila s usnesením Policie ČR týkajícího se trestního oznámení Ing. Františka Nerada, člena ZO
Strašice, na starostu obce Strašice, členy RO Strašice a některé členy ZO Strašice. Trestní oznámení se týkalo
podezření ze spáchání přečinu porušení povinnosti při správě cizího majetku, případně dalších trestných činů, ke
kterému mohlo dojít v souvislosti s pozdním uhrazením faktury za provedené práce na realizaci zakázky výměny
předávací stanice tepelného hospodářství v obci Strašice, dále za pozdní úhrady faktur společnosti Skanska –
Stavmonta za realizaci kanalizace a vodovodu a využívání soukromého auditora k provedení přezkoumání
hospodaření obce. Prověřováním nebylo zjištěno naplnění skutkové podstaty trestného činu a došlo k odložení
trestní věci, neboť ve věci nejde o podezření z přečinu a není na místě věc vyřídit jinak.

II. Projednáno
Vyrozumění o průběhu exekuce
RO projednala zaslané Vyrozumění o bezvýsledném průběhu exekuce, povinný není nikde zaměstnán, pobírá jen
příspěvek na péči a mobilitu. Doposud se nepodařilo nic vymoci a nelze očekávat jakékoliv další plnění
v nejbližší době.
RO Vyrozumění č.j. 099 EX 1161/04-4 vzala na vědomí. RO zastavení exekuce proti povinnému dle § 55 odst.
4 zák. č. 120/2001schválila.
Žádost o odpuštění penále – č.j. 1404/4
RO projednala žádost o odpuštění penále za pozdní úhradu poplatku za svoz odpadu v roce 2015. Žadatelka je
v současné době v insolvenci.
RO konstatuje, že penále nebude v takovýchto případech odpouštět.
RO žádost č.j. 1404/16 o odpuštění penále neschválila.
Žádost o přidělení parkovacího místa – J. Mudra
RO projednala žádost o přidělení vyhrazeného parkovacího místa u kotelny u bytovky č.p. 561. Žadatel je
držitelem průkazu ZTP.
RO žádost č.j. 1457/16 o zřízení vyhrazeného parkovacího místa schválila.
Žádost o pronájem tělocvičny – J. Monhart
RO projednala žádost o pronájem tělocvičny dne 19.11.2016 za účelem pořádání celodenního turnaje ve florbalu.
RO požaduje uhrazení poplatku ve výši 500 Kč za poskytnutí tělocvičny a následný úklid tělocvičny a šaten.
RO žádost č.j. 1459/16 o pronájem tělocvičny (za poplatek 500 Kč) schválila.
Žádost o povolení k pořádání akce – Š. Červenka
RO projednala žádost o povolení pořádání akce dne 25.12.2016 v sále Společenského domu, bude se jednat o
tradiční vánoční koncert místních kapel.
RO požaduje uhrazení poplatku ve výši 1000 Kč za poskytnutí sálu a následný úklid sálu.
RO pořádání akce dne 25.12.2016 v sále Společenského domu Strašice panem Š. Červenkou schválila.
Zápis z jednání Bytové komise
RO projednala Zprávu z jednání Bytové komise ze dne 5.10.2016. Komise doporučila přidělit byt 3+1 v č.p. 551
paní K. Sazimové. Příští jednání Bytové komise proběhne 2.11. v 16.30 hod.
RO přidělení bytu 3+1 v č.p. 531 paní Kateřině Sazimové, bytem Strašice 663. RO schválila.
Odstranění závad zjištěných MV ČR
RO projednala návrh na odstranění závad zjištěných kontrolou Ministerstva vnitra ČR. Na základě zjištěných
skutečností, je nutné zrušit pronájem zahrádek č. 37 a č. 97 a jejich pronájem schválit v novém procesu. Ostatní
zjištění týkající se Informačního zákona byla již zčásti opravena, zbytek bude upraven ve stanoveném termínu.
RO usnesení č. 15/07/15-4 ohledně pronájmu zahrádky č. 97 zrušila. RO usnesení č. 30/04/16-10 ohledně
pronájmu zahrádky č. 37 zrušila. RO záměr propachtovat zahrádky č. 37 a č. 97 na pozemku p.č. 1282/4
v k.ú. Strašice schválila.
Rozpočtové opatření obce Strašice č. 10-2016
RO projednala Rozpočtové opatření obce Strašice č. 10-2016, které obsahuje přesuny mezi položkami v rámci
paragrafů. Výdajová část je navýšena o revizi projektové dokumentace na zateplení bytového domu, o právní
poradenskou činnost, o pronájem měřícího zařízení pro obecní policii, atd.
RO Rozpočtové opatření obce Strašice č. 10-2016 schválila.
Plán inventur za rok 2016
RO projednala návrh Plánu inventur na rok 2016 a složení jednotlivých inventarizačních komisí. Hlavní
inventarizační komise bude ve složení J. Hahner, E. Buchová, J. Kotnauer, Mgr. Straka, Mgr. Kantor a Mgr.
Svoboda. Předsedy jednotlivých komisí budou Ing. Šnaiberk, Mgr. Hrazdilová, Ing. Mezek, Mgr. Sovadina, J.
Kebrlová a L. Pěnkavová. Inventury budou provedeny do 31.12.2016.
RO Plán inventur majetku obce Strašice za rok 2016 schválila. RO složení inventarizačních komisí dle návrhu
Finančního odboru OÚ Strašice schválila.

Žádost o příspěvek
RO projednala žádost o poskytnutí příspěvku na pořízení vozidla pro sociální služby v Mikroregionu Zbiroh ve
výši 2.000 Kč. Vůz bude potištěn reklamou dárců a jejich logy. Obec Strašice tak již v minulosti přispěla
například k pořízení vozidla pro sociální ústav ve Zvíkovci.
RO poskytnutí daru ve výši 2.000 Kč na pořízení vozidla pro sociální služby v Mikroregionu Zbiroh schválila.
Smlouva o zřízení věcného břemene – JH projekt s.r.o.
RO projednala návrh smlouvy o zřízení věcného břemene vedení kabelu NN přes pozemky p.č. 1622/30 a p.č.
1995. Umístění věcného břemene bylo již projednáno RO v minulosti.
RO Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0010275/2 schválila.

Žádost o upuštění od vymáhání pohledávek
RO projednala návrh Finančního odboru OÚ Strašice na upuštění od vymáhání pohledávek za nehrazené
poplatky za svoz komunálního odpadu za roky 2009 – 2013 v celkové výši 9.625 Kč. Dluh vznikl u osob, u
kterých nelze provádět srážky ze mzdy, osoby jsou nezastižitelné a na adrese trvalého pobytu se nezdržují.
RO žádost č.j. 1466/16 o upuštění od vymáhání pohledávek schválila.
Informační zpráva – INZULA ROKYCANY
Jednání RO se zúčastnil Ing. Smejkal, který představil plán oprav do roku 2021. Jedná se o opravy, které by bylo
potřeba provést, především opravy střech, hydroizolace sklepů, oprava rozvodů elektřiny ve společných
prostorech. Členové RO vznesli dotazy na správce BF. RO konstatovala, že do příštího jednání určí prioritní
opravy na další roky.
RO zprávu správce bytového fondu vzala na vědomí.

Protipovodňová opatření se stala předmětem sporů
Na základě zkušeností s povodněmi, které jsme zažili od devadesátých let minulého století, se mnoho
lidí zamýšlí, jak vyřešit neutěšenou situaci s nestabilní říčkou Klabavou (dříve Padrťský potok) a
jejími přítoky. Objevila se řada studií, ve kterých navrhovali jejich tvůrci určitá opatření, která by
měla situaci s povodněmi vyřešit. Již v roce 1997 nechalo ministerstvo Životního prostředí vypracovat
studii vodohospodářských poměrů v Brdech, kde byla navržena soustava akumulačních nádrží
v Brdech. Po roce 2000 zveřejnil Plzeňský kraj celokrajský generel protipovodňových opatření. Tento
dokument řešil i situaci v povodí řeky Klabavy. Své aktivity projekčního charakteru vyvíjí i státní
podnik Povodí Vltavy. Ten se již několik let zabývá s myšlenkou postavit v Brdech vodní dílo
Amerika na Klabavě nad naší obcí. Poslední studií, která spatřila světlo světa, je dokument, který
zadal svazek obcí Horní Berounka povodí Vltavy. Naše obec je členem tohoto svazku a v době zadání
této studie jsem byl jeho předsedou. Dlouhodobě jsem příznivcem takových protipovodňových
opatření, která se nestanou megalomanskými díly a bude reálná jejich realizace. Proto tato poslední
studie nabízí alternativu k nesmyslnému suchému poldru Amerika. Základem této filozofie je
navrácení brdské krajiny do podoby z dob minulých, kdy byl kladen hlavně důraz na přirozenou
akumulaci vod v krajině. Všechny příkopy podél lesních cest byly zaústěny do brdských údolních niv,
mechovišť a rašelinišť. Akumulační schopnost tohoto území byla značná. Tento logický zásah může
být doplněn vybudováním několika menších vodních děl, která vyřeší lokalitu jako celek. To vše by
mělo být v součinnosti se stavebními zásahy na tocích v zastavěných částech jednotlivých obcí.
Povodí Vltavy s.p. však asertivně trvá na vybudování vodního díla Amerika. Studie, kterou tento
podnik nechal vypracovat, postupně zmenšuje území, na kterém by se mělo stavět. Důvodem bylo
zamítavé stanovisko armády, neboť se stavba má realizovat v oblasti důležité pro obranu státu.
Poslední podoba suchého poldru měla pracovní název Menší než malá Amerika. Ta zohledňuje
především existenci zámečku Tři trubky, jelikož se stal tento objekt kulturní památkou. Ve studii je
však navrženo dílo s fatálními následky pro lokalitu v údolí Padrťského i Třítrubeckého potoka. Údolí
má být překlenuto 500 m dlouhou a 22 m vysokou sypanou hrází. Plocha od hráze až k zámečku by se

měla zbavit veškerého porostu. Materiál na sypanou hráz se předpokládá vytěžit někde v prostoru
bývalé hájovny Tři Trubky. Jednoznačně se tedy jedná o aplikaci podoby krajiny mostecké uhelné
pánve k nám do Brd. Konečná podoba této studie s obřím zásahem do brdské krajiny byla naší obci
zaslána na jaře letošního roku. Nejdříve ji projednaly komise Pro životní prostředí a Pro rozvoj obce.
Jejich stanovisko bylo negativní. Poté se tímto dokumentem zabývala Rada obce, která vydala
nesouhlasné stanovisko z těchto důvodů:
- Jedná se o neúměrně rozsáhlý zásah do krajinného rázu a ekologicky významné lokality.
–
Navrhované
vodní
dílo
není
v souladu
s územním
plánem.
– Zastupitelstvo obce
schválilo usnesení, že na
nově vzniklém katastru
Strašice v Brdech bude
prosazovat
absolutní
stavební
uzávěru.
– Obec Strašice se
domnívá, že rozsah a
nákladnost stavby není
adekvátní
k dosažení
cílových efektů, neboť
stavba neřeší většinu
dalších vodních toků a
proto upřednostňuje jiná
řešení.
Celé pozadí prosazování
suchého poldru Amerika je
z mého pohledu poněkud
nestandartní. Již deset dnů
po zrušení vojenského
újezdu
změnilo
Ministerstvo zemědělství ČR správce vodních toků v Brdech z podniku Vojenské lesy na Povodí
Vltavy. Když si uvědomíme, jaké jsou lhůty při vydávání úředních rozhodnutí, tak konkrétně toto
rozhodnutí bylo doslova bleskové a ještě k tomu doprovozené oslavným dopisem ministra
zemědělství. Je mě jasné, že v projektu suchého poldru jde o velké peníze. Stavba má stát tři čtvrtě
miliardy. Ptám se tedy, komu pomůže výstavba tohoto megalomanského díla. Na mysl se mi dere
odpověď, že pomůže hlavně zadavateli stavby a také firmě, která dílo bude realizovat. Na ně se nabalí
další zájmové skupiny a bude zajímavé sledovat, kdo a s jakou hysterií bude toto dílo prosazovat.
Úsměvné bylo například, jak na besedě s Povodím Vltavy jeden občan Strašic skrytě nabízel své
služby projektanta, i když si musí být vědom, že v tomto oboru zastává doslova marginální roli. Takže
očekávám, že vzhledem k obrovským finančním tokům, které by mohla stavba poskytnout, budou na
odpůrce díla vyvinuty značné tlaky. Věřím však, že se nám společným úsilím podaří provést taková
protipovodňová opatření, která budou blízká přírodě a hlavně pomohou obyvatelům v povodí říčky
Klabavy a ne nějakým zadavatelům veřejných zakázek a realizačním velkofirmám.
Jiří Hahner
Starosta obce Strašice

371 585 731
Vyhodnocení – informační zpráva za měsíc září a říjen 2016
Za měsíc září a říjen řešila OPS tyto přestupky:
Doprava:
103 x přestupek - řešeno v blokovém řízení (rychlost, CHKO)
54 x oznámení odboru dopravy
4 x přestupek cyklisté - bez osvětlení a přileb
Veřejný pořádek:
8 x přestupek
Občanské soužití:
4 x přestupek - 2x oznámení PK Strašice
Proti majetku:
7 x přestupek - 2x oznámení PČR (trestný čin)
OZV č. 2/2012:
10 x přestupek - 1x odvoz psa do útulku, 1x oznámení životní prostředí
OZV č. 2/2015:
8 x přestupek - 3x odvoz na PAZS Plzeň
Nález věci:
1x klíče, doklady s peněženkou - 2x, 1x nález kufru
Ověřování pobytu/asistence vystěhování z bytu: 2 x
Řešení stížnosti občanů: 4 x
Součinnost s PČR OO Hrádek: 4 x
Kontrola mladistvých na požívání alkoholu: 2 x
Vážení občané,
v listopadovém výtisku měsíčníku Barňák bych Vás chtěl seznámit s událostmi za uplynulé 2 měsíce z pohledu
Obecní policie Strašice.
Veřejný pořádek
Dvůr

sídliště za Spartakem

V oblasti veřejného pořádku v naší obci je stále přetrvávající dlouhodobý problém s nakládáním odpadů.
Odkládání odpadů (likvidace) nepotřebného materiálu z domů, vytváření černých skládek po jednotlivých
částech obce. U sběrných nádob se povalují kočárky, zbytky plastů z aut, dřevěné desky z linky, televize,
pneumatiky, talíř televizního vysílače. Stále velký problém pro některé občany je odvézt svůj odpad do sběrného
dvora.
Toto jsou některé ukázky (foto), jak někteří občané páchají přestupky proti veřejnému pořádku a kazí tak vzhled
obce.
V měsíci říjnu během 14 dní se vyskytly 3 případy, kde tři občané nerespektovali zákaz požívání alkoholu na
veřejném prostranství a vzbuzovali veřejné pohoršení, proto byli umístěni do protialkoholní záchytné stanice
v Plzni. Za tyto přestupky byli řešeni blokovou pokutou.
Trestná činnost
Došlo k páchání trestné činnosti jako je úmyslné poškozování cizí věci neznámým pachatelem (poškození
dopravního značení, vniknutí do garáže, vniknutí do sklepních prostor, vloupání do chaty, krádež telefonu a
další). V části Huť zvané „Slepičárna“ došlo ke vloupání do chaty. Trestná činnost je ve stádiu šetření, protože
tři pachatelé byli mladiství. Toto je zčásti výčet jednotlivých přestupků a trestných činů, které se staly během
těchto dvou měsíců.

V minulém Barňáku jsem se zmínil o situaci, kdy se vchodové dveře u některých vchodů ve všech sídlištích
nezavírají, natož aby se zamykaly. Situace je stále stejná a bude docházet ke krádežím - tím si sami vytváříte pro
pachatele ty nejlepší podmínky k trestné činnosti.
Doprava
Dne 1. 10. 2016 se od 13.00 do 16.30 hodin uskutečnil v naší obci cyklistický závod „Tour de Brdy“ cyklomaraton pro veřejnost i závodníky na horských a silničních kolech. Tento závod jako každoročně probíhal
za plného provozu, a to bez problémů, rovněž s účastí naší obecní policie.
Z hlediska bezpečnosti řidičů na pozemních komunikacích a ohrožování dalších účastníků silničního provozu
Vás žádáme o včasnou výměnu letních pneumatik za zimní, a to od 1.11. 2016 do 31.3. 2017, podle novely
zákona o provozu na pozemních komunikacích. Dále je třeba připomenout, že na komunikacích zůstává spadané
listí a bláto z polí, proto je povrch vozovky nebezpečně kluzký. Je tedy zapotřebí rychlost zpomalit a přizpůsobit
se tak povaze stavu komunikací.
Upozorňujeme všechny cyklisty, že stále provádíme bezplatnou registraci jízdních kol. K registraci jízdního
kola je zapotřebí platný OP a jízdní kolo včetně dokladů o jeho nabytí, u dětí mladší 15 let přítomnost z rodičů
(Info: 371 585 731, 724 188 102). Tato služba pro občany není povinná a je bezplatná.
Ing. Frajt Luboš, velitel Obecní policie Strašice
Seznam oprávněných osob k provádění kontrol kotlů
Jméno

Sídlo

Kontakt

Výrobce kotlů

Andrejovský Jaroslav

Volduchy 433

774 891 873

AGROMECHANIKA, v.o.s.

Bendl Jiří

Zbiroh 532

603 263 033

DAKON - Bosch Termotechnika
s.r.o., Viadrus

Bíba Zdeněk

Radnice

604 402 424

Viadrus

Holub Roman

Mirošov 672

606 907 862

ATMOS, OPOP s.r.o., ABX, spol. s
r.o., Viadrus

Kadlec Petr

Líšná 51

728 945 253

ATMOS, OPOP s.r.o.

Klein Jakub

Rokycany 191

604 450 977

DAKON - Bosch Termotechnika
s.r.o., Buderus - Bosch
Termotechnika s.r.o.

Kořínek Miroslav

Radnice 77

604 707 628

EKOEFEKT a.s.

Matoušek Radek

Mýto 392

606 219 183

SLOKOV a.s., Viadrus

Řezáč Karel

Rokycany 154

371 722 132

OPOP s.r.o.

Sedláček Aleš

Rokycany 191

776 114 466

DAKON - Bosch Termotechnika
s.r.o., Buderus - Bosch
Termotechnika s.r.o., KOVARSON
s.r.o., Viadrus

Šmolík Jiří

Mirošov

603 118 369

Viadrus

Veselý František

Radnice 114

606 638 310

EKOEFEKT a.s.

Pozn.: Seznam oprávněných osob se může v průběhu času měnit.

Inzerce:
Koupím dům ve Strašicích nebo v blízkém okolí. Telefon 602414523.

Zajímavosti ze Základní školy Karla Vokáče Strašice za měsíc říjen
Technický den
V pátek dne 30.9. 2016 se žáci 8.A a 9.A
zúčastnili technického dne, který pořádala
SOŠ a SOU Hořovice v obci Tlustice. Žáci
se seznámili s jednotlivými učebnímu obory,
které tyto školy nabízejí. Dále se zde
prezentovaly firmy, které podporují žáky a
nabízejí jim práci. Byly to firmy Mubea
Žebrák, Buzuluk Komárov a Linde Žebrák.
Žáci měli možnost zhlédnout i firmy
nabízející české nářadí, a to zejména firma
Narex.V jednotlivých provozech si žáci
mohli vyzkoušet svoji zručnost. Odvahu
projevili Olda Kozlík, Petr Kadeřábek a
Alex Kraus, kteří si vyzkoušeli svařování.
Někteří se zapojili do velké teoretické
soutěže, ale výsledky se dozví až po
vyhodnocení celého dne.
Závěrem žáci obdrželi propagační materiály a drobné upomínkové předměty.
Ing. Vladimír Pospíšil
Dopravní hřiště
V pondělí a v úterý ve dnech 10. a 11. října navštívili třeťáci, čtvrťáci a páťáci v doprovodu svých třídních
učitelů dopravní hřiště v Rokycanech. Výcvik žáků v základních znalostech dopravního provozu probíhá vždy
dvakrát ročně, na podzim a na jaře. Žáci se zdokonalují ve svých dovednostech jízdy na kole a ve znalostech
pravidel dopravního provozu.
Na dopravním hřišti se žáků ujali zkušení instruktoři, kteří žákům osvěžili znalosti z poslední návštěvy a
dohlíželi na jejich teoretické i praktické vzdělávání. V první části výuky žáci prošli teoretickou přípravou poznávali dopravní značky, řešili modelové situace na křižovatkách a učili se být vzorným účastníkem
dopravního provozu.
Poté následovala praktická část, kdy děti musely své znalosti předvést v praxi při jízdě na kole nebo
koloběžce. Žáci si museli poradit se semafory, křižovatkami, přechody pro chodce a různými druhy značek. Pan
instruktor jejich počínání bedlivě sledoval, na případného hříšníka zapískal a přivolal jej k sobě slovy: “Sestup a
přistup!” Poté s ním podrobně jeho dopravní přestupek rozebral. Naši žáci si celkově počínali velmi zdatně jak
při jízdě, tak i ve vyplňování dopravních testů, a tak je instruktoři na závěr velmi chválili.
Mgr. Zuzana Andrlíková
Divadelní představení
Dne 12.10.2016 se žáci 1.A, 1.B a 2.A zúčastnili divadelního představení v Rokycanech. Brněnské divadlo
„Věž“ dětem představilo hraný příběh ze
známého večerníčku Káťa a Škubánek. Vtipně
provedené představení bavilo žáky od samého
začátku až do konce a po zásluze sklidilo velký
potlesk.
Zahájení plaveckého výcviku
V průběhu měsíců října až prosince absolvují
žáci 3. a 4. ročníku v rámci hodin tělesné
výchovy plavecký výcvik v Hořovicích.
Žáci před bazénem v Hořovicích

Mgr. Zuzana Andrlíková

Závod horských kol crosscountry Žďár
Ve čtvrtek 13. 10. se uskutečnil závod horských kol crosscountry Žďár. Závod se o týden posunul kvůli
deštivému počasí. Počasí se během týdne výrazně nezlepšilo, a tak se závodníci museli vypořádat s velmi
náročnými podmínkami na rozbahněné trati.
Naši školu reprezentovalo celkem šest závodníků, z toho pouze jediná dívka - Kačka Urxová, která si
s náročnou tratí poradila výborně a obsadila třetí místo. Z kluků si nejlépe vedl Tomáš Kunc, který byl naším
nejúspěšnějším závodníkem a v silné konkurenci dosáhl na stříbrnou medaili. Těsně pod stupni vítězů skončil
Matouš Andrlík. Ostatní tři závodníci - Jiří Mráček, Honza Peterek a Dominik Pišta - si i přes několik
drobných defektů (spadlý řetěz…) vedli velmi dobře a všichni skončili do osmého místa z celkového počtu 17
závodníků.
Za zmínku určitě také stojí úspěchy bývalých žáků naší školy v kategorii středních škol. Terka Dezortová
zvítězila a Milan Holzäpfl skončil na stříbrné pozici.

Mimořádný úspěch našich žáků: První místo v krajském finále hokejbalu
Úterý 18. 10. se stalo pro sedm chlapců naší školy dnem obrovského a nezapomenutelného zážitku. Hoši se
postarali o senzační vítězství v hokejbale v krajském finále, kterého se zúčastnily nejúspěšnější týmy
z celého kraje! Tomuto finále předcházely tři turnaje, ze kterých se našim hokejbalistům podařilo postoupit. Už
tento počin byl považován za velký úspěch.
Cesta turnajem nebyla vůbec jednoduchá, ale kluci dokázali přehrát všechny soupeře a postoupili do
semifinále, kde narazili na loňského vítěze a favority z Domažlic. Zápas se zpočátku nevyvíjel vůbec dobře a
Strašice prohrávaly už 5:1, vše nasvědčovalo tomu, že půjde o jednoznačný průběh. S tím se naši borci nehodlali
smířit, plně si totiž uvědomovali důležitost tohoto zápasu a díky obrovské vnitřní motivaci a touze po úspěchu
dokázali dát rychle dva góly a vycítili, že zápas není ještě zdaleka ztracený. Domažlice znervózněly a začaly se
bát o výsledek. Trenér se rozhodl stáhnout hru pouze na jednu nejsilnější trojku a ta dokázala ve vypjatém závěru
vyrovnat a pouhých pět vteřin před koncem vstřelila vítězný gól. Kluci ze střídačky okamžitě po závěrečné
siréně naběhli na hrací plochu a v obrovské euforii slavili společně největší vítězství v turnaji, ze kterého šel do
slova „mráz po zádech“. Po tomto krásném zápase následovalo finále s Přešticemi, které mělo nečekaně hladký
průběh a naši kluci, povzbuzeni semifinálovým obratem, finálového soupeře jasně převálcovali a se zlatými
medailemi na krku a obrovským pohárem slavili největší sportovní úspěch, který zatím zažili.
Tomáš Kunc byl oceněn jako nejužitnější hráč týmu a dostal se do nejlepší šestice turnaje, kam se
dostal i Štěpán Košťál. Nutno
dodat, že základ vítězství v turnaji
byl postaven na ukázkovém
týmovém výkonu a perfektní
disciplíně. Společně s Tomášem a
Štěpánem byli součástí zlatého
týmu tito hráči: Honza Peterek,
Lukáš Planeta, Honza Dezort,
Dominik Černý a Alex Kupec.
Jako třešnička na dortu bude pro
kluky
slavnostní
předání
hokejových dresů, které se jim
podařilo vyhrát. Předání se
uskuteční v průběhu listopadu
v tělocvičně naší školy, dresy bude
předávat ředitel celého turnaje.
Mgr. Jiří Monhart
Zlatý tým chlapců s trenérem panem učitelem Mgr. Jiřím
Monhartem
Druhé místo v okresním kole házené
Den po obrovském úspěchu v hokejbale se někteří borci z vítězného týmu, doplněni o další sportovce naší
školy, zúčastnili handbalového turnaje v rokycanském gymnáziu. Házená patří na naší škole k oblíbeným
sportům již z prvního stupně, kde se škola pravidelně zúčastňuje turnajů v miniházené. Žáci tak mají pravidelnou
průpravu házené již od prvního stupně, což se projevilo na tomto turnaji. Klukům se podařilo vyhrát skupinu,
když dva zápasy vyhráli hladce a ve třetím po taktickém boji zvítězili s rokycanskou “Masaryčkou”.

V semifinále se naším soupeřem staly Radnice, zpočátku vyrovnaný zápas kluci ovládli, zvítězili o pět branek a
postoupili tak do finále se ZŠ Čechova Rokycany. „Čechovka“ byla ve finále lepším týmem díky několika
klukům, kteří hrají házenou závodně za Rokycany, a tak naši kluci obsadili krásné druhé místo a převzali
stříbrné medaile. Stříbrný tým byl ve složení těchto hráčů: Matyáš Kůda, Karel Horčic (brankáři), Honza
Planeta, Tomáš Kunc, Honza Peterek, Jirka Mráček, Olda Kozlík, Honza Dezort, Alex Kupec a Štěpán
Košťál.
Dívkám se sice dařilo o něco méně než chlapcům, ale i tak statečně vybojovaly páté místo.
Reprezentovaly nás (podtrženy nejproduktivnější hráčky týmu): Tereza Sklenářová, Kateřina Urxová,
Kateřina Valečková, Adriana Belušková, Miluše Červenková, Veronika Mocová, Zuzana Lexová, Alena
Voříšková, Zuzana Krajdlová, Natálie Petercová, Klára Štajnerová a Kristýna Tomášková
Děkujeme všem žákům za účast a vzornou reprezentaci školy!
Mgr. Jiří Monhart
Miniházená na 1. stupni
Ve středu 19. 10. se účastnili házené nejen úspěšní kluci z druhého stupně, ale svého prvního letošního utkání
v miniházené se dočkali také naši žáci z prvního stupně. Malí házenkáři - družstvo chlapců i děvčat - se
v rokycanské házenkářské hale setkávají čtyřikrát v roce, kde hrávají utkání s týmy Dobříva, Mirošova,
rokycanské “Masaryčky“ a ZŠ Ulice Míru.
Tentokrát se sešli pouze zástupci tří škol, a protože to byly v tomto roce první zápasy, pojali to organizátoři
spíše jako přátelská utkání. Týmy si zahrály každý s každým, potom se různě promíchaly, aby si děti zahrály co
nejvíce, a navíc probíhaly další zajímavé aktivity jako třeba střely na bránu z různých herních situací.
Myslím si, že si děti svůj házenkářský den velmi užily a že se nám ve škole rodí další nové házenkářské naděje.
V týmu chlapců reprezentovali: Štěpán Kunc, Lukáš Veverca, Jan Kolář, Jakub Vostatek, Adam Tyrpekl,
a Vojta Časný
V týmu dívek reprezentovaly: Lucie Studničková, Verunka Studničková, Nikola Tomášová, Nikola
Dovicová, Terezka Nodžáková a Anna Marie Kala
Mgr. Pavla Hrazdilová

MLADÍ FABIÁNI PŘIVEZLI Z PRAHY BRONZOVÉ MEDAILE
Loňské léto byl otevřen pohybový kroužek pro děti do 15 let, ve kterém děti trénují a hrají český lakros.
Od té doby se děti zúčastnily celkem pěti turnajů, čtyř v Praze a jednoho ve Strašicích. Kromě prvního turnaje,
kde mladí Fabiáni neměli ještě dostatek lakrosových dovedností a zkušeností, se vždy umístili do čtvrtého místa
v obvyklé konkurenci osmi týmů. A tak tomu bylo i na posledním turnaji o „Vykopávku 2016“, který se
uskutečnil 29.9.2016 na pražském Barrandově.
Společně s některými rodiči jsme ráno vyrazili se smíšeným týmem mladých Fabiánů do Prahy, kde
nás čekalo dalších sedm dětských týmů. Proběhlo rozlosování do dvou skupin a začaly vzájemné zápasy.
Fabiánům se nevedlo špatně, hned první zápas vyhráli 13:0 s výrazně slabšími soupeři, proto měly šanci
vyniknout i nejmladší spoluhráčky Nikolka Dovicová a Terezka Nodžáková, které dokázaly vstřelit prvně
soupeřům i několik gólů. Další dva zápasy byly mnohem vyrovnanější a Fabiánům se podařilo zvítězit pouze
v jednom z nich, a tím se připravili o
možnost zahrát si finále. V dalším
zápase už ale Fabiáni neklopýtli a
týmovým duchem dokázali porazit
domácí tým Trilobit 12:7 a získat tak
bronzové medaile. A radost byla
opravdu veliká!
Z turnaje si tak tým přivezl
pohár za třetí místo, každý z hráčů
svojí bronzovou medaili a společně si
po
vyhlášení
pochutnali
na
čokoládovém dortu.
Přesto, že se celkově turnaje
zúčastnilo poměrně dost dívek, tak
všechna
tři
první
místa
v individuálním hodnocení dívek
obsadily dívky ze Strašic. Nejlepší
hráčkou
byla
zvolena
Terka
Dezortová, která už v minulé sezóně

dokonce pomohla získat dospělému týmu Fabiánek prvenství na Mistrovství republiky, a na dalších dvou
místech pak již zmiňované Nikolka s Terezkou. Velkou oporou týmu byl i Fanoušek Lang, který v bráně
ztěžoval soupeřům vstřelit gól a zaslouženě si odvezl cenu za druhého nejlepšího brankáře turnaje. Velkou
pochvalu ale zaslouží i celý zbytek týmu, který odvedl výbornou práci.
Teď nás čeká další trénování, abychom při zimním
turnaji minimálně potvrdili umístění na stupních
vítězů. Trénujeme kromě prázdnin celý rok a uvítáme
další mladé příznivce lakrosu.
Lakrosový kroužek probíhá každou neděli od
17,00 v tělocvičně a je otevřený pro všechny děti
od 9 do 15 let. Postačí oblečení na sport a boty do
tělocvičny.
Obr.1: Fabiáni: Vašek Stupka, Honza Dezort, Láďa
Drahota, Terka Dezortová, David Anděl, Štěpán
Košťál, Nikolka Dovicová, Terezka Nodžáková,
Fanouš Lang
Obr.2: Nástup Fabiánů do zápasu
Případně lze jakékoli fotografie stáhnout z:
http://silhoun.rajce.idnes.cz/Lakrosovy_turnaj_O_Vykopavku_2016/
___________________________________________________________________________

Chovatelé z partnerské obce Markt Hohenfels oslavili
třicet let od založení spolku
O víkendu 22. a 23. 10. 2016 uspořádali chovatelé
v Hohenfelsu svojí tradiční výstavu drůbeže a holubů.
Letošní výstavu doprovázela oslava třicetiletého výročí
od založení KTZV Hohenfels. Pozvání na výstavu
dostali i strašičtí chovatelé a tak v sobotu odpoledne
navštívili výstavu předseda Bohumil Kreid, jednatel Petr
Macháček a mladý chovatel Lukáš Štajner. Strašičtí
sebou přivezli dva poháry pro mladé chovatele a na
oplátku dostali pamětní talíř. Pamětní talíř byl zhotoven
také pro všechny hohenfelské chovatele. Každý dostal
svůj originální kousek. Na talíři byl vždy zachycen
v pozadí motivu Hohenfels s dominantou hradu a
v popředí vyobrazeno zvíře příslušného plemene,
které chovatel chová.
Výstava byla pečlivě uspořádaná s pestrou paletou
plemen drůbeže (slepic, kachen, okrasných kachen,
husí, krůt a perliček) a holubů, celkem 143 zvířat od
15 chovatelů. Klece byly doplněny velice pěnou
květinovou výzdobou, kterou tradičně zajišťuje paní
předsedkyně KTZV Hohenfels Ingrid Meier. Po
prohlídce výstavy proběhla ještě mezi chovateli
diskuse nejen o chovatelství nad šálkem kávy
a vynikajícími domácími zákusky.
Spolupráce chovatelů je na velmi dobré úrovni,
v minulosti proběhlo již několik úspěšných výměn
chovných zvířat a další výměny jsou již předběžně
plánovány na jaro nadcházejícího roku 2017.
Jednatel ZO ČSCH Strašice
Ing. Petr Macháček

Voda z Brd!
Ing. František Nerad – autorizovaný stavební inženýr
Při letošních oslavách padesáté
sezony divadla Járy Cimrmana jsem si
vzpomněl na jejich „Vítr z hor!“ Jára
Cimrman, jako autor divadelních her a
principál kočovné divadelní společnosti
Lipany, když se divadlo nepovedlo a
diváci začali nadávat, nasadil „vítr
z hor“, který „odnesl“ herce z jeviště,
aby nedostali vynadáno nebo přes
hubu. Ale o tom nechci psát.
Řádově od roku 1975 se profesně
zabývám projektováním. Myslím, že to
je dost dlouhá doba na to, abych o této
práci něco věděl a mohl do toho mluvit. Ne z politické, ale odborné stránky. Byly doby, kdy na
základě Průkazu zvláštní způsobilosti mohl každý projektovat v podstatě cokoli. Od roku 1992 již
nemůže každý projektant projektovat cokoli, ale existují, podle zákona 360/1992 Sb. o autorizaci,
kulatá razítka pro dost specializací a
každý již nemůže projektovat cokoli,
ale pouze nějaký obor. Proto jsou
projekty dnes kvalitnější. Nicméně
existují pro projektování obecné zásady,
která platí pro všechny obory stejně.
V minulém Barňáku jsme si mohli
přečíst docela dost informací o Vodním
díle Amerika, které rozdělilo občany jak
ve Strašicích, tak na rokycanském
okrese. Jak laickou veřejnost, tak
odborníky. Já si netroufám mluvit do
toho, co specialisté projektanti a další
odborníci navrhnuli u Ameriky. Po
besedě ve Spoldomě jsem ale mluvil s několika lidmi, kteří o této věci vědí docela víc než já, třebaže
jsem zastupitelem obce a vědět bych toho ze zákona měl vědět skoro tolik, jako ti odborníci a
zainteresovaní lidé. Navážu tedy na svůj příspěvek o Informacích ve Strašicích. Spojím to s tím, co
říkají obecné zásady k projektování
v podstatě
čehokoli.
Počínaje
kůlnou na zahradní nářadí, přes
rodinné domky a bytové domy,
tvorbu územních plánů až po suché
poldry či přehrady.
Každý projekt začíná záměrem
a zadáním. Přikládám obrázek,
který koluje mezi projektanty již
z dob hlubokého socialismu, kdy se
nikdo nikoho na nic neptal a
vystřihl projekt a stavbu na základě
zadání „z vyšší moci“ a všichni
tomu nadšeně tleskali a pak po
hospodách nadávali. Jsem si vědom
toho, že dnes už to možné není,
nicméně aby vznikl dobrý projekt,
musí existovat dobré zadání.

A tady je zakopáno jádro pudla a naskýtá se otázka: Kdo to zavinil? Vzpomínám, že když jsem
dělal ve Strašicích v létech 2002 – 2006 předsedu komise pro výstavbu a územní plánování,
požadovali jsme, aby se o tom začalo už tehdy jednat v souvislosti s reorganizací Armády ČR, když
nám tehdejší ministr obrany Tvrdík vnucoval kasárna a ukončil činnost posádky ve Strašicích.
Nevymýšlím si. Mám uloženy všechny doklady stavební komise z těch let. Členem té komise byl
tehdy i J. Hahner.
Ten samý J. Hahner se nyní vyskytuje nejprve u zadání projektu protipovodňových opatření
v Brdech a dnes u jeho kritiky. Každý si může přečíst v Barňáku z července 2014 na čtvrté stránce
článek s názvem „Voda – životní potřeba i nebezpečný živel“. Na konci toho článku je tento odstavec:

Ano, J. Hahner v tom článku píše, že si myslí, že přehrady a poldry nejsou dobrým řešením pro Brdy,
ale pak podepsal, jako předseda spolku objednatelů, objednávku. Na co vlastně byla ta objednávka?
Co se „podařilo prosadit do nové studie“, když výsledkem je Vodní dílo Amerika? S kým z obce
konzultoval tu objednávku? Kdo psal zadání k tomu projektu? Já jsem se dočetl z veřejných zdrojů
(jiné informace nemám), že u toho byli tři starostové (Hahner, Perlík, Fischer) a dva zástupci
projektanta (viz můj příspěvek v minulém Barňáku). Kdo z nich je odborník na hydrologii, vodní
stavby, protipovodňová opatření? Evidentně jen ti projektanti z VRV a.s. Kdo je vybral? Kdo a jak
udělal výběrové řízení podle zákona o veřejných zakázkách? Někde jsem slyšel, že to stálo 400 000,(ale ruku do ohně za tu informaci nedám) a na to se zákon o veřejných zakázkách vztahuje. Jak to, že
tento bod nebyl jedním ze zásadních bodů jednání Zastupitelstva obce Strašice v roce 2014, před tím
zadáním? Sdružení obcí Horní Berounka není soukromým spolkem tří starostů ani padesáti, ale
spolkem několika obcí a žádný starosta si tam nemůže dělat co chce, ale musí se chovat podle toho, co
mu doporučí nebo nařídí zastupitelstvo. Nepamatuji se, že bychom to na zastupitelstvu projednávali
v rámci schvalování Programu rozvoje obce. Nepamatuji, že bychom cokoli navrhovali! Nepamatuji
se, že bychom to projednávali v komisi pro veřejné zakázky, kde jsem byl v té době členem. Paměť mi
ještě slouží dobře. Proč to už rok není v Programu rozvoje obce, když to je v našem katastru?
Nahlédneme–li na webu do Zápisů komise pro rozvoj obce, tak tam jsou zápisy, které jsem tam dával
za svého působení na radnici a pak dva z roku 2011 a jediný zápis z roku 2012 a pak až z roku 2015,
kdy se předsednictví ujala architektka Sovadinová (Alternativa). Tam se ale projekty ochrany proti
povodním neprojednávaly. Tuto komisi jsme zakládali z vůle Alternativy v roce 2007 hlavně kvůli
budoucnosti naší obce. Už sám název to jasně říká!
Opět se dostáváme k strašickému „poskytování“ informací občanům a zastupitelům. Opět se
setkáváme s tím, že starosta někam odjede, něco tam říká a nepodá o tom žádnou zprávu. Když je
malér, zvolí Cimrmanovu taktiku „větru z hor“ a uteče od špatné práce a protestuje proti tomu, co sám
někde podepsal a řekl.
Za sebe netvrdím, že je suchý poldr, který jsem viděl 22. září v Spoldomě ideálním řešením,
nicméně nemohu jen říct, že jej nechci a nic nového nenavrhnout. (Troufám si tvrdit, že o projektování
toho vím tisíckrát víc, než starosta. Možná právě proto nejsem v žádné komisi.) Ano, z naprostého
nedostatku informací ze zavřené radnice mám poměrně nevyhraněný postoj k této věci. Myslím si, že
tato debata měla být před tím, než vznikla studie proveditelnosti. Studie proveditelnosti se dělají právě
proto, aby se našlo nejefektivnější řešení Problému. A že povodně, které vytékají z Brd, Problémem
jsou, o tom jsem naprosto přesvědčen! Nic víc a nic míň!

K diskusi o Vodním díle Amerika
Jan Sovadina
Jestli je v posledních měsících ve Strašicích nějaké velké téma, tak je to určitě téma suchého poldru
Amerika. Měl bych k tomu jen dvě poznámky:
1) Jakýkoliv zásah do krajiny má vždy nějaký účel a má také vždy nějaký dopad. Dopady lze hodnotit
jako kladné či záporné a nejinak tomu je i u záměru VD Amerika. Podle mého převažují negativa a
nutno podotknout, že prezentace Povodí Vltavy, která proběhla ve Společenském domě, mě rozhodně
nepřesvědčila.
2) Jako zastupitel mohu mít na různá témata samozřejmě názor vlastní, nebo na základě postřehů
občanů Strašic názor utvořený, nebo nejlépe oboje. Domnívám se, že možná výstavba VD Amerika je
přesně to téma, ve kterém by správným krokem bylo zorganizování ankety k této otázce. Bylo by
žádoucí takovou anketu provést minimálně mezi obyvateli Huti. Právě obyvatel Huti se toto téma týká
nejvíce. A to ať už z hlediska eventuálního přínosu (ochrana před velkou vodou), tak i z hlediska
záporů možné stavby (např. dopravní přetížení v souvislosti s výstavbou, možný odvoz zeminy na
stavbu hráze a další). Z několika rozhovorů s lidmi žijícími na Huti mám dojem, že jsou spíše proti
záměru výstavby VD Amerika. Jakýkoliv dojem má ale menší váhu než jasný výsledek výše zmíněné
ankety, o který by bylo možné se v dalším vyjednávání a rozhodování opřít.
Letní pohádka

Sadařova zahrádka
je jak letní pohádka,
tam, kde svítí zlaté slunce
otáčí se slunečnice,
v trávě kvetou
sedmikrásky
jako na obloze mráčky.
Záhony jsou plné kytiček
co na nebi je hvězdiček,
jedna kytka střídá druhou
obarvená letní duhou.
Jablíčka mají barvu
červánků,
hrušky se kývají ve vánku,
švestky mají barvu oblohy,
slívovička zase barvu
vody.
Nejde jen o dobré pití,
také jde o zdravé žití,
proto sází zeleninu
pro zdraví a pro rodinu.
Mrkev je na dobrý zrak,
petržel zas mužský akt,
celer zdravý dech dodává,
fazol, hrášek vítr vyvolává,
česnek, kyselá okurčička
chutná, když je náladička,
salát, rajský, ředkvičky
mají rády dětičky,
bez cibule nelze žít
v každém jídle musí být,
brambor už je plný sklep
zima – může přijít hned.
Jana Čermáková

Z dějin zahrádkářů ve Strašicích – 46. Část
Tak jak tomu bylo v minulých létech i pro tento rok 2002, kterým se dnes projdeme nebyla sezona růžová.
Tento rok je hodnocen z hlediska výpěstků, hlavně u jablek jako horší. Jablek bylo hodně, ale byla vlivem
počasí zasažena škůdci a chorobami. Rajčata a okurky byly napadeny plísní, angrešt byl napaden plísní
americkou. Nastalo velké přemnožení slimáků, kteří ohrozili hlavně mladou výsadbu zeleniny. Bylo tento rok
nutné abnormálně užít chemickou ochranu. Tento rok byl v českém zahrádkářském svazu zlomový. Došlo ke
zvýšení členských příspěvků na 100,- Kč a pro základní organizace zůstalo z toho jen 40,- Kč Toto bylo
provedeno i přes nesouhlas členské základny. Proto došlo k úbytku členů, jak v rámci republiky, tak i v okrese –
20 členů. V naší TO zrušilo členství 8 členů a ZO rozhodla, že členové starší 80 let jsou osvobozeni od placení
členských příspěvků.(Toto rozhodnutí byl velký omyl a nesprávné řešení proti stanovám ČZS, kde se říká, že
každý člen musí platit členský příspěvek, jinač není členem. ) Čestné uznání ZO obdržel Mojmír Černý.
Organizace měla v této době 80 členů. Výbor byl doplněn o přátele Josefa Vlčka a Karla Šlapáka. Z výboru
odešli př. Muller a Hemerka. V moštárně se zmoštovalo přes 6 tun jablek. Přednáška př. Fišera z Plzně byla
hojně navštívena. Byl uskutečněn zájezd do Čimelic a na zámek Březnice. Bylo rozhodnuto zrušit a provedeno
zrušení sadu „Třešňovka“, stromy byla pořezány, dřevo rozděleno mezi členy a plocha určena a předána
k zalesnění. ZO ČZS ve Strašicích poskytla finanční pomoc 1000,- Kč postiženým povodněmi (občanům obce
Tchořovice u Blatné). V příštím pokračování budeme pokračovat rokem 2003 a v dalším pokračování rokem
2004, rokem 100.výročí založení zahrádkářů ve Strašicích.
ČZS M. Hofman

Futsalisté se zabydleli ve vyšší soutěži
Jan Sovadina
Po dvou předchozích postupových ročnících se místní futsalový tým zabydlel ve 2.třídě.
Vzhledem k již znatelně vyšší kvalitě soupeřů,
bylo cílem pro uplynulý ročník 2015/2016
udržení se v této soutěži. O tom, že tento cíl
bude možné naplnit, svědčilo již naše umístění
po podzimní části ligy, kdy jsme z devíti
zápasů uhráli 15 bodů a s přehledem jsme se
usídlili v polovině tabulky. Na jaře jsme
dokázali přidat dalších 13 bodů a výsledkem je
tak pěkné páté místo a především celkový zisk
(až nečekaně vysokých) 28 bodů. Za námi v
tabulce tak skončilo pět týmů, které všechny
existují déle než náš klub(!), přičemž poslední
dva, se na rozdíl od nás, musejí ze soutěže
poroučet.
Do příštího ročníku tak jdeme s vědomím, že
jsme s žádným ze soupeřů herně nepropadli,
máme na to měřit se s každým a tudíž nemůže
být cílem už jen pouhá záchrana, nýbrž
opětovné přiblížení se zisku letošních dvaceti
osmi bodů a umístění v horní polovině tabulky...
Poděkování a přání zdaru do nadcházejícího ročníku patří:
Martinovi Weberovi, Vildovi Šlapákovi, Zdeňkovi Šujanovi, Tomáši Krákorovi, Matesovi Lúčkovi, Šimonovi
Huttrovi, Markovi Pipichovi, Tomáši Hahnerovi, Vláďovi Cvanovi, Mírkovi Hrabalovi, Honzovi Sommerovi,
Lackovi Pigulovi, Pájovi Bůchovi, Štěpánovi Veselému, Radkovi Štychovi a Rosťovi Vaníkovi.

Říjnové muzejní události
RNDr. Martin Lang, Mgr. Tomáš Makaj
Máme za sebou docela teplý a vlhký říjen. Lesy jsou plné hub, ale i houbařů a příroda nám
vynahrazuje, oč jsme loni přišli. Každou chvíli se někdo žene z lesa s plným košíkem. Budete se divit,
ale občas někdo míří s taškou či košem ne z lesa domů, ale do muzea. Tu a tam také s kárkou.
Takovým způsobem nám byly dopraveny krásně dochované formy na tvárnice ze škvárobetonu.
Dnešním mladým to už asi nic neříká.
Ale starší generace si ještě jistě
vzpomenou, k čemu v dobách „totáče“
sloužily - když člověk chtěl stavět a
pomalu nekoupil ani cihlu… Ze sběrného
dvora k nám doputovala dvě rádia,
lampovky zn. Tesla a s nimi i pěkně
zachovalý šicí stroj zn. Zetina, vyrobený
Zbrojovkou Brno.
Muzeum navštívil Kontrolní výbor
obce Strašice, resp. jeho zástupci Mgr.
Marcela Paulová Ing. Petr Macháček.
Kontrola muzea se zaměřila hlavně na
plnění ekonomických ukazatelů rozpočtu,
plán činnosti v r. 2016 a 2017, přehled
publikovaných
prací
a
statistiku
návštěvnosti. Protokol o kontrole sice ještě nemáme v ruce, ale kontrolní orgán vyslovil s naší činností
spokojenost, nebyly nám vytčeny závady.
Zúčastnili jsme se konference Genius loci v rokycanském muzeu Dr. Bohuslava Horáka. Naše
příspěvky se týkaly opravdu ducha místa v našem regionu. T. Makaj pronesl přednášku Stavebně
historický průzkum zámečku Tři trubky, M. Lang se věnoval svým oblíbeným tématům v příspěvku
Janov, mirošovská čtvrť horníků, uhlobaronů a tuberáků. Oba uvedení autoři byli též protagonisty
celovečerního programu s vyprávěním o historii Brd do hořovického klubu Labe. T. Makaj pohovořil
opět o výsledcích svého výzkumu na Třech trubkách, M. Lang se věnoval historii železorudných
šachet na Středních Brdech a Podbrdsku. Hojně navštívená byla i přednáška T.Makaje, která se konala
v Muzeu Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech pod názvem „ Brdy zmizelé..“. Ta byla věnována
zaniklým místům v oblasti tzv. centrálních Brd. Pokračování této přednášky bude taktéž v Rokycanech
dne 24. listopadu kapitolou „ Jak se žilo v Brdech…“. Strašičtí se však nemusí bát, že budou ošizeni
o některé zajímavé poznatky a tak se mohou těšit na přednášku „ Historické zajímavosti z Brd“, která
se bude konat 9.listopadu od 17 hodin v Malém sále strašické knihovny.
Kromě toho se Lang věnoval menším dětem. Povídal si se čtvrťáky ze ZŠ Mirošov o tom, jak a proč
se píší pohádky, ale i jiné prózy, a také poezie.
Skončila nadmíru úspěšná výstava ak. malíře Karla Dvořáka Lumpíci. Nahradila ji nová, opět
umělecká, tentokrát obrazů, kreseb a koláží Terezy Chudáčkové z Ohrazenic, studentky Gymnázia
Václava Hraběte v Hořovicích. Pro mladou, avšak velmi talentovanou výtvarnici byla výstava u nás
expoziční premiérou. Vernisáž 13. října navštívily 23 osoby a práce autorky budou vystaveny do
poloviny listopadu.
V polovině měsíce jsme jednali se zástupci Svazu chovatelů o zajímavé nabídce na rozšíření
a zvláště pak skutečného oživení naší stálé expozice. Stálá výstava věnovaná tradici brdského
hornictví, mineralogii a geologii by mohla být v příštím roce posílená o část věnovanou harckým
kanárům. Tážete-li se, co mají kanáři společného s hornictvím, odpověď zní – hodně. Na kanárcích
dříve a mnohdy dodnes totiž závisela ochrana havíře před nebezpečnými, smysly nedetekovatelnými
důlními plyny. Kanáři, vysoce vnímaví k jejich přítomnosti, varovali snížením své aktivity až mdlobou
či dokonce smrtí horníky před hrozícím, resp. Akutním nebezpečím udušení. Prozatím jsme od
chovatelů získali informační rollup, který jsme do stálé expozice již umístili. Během příštího roku
expozici hornictví poněkud přestavíme a umístíme sem i voliéru s živými harckými kanáry.

Do muzea zavítala rokycanská výtvarnice Zdeňka Vápeníková, která je známá především svými
pracemi pro děti. Jednala s námi o možnosti vystavení svých prací ve Výstavní síni. Předběžně bylo
dohodnuto, že výstavu uskutečníme počátkem II. čtvrtletí příštího roku.
Říjen svými klimatickými poměry nahrával i terénním akcím pro veřejnost. M. Lang provedl exkurzi
zájemců o báňskou historii regionu po
ejpovické části někdejšího rozsáhlého
klabavsko-ejpovického rudního revíru.
Krásné počasí přivábilo celkem 75
posluchačů. Exkurze je vedla k Přírodní
památce Ejpovické útesy, k nádrži na místě
bývalého povrchového velkodolu a
k někdejší hlubinné šachtě Ejpovice I čili
Na Klínech.
Snad jste již zaregistrovali, že v rámci
postupné revitalizace návsi byl zasazen ve
středu křižovatky před radnicí nový
osvětlovací sloup, který kromě lampy nese
i informační směrovky k oběma strašickým
muzeím a Informačnímu centru. Máme z nich upřímnou radost, protože napomáhají orientaci
návštěvníků, kteří dosud na cestu k nám museli doptávat.
Zástupce strašické kultury se zúčastnil položení květin u pomníku Padlým na návsi. Pietního aktu
před svátkem české státnosti se zúčastnil starosta obce Jiří Hahner, místostarostka obce Eva Buchová,
tajemník Obecního úřadu Mgr. Tomáš Svoboda, ředitelka Základní školy Karla Vokáče Mgr. Eva
Válková, velitel Obecní policie Ing. Luboš Frajt a vedoucí Muzea Středních Brd RNDr. Martin Lang.
Pomalu nám asi nastane pravý podzim s listopadovými mlhami, dešti a snad i sněhovými přeháňkami.
Nezapomeňte, že v muzeu je do večera sucho, teplo i světlo, a tak neváhejte přijít si odpočinout od
nevlídného nečasu k nám. Těšíme se na Vás!

Muzeum Středních Brd a Místní
knihovna ve Strašicích Vás zvou
na přednášku
Mgr. Tomáše Makaje

„Historické zajímavosti z Brd“,
která se koná v malém sále Místní
knihovny ve Strašicích
dne 9.listopadu od 17 hodin.
Vstupné dobrovolné

Strašická zoo získala leguána odchyceného v Brdech
Jak psaly noviny nebo zprávy plzeňské
kriminálky, poblíž obce Těně v brdských
lesích našel houbař 28. září leguána
červeného. Zřejmě ho kdosi vyhodil do lesa,
aby se o něj nemusel starat, a ponechal ho
tak svému osudu. Houbař byl překvapen
svým nálezem - kdo by také počítal s tím, že
místo hub v lese najde přes metr dlouhého
ještěra? Svůj nález odvezl do plzeňské
záchranné stanice, kde se leguán pomalu
zotavoval po nocích strávených ve volné
přírodě. V této zimě stačilo pár dnů navíc a
ještěr by zemřel na nepřijímání potravy a
chladné počasí. Nezodpovědnost lidí při
pořizování zvířat prostě nezná hranic.
Ve volné přírodě se leguán zelený vyskytuje
v lesnatých oblastech tropické Střední a Jižní
Ameriky. Žije na vysokých stromech v
blízkosti vodních ploch. Tento ještěr velmi dobře šplhá a plave. Kromě velkých kočkovitých šelem
a krokodýlů nemá leguán zelený žádné přirozené nepřátele. Denní teplota se zde pohybuje mezi 25–34 °C, v noci
pak mezi 21–23 °C.
Leguán je vegetarián. Ve volné přírodě se živí listy stromů. Základem jeho potravy v zajetí tvoří mrkev a salát
nebo čínské zelí. V sezóně se krmí pampeliškou.
Leguán žere téměř vše rostlinného původu. –
jetel, vojtěšku, měkké ovoce. Na leguána působí
přímo magicky vše, co je červené. Miluje jahody,
maliny, rajčata nebo meloun. Leguán červený
však ve volné přírodě nežije, je pouze výsledkem
křížení zvířat chovateli v zajetí.
O nálezu mě informoval pan Moulis
z rokycanské záchranné stanice, se kterou
spolupracujeme již několik let, jestli leguán
v našem okolí někomu neutekl. Majitel se ovšem
nenašel, a tak byl leguán ponechán v plzeňské
stanici a čekal na nový domov. Zájem o
nalezence byl obrovský, ale pro leguána byla
přednostně vybrána naše malá ZOO ve
Strašicích. Za šest dní jsme si pro ještěra do
Plzně zajeli a převezli ho do nového domova.
První dny byl celý vystrašený a v teráriu se
necítil příliš dobře. Při malém vyrušení
zčervenal, prskal, nafukoval se a mlátil kolem
sebe dlouhým ocasem. Jeho nepřátelský postoj ke
všem přítomným byl zcela značný. Ta náhodná
shoda chování mi hned někoho připomněla! Děti
pojmenovaly leguána po vládci Brd – Fabián.
Ten nad ním zřejmě držel svoji ochrannou ruku,
aby v lesích přežil, a tak dostal tak šanci na nový
život. A tak si Fabík po týdnu začal na nové
terárium postupně zvykat a dnes už je celkem
v pohodě. Pochopil, že svým chováním škodí
především sám sobě. A tak mu popřejme, ať se
mu u nás líbí a pro děti je jeho příběh ponaučením, že se o pořízená zvířátka musí pečlivě postarat. A vy si
dávejte pozor, nikdy totiž nevíte, na jaké zvíře narazíte!
Eva Buchová, Minizoo Strašice

Připravujeme na
prosinec
2.12.2016 od 13.00 17.00 Vánoční výstava
betlémů – malý sál
knihovny
3.12.2016 od 9.00 17.00 Vánoční výstava
betlémů – malý sál
knihovny
3.12.2016 v 15 hodin
Mikulášská nadílka pro
děti – velký sál SD
4.12.2016 v 15 hodin
Adventní odpoledne –
hrát Vám bude žesťová
sekce Cheznovanky –
velký sál

