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Podzim už zaťukal na dveře a začal měnit přírodu do nádherné palety barev. (foto Jana Kešnerová)
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Zápis z Rady obce č. 58/08/17 (22.8.2017)
J. Hahner, E. Buchová

Doklady a informace na vědomí
1. Informace: Obec

Strašice
obdržela
dopis
od společnosti EKO-KOM, a.s. ohledně množství
vytříděného odpadu v obci za 2. čtvrtletí roku 2017.
Celkem bylo vytříděno 23,72 t odpadu. Odměna
za vytřídění odpadu činí 67.174 tis. Kč, částka je
započítána do nákladů na svoz odpadu v rámci
sdružení POLYGON.
2. Informace: Rada obce se zabývala situací ohledně
Domova pro seniory. Byla podána informace z jednání
se zástupci společnosti Domov pod Brdy ohledně
ubytovaných osob.

Projednáno
1. Žádost k provedení stavebních úprav –
LEPŠÍ PRÁCE s.r.o.
RO projednala žádost k provedení stavebních úprav
v objektu ubytovny č. 14, kterou provozuje společnost
LEPŠÍ PRÁCE s.r.o. Záměrem je vylepšení stávajících
prostor, které byly využívány jako školicí středisko,
došlo by k rozdělení nevyužitého prostoru pomocí
sádrokartonových příček, dále částečnou rekonstrukci
sociálního zařízení a kuchyňky. Úpravy by provedl žadatel
na vlastní náklady.
RO žádost neschválila.

2. Žádost o ukončení nájemní smlouvy – J.
Klieštik
RO žádost ohledně ukončení nájemní smlouvy na prostory
čajovny v budově společenských organizací. Žadatel
požádal o ukončení nájmu k 31.8.2017.
RO ukončení nájmu dle žádosti schválila.

3. Žádost o souhlas s podnájmem bytu – J.
Černý
RO projednala žádost o souhlas s podnájmem bytu č. 2
v č.p. 565. V současné době se žadatel zdržuje převážně
na chatě. Za byt v roce 2009 uhradil pohledávku ve výši 54
tis. Kč, nájem hradí řádně. Podnájemní smlouva by byla
uzavřena na 1 rok.
RO žádost neschválila.

4. Žádost o ukončení nájmu zahrádky – J.
Holzäpfl
RO projednala žádost o ukončení nájmu zahrádky č. 31.
RO žádost schválila.
Říjen 2017 - ROČNÍK XXIV

5. Rozbor hospodaření Obce Strašice –
30.6.2017
RO projednala Rozbor hospodaření Obce Strašice
k 30.6.2017. Příjmy v tomto období byly ve výši 35,271
mil. Kč, výdaje činily 24,385 mil. Kč, na splátky úvěrů bylo
zasláno 1,888 mil. Kč.
RO
Rozbor
hospodaření
Obce
Strašice
k 30.6.201schválila.

6. Rozpočtové opatření obce Strašice č. 5-2017
RO projednala Rozpočtové opatření obce Strašice
č. 5-2017. Předmětem tohoto rozpočtového opatření je
úprava příjmů v oblasti průtokové dotace pro ZŠ (388 tis.
Kč), navýšení výnosu z pronájmu hrobových míst (130 tis.
Kč), snížení příjmu za prodej elektrické energie v areálu
bývalých kasáren (1 mil. Kč). Ve výdajové části došlo
k úpravě v oblasti cestovního ruchu (nákup map, brožur,
pohlednic), navýšení výdajů za opravu vodovodu v sídlišti
u pošty (300 tis. Kč), snížení platby za EE v areálu bývalých
kasáren (1,5 mil. Kč), navýšení výdajů za údržbu zeleně
v obci (160 tis. Kč), náklady na nový server a příslušenství
na OÚ, úprava daňových nákladů.
Rada obce dále projednala Úpravu rozpisu rozpočtu
č. 6-2017, kterou provedla vedoucí FO.
RO
Rozpočtové
opatření
obce
Strašice
č. 5-2017 schválila. RO Úpravu rozpisu rozpočtu
č. 6-2017schválila.

7. Žádost - DIAKONIE
RO projednala žádost o poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 10.000 Kč na zajištění sociální péče pro
klienta z obce Strašice. Tento příspěvek by byl využit
na dofinancování povinného podílu z veřejných zdrojů,
který dosahuje v průměru 77 tis. Kč na osobu za rok.
RO žádost schválila.

8. Zápis z jednání Komise pro partnerské obce
RO projednala Zápis z jednání Komise pro partnerské
obce ze dne 21.8.2017. Komise se především zabývala
podzimní návštěvou občanů z Hohenfelsu, která se
uskuteční 16. 9. Příjezd je naplánován na 9,30 hodin, dále
bude následovat pochod k zámečku Tři Trubky, následně
bude oběd a přesun do komárovského muzea. Odjezd
je naplánován na 17 hodinu. Komise dále projednala
návštěvu chovatelů v rámci Strašického posvícení. Příští
jednání komise proběhne 25.9.2017.
RO Zápis z jednání Komise pro partnerské obce
schválila.
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Zápis z Rady obce č. 59/09/17 ( 6.9.2017 )
J. Hahner, E. Buchová

Doklady a informace na vědomí
Dne 5.9.2017 byla na Krajském úřadě Plzeňského kraje
prezentována studie na zvýšení retenční schopnosti Brd
v rámci povodí řeky Klabavy. Studie navrhuje několik
opatření ke zvýšení retenční schopnosti území. Jednotlivá
opatření bude nutné projednat s vlastníky jednotlivých
pozemků. Jedná se o opatření blízká přírodě (např.
realizace průlehů na lesních cestách, vybudování nových
propustků s rozlivem do přilehlých míst, zrušení obtočné
strouhy kolem Padrťských rybníků, zrušení některých
lesních cest a meliorací). Studii zadala AOPK ČR. Zvýšení
retenční kapacity má i jistý vliv na regulaci povodňových
situací.

Projednáno
1. Žádost o pronájem pozemku – S. Vaniš
RO projednala žádost o pronájem pozemku p.č. 1172/3
v k.ú. Strašice za účelem zřízení pastvy. Záměr pronájmu
byl zveřejněn na úřední desce, nikdo jiný žádost nepodal.
RO žádost schválila.

2. Žádost o použití pozemku ke stavbě
vodovodní přípojky – V. Ungermanová
RO projednala žádost ohledně souhlasu s použitím
pozemku p.č. 1905/5 v k.ú. Strašice za účelem stavby
vodovodní přípojky.
RO žádost schválila.

3. Žádost o zbudování sprchového koutu – V.
Šmídová
RO projednala žádost o zbudování sprchového koutu
v bytě v domě č.p. 448 z důvodu špatného zdravotního
stavu. Součástí žádosti je vyjádření lékaře. K žádosti se
vyjádřil rovněž správce bytového fondu, který s výměnou
souhlasí, náklady bývají v těchto případech hrazeny obcí,
potažmo správcem.
RO žádost schválila.

4. Žádost o povolení akce – Š. Červenka
RO projednala žádost o povolení akce dne 25.12.2017
v sále Společenského domu.
RO konání akce dne 25.12.2017 dle žádosti schválila.

5. Žádost o uzavření smlouvy – ČEZ Distribuce,
a.s.
RO projednala žádost o uzavření smlouvy o budoucí
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smlouvě o zřízení věcného břemene a o právu stavby
zařízení distribuční soustavy elektrické energie
na pozemku p.č. 482/53 v k.ú. Strašice.
RO Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu č. IV-12-0012114/VB/02 schválila.

6. Přehled závazků obce
RO projednala Přehled závazků obce Strašice k 30.6.2017.
Obec Strašice čerpá 5 úvěrů (zateplení BD 560-564,
zateplení BD 562-563, vodovod a kanalizace na Huti,
2x osobní automobil), celková výše úvěru k 30.6.2017
činí 22,101 mil. Kč. Dále obec hradí úvěr na zateplení
zbývajících bytových domů ve výši 57,009 mil. Kč.
RO Přehled závazků obce Strašice k 30.6.2017 vzala
na vědomí.

7. Rozbor hospodaření – Služby obce Strašice
s.r.o.
RO projednala rozbor hospodaření společnosti Služby
obce Strašice s.r.o. k 30.6.2017. Za toto období byl
vytvořen zisk ve výši 2,008 mil. Kč, jehož výše je ovlivněna
sezónností výroby tepla, roční fakturací stočného
a vyúčtovanou spotřebou plynu. Celkové tržby činily 7,582
mil. Kč, náklady byly ve výši 5,573 mil. Kč. ČOV vykázala
zisk 835 tis. Kč, skládka odpadu vykázala zisk 222 tis. Kč,
tepelné hospodářství vykázalo zisk 1,084 mil. Kč
RO Rozbor hospodaření společnosti Služby obce
Strašice s.r.o. k 30.6.2017 schválila.

8. Žádost o snížení nájemného – A. Praxová
RO projednala žádost o snížení nájemného prostor
manikúry ve zdravotním středisku z důvodu vysokých
počátečních nákladů a stále ještě nízkých tržeb.
RO snížení nájmu na 1500,- Kč dle žádosti schválila.

9. Rozpočtové opatření č. 6-2017
RO projednala návrh Rozpočtového opatření obce
Strašice č. 6-2017. Příjmy budou v případě prodeje
tří budov navýšeny o 6 mil. Kč, dále budou navýšeny
o dotaci na úpravu okolí společenského domu. Výdaje
budou navýšeny o 2 mil. Kč z důvodu pořízení nového
hasičského dopravního automobilu, to bude pořízeno
v případě prodeje budov v areálu bývalých kasáren. Starý
dopravní automobil Avia je v současné době nepojízdný,
obec žádala dvakrát o dotaci na tento vůz, ale nebyla
se svou žádosti úspěšná. Dále jsou navýšeny výdaje
na úpravu okolí společenského domu (1,1 mil. Kč), dále
jsou navýšeny výdaje o náklady na realizaci parkoviště
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u ZŠ a v sídlišti za poštou (celkem 2 mil. Kč). Rozpočtové
opatření obsahuje i úpravu výdajů na instalaci veřejného
osvětlení a opravy v mateřské škole. Prodej budov bude
projednávat ZO Strašice na svém jednání dne 21.9.2017.
Rozpočtové opatření obsahuje i další drobné úpravy
rozpočtu.
RO Rozpočtové opatření obce Strašice č. 6-2017 vzala
na vědomí.

10. Program jednání ZO
RO projednala návrh programu jednání ZO dne 21.9.2017.
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. Prodej a koupě majetku obce
a) prodej pozemku p.č. 1891/2 – R. Hanuš

b) prodej části pozemku p.č. 2104/1 – HRM
GROUP, spol. s r.o.
c) prodej budovy na pozemku p.č. 568/59
d) prodej budov na pozemku p.č. 568/47
a p.č. 568/63
e) koupě pozemku p.č. 2160 – Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových
6. Rozbor hospodaření obce Strašice k 30.6.2017
7. Rozpočtové opatření obce Strašice č. 4-2017,
č. 5-2017 a č. 6-2017
8. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZO Strašice
9. Zpráva o činnosti Obecní policie Strašice
10. Kontrola usnesení
11. Interpelace zastupitelů
12. Návrh usnesení
13. Závěr
RO navržený program jednání ZO dne 21.9.2017
schválila.

Závěr roku bude ve znamení stavebních prací.
Čas letí jako voda a po teplém létě nastal podzim a s ním
poslední čtvrtletí letošního roku. Zastupitelstvo obce se
seznámilo na svém zasedání 21. září s výsledky hospodaření obce za I.pololetí letošního roku. Jelikož obec
hospodařila s přebytkem ve výši 10 miliónů korun, mohlo
zastupitelstvo začlenit do výdajové části rozpočtu další
peníze. Proto čeká nás v závěru roku ještě několik investičních akcí nebo oprav obecního majetku.
V oblasti bytového hospodářství bylo zahájeno odvodnění
bytového domu č.p. 492-493. Dále byl vybrán dodavatel
na rekonstrukci střechy na domě 494-495. Uvidíme, co
nám dovolí počasí. Probíhá také veřejná zakázka na zateplení domů č.p.558-559 a č.p. 525. Na tyto práce jsme
obdrželi dotaci a musí být dokončeny do 30.6.2018.
V sídlišti u hřiště bude opravena komunikace, která vede
od č.p. 500-501 až k rodinnému domku pana Bretla.
Chodník vedoucí od radnice, bude vyhotoven až k bytovkám na Huti. Počítá se také se zpevněním ploch na parkování vozidel u CHKO a s výstavbou parkoviště v sídlišti
za Poštou. V plánu jsou také menší opravy komunikací
v různých lokalitách obce. Připravuje se také oprava
chodníku vedoucího od obecní policie k Libuši.
Obdrželi jsme letos dotaci na vybudování dětského hřiště
u společenského domu. S dětským hřištěm je spojena revitalizace celého parku. Tyto práce již probíhají a budou
pokračovat i v příštím období. V závislosti na počasí by
mohlo dojít také k dokončení fasády radnice a úpravě
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ploch v okolí obecního vánočního stromu. Tato plocha
musí být zrekultivována do 30.11.2017, protože v tento
den proběhne slavnostní rozsvícení vánočního stromu.
V oblasti inženýrských sítí se počítá s prodloužením vodovodu, plynovodu a kanalizace ve Dvoře v oblasti výstavby
nových rodinných domků. Je naplánováno také dokončení oprav veřejného osvětlení. Ve větší míře se v letošním
roce realizovala výměna výbojkových svítidel za ledková.
Tímto opatřením předpokládáme menší poruchovost
veřejného osvětlení a také úsporu elektrické energie.
Máme za sebou náročnou investiční akci – „ Výměna
oken a dveří v mateřské škole“. Jsme rádi, že tyto stavební úpravy proběhly celkem bez větších komplikací. Provoz
mateřské školy byl omezen minimálně a naše děti mohou
trávit svůj čas v příjemném a kulturním prostředí. Poslední
investicí je nákup dopravního automobilu pro hasiče, protože naše stará Avie, vyrobená v sedmdesátých letech, již
dosloužila.
Vážení spoluobčané, čeká nás náročné čtvrtletí. Věřím,
že chystané stavební akce výrazně neomezí spokojený
život v obci a že nám bude přát i počasí. Připravujeme několik kulturních programů, kde se budeme moci společně
sejít a zpříjemnit si závěr letošního roku.

Jiří Hahner
starosta obce
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Zajímavosti ze ZŠ Karla Vokáče Strašice za měsíc září

Poděkování za nový nábytek v ZŠ

Tělovýchovná vycházka

Naše škola získala sponzorský dar, a to hned dvakrát!
Komerční banka v Rokycanech darovala naší škole nábytek do kanceláří a kabinetů. Dopravu nábytku nám jako
sponzorský dar vyřešila strašická firma TM TRANSPORT,
s.r.o. v čele s panem Tomášem Třískou a Miroslavem
Brabcem. Komerční bance i jmenované dopravní firmě
tímto velmi děkujeme.

V úterý dne 5. září se všechny třídy prvého i druhého
stupně vypravily se svými třídními učiteli na čtyřhod inovou
tělovýchovnou vycházku do okolí školy. Děti prožily příjemné dopoledne za slunečného počasí a v krásné brdské
přírodě. Cestou si povídaly o tom, co pěkného zažily
o prázdninách.

Vedení ZŠ K. Vokáče Strašice

Přivítání prvňáčků
Dne 4. září přivítali učitelé své svěřence ve třídách ZŠ
K. Vokáče ve Strašicích v novém školním roce 2017/2018.
Velkou událostí byl vstup do školy zvláště pro nejmladší
školáky, jimž byla věnována největší pozornost. Prvňáčci
se svými rodiči a blízkými se shromáždili ve společenské
místnosti, kde byli uvítáni krátkým pěveckým vystoupením
svých starších spolužákyň (K. Valečková, J. Rosívalová,
A. Lopatová, K. Urxová a T. Sklenářová) pod vedením
paní učitelky Mgr. Pavly Hrazdilové, která zpěv doprovázela hrou na kytaru.
Paní ředitelka školy Mgr. Eva Válková popřála dětem
hodně úspěchů v následujících letech strávených v základní škole. K přání se též připojili zástupci Obecního úřadu
ve Strašicích pan Mgr. Tomáš Svoboda a paní Ing. Zdeňka
Lazebníková, kteří předali dětem malou pozornost.
Paní třídní učitelka Mgr. Zuzana Andrlíková si pak odvedla dychtivé prvňáčky do jejich třídy, ve které na ně
čekalo malé překvapení a kde společně stráví svůj první
důležitý rok školní docházky. Přejeme všem dětem ještě
jednou hodně úspěchů a nadšení pro učení !
Mgr. Zuzana Andrlíková

Přivítání prvňáků
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Žáci se kromě různých soutěží věnovali také sběru hub
a různých přírodnin. Děti z prvního stupně si z donesených přírodnin vytvářely ve škole různé výrobky, kterými
si ozdobily třídy a výstavkou z daných prací zkrášlily také
chodby 1. stupně.
Mgr. Monika Kebrlová

Dopravní výchova pro prvňáčky a druháčky
Dne 13. a 15. září se uskutečnilo setkání našich prvňáčků a druháčků s obecním strážníkem panem Petrem
Kostem. Pan strážník žáky poučil o bezpečném pohybu
chodců v silniční dopravě, zvláště pak při cestě do školy
a zpět domů. Následně pak žáci své poznatky aplikovali v praxi. Vyzkoušeli si přecházení vozovky po přechodu
pro chodce před školou a vysvětlili si význam dopravního
značení s ohledem na potřeby malého školáka.
Žáci byli rovněž poučení o základech osobního bezpečí
během cesty do školy a z ní. Druháčci si navíc prohlédli jízdní kolo s povinnou výbavou a připomněli si zásady
bezpečné jízdy. Na závěr si na dvoře Obecní policie
ve Strašicích prohlédli policejní vozidlo a obdrželi reflexní
pásku, s jejíž důležitostí byli náležitě seznámeni. Žáci se
rovněž dověděli mnoho zajímavého o práci obecní policie.
Dětem se besedy s panem strážníkem velmi líbily, o
čemž svědčila spousta zvídavých dotazů. Děkujeme tímto
Obecní policii ve Strašicích za vzornou spolupráci se
školou.
Mgr. Zuzana Andrlíková

Dopravní výchova
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Nábor mladých fotbalistů
Dne 20. září se žáci prvního a druhých ročníků zúčastnili akce „Měsíc náborů“, organizované Asociací sportu pro
všechny Strašice, jejíž cílem bylo získat další nové malé
sportovce - fotbalisty pro TJ Spartak Strašice.
Sportovní dopoledne probíhalo v areálu hřiště TJ Spartak a na přilehlém víceúčelovém hřišti, kde po krátkém
zahájení měli žáci možnost zasoutěžit si na dvanácti stanovištích zaměřených na nácvik dílčích fotbalových dovedností a rozvoj pohybových schopností pod dohledem
trenérů. V průběhu akce měli žáci zajištěné občerstvení
a na závěrečném nástupu obdrželi krásné odměny.
Děkujeme organizátorům za příjemné sportovní dopoledne, které si děti vskutku užily, a držíme palce všem
mladým fotbalovým nadějím.
Mgr. Zuzana Andrlíková

“na bedně“ v kategorii jednotlivců. Celou kategorii, čítající
48 hochů, vyhrál náš zlatý Honza Peterek a bronzovou
medaili bral neméně talentovaný Tomáš Kunc, oba
z 9.A. Oba kluci nasbírali v součtu všech disciplín ve sprintu, hodu, vrhu, skoku a vytrvalostním běhu úctyhodný
počet bodů. Honza vyhrál ve skoku vysokém, kde překonal výšku 165 cm, a rovněž vyhrál ve vrhu koulí výkonem
10,70 m. Tomáš zase kraloval v běžeckých disciplínách,
sprint na 60 m vyhrál časem 7,8 s a v běhu na 1000 m
ho čas 3,07 min také pasoval na vítěze této disciplíny.
Ve skoku dalekém se blýsknul Lukáš Planeta, který skočil
4,90 m. Hoši postupují do krajského kola, které se bude
konat 27. září v Tachově, tak jim držme pěsti v dalších bojích.
Dívky nám také neudělaly ostudu, umístily se
ve své kategorii na pěkném šestém místě ve velmi vyrovnaném soupeření. Věříme, že se budou úspěchem
kluků inspirovat a příště také nějakou medaili vybojují.
Všem našim atletům děkujeme za vzornou reprezentaci
školy.

Reprezentovali nás tito žáci a žákyně
8. - 9. tříd:
Jan Peterek, Tomáš Kunc, Lukáš Planeta,
Dominik Černý, Michal Šiman,
Kateřina Urxová, Kateřina Valečková,
Adriana Belušková, Tereza Sklenářová
a Miluška Červenková
Mgr. Pavla Hrazdilová

Nábor TJ Spartak

Atletický čtyřboj
Ve středu dne 20. září proběhlo první soutěžní klání
v tomto školním roce. Soutěže AŠSK byly zahájeny královnou sportu – atletikou, a to přesně Atletickým čtyřbojem,
který se konal na atletickém stadionu v Rokycanech.
Hned v tomto úvodním sportovním soupeření se našim
atletům podařil skvělý výsledek. Pětičlenné družstvo
našich chlapců se umístilo na parádním prvním místě
a vyhrálo naprosto s přehledem z deseti družstev rokycanského okresu. Navíc jsme měli ještě dva zástupce
Říjen 2017 - ROČNÍK XXIV

Sběr víček pro Honzíka pokračuje i v tomto
školním roce
Děkujeme všem žákům, jejich rodinám a příbuzným,
kteří se zapojí i v letošním školním roce do sběru plastových víček pro zdravotně postiženého Honzíka Šmejkala z Hrádku. V loňském školním roce se podařilo
nashromáždit cca 200 kg víček, která si Honzíkovi rodiče
s poděkováním odvezli.
Je vidět, že děti ze strašické školy mají sociální cítění
a dobré srdce!
Mgr. Marcela Paulová
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Vandr Brdy 2.
Třetí zářijovou sobotu proběhla další akce s naší partnerskou obcí z Německa. Občané z Hohenfelsu v čele se
starostou Bernhardem Grafem zavítali do Strašic okolo
desáté hodiny dopolední, aby poznali zajímavá místa
v okolí naší obce a spojili návštěvu s příjemnou procházkou do naší brdské krajiny.

nerské vztahy. Rovněž bych chtěla vyjádřit uznání za velmi chutné občerstvení a příjemnou obsluhu v obou našich
restauracích.

Hosty jsme uvítali v nově otevřené restauraci Penzion
Na Poště, kde proběhlo seznámení s programem, příjemné uvítání paní místostarostkou Evou Bůchovou a předání
odznaků pro všechny zúčastněné a také rozdání letáku
s trasou výletu, který vytvořil pan Josef Režňák.
Po vydatném občerstvení v příjemném prostředí jsme
vyrazili k první metě našeho výletu, kterou byl zámeček
Tři Trubky. Procházka kolem Klabavy v lesním tichu byla
velmi relaxační. Historické informace nám poskytoval náš
kulturní znalec Tomáš Makaj, takže se naši hosté dozvěděli spoustu zajímavostí o naší lokalitě, stejně jako při prohlídce zámečku Tři Trubky, kde nás prováděl a poutavě
vyprávěl pan František Kubů.
Počasí nám docela přálo, takže jsme nasyceni čerstvým
vzduchem dorazili po poledni do restaurace Berten, kde
naši hosté nasytili také chuťové buňky při výtečném obědě.

Myslím, že se nám společně strávený den s našimi německými přáteli povedl, všichni byli spokojeni a pan starosta Graf v závěru vyjádřil poděkování a spokojenost
s celým programem. Hosté odjížděli okolo páté hodiny odpolední a věřím, že všech padesát členů výpravy si odneslo příjemné zážitky spojené s návštěvou našich přírodních
i kulturních pozoruhodností.
Pavla Hrazdilová
předsedkyně komise pro partnerské vztahy

Autobusem jsme po uklidňujícím posezení a přátelském
povídání vyrazili do blízkého Zaječova, kde mohli naši
hosté navštívit další zajímavou historickou stavbu. Klášter
Svatá Dobrotivá v Zaječově je augustiniánský klášter, jež
má také své historické kouzlo. Stavbu si naši hosté prohlédli a dozvěděli se něco o historii tohoto místa.
Poslední návštěvou bylo muzeum v obci Komárov, kde
mohli hohenfelští občané shlédnout expozici umělecké litiny s velmi zajímavými exponáty i poutavým vyprávěním.
Celý den nám pomáhala s německým překladem Jana
Trávníková, kterou si naši hosté oblíbili. Za zajímavý výběr
pamětihodností a velkou pomoc při organizaci bych zase
chtěla poděkovat panu Jiřímu Kantorovi z komise pro partŘíjen 2017 - ROČNÍK XXIV
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Setkání seniorů
Komise pro občanské záležitosti ve spolupráci s místní
organizací Českého zahrádkářského svazu pořádají dne
26.října 2017 ve velkém sále Společenského domu třetí
Setkání seniorů.
Akce začne v 16 hodin a na programu je připravena
bezpečnostní přednáška pro seniory a povídání
o brdském regionu. Celý program doplní hudebním
vystoupením lidový soubor Jiskra 58.
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Jako vždy bude zajištěno občerstvení.
V případě zájmu na tuto akci bude zajištěn dovoz seniorů
na základě telefonické objednávky na tel. čísle

+420 371 793 101.
Těšíme se na Vaši účast.
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OHLÉDNUTÍ ZA LETOŠNÍMI PRÁZDNINAMI
NA PS TROJLÍSTEK STRAŠICE
Letošní prázdniny nezačaly na pionýrské skupině Trojlístek stejně jako každé jiné. Letos jsme totiž hned po vysvědčení vyrazili na velký letní stanový tábor do Bujesil
na TZ 103. PS Františka Soukala Praha, kteří nám krásnou základnu pronajímají.
Táborová hra nesla název RYTÍŘI KULATÉHO STOLU.
Sešlo se nás kolem stolu cca 54 rytířů krále Artuše. Jelikož i počasí nám letos přálo tak i táborová hra měla spád
a vydařila se. Bojovali jsme o svá území, chránili krále,
získávali peníze na nakupování nových území a hlavně
jsme usilovali o pasování do stavu rytířského, abychoom
měli možnosti dosáhnout na královskou korunu. Na konci
tábora se přece jen ze všech dětí staly členové družiny
krále Artuše a měly možnost se ucházet o královskou korunu. Během tábora jsme absolvovali dva výlety. Jeden
byl do železničního muzea v Lužné u Rakovníka a druhý
na hranolky do Liblína. Také nás poctila svojí návštěvou
džonglérka, chovatelka a krotitelka hadů, která nás umění
džonglování naučila. Prstýnky jsme navrhovali s děvčaty
od Brilliantýny, sebeobranu jsme si procvičili s členy skupiny Krav maga – Kapap a ukázku výcviku policejních psů
jsme viděli díky zástupcům Policie ČR z Rokycan. Celý
tábor se vydařil a všichni jsme se spokojení vrátili domů.
Rychle jsme uklidili klubovnu, aby v pondělí mohl začít příměstský letní tábor s názvem INDIÁNSKÉ LÉTO.
I na tento tábor se počasí vydařilo. Kolem indiánského
ohně se sešlo 25 indiánů, malých i větších. Nebylo horko
a tak se dalo pobývat venku a parádně soutěžit. Na výlet
jsme vyrazili na zámek Blatná a také do ekologického parku Zeměráj u Kovářova. Děti si během tábora vyráběli indiánské oděvy a čelenky a plnili indiánské zkoušky. Závě-
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rem tábora bylo splnění všech
indiánských zkoušek. Potom
si malí indiáni u ohně opekli
„hady“ a byli patřičně po zásluze odměněni. Pak jsme se
všichni spokojeně vydali vstříc
dalším prázdninovým dobrodružstvím.
Pro vedoucí a instruktory
naší PS Trojlístek byla připravena na konci prázdnin akce s názvem Letní táborová
škola, která proběhla na táborové základně pionýrské skupiny Jitřenka Kdyně, v Zelené Lhotě u Nýrska. Této akce
se zúčastnilo 5 členů naší skupiny a vrátili se s novými
nápady a inspirací pro další práci.
Na závěr nezbývá než říci, že všechny plány a cíle byly
naplněny, akce se úspěšně zdařily a celé prázdniny se vyvedly tak, aby všichni dostali novou energii a chuť do práce, kterou budou potřebovat pro další dlouhý školní rok.
A co chystáme v nejbližší době?
Pravidelné schůzky našich oddílů a klubů, jejich víkendové akce a výlety, DRAKIÁDU , LAMPIONOVÝ PRŮVOD,
MIKULÁŠSKOU DISKOTÉKU, ADVENTNÍ JARMARK
a mnoho dalšího. Bude se na co těšit.
Byli bychom moc rádi, kdyby se rozrostly naše řady nejen ze strany dětí, ale i ze strany dospívajících či dospěláků, kterých při práci s dětmi není nikdy dost.
Vaše pionýrská skupina Trojlístek Strašice
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Pozvánka.
Pionýrský oddíl Světlušky přijímá nově členky, děvčata
ve věku 7 až 12 let, které mají zájem o tvoření různých
ozdobných předmětů, dárků drobných šperků, bižuterie z různých materiálů tradičními i novějšími metodami práce. Děvčata se naučí, případně zdokonalí
pracovat podle zpracovaného plánu, a podle vlastních
nápadů, záliba a tvůrčí fantazie. Kromě práce v oddílu, mohou využívat i akce pionýrské skupiny Trojlístek
podle svých zájmů.

Oddíl se schází každý pátek od 15,30hod do 17,00hod.
ve vlastní klubovně v suterénu bytovky č.p. 561 /sídliště u pošty/. Zájemci mohou schůzky navštívit v této
době a seznámit se s činností oddílu na místě.
Případné dotazy zodpoví vedoucí oddílu
Jaroslava Majerová, tel. 739438588.

Projekty a stavby ve Strašicích

Ing. František Nerad – zastupitel Alternativa, autorizovaný inženýr
Kdysi se říkalo: „Neraď, není ti šedesát v Rusku jsi nebyl!“ Mě už šedesát bylo poměrně dávno, v Rusku jsem
byl dokonce 2x (pravda nestál jsem frontu na Lenina)
a navíc, byl jsem i v Americe. Takže si myslím, že bych
mohl nějakými radami přispět, zejména v oboru, ve kterém už skoro 50 let působím. Dívám se na některé stavby,
stavební postupy, které se tedy dělají a docela dost se u
některých divím. V létech 2006 – 2010 jsme na radnici
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připravili poměrně dost projektů na mnoho akcí, některé
se nyní i realizují, ovšem dost mě udivuje, jak se ty věci
řídí a některé dělají. V plánování a financích těchto aktivit
byl poměrně pořádek, na obecním webu byly vystaveny
tabulky, kolik, co, za kolik a kdy děláme nebo budeme
dělat. Dopředu i zpětně znali všichni, co jsme udělali, co
budeme dělat a kolik to bude stát.
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Každý nám mohl na radnici poradit, vynadat, pomoci.
Na obecním webu fungovalo anonymní diskusní fórum,
na kterém jsme občas dostali „čočku“, nicméně nic jsme
neschovávali a v podstatě denně odpovídali. Pak ale přišli
místostarostové, kteří takovouto práci nedělají, nebo nechtějí dělat, možná ani neumí a podle toho pak výstavba
a projekty vypadají. Mnozí namítnou, - nejsou peníze.
Dokonce občas zaslechnu, že jsem to zavinil já tím, že
se zateplily bytovky, což je samozřejmě lež. Obecní bytovky a jejich oprava byla spočítána a je samofinancovatelná z nájemného. Počítali jsme tenkrát, že na zaplacení
bude stačit nájemné 26 Kč/m². Navíc jsme dostali dotaci
na úroky z úvěru ve výši necelých 14 milionů, které mohly
být použity na urychlení splácení těch úroků. Dodnes nevím, kde ty peníze skončily, ale úrok se jimi nesnižoval. To
vím naprosto bezpečně. Nakonec jsme uznali, že bytová
správa potřebuje nějaké peníze na lepší fungování, protože nebylo všechno opraveno (viz. bytovka 558 – 559,
střechy v sídlišti u hřiště, voda ve sklepech bytovek, parkoviště v bytovkách atd.) a zvýšilo se to na 36 Kč/ m².
Po volbách v roce 2010 se to zvýšilo na 40 Kč a každý
rok se k tomu připočítává 5%. No a střechy se od té doby
neopravují, bytovka 558 – 559 je holá jako za socialismu,
v bytovkách se parkuje všude, jen ne na parkovacích plochách, voda do sklepů teče.

Ale jsou i další projekty, které tehdy vznikly a na některých se pokračuje, ale podle mě za draho a podivně.
Budova radnice. Dohadovali jsme se na příklad o schodech, které měly celokamenné stát 135 000,- Kč. Nevím
kolik stála ta ozdoba z „bedňáků“, ale zadarmo to určitě
nebylo. Kamenný obklad těch schodů, který by měl nějak vypadat, bude podle odhadu odborníků na tyto věci,
stát něco kolem 100 000,- Kč. No a vlastně celá fasáda
na radnici je ve hvězdách. Pan tajemník mě poučoval,
jak tomu nerozumím, nicméně nesmysly, které se na té
budově páchají, ukazují na to, že tomu nerozumí někdo
Říjen 2017 - ROČNÍK XXIV

jiný. Jen takový detail. Když nám předávali řemeslníci
tu dřevěnou pavlač, říkali, že by se měla každých 5 let
natřít. Když tam nedávno porazili ten jeden sloup a oni
to opravovali, tak mě říkali: Vy jste se na ty nátěry pěkně vy….! Nechával jsem v kanceláři, kde tajemník sedí
ve skříni v roce 2010 dokonce krabici s tím nátěrem. Já
za tu dobu udělal pro památkáře několik projektů rekonstrukcí kostelů.
Další dávno naplánovanou stavbou byl třeba chodník
na Huť, který leží na radnici také od roku 2008 – nebo
2009. Nějak se realizuje, ale také se divím, co se to vlastně děje a jak se to dělá. Mám ten projekt od projektantů
ze Sokolova ještě v hlavě a myslím, že byl trochu jinak.
Velmi zajímavé také je pozorovat, kdo to dělá!
Zákon o veřejných zakázkách je pro radnici španělskou
vesnicí. Je dobře, že se to dělá, ale kdyby na stavbě,
na které dělám dozor, to takto fungovalo, měl by dodavatel i investor asi dost divoký dialog.
Na školce se vyměnila okna a pěkně, to musím uznat.
Nicméně podle návrhů, které na radnici leží také už asi
10 let. Jenže pokud se to nedokončí, tak to co se udělalo, bude působit jako pěst na oko. Je pravda, že dostat
školku do původní podoby by stálo o nějakou korunu víc,
ale vypadalo by to pěkně, vrátila by se tomu zmršenému
domu jeho „původní krása“, jak říkají Cimrmani. No nejde
to. Dokonce byla Radou obce odřeknuta dotace na zateplení toho domu. Na radnici leží už dávno několik dalších
projektů, na některé byla dokonce přidělena dotace
(budova bývalé ošetřovny v kasárnách, regulace „rokle“
v Koutě), které byly Radou obce odřeknuty.

Pravda, nemusí každý umět všechno, všemu rozumět,
ve všem se vyznat. Jenže pak se musí obklopit týmem,
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ve kterém jsou lidé, kteří různým věcem rozumějí a jako
tým pracují na tom, aby se vše zlepšovalo, vypadalo dobře a fungovalo. Proto vznikly před 10 léty na radnici z našeho popudu Komise pro rozvoj obce, komise pro veřejné
zakázky, aby o věcech rozhodovalo co nejvíce lidí, na věci
byly různé pohledy. Díky Arch. Sovadinové ta komise
pro rozvoj obce ještě funguje, nicméně zásobování této
komise programy z Rady obce jaksi pokulhává, protože
zřejmě Rada moc nápadů nemá a není zájem na zásadních řešeních některých věcí. Uzavírá se například zadání nového Územního plánu, ale komise jej ještě neviděla.

Proč? Potěšilo mě na zastupitelstvu 21. září 2017, že mě
bylo doporučeno, abych poradil, jak zateplit bytovku 558
-559, když se nám v našem týmu podařilo zateplit v jiných městech a obcích již tolik domů a s pomocí dotací.
Nedávno jsem o tom v Barňáku napsal. Jenže současné
vedení obce si dělá, co chce a výsledek poznávají občané Strašic na vlastní kůži a peněženky. Vše samozřejmě
záleží na lidech, voličích, občanech. Vedení obce zaujalo
jasné stanovisko: „Od Nerada nestojíme o žádné rady, ať
byl, kde chtěl!“ Nezlobím se, mám alespoň víc času pomáhat jinde, kde o to stojí.

Muzeum končí s letošní hlavní sezónou
RNDr. Martin Lang, Mgr. Tomáš Makaj
Nastal podzim. Kromě kalendáře nám ho připomínají
barvící se brdské lesy i slušná úroda hub v posledních
zářijových dnech, která zase upomíná na vrchol
houbařské sezóny. Nám v muzeu nám naopak hlavní
sezóna definitivně skončila. Od 1. října muzeum přechází
na zimní režim, tzn., že otevřeno bude ve všední dny
jen ve středu odpoledne (13 – 17 hodin), a pak po celý
víkend (sobota, neděle 10 – 12 a 13 – 17 hodin). Vrátíme
se k práci na udržování sbírkového fondu, čištění stálých
expozic a přípravách na vybudování dalších. Museli jsme
opustit další z našich skladů v bývalém učebním pavilonu
v kasárnách a věci opět přemístit do náhradních prostor.
Práce na budoucím depozitáři však pokročily, střecha je
téměř úplně opravena, a tak se již těšíme na pokračování
rekonstrukce v interiérech v příštím roce. Od strašické
obce již máme přislíbeno, že se práce na důstojném
uložení sbírek, které se nevejdou do expozic, nabírají
kýžený směr.
Co nám letošní hlavní sezóna přinesla? Především
poznání, že CHKO Brdy se stala skutečným magnetem
pro turisty a hlavně cykloturisty. Po celou ´dobu od dubna
do září téměř nechyběl den bez nocležníků v naší
turistické ubytovně. Tím narůstal i počet návštěvníků
muzea, neboť drtivá většina ubytovaných využila svého
práva na prohlídku expozic i příležitostných výstav,
jež mají zahrnuty v ceně nocležného. To, že se oblast
Středních a Jihozápadních Brd stala významnou oblastí
cestovního ruchu, dosvědčuje i návštěvnost našeho stánku
na veletrhu cestovního ruchu ITEP 2017, pořádaném již
tradičně ve Sportovní hale města Plzně. Dá se říci, že
paní Renata Převrátilová, která stánek jako vždy vzorně
obsluhovala, měla plné ruce práce. Potěšující byla i rozsáhlá interaktivní expozice naší partnerské Destinační
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agentury Brdy. Využila části stálé výstavy v Domě Natura
Příbram, jejímiž je naše muzeum spoluautorem. Promítaly
se i videofilmy z již pár let starého cyklu „Pod Brdy žijeme“,
který prezentoval Strašice a Mirošov, přičemž námět
a spolupráce na scénářích byla dílem T. Makaje a M.
Langa. Pro děti byl přichystán soutěžní program, mj. stolní
hra, ve které tanky ze strašických kasáren „dobývaly“
zámeček Tři trubky. Dá se říci, že i tato veletržní expozice
byla přijata návštěvníky vysoce kladně a byla doslova
v obležení rodičů s dětmi. Plzeňský kraj, Odbor cestovního
ruchu, představil veřejnosti novou turistickou mapu Brd
v měřítku 1 : 50.000, na níž jsme spolupracovali jako
korektoři. Mapu mohou zájemci získat zdarma v Infocentru
Obce Strašice v pokladně muzea. Letošní ITEP Plzeň se
nám opravdu vydařil.
Výstava obrazů Petra Prokůpka má stále slušnou
návštěvnost. Řada zájemců zamířila do muzea právě
na na ni, jako na hlavní důvod návštěvy. Další výstavu
teď chystáme v Praze v sídle Senátu Parlamentu České
republiky, ve Valdštejnském paláci, o níž jsme stručně
referovali již v minulém čísle Barňáku. Nese název „Mezi
Brdy a Berounkou“ a koná se pod záštitou senátorů
z Plzeňského kraje, Milady Emmerové a Jana Látky.
Výstava shromáždí výběr z díla autorů našeho regionu,
žijících s námi, anebo již jen v našich vzpomínkách. Budou
zde k vidění obrazy Václava Šestáka, Jindřišky Hánové,
Miroslava Kozlíka, Jana Cipry, Otakara Strýhala a dalších.
Náměty byly zvoleny převážně jako krajinné, ale objeví
se i portréty historických osobností. Vernisáž výstavy
proběhne 10. října v 16 hodin v Chodbě Místopředsedů
Senátu. Vstup bude přes recepci A a návštěvníci budou
vpuštěni pouze při předložení platného osobního dokladu.
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27. září hostil Malý sál Společenského domu zájemce
o „křest“ dalšího svazku Brdské edice, tentokrát s titulem
„Pytlácké historky z Brd“. Knížku pokřtil starosta Strašic
Jiří Hahner spolu s oběma autory, Tomášem Makajem
a Josefem Šeflem. Součástí programu byla také přednáška
a výstava o tom, jak pytlácké příběhy vznikaly. O hudební
doprovod se postaral Petr Šilhánek. Téhož dne besedoval
Martin Lang v plzeňském azylovém domě „MáTa“ s dětmi
na téma „Jak a proč se píší pohádky“. Během akce zazněly
pohádky z autorovy knihy „Na týden pohádky z Mirošovské
zahrádky“, ale také příspěvky malých čtenářů podle jejich
vlastního výběru.

důchodců v KD Hrádek. Rozhovory se točily hlavně
kolem tématu protipovodňové ochrany s rozborem situace
kolem potenciálního vodního díla Amerika. A v Hrádku
proběhla i další akce, slavnostní odhalení čtyř panelů
„Historie hutnictví v Hrádku“ v chodbě sálu Kulturního
domu. Autorem panelů je Ing. Stanislav Jetonický a naše
muzeum poskytlo část podkladů pro jeho práci. Současně
byl M. Lang jedním z konzultantů historie hrádeckých
železáren od dob baroka po současnost. Vernisáž
doprovodila beseda nad územním plánem města Hrádku
a nad potenciálem industriální architektury a zástavby
z doby socialistického realismu.

Na téma novinek z Chráněné krajinné oblasti Brdy
besedoval M. Lang se seniory z hrádeckého Klubu
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V Zaječově prezentoval Tomáš Makaj knihu „ Z historie
PTP ve Svaté Dobrotivé“, která se týkala pohnuté historie
padesátých let minulého století. Pro vědeckou knihovnu
v Plzni jsme zajistili a předali soubor poptávané regionální
literatury. Jednalo se o publikace týkající se historie
Mirošovska. V září pochopitelně pokračovaly i běžné
muzejní práce spočívající v evidenci a revizi sbírkového

fondu. Detaily přineseme v některém z příštích čísel
Barňáku.
Vážení čtenáři, přestože jsou lesy plné hub a počasí
nám většinou přeje i při práci na zahradách i zahrádkách,
myslíme si, že neuděláte chybu, přijdete-li na návštěvu
k nám do muzea. Vždy budete vítáni!

Spolek Zděná 2012 Vás srdečně zve na

PROMÍTÁNÍ Z CEST.
O dobrodružné cestě na

MADAGASKAR
vypráví Marie Humlová.
První díl: Cesta na jih, na pohodu
V pátek 27. října 2017 od 18 hod v kině v Zaječově.

Vstup dobrovolný.
www.zdena-zajecov.estranky.cz
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Spolupracujeme se společností specializující se na realizaci ekologických nízkoenergetických
dřevostaveb a zděných domů. Všem stavebníkům a developerům nabízíme nezávaznou konzultaci
se zástupcem firmy a prohlídku již realizovaných či vzorových domů. Podrobnější informace a katalog
rodinných domů jsou k dispozici v kanceláři.
Výběr z nabídky:

RD Rokycany

Chata Rokycany - Němčičky

RD Těně

RD Rokycany

Stav. pozemek Rokycany – Borek

RD Mýto

Chystáte se prodat, či koupit nemovitosti? Přijďte se nezávazně poradit.

Naším hlavním cílem je Vaše spokojenost!
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