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Zápis z Rady obce č. 60/09/17 (27.9.2017)
J.Hahner, E.Buchová

Projednáno
1. Projednání zápisu z jednání ZO

5. Žádost o pronájem tělocvičny – J. Monhart

RO projednala zápis z jednání ZO ze dne 21.9.2017
a přijala opatření k realizaci jednotlivých usnesení.
1. Reagovat na náměty a podněty občanů.
2. Zveřejnit záměr prodeje pozemku p.č. 1891/2 v k.ú.
Strašice.
3. Připravit podklady k prodeji části pozemku
p.č. 2104/1 dle žádosti č.j. 1233/17.
4. Připravit podklady k prodeji budovy na pozemku
st.p.č. 568/59 a k prodeji pozemku p.č. 2104/104.
5. Připravit podklady k prodeji budov na pozemcích
st.p.č. 568/47 a 568/63.
6. Připravit podklady ke koupi pozemku p.č. 2160
a k bezúplatnému převodu pozemku p.č. 2153/3.
7. Připravit podklady k prodeji lokální distribuční
soustavy dle nabídky společnosti ČEZ LDS s.r.o.
8. Plnit doporučení ze Zprávy o výsledku kontroly č. KV
2017/8.
9. Reagovat na interpelace členů ZO.
RO opatření k realizaci usnesení z jednání ZO Strašice
schválila.

RO projednala žádost o pronájem tělocvičny základní
školy dne 24.2.2018 za účelem pořádání florbalového
turnaje.
RO požaduje, aby byly informovány složky, které mají mít
v danou dobu tělocvičnu k dispozici.
RO pronájem tělocvičny dle žádosti schválila.

2. Žádost o použití pozemku ke stavbě – R.
Tomec, Mgr. Straka

8. Zpráva ze zasedání Bytové komise

RO projednala žádost ohledně souhlasu s použitím
pozemku p.č. 1905/5 za účelem stavby dešťové kanalizace.
RO žádost schválila.

3. Žádost o přidělení zahrádky – M. Kratochvíl
RO projednala žádost o přidělení zahrádky č. 31
na základě zveřejněné výzvy na úřední desce.
RO pacht zahrádky č. 31 dle žádosti schválila.

4. Žádost o změnu nájemní smlouvy – San Anton
s.r.o.
RO projednala žádost o změnu nájemní smlouvy na část
pozemku p.č. 2062/3, na kterém je umístěn prodejní
stánek ovoce a zeleniny. Firma by zde stánek zanechala
i na příští sezóny, v době, kdy nebude probíhat prodej, by
ráda hradila pouze snížené nájemné za umístění stánku.
RO s návrhem souhlasí, snížené nájemné bylo stanoveno
na částku 500 Kč/měsíc.
RO změnu nájemní smlouvy dle žádosti schválila.
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6. Žádost o zavedení pečovatelské služby –
F. Chadrabová
RO projednala žádost o zavedení pečovatelské služby
na dovoz obědů pro jednu klientku Domova pod Brdy.
RO žádost schválila.

7. Úprava rozpisu rozpočtu
RO projednala úpravu rozpisu rozpočtu obce Strašice
č. 7. Jedná se o drobné úpravy rozpočtu mezi položkami,
které jsou v kompetenci Finančního odboru OÚ Strašice.
RO Úpravu rozpisu rozpočtu obce Strašice č. 7/Ú/2017
schválila.

RO projednala Zprávu ze zasedání Bytové komise ze
dne 6.9.2017. Komise doporučila přidělit byt 3+1 v domě
č.p. 525. Komise dále nedoporučila přepsat byt z paní
Halbychové na pana Kubů, komise doporučila byt vrátit
a řádně přidělit. Další jednání komise proběhne 4.10.2017
od 16,30 hod.
RO přidělení bytu 3+1 v domě č.p. 525 dle doporučení
Bytové komise ze dne 6.9.2017 schválila. RO převedení
bytu č. 8 v domě č.p. 500 na pana O. Kubů neschválila.

9. Zápis z jednání Komise životního prostředí
RO projednala Zápis z jednání Komise životního prostředí
ze dne 13.9.2017. Komise souhlasila s pokácením 4 ks
vzrostlých smrků na soukromém pozemku.
RO Zápis z jednání Komise životního prostředí ze dne
13.9.2017 schválila.
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10. Zápis z jednání Komise pro rozvoj obce
RO projednala Zápis z jednání Komise pro rozvoj obce
Strašice ze dne 12.9.2017. Komise se zabývala prezentací
nabídek na odkup 3 domů v areálu bývalých kasáren.
O jeden zažádala společnost REGOTHERM servis s.r.o.,
budova bude přestavěna na malometrážní byty. O další
dva projevila zájem společnost VonTom s.r.o., která chce
budovy přestavět na bytové i nebytové prostory. Komise
prodej budov doporučila, zastupitelstvo prodej na svém
jednání 21.9.2017 schválilo.
RO Zápis z jednání Komise pro rozvoj obce Strašice
ze dne 12.9.2017 vzala na vědomí.

11. Dodatek č. 2 – Window Holding a.s.
RO projednala návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se
společností Window Holding a.s. Předmětem dodatku je
upřesnění ceny za dílo s ohledem na zjištěné vícepráce
při výměně oken v mateřské škole (úprava stavebních
otvorů, posunutí oken směrem do interiéru, zaříznutí
vnitřních parapetů). Cena bude o 15 tis. Kč vyšší oproti
sepsané smlouvě o dílo uvedené v dodatku č. 1, konečná
cena je tedy 1.233.820,- Kč bez DPH.
RO Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se společností
Window Holding a.s. schválila.

12. Licenční smlouva o veřejném provozování
hudebních děl
RO projednala návrh licenční smlouvy o veřejném
provozování hudebních děl v rámci Strašického posvícení.
Za uskutečněnou hudební produkci bude uhrazena částka
ve výši 1029 Kč.
RO Licenční smlouvu o veřejném provozování
č. VP_2017_131687 schválila.

13. Vyhodnocení nabídek – rekonstrukce střechy
domu č.p. 494,495
RO projednala zaslané nabídky na rekonstrukci bytového
domu č.p. 494-495. K podání nabídky bylo osloveno
5 firem, kdy nabídku předložila pouze společnost RYTA
s.r.o. Nabídková cena činí 1.986.996 Kč. Zakázka musí
být realizována nejpozději do 15.11.2017.
RO nabídku společnosti RYTA s.r.o., IČO: 26354870,
na rekonstrukci střechy bytového domu č.p. 494-495
s cenou 1.986.996,88 Kč schválila.

Zápis z Rady obce č. 61/10/17 (11.10.2017)
J.Hahner, E.Buchová

Projednáno
1. Žádost o opravu rampy a schodiště –
P. Pichnarčíková
RO projednala žádost o opravu rampy a schodiště u domu
č.p. 594. Žádost podala nájemnice z bytu na této rampě,
dlaždice jsou poškozené, stejně tak schodiště.
Vzhledem k nástupu zimního období, RO zahrne opravu
do rozpočtu na rok 2018.
RO žádost vzala na vědomí.

2. Žádost o pronájem zkušebny – D. Švandrlík
RO projednala žádost o pronájem zkušebny v budově
základní školy, kterou žadatel již v současné době využívá.
Smlouva byla sepsána s předchozím nájemcem, který
zkušebnu již nevyužívá.
RO žádost vzala na vědomí. RO záměr pronájmu
místností v budově č.p. 531 dle žádosti schválila.
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3. Žádost o pronájem tělocvičny – M. Vlčková
RO projednala žádost o pronájem tělocvičny základní
školy dne 7.1.2018 za účelem pořádání turnaje ve florbale
v době od 7,00 do 18 hod.
RO požaduje, aby byly informovány složky, které mají mít
v danou dobu tělocvičnu k dispozici.
RO pronájem tělocvičny dle žádosti schválila.

4. Žádost o pronájem tělocvičny – A. Mrvová
RO projednala žádost o pronájem tělocvičny základní
školy dne 17.11.2017 za účelem pořádání turnaje ve
florbale v době od 11,00 do 16,30 hod.
RO požaduje, aby byly informovány složky, které mají mít
v danou dobu tělocvičnu k dispozici.
RO pronájem tělocvičny dle žádosti schválila.
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5. Nabídka na dodávku projektové dokumentace
– ČEZ Energetické služby

9. Cenová nabídka vestavby vozidla pro SDH
Strašice

RO projednala nabídku společnosti ČEZ Energetické
služby ohledně zpracování a dodání projektové
dokumentace na veřejné osvětlení ke kostelu v rozsahu
DÚR + DSP. Cena za zhotovení činí 25.000,- Kč bez DPH.
RO nabídku společnosti ČEZ Energetické služby na
zpracování projektové dokumentace pro stupeň DÚR
+ DSP schválila.

RO projednala cenovou nabídku vestavby vozidla pro
SDH Strašice. Vestavba obsahuje veškeré vybavení pro
případný zásah dopravního automobilu, ten bude pořízen
místo dosavadního vozidla Avia. Cena vestavby činí 509
tis. Kč a obsahuje např. majáky, radiostanice, reflektory,
polepy, přívěs, žebřík, naviják, atd.
RO cenovou nabídku společnosti PROGRES SERVIS
SIBŘINA spol. s r.o. dle návrhu velitele SDH Strašice
schválila.

6. Podání námitky – zákaz kácení
RO projednala návrh dopisu, ve kterém obec Strašice
sděluje námitku se zákazem kácení v obecním lese.
Obecní les je zdravý a zákaz kácení není v této lokalitě
opodstatněný. V případě nesplnění ročního plánu, budou
obci kráceny výnosy z těžby dřeva.
RO zaslání námitky dle § 172, odst. 5, SŘ proti opatření
obecné povahy na MZe ČR schválila.

7. Zpráva z jednání Bytové komise
RO projednala Zprávu z jednání Bytové komise ze dne
4.10.2017. Komise doporučila přidělit byt 2+1 v č.p. 449
panu J. Doskočilovi. Příští jednání komise proběhne
1.11.2017 od 16,30 hod.
RO přidělení bytu dle doporučení Bytové komise ze
dne 4.10.2017 schválila.

8. Žádost o bezúplatný převod
RO projednala návrh velitele jednotky SDH Strašice
ohledně možného bezúplatného převodu zásahových
helem pro potřeby jednotky.
RO podání žádosti o bezúplatný převod zásahových
helem pro JSDHO Strašice schválila.

10. Úprava rozpisu rozpočtu
RO projednala předloženou úpravu rozpisu rozpočtu
obce Strašice č. 8, kterou provedla vedoucí FO. Úprava
rozpočtu zahrnuje drobné přesuny mezi položkami.
RO Úpravu rozpisu rozpočtu obce Strašice č. 8/2017/Ú
schválila.

11. Vyhodnocení zaslaných nabídek – parkoviště
v obci Strašice
RO projednala protokol o vyhodnocení zaslaných nabídek
na realizaci veřejné zakázky “Výstavba parkoviště v obci
Strašice“, který předložila Komise pro veřejné zakázky.
Nabídky předložili tři uchazeči. Nejlevnější nabídku
předložila společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., kdy
nabízená cena za dílo činí 1.160.685,- Kč. Zakázka bude
realizována do 30.11.2017.
RO sepsání Smlouvy o dílo se společností
SWIETELSKY stavební s.r.o, IČ: 48035599, na veřejnou
zakázku „Výstavba parkoviště v obci Strašice“ dle
zaslané schválila.

Inzerce:
Hledám garáž k pronájmu. DOHODA.
Tel.: 605 009 860
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017
Ve dnech 20. a 21. 10. 2017 proběhly v ČR Volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017. V naší obci
jsme mohli hlasovat ve třech volebních místnostech.
Volební místnost ve Dvoře byla v restauraci „U Andělů“,
občané bydlící ve Vsi volili ve Společenském domě a na
Huti se volilo v bývalé restauraci „U Kunců“. Samotné volby v obci proběhly poklidně. Proto bych chtěl touto cestou
poděkovat všem členům okrskových volebních komisí
a také zaměstnancům obce za přípravu a bezproblémový
průběh voleb. Pro informaci jsme vytvořili přehled volebních výsledků v naší obci.
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Vyhodnocení – informační zpráva
za měsíc září, říjen 2017

tel.: 371 585 731

Za měsíc září, říjen řešila OPS tyto přestupky:

Doprava

66x přestupek – řešeno
v příkazním řízení
(rychlost, Chko)

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

5x oznámení odboru
dopravy
4x přestupek cyklisté

Veřejný pořádek

7x přestupek – 1x TČ
výtržnictví

Občanské soužití

4x přestupek – 1x
oznámení PK,1x
oznámení životní prostředí

Proti majetku

4x přestupek

OZV č.2/2012

6x přestupek

OZV č.2/2015

7x přestupek – 1x PAZS
Plzeň

Nález věci:

doklady, 3x klíče , jízdní
kolo, nález munice, nález
kočky

Ověřování pobytu/
asistence vystěhování,
otevření bytu, OS:

6x

Řešení stížnosti občanů

3x

Součinnost s PČR OO
Hrádek

5x

Kontrola mladistvých na
požívání alkoholu

4x

Vážení občané,
V listopadovém výtisku měsíčníku Barňák bych Vás chtěl
seznámit s událostmi za uplynulé 2 měsíce z pohledu
Obecní Policie Strašice.

před sběrným dvorem

v kasárnách - nové byty

Veřejný pořádek
Odkládání odpadů (likvidace) nepotřebného materiálu
z aut, plasty, pneumatiky, z domů - pračka, televize,
šaty, peřiny, části polyesteru, papírové krabice a další ke
kontejnerům. K těmto účelům je sběrný dvůr. Kontejnery
pro oděv a obuv, které jsou umístěny v sídlišti za OÚ,
v kasárnách za SD a návsi u Libuše. Plastové pytle
s odpadem, které se odkládají ke kontejnerům. Pneumatiky
z automobilů, které jsou vyhozené do koupaliště. Dopravní
značky - začátek obce a konec obce, které pachatel
Listopad 2017 - ROČNÍK XXIV
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• poskytnout pomoc zraněným osobám,
• uvědomit si možnost vzniku následných škod a snažit
se jim zabránit,
• protože situace na místě výbuchu může být značně
nepřehledná, je koordinace činností na místě události
s ohledem na minimalizaci rizik zvlášť důležitá.

koupák dopravní značky - začátek, konec - Strašice

V poslední době (respektive) v houbařské sezóně se
nachází v lesích nevybuchlá munice. I jeden případ se
stal v okolí Chko u Strašic. Níže je uvedený postup
pyrotechnické služby PČR.

Co dělat při hrozbě výbuchem:

• zachovat klid, jednat rychle a rozhodně,
• opsat pokud možno číslo volajícího z displeje telefonu,
• pokusit se získat maximum informací, když volající
sám neoznámí čas výbuchu a umístění výbušniny,
zeptat se jej na to,
• upozornit volajícího, že v objektu jsou lidé a hrozí jim
zranění,
• věnovat pozornost zvukům v pozadí volání,
• ihned informovat policii.
Činnost po výbuchu:
• ihned informovat policii, na místě výbuchu může dojít
k dalším explozím dosud nevybuchlých částí nebo
dalšího nástražného výbušného systému,

Činnost při nálezu nebezpečného předmětu:
• při nálezu munice, předmětu připomínajícího munici,
výbušniny, výbušného předmětu, nebo podezřelého
předmětu, se tohoto předmětu vůbec nedotýkat,
• ihned informovat policii,
• podle možností a okolností do příjezdu policie zajistit,
aby se k předmětu nepřiblížila jiná osoba.

Doprava
Dne 7.10.2017 se uskutečnila v naší obci akce Tour
de Brdy – cyklomaraton pro veřejnost i závodníky na
horských kolech a silničních kolech. Akce proběhla bez
větších problémů
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 1.11.2017 –
do 31.3.2018 podle novely zákona o provozu na
pozemních komunikacích. Dále je třeba připomenout,
že na komunikacích zůstává spadané listí, bláto
z polí a povrch vozovky je nebezpečně kluzký. Proto je
zapotřebí rychlost zpomalit a přizpůsobit tak povaze
stavu komunikací.
Ing. Frajt Luboš
Velitel obecní policie Strašice

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA ZA MĚSÍC ZÁŘÍ 2017 Z ÚZEMÍ STRAŠIC
Prevence:
ROKYCANSKO - Policisté upozorňují, nejen houbaře, aby
dodržovali zákazy vjezdů do lesů. Také nabádají k opatrnosti, ve vozidlech nenechávejte viditelně odložené věci.
Většinu případů, kdy dojde k vloupání do vozidla a poté
k odcizení viditelně odložených věcí by mohli policisté
psát přes kopírák. Samozřejmě policisté musí oznámení
o vloupání do vozidla přijmout, řádně zaevidovat a pátrat po pachateli a odcizených věcech. Přesto v mnohých
případech by postačila opatrnost poškozených, kteří by
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mohli dodržováním základních preventivních rad vloupání do vozidla minimalizovat. Ušetřili by tak především své
věci, ale také čas, který pak musí jako poškození strávit
sepisováním podání vysvětlení na policii a v neposlední
řadě i následným zařizováním na úřadech ohledně zajištění nových dokladů, o které přišli v souvislosti s vloupáním
do vozidla.
Policisté apelují na majitele či uživatele motorových
vozidel, aby základním opatřením minimalizovali možnost vloupání do vozidla. Vždy postačí odstranit z pachatelova dohledu všechny věci, byť nepatrné hodnostrana 7

ty, které mohou vzbudit pozornost.
I prázdná odložená taška na sedadle může vzbudit
zájem pachatele, ten totiž neví co je jejím obsahem.
Oprava skleněné výplně u vozidla, kterou pachatel
rozbil v úmyslu zmocnit se tašky, může být pak jedinou a zbytečnou způsobenou škodou.
Za loňský rok policisté na Rokycansku evidovali 36 případů krádeží věcí z vozidel a 16 případů krádež osobního
vozidla. V roce 2015 pak ve statistikách zaujímá krádež
věcí z vozidel 38 případů a k odcizení vozidla došlo v 11
případech.

lesního zákona a jeho jednání může být ve správním
řízení vyřešeno pokutou.  
Policie ČR upozorňuje návštěvníky lesních prostorů
(převážně houbaře), aby neparkovali svá vozidla na
příjezdových komunikacích do lesních prostorů, zejména u závor, které pak zamezují vjezd nákladním
automobilům do lesa, je tak bráněno a zamezeno vjezdu a výjezdu správcům a zaměstnancům lesa.
V zákoně č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních
komunikacích a změnách některých zákonů. (Zákon
o silničním provozu) je zakotveno:

►Auto není trezor!

§ 25 ZASTAVENÍ A STÁNÍ

Nenechávejte na sedadlech ani odkládacích plochách vozidla žádné věci, zejména kabelky, kufříky a jiná zavazadla, mobilní telefony, fotoaparáty, notebooky, videokamery, doklady od vozidla či jiné osobní doklady, peněženky či
volně položené peníze. Vedle cenných věcí nenechávejte
ve vozidle ani další věci, např. oblečení. I zdánlivě „bezcenná“ věc může pachatele nalákat.

1) Řidič smí zastavit a stát jen

►Ani zavazadlový prostor vozidla není vhodný pro
úschovu cenných věcí
Nikde, zejména před obchodem, restaurací či třeba budovou zaměstnání nedávejte okatě do kufru cenné věci.
Pachatelé si často své oběti právě na takových místech
vytipují a při vloupání do vozidla jdou tzv. najisto. Proto
vezměte věci vždy sebou.
► Před ochodem od vozidla
Před odchodem od vozidla zkontrolujte uzavření všech
oken, včetně střešního, motorového a zavazadlového prostoru a uzavření a uzamčení všech dveří vozidla. Aktivujte všechna zabezpečovací zařízení, kterými Vaše vozidlo
chráníte! Vozidlo zabezpečte i tehdy, vzdalujete-li se od
něj třeba jen, abyste vyložili nákup.
►Další rady...
Všímejte si pohybu osob na parkovištích. Pokud uvidíte
podezřelou osobu, která se pohybuje mezi zaparkovanými
vozidly nebo se už dokonce do nějakého vozidla vloupává, volejte ihned Policii České republiky na linku tísňového
volání 158. Nikdy nevíte, kdy všímavost druhých zachrání
vozidlo právě vám!
Parkování v lese
Pokud je na místě dopravní značení, dopouští se řidič
při vjezdu přestupku dle zákona o provozu na pozemních komunikacích. Jestliže dopravní značení na místě není, přesto řidič porušuje zákaz vjezdu do lesa dle
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a) vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní
komunikace a na jednosměrné pozemní komunikaci
vpravo i vlevo,
b) v jedné řadě a rovnoběžné s okrajem pozemní komunikace; nedojde-li k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, smí v obci řidič vozidla o celkové hmotnosti
nepřevyšující 3 500 kg zastavit a stát kolmo, popřípadě
šikmo k okraji pozemní komunikace nebo zastavit v druhé
řadě.
2) Ve druhé řadě smí při výkonu taxislužby zastavit řidič
taxislužby, je však povinen, dbát potřebné opatrnosti, aby
neohrozil bezpečnost a plynulost provozu na pozemních
komunikacích.
3) Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh
široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký
nejméně 3 m pro oba směry jízdy.
§ 27
1) Řidič nesmí zastavit a stát
n) před vjezdem na pozemní komunikaci z polní nebo
lesní cesty nebo z místa ležícího mimo pozemní komunikaci
V případě, že se řidič dopustí výše popsaného jednání, kde je naplněna skutková podstata přestupku,
může mu být uložena na místě bloková pokuta.

Prevence – podvodné jednání
ROKYCANY - Muž se ženou připravili obsluhu o dva tisíce
korun.
Policisté na obvodním oddělení v Rokycanech devátého
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září letošního roku přijali oznámení o odcizení finanční
hotovosti. V souvislosti s tímto oznámení policisté zjišťují totožnost dvou neznámých osob (muž a žena), kteří
v den oznámení před druhou hodinou odpoledne přišli do
jedné z rokycanských kaváren, kde se dopustili protiprávního jednání při směně peněz. Muž se ženou (oba tmavší
pleti) přišli do kavárny, kde si objednali poháry a nápoje,
za které zaplatili pětitisícovou bankovkou. Vzápětí pod záminkou, že zboží je drahé, požadovali vrácení peněz. Prodávající neznámým osobám vyhověla a proběhla výměna
obdržené pětitisícové bankovky za peníze, které obsluha
osobám vrátila. Na to si neznámý muž u obsluhy objednal
kávu a žádal o rozměnění pětitisícové bankovky. V prodávající vyvolal při rozměňování hotovosti zmatek. To, že
prodávající přišla o dva tisíce korun, si všimla, až když obě
neznámé osoby kavárnu opustily. Obsluha ještě stihla za
osobami vyběhnout a všimla si, že odjíždí ve vozidle zelené barvy, starší typ, zřejmě značky Honda.
K popisu osob (obě osoby mluvily špatnou češtinou):
Muž – tmavší pleť, štíhlé postavy, okolo 25 let, na hlavě
kšiltovku zelené barvy, bílé triko, tmavé boty.
Žena – věk okolo 25 let, štíhlé drobné postavy, černé sepnuté vlasy, světlé květované kalhoty, modré boty, tmavá
halenka, barevná kabelka.

UPOZORNĚNÍ:

mohou do obdobných situací dostat, jak se zachovat, aby
se nestali obětí podvodníků. Vždy při rozměňování či směně peněz buďte opatrní. Pachatelé, kteří se zaměřují na
tuto trestnou činnost, záměrně vyvolávají chaotickou situaci, dokáží využít chvilkové nepozornosti, aby Vás připravili o peníze. Mějte na paměti, že pachatelé jsou připraveni
a schopni odehrát různé předem připravené scénky.

Dopravní akce:
ROKYCANSKO - Při akci policisté zkontrolovali přes stovku vozidel, zjistili téměř třicet přestupků.
Na území okresu Rokycany proběhla ve dnech 12. a 13.
září letošního roku celorepubliková dopravní akce, která
byla zaměřena zejména na používání bezpečnostních
pásů a zádržných systémů a dále na dodržování zákona
o provozu na pozemních komunikacích. Dvaadvacet policistů při akci zkontrolovalo bezmála 110 vozidel a zjistili
26 přestupků. Kromě dvou vyřešili protiprávní jednání na
místě uložením blokové pokuty a zbylé dva přestupky následně oznámili správnímu orgánu k projednání. V jednom
případě to byl řidič, který usedl za volant pod vlivem alkoholu a jedenkrát pod vlivem omamných a psychotropních
látek, což potvrdil test na přítomnost drog.
Zpracovala:
nprap. Hana Kroftová
11. října 2017

Nabádáme nejen prodávající, ale i další občany, kteří se
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Dne 8.října 2017 se paní Bohumila
Hájková dožila krásného životního
jubilea – 90 let.
Domů do rodinného prostředí jí přišel navštívit starosta obce Jiří Hahner spolu se členkou komise pro
občanské záležitosti Věrou Šnaiberkovou, kteří paní
Hájkové popřáli do dalších let hlavně pevné zdraví,
štěstí a spokojenost.

Zajímavosti ze Základní školy Karla Vokáče za měsíc říjen
Atletický čtyřboj - 4. místo v kraji
Strašickým žákům se podařilo vyrovnat 6 let starý
úspěch a vyhrát okresní finále v atletickém čtyřboji! Výhrou
v okresním finále se kluci kvalifikovali na krajské finále,
které se konalo 27. září na městském stadionu v Tachově.
Krajského finále se zúčastnilo 7 škol z Plzeňského kraje.
První disciplínou byl sprint na 60 metrů, pak následovaly dělené disciplíny – hod kriketovým míčkem, vrh
koulí, skok daleký a skok vysoký a na závěr atletického
čtyřboje závodníci poměřili svoje vytrvalostní schopnosti v běhu na 1000 metrů. Strašičtí žáci skončili těsně
pod stupni vítězů na čtvrtém místě, a to minimálním
rozdílem dvoubodové ztráty na 3. místo! Na první místo
ztratili necelých 200 bodů, což je v atletice není mnoho,
a hovoří to o velmi vyrovnaných výkonech všech
závodníků. Je velká škoda, že někteří naši reprezentanti neatakovali své osobní rekordy a v některých, zejména
technických disciplínách, měli na víc.     

Závodníci zdolávali náročný terén v dešti, ale i přesto
si dokázali s nelehkými podmínkami poradit. V cíli sice
všichni vypadali značně zabláceně, nicméně úsměv přes
nánosy bahna byl vidět téměř na všech tvářích.
Naši sportovci rozhodně důvod k úsměvu měli. V kategorii starších dívek jsme získali hned zlatou i stříbrnou
medaili, první místo obsadila Kačka Valečková a druhé
místo Kačka Urxová, obě žákyně osmé třídy. V kategorii starších chlapců vybojoval stříbrnou medaili Honza
Peterek z deváté třídy a ani ostatní chlapci z osmičky
se ve startovním poli neztratili, neboť Matouš Andrlík
obsadil místo osmé, Honza Dezort místo deváté a Michal Šiman místo jedenácté. Příjemným příslibem pro
budoucnost je i sedmé místo Pavla Harčarika v kategorii mladších žáků ze sedmé třídy.
Všem cyklistům blahopřejeme, děkujeme za vzornou
reprezentaci školy a odvahu, s jakou do tak náročného
závodu šli. Mgr. Pavla Hrazdilová

I přesto ale podali výborné výkony a vychutnali si atmosféru krajských závodů, které byly po celý den perfektně
organizovány a moderovány. Nejvíce bodů získal Jan
Peterek s Tomášem Kuncem (oba patřili do první desítky mezi jednotlivci!), pozadu ale rozhodně nezůstali
ani Lukáš Planeta, Dominik Černý a Michal Šiman.
Mgr. Jiří Monhart

Závod horských
V úterý dne 3. října proběhlo okresní finále závodu horských kol na vrchu Žďár nedaleko Rokycan. Již od rána
pršelo, takže lesní trasy byly značně blátivé a náročné,
přesto se na trať vydala téměř padesátka statečných cyklistů, mezi nimiž bylo sedm našich neohrožených sportovců.
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vítězové závodu horských kol
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Exkurze v SOŠ Hořovice
Dne 5. října se žáci 8.A zúčastnili exkurze, kterou
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 různé ukázky z činnosti
školy.V jednotlivých provozech si žáci mohli vyzkoušet svoji zručnost. Odvahu projevila i paní učitelka
Mgr. N. Kahovcová, která se rovněž zapojila do výcviku
zručnosti. Někteří žáci se zapojili do velké teoretické
soutěže. Nejvíce se dětem líbily hry v 3D animaci.
Závěrem žáci obdrželi propagační materiály a drobné
upomínkové předměty.

beseda s obecní policií

Ing. Vladimír Pospíšil

Dopravní hřiště pro 3.A a 4.A

Beseda s PČR Rokycany

Ve dnech 2. a 3. října navštívili opět po roce naši třeťáci
a čtvrťáci dopravní hřiště v Rokycanech, kde absolvovali
výcvik v dopravních dovednostech a znalostech.

Ve čtvrtek dne 5. října navštívila naši školu paní nprap.
Hana Kroftová z PČR v Rokycanech z oddělení prevence
kriminality, aby přednášela našim deváťákům o nebezpečí
kyberšikany. Na podobné téma “Bezpečné chování na
internetu” měla besedu dne 12. října také šestá třída.
Žáci zhlédli poutavou prezentaci a vyslechli si případy
z policejní praxe, kdy měla kyberšikana vážné důsledky pro
oběť i pachatele. Žáci si připomněli zásady bezpečného
užívání internetu, nutnost dodržování pravidel v rodině
i ve společnosti a také možnosti při řešení kyberšikany či
kyberkriminality. Byla zejména zdůrazněna zásada chránit
své osobní údaje a nikomu je nesdělovat a v případě problémů se obrátit na dospělou osobu, příp. policii.
Profesionální podání děti velmi zaujalo, o čemž svědčily jejich zvídavé dotazy. Besedy na různá témata budou
v průběhu celého školního roku probíhat postupně ve
všech třídách naší školy.
Mgr. Marcela Paulová

Beseda s Obecní policií Strašice
V pátek dne 6. října proběhly na prvním stupni dvě
besedy s velitelem Obecní policie Strašice panem
Ing. Lubošem Frajtem, který si připravil pro žáky třetí
a čtvrté třídy povídání o zásadách osobního bezpečí ve
styku s cizími lidmi a zvířaty. Děti si zopakovaly, že nemají cizím lidem sdělovat žádné své osobní údaje a ani
s nimi nikam chodit. Také byly poučeny o možném hrozícím nebezpečí na internetu od cizích osob. Děkujeme
Obecní policii Strašice za zajímavou přednášku!
Mgr. Alžběta Kapolková
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S našimi dětmi jeli ještě žáci z dobřívské školy. Žáky
doprovázely paní učitelky A. Kapolková, J. Matoušková
a I. Mitterbachová. Dětí se ujali instruktoři dopravního výcviku pan Duchoň a paní Šůlová. Výcvik se opět skládal
z teoretické části (znalost dopravních značek a předpisů,
bezpečnost dopravního provozu) a z praktických dovedností (jízda na kole nebo koloběžce podle dopravních
značek). Některým čtvrťákům se po úspěšných testech
podařilo získat průkaz mladého cyklisty, ostatní budou mít
další příležitost na jaře.
Mgr. Alžběta Kapolková

Okresní kolo v házené - 2. místo hochů
Ve středu dne 18. října se opět po roce konal v Rokycanech turnaj v házené, letos za rekordní účasti deseti týmů.
Ve skupině si strašičtí kluci bez větších potížích poradili
se všemi soupeři. V semifinále je čekal druhý tým z druhé
skupiny, kterým byla základka z Mýta.
Po opatrném začátku vyhrály Strašice 4:1 a mohly se
tak po roce těšit na finálový zápas proti Čechovce. Zápas byl od samého začátku velmi vyhecovaný, urputně
se bojovalo o každý balón. Konec atraktivního zápasu
skončil spravedlivou remízou 3:3, a tak rozhodovaly penalty, ve kterých byla šťastnější a úspěšnější Čechovka.
Nakonec tak po výborně odehraném turnaji převládlo zklamání, protože postup do krajského finále byl velmi blízko.
Po „vychladnutí“ prvotních emocí ale mohli strašičtí kluci
odcházet se vztyčenou hlavou. Za Čechovku hráli čtyři
kluci, kteří hrají házenou závodně v Rokycanech, takže
vyrovnaný zápas potvrdit fakt, jakou výjimečnou generaci

strana 11

nadějných talentovaných sportovců ve Strašicích máme.
Žáci hráli v tomto složení: Tomáš Kunc, Honza
Peterek, Lukáš Planeta, Tomáš Šťastný, Dominik
Černý, Honza Dezort, Alex Kupec, Štěpán Koštál,
Václav Stupka, Michal Šiman a Václav Giňa.

Adriana Belušková, Eliška Krchovová, Alena Voříšková, Miluška Červenková, Justýna Rosívalaová, Pavlína Převrátilová a Kačka Judlová
Mgr. Pavla Hrazdilová

Projekt Karel Vokáč - život a dílo regionální
osobnosti

Mgr. Jiří Monhart

Okresní kolo v házené - 1. místo dívek
Parádního historického úspěchu dosáhla naše děvčata na okresním finále v házené. Okresní kolo proběhlo
ve čtvrtek dne 19. října v hale rokycanského gymnázia
a děvčata přivezla zlato!
Dívky prošly základní skupinou s přehledem třemi vítěznými zápasy. Zvítězily 6:1 nad Mirošovem, 6:4 nad rokycanskou TGM a 7:4 na Stupnem. V semifinále se dívky
potkaly s největšími rivalkami z rokycanské “Čechovky“.
V dechberoucím zápase děvčata zabojovala a vyhrála
těsným výsledkem 3:2, čímž se posunula do finále s družstvem rokycanského gymnázia. Protože jsme s tak úžasným výsledkem ani nepočítaly, finále jsme si už chtěly jen
užít. Ale opět se projevila bojovnost děvčat a jejich obrovská vůle vyhrát. Souboj to byl velmi vyrovnaný, ale
naše strašické lvice vítěznou brankou v posledních
třiceti sekundách posunuly své družstvo na úžasné
první místo!
Všem děvčatům gratulujeme a děkujeme za skvělou
reprezentaci školy. Zároveň děkujeme panu učiteli Mgr.
Jiřímu Monhartovi a našim chlapcům, kteří nás brali na
tréninky a pomáhali nám s technikou a taktikou. Dívkám
přejeme hodně úspěchů na krajském finále v Plzni, které
proběhne dne 14. listopadu.

Reprezentovaly nás:
Kačka Urxová, Kačka Valečková, Tereza Sklenářová,

U příležitosti výročí narození významné regionální
osobnosti - básníka, učitele a vlastence Karla Vokáče každoročně probíhá v měsíci říjnu projektové vyučování
s názvem „ Karel Vokáč - život a dílo regionální osobnosti“.
Ve všech třídách se žáci v hodinách českého jazyka,
dějepisu, vlastivědy a výchovy k občanství věnují životu
a dílu Karla Vokáče, při té příležitosti je též vzpomenuta
památka jeho dcery paní Věry Šmolíkové. Oba tito
vzácní lidé celý svůj život zasvětili práci s dětmi a byli jim
příkladem čestného a dobrého života.
Žáci si ve vstupních prostorách školní budovy prohlédli
miniexpozici z pozůstalosti pana K. Vokáče (dobové fotografie, písemnosti, vězeňský oděv, bustu aj...) a přečetli si
ukázky z Uhlířských pohádek. Větší žáci doprovodili učitelův výklad vlastními referáty o životě Karla Vokáče.

Poděkování za sběr víček
V pondělí dne 9. října se dostavil do školy pan Václav
Šmejkal z Hrádku, aby odvezl ze školy cca 50 kg krabic
a pytlů víček, která žáci v tomto hojném počtu již nashromáždili od začátku tohoto školního roku. Rodina Šmejkalova předává srdečné pozdravy všem sběračům, jejich
rodinám a příbuzným a velice děkuje za pomoc pro svého
těžce postiženého syna Honzíka. Specializovaná firma vykupuje tato plastová víčka za cenu 5,- Kč za kilogram.
Mgr. Marcela Paulová

první místo v házené dívek
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Podzimní den s ježkem v listí
Na úterý 24.10.2017 připravily paní učitelky Alena
Krausová a Ivana Janoušková ze třídy Sluníček celoškolní projektový den v budově mateřské školy. Vše začalo
motivačním dopisem od ježčí rodiny. Ztratily se jim kouzelné bodlinky a oni nemohou usnout zimním spánkem.
Děti vůbec neváhaly a hned nadšeně přislíbily pomoc. Tak
jednoduché to ale nebylo. Děti obdržely mandaly (kruhové
obrázky) ježčí rodiny a čekalo je splnění pěti náročných
úkolů na pěti stanovištích. Nečekaly je však jen úkoly, ale
také zajímavosti ze života ježků a vždy tři kouzelné bodlinky za splněný úkol. Každé stanoviště mělo svůj název
a jiné zaměření úkolu. Ve stanovišti U Ježků se děti dozvěděly, že u nás žije hlavně ježek západní. Děti skládaly
obrázek ježka a lepily na připravenou čtvrtku. Úkol to byl
náramně těžký a dětem patří velká pochvala, že jej zvládly. To V Kaštánkově paní učitelka dětem přečetla, že ježek
špatně vidí a jeho hlavními smysly jsou čich, sluch a hmat.
Měly možnost si vyzkoušet, bez použití zraku, vyhledání
bodlinek (dřívek) v hmatové krabici plné kaštanů. Děti se
také vydováděly při ježčím slalomu koulením míče mezi
kužely. Další stanoviště pak zaujalo děti skladbou ježčího
jídelníčku. Však si také mohly zkusit, jak rychle seženou
pro ježka hmyz pomocí cívky, provázku a navíjení. Zvládly
to i děti ze třídy Berušek a mají za to velký obdiv. Poslední
stanoviště bylo symbolicky ve znamení cestičky poskládané z listů javoru a dubu až k ježčímu hnízdu. Úkoly se
lišily svojí obtížností dle věku dětí. Ježci měly nalepeny
kouzelné bodlinky, program byl u konce. Děti s radostí
plnily úkoly a nadšeně vítaly každou další kouzelnou bodlinku pro ježka. Jejich ochota nezištně pomoci, společně
s krásně vyjadřovanou empatií, byla odměnou pro nás
pedagogy. Pro děti byla zase odměnou, kromě zážitků
a nových informací, dřevěná káča, kterou dostaly od paní
ředitelky.
Pro nejstarší děti ze třídy Sluníček však den plný důležité práce ještě nekončil. Na odpoledne byli totiž sezváni
rodiče na ukázku výchovné práce. Měli tak možnost pozorovat, jak jejich děti pracují, reagují na pokyny učitelky a zdali se dokáží soustředit. Podzimní čas, který nás
provázel, byl i tématem ukázky. Děti hledaly a rozlišovaly
houby na jedlé a nejedlé, počítaly kaštany a označovaly
správný počet listů. Zazněly rovněž básničky a písničky
k tématu. Naši nejstarší předškoláci měli opravdu dlouhý
a náročný den. Dali si záležet a zvládli vše na výbornou.
Děkujeme rodičům, že si našli čas a přišli se podívat, pro
děti je blízkost a zájem rodiny to nejdůležitější.
Alena Krausová, DiS.
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Kam jsme došli od listopadu 1989
Zastupitel Alternativy - Ing. František Nerad
(tehdy OF)
Myslím si, že listopadové číslo Barňáku bez vzpomínky na 17. listopad 1989 by nemělo být. 28 let je poměrně
dlouhá doba a lidé si většinou nedávají do souvislosti, co
bylo před tolika léty důležité a co ne. Velmi mě mrzí, že se
stále více lidí dnes obrací na dobu před listopadem 1989
jako na dobu, „kdy bylo lépe“. Docela dost lidí už zapomnělo na všechny důležité změny, které se za tu dobu
odehrály. Docela dost lidí se bezděčně vrátilo k praktikám,
které listopad 1989 odboural jako nedemokratické. Nechci
zabíhat do ekonomických dopadů té změny, ale myslím si,
že ten, kdo chce pracovat a něco umí, si nestěžuje.

Prvním písemným dokumentem OF Strašice
bylo tehdy Prohlášení
z 2. prosince 1989. Je
třeba říci, že před tímto
dokumentem vzniklo ve
Strašicích ještě jedno
OF a na konci listopadu
došlo k jejich sloučení.
Bohužel od toho prvního OF nejsou žádné
písemné doklady.
Na základě informací z Koordinačního centra jsme pochopili, že „co není psáno, není dáno“ a tak jsme začali
po vzoru disidentů pořizovat písemné doklady. Z těchto
dokumentů jasně vyplývá, že k demokracii neoddělitelně
patří několik věcí:

1) Transparentnost jednání
2) Otevřená diskuse o každém problému
3) Koalice a opozice jako běžný demokratický a politický nástroj
4) Prostor i pro názory opozice
5) Jasný program všech kdo chtějí vládnout
(řídit), aby bylo možné ty programy
porovnávat a kontrolovat jejich plnění
6) Pravidelné hodnocení toho, co bylo uděláno a i neuděláno od vedení

Chtěl bych se však trochu věnovat tomu, co jsme tehdy
požadovali a co se skutečně odehrálo. Koordinační centrum Občanského fóra v Praze ve Špálovce a v Mánesu,
které jsem tehdy několikrát navštívil, nám poskytovalo
mnoho informací a rad, jak postupovat. Dávali nám školení, co je to vlastně demokracie, dávali nám argumenty,
které předlistopadový režim tutlal, zakazoval, odsuzoval
za ně lidi do vězení.
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Z našeho prvního veřejného prohlášení tyto věci jasně vyplývaly. Je třeba po pravdě říci, že tehdejší vedení
MNV z KSČ na tyto demokratické požadavky přistoupilo.
Na druhou stranu neumělo s demokratickými nástroji zacházet a navíc jim přestaly docházet pokyny shora, takže
velmi záhy nebylo co řešit a možná byli i rádi, že to skončilo. Pořádaly se kulaté stoly na mnoho věcí obecního veřejného zájmu. Je také pravda, že vedení obce na některé názory rodící se opozice slyšelo a nebyly některé věci
uskutečněny. Co se tehdy odehrávalo na druhé straně, by
asi mohl popsat tehdejší předseda MNV Pavel Vajnar. Ale
to je jeho věc.
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díl od pozdějších dob, kdy opozičním názorům byl zakázán
přístup do Barňáku a vznikl tedy Pytlík, nebo když opoziční stranu dokonce člen ODS nazval pohrdavě džihádisty,
nebo z posledního období, kdy mnoha členům opozice byl
zamezen vstup do orgánů obce) a byli jsme ochotni poslouchat více názorů. V době našeho působení na radnici
v koalici v létech 2006 – 2010 jsme Otevřeli podle původních záměrů radnici, rozšířili podstatně diskusi (pravda zavedli ji naši socialističtí předchůdci) o moderní prvek internetové diskuse, změnili zásadně koncepci Barňáku, začali
zveřejňovat zápisy z Rady obce, poskytovali bez diskusí
zvukové nahrávky ze zasedání zastupitelstva, pořádali veřejné diskuse nad zásadními problémy obce atd.

Jak si lze z našeho prvního prohlášení OF všimnout, nevymazali jsme jejich názory, nezakazovali jsme jim mluvit,
psát, pracovat pro obec, jako se to dělo a i nyní děje za
vedení obce tzv. „demokratickými“ stranami. Velmi zásadní změny na vedení radnice na jaře 1990 pak proběhly bez
problémů a obec nijak nezatížily. Základem těch bezproblémových změny bylo to, že lidé byli o všem informováni
na nástěnkách a v obecním rozhlase, později v Barňáku
(o internetu tehdy neměl nikdo ponětí), že jsme umožnili
demokratickou diskusi, že jsme nikým nepohrdali (na roz-

Šlo by jistě zvětšit ještě více prostor pro občany (pořádat veřejná slyšení na různé oblasti života v obci), šlo by
poskytovat ještě více informací (například zveřejnit zvukové záznamy z jednání Zastupitelstva na webu obce, psát
pořádné zápisy z jednání komisí a výborů, zveřejňovat
zápisy jednání představitelů obce s návštěvami na radnici, transparentně dělat veřejné zakázky, pořadník na byty
atd.). Za současného stavu vedení obce se však obávám,
že by musel přijít další 17. listopad, protože to dobrovolně neudělají. Z mého pohledu se vrátili o 28 let zpátky
a moc se od toho, jak fungovala radnice před 17. listopadem 1989, neliší. Věřím, že kdyby to šlo, zruší i tento Barňák. Ale to už by bylo úplně stejné, jako před těmi 28 léty.

Říjnové novinky z muzea
RNDr. Martin Lang, Mgr. Tomáš Makaj
Muzeum Středních Brd má za sebou první měsíc zimní
sezóny. Pro veřejnost má otevřeno jen ve středu odpoledne
a o víkendu vždy po celý den, ale je samozřejmě možné
se telefonicky či e-mailem objednat předem i mimo běžné
návštěvní hodiny. Rádi vyhovíme, je-li to jen trochu možné.
Začněme dnes jednou z důležitých funkcí muzea, a to
výchovnou a vzdělávací. Loňské besedy a přednášky pro
školní děti se velmi osvědčily. Z tohoto důvodu vznikl ve
spolupráci se strašickou ZŠ Karla Vokáče celý programový
cyklus pro školní děti a mládež. V listopadu 2017 až lednu
2018 se tak školáci dozvědí o zajímavostech z přírody,
historie a místopisu strašického okolí, resp. celé oblasti
Středních Brd a Podbrdska. Úměrně věku dětí tak
budeme besedovat a přednášet na témata o přírodě
a zvířeně Brd, o přírodních krásách oblasti, o její geologii
a ochraně přírody. Dále se děti dozvědí o životě a zvycích
našich předků, historii CHKO Brdy, o historii a architektuře
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zámečku Tři trubky, o životě místní vojenské posádky aj.
Besedy s nejmenšími povede Renata Převrátilová, starší
ročníky si rozdělili Martin Lang (přírodní vědy) a Tomáš
Makaj (historická témata). Přednášky nejsou směřovány
ale jen mezi mladší generaci, během měsíce října
T. Makaj realizoval dvě akce pro důchodce. Jedna se
konala v nově otevřeném pensionu a restauraci „Na poště“,
druhá akce se odehrála ve velkém sále Společenského
domu. Obě dvě přednášky se týkaly brdských zajímavostí.
Výše jmenovaný také zahájil přednáškovou činnost na
Univerzitě třetího věku ZČU, která má pobočku ve Zbiroze.
První část byla věnována Zbirožsku jako surovinové
základně se zaměřením na středověk a počátky novověku.
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Mezi 10. – 23. říjnem jsme realizovali v sídle Senátu
Parlamentu ČR ve Valdštejnském paláci v Praze, výstavu
obrazů z regionu, nazvanou „Mezi Brdy a Berounkou“.
Nad výstavou převzali záštitu senátoři Milada Emmerová
a Jan Látka. Návštěvníci vernisáže dostali díky Janu
Látkovi a paní Evě Baránkové z odboru senátních služeb
možnost prohlédnout si kromě výstavy i historický velký
Valdštejnův sál, jednací sál senátorů i některé další běžně
nepřístupné prostory. Poděkování patří malíři Václavu
Šestákovi z Hořovic, který vydatně fyzicky vypomohl
kurátoru výstavy M. Langovi.
7. října se konal zájezd strašických zahrádkářů, jenž po
odborné a průvodcovské stránce zajišťoval Mgr. Tomáš
Makaj. První zastávkou byly Plasy, kde jsme navštívili
nedávno otevřené muzeum architektury. Součástí exkurze
po expozicích byla i praktická ukázka vápenické pece. Ta
byla v provozu díky vápenickém semináři a tak jsme se
dočkali i odborného výkladu. Po velmi pestré prohlídce
se odjelo do Kralovic, kde jsme poobědvali a následovně
zamířili do Mariánské Týnice.

Muzeum, vlastně jeho ubytovací část, posloužilo letos
opět jako zázemí každoročního terénního cyklistického
závodu „Tour de Brdy“. Účastníci dostali možnost se u nás
umýt a osprchovat a někteří v naší ubytovně i přenocovali.
Pro Český klub turistů jsme zpracovali materiály pro
zajímavý projekt „Historie národa“. KČT jeho pomocí
shromažďuje fotografie a údaje o místních pomnících,
pamětních deskách a dalších objektech připomínající
historii národa „odzdola“, tedy z jednotlivých obcí a měst.
Část věnovanou Strašicím vypracoval Mgr. Makaj, část
z Mirošova na žádost města byla dílem Dr. Langa.
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Ze Strašic se tak do chystané publikace a hlavně do
map dostane šest památníků, z Mirošova pak celkem
osm objektů. Ze Strašic se jedná o především o pomník
na návsi, Husův kámen, pamětní deska připomínající
místo bydliště básníka a učitele Karla Vokáče. Dále
pak byla zmíněna pamětní deska na staré škole z roku
1818 či odstraněná deska pátera Kebrleho sjednotitele
„Slovanského včelařství“.

Na počátku října jsme prezentovali výsledky našich
výzkumů na besedě se seniory v Cheznovicích. Posluchači
se v přednášce Martina Langa dozvěděli o historii
a místopisu starých železorudných důlních děl v okolí jejich
obce. Připomenuty tak byly revíry Janovek, Karýzecké
hory (Veronika a další), Ostrého a Rozálie v Mýtě, okolí
Medového Újezda i severu Strašic. Na konci října měl
Tomáš Makaj přednášku spojenou s křtem kalendáře
v Medovém Újezdě. Obrazovou prezentaci z historie obce
si prohlédlo více než padesát přítomných.
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Místní knihovna ve spolupráci s muzeem připravila nové
drobné, ale zajímavé veřejné kulturní zařízení. Je jím
nová obecní Knihobudka, která bude umístěna v někdejší
telefonní budce u pošty. Projekt Knihobudek vznikl již před
časem jako zajímavý způsob využití někdejších telefonních
automatů. Jsou vlastně také jakýmsi automatem, avšak
knižním. V budce je již umístěn knihovní regál, kam budou
umístěny knižní svazky, jež bude možné si volně, bez
jakékoliv evidence si vypůjčit. Bude-li se zájemci knížka
natolik líbit, že ji nebude chtít vrátit, vlastně se nic nestane.
Ale ten samý člověk, anebo jiný může do Knihobudky
darovat publikaci, o kterou již v domácí knihovničce nestojí.
O doplňování knih a vůbec provoz zařízení se bude starat
naše Místní knihovna. Budka získá nezaměnitelnou tvář
díky charakteristickým nápisům a grafickému zpracování
a pevně věříme, že prostor návsi před poštou přínosně
oživí. Prosklené stěny budky zůstanou průhledné jako
prevence proti případnému vandalismu. Knihovnu pro
budku zpracovala na návrh knihovny a muzea truhlářská
firma LAHAS, grafické zpracování dostal na starost R.
Rotter. Knihobudka začne sloužit veřejnosti v prvním
až druhém listopadovém týdnu. Projekt již slouží k plné
spokojenosti čtenářů na mnoha místech republiky, my
doufáme, že tomu tak bude i u nás.
V polovině října jsme na přání Odboru cestovního ruchu
Plzeňského kraje provedli po naší části Brd skupinu
zahraničních profesionálních fotografů, dvou ze Španělska
a jednoho z Ruska. Jejich zájem upoutal hlavně východ
Slunce nad Padrťskými rybníky, ale i fotogenická tvář
zámečku Tři trubky i sousedního drobného vodního díla
hydroelektrárny na Padrťském potoce. V úplném úžasu
fotografovali alej mezi hrází Dolejšího rybníka a někdejší
Záběhlou
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23. října se naši zástupci zúčastnili jednání Kulturní
komise obce. Na programu byla tvorba rámcového
kulturního plánu na příští rok.

provázel po Středních Brdech skupinu filmařů natáčejících
pro Plzeňský a Středočeský kraj videofilmy propagující
krásy Brd. Dostalo se i na naše muzeum

26. října uskutečnilo ve Velkém sále Společenského
domu již tradiční setkání seniorů, na němž se kromě
Společenské komise a Obecního úřadu Obce Strašice
podílela i strašická organizace Zahrádkářů. Přednášku
„Brdy zmizelé“ přednesl účastníkům Tomáš Makaj.
Tentokrát však absentoval Martin Lang, který téhož dne

Před námi je listopad, uplakaný měsíc se svátkem
Dušiček, plný mlhy a nepohody. Ujišťujeme Vás, milí
čtenáři, u nás v muzeu je však vždy teplo, sucho,
rozsvíceno a čeká Vás tu vždy jen vlídné přivítání. Tak
tedy, přijďte mezi nás!
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Poděkování firmě FALABUS za odvoz našich nejmenších
na hasičskou soutěž „Plamen“ do Dobříva.
SDH Strašice

AVZO Strašice nabízí

K PRONÁJMU RESTAURACI U ANDĚLŮ.
Provozovna bude k dispozici od 1.1. 2018.
Zájemci se mohou hlásit u předsedy spolku Mgr. Straky
na telefonním čísle +420 721300740.
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Připravujeme na prosinec
2.12 - 3.12.2017 výstava Betlémů v malém sále knihovny
15.12.2017 – adventní koncert - Musica Rustica
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