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Tradiční rozsvícení vánočního stromu bylo zpestřeno o divadelní hru „Mladí pastýři betlémští“ a o vystoupení
Strašické Pohodovky. Nově se objevil pod rozsvíceným stromem malovaný betlém z dílny Jindřišky Hánové.
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Zápis z Rady obce č. 62/10/17 (25. 10. 2017)
J. Hahner, E. Buchová

Doklady a informace na vědomí
Obec Strašice byla rozhodnutím soudu ustanovena
opatrovníkem jedné osoby ze Strašic.

Projednáno
1. Žádost o pronájem parkovacího místa –
M. Pichnarčík
RO projednala žádost o pronájem parkovacího místa před
bytovým domem č. p. 594 vedle prodejny potravin.
Vzhledem k blízkosti velkého parkoviště u sídliště není
vhodné zřizovat vyhrazené parkovací místo.
RO žádost neschválila.

2. Žádost o pronájem místnosti – R. Krajdl
RO projednala žádost o pronájem místnosti v ZŠ Strašice
za účelem zřízení zkušebny. Záměr pronájmu místnosti byl
již zveřejněn na úřední desce, ale případný pronájem bude
možné schválit až na příštím jednání RO.
RO žádost vzala na vědomí.

3. Zápis z jednání Komise životního prostředí
RO projednala Zápis z jednání Komise životního prostředí
ze dne 11. 10. 2017. Komise souhlasila s pokácení
vzrostlého buku v sídlišti u domu č. p. 455, dále byly
projednány návrhy na pokácení dřevin na soukromých
pozemcích, ty budou posouzeny v rámci místního šetření.
Komise upozornila na volné pobíhání slepic a koně v obci.
Problém bude předán k řešení obecní policii. Příští jednání
komise proběhne 8. listopadu.
RO Zápis z jednání Komise životního prostředí ze dne
11. 10. 2017 schválila.

4. Plán inventur za rok 2017
RO projednala návrh Plánu inventur za rok 2017, který
zpracovala vedoucí FO OÚ Strašice. Inventury budou
provedeny na základě vnitřní směrnice č. 17/2011 a budou
provedeny v období od 1. 11. do 31. 12. 2017. Bude
provedena jak fyzická tak dokladová inventura. Členy
hlavní inventarizační komise a likvidační komise jsou
J. Hahner, Mgr. Straka, J. Kotnauer, Mgr. Kantor,
E. Buchová a Mgr. Svoboda. Dalšími předsedy jednotlivých
komisí jsou Ing. Šnaiberk, Mgr. Hrazdilová, Ing. Mezek,
Mgr. Sovadina, J. Kebrlová a L. Pěnkavová.
RO Plán inventur majetku obce Strašice za rok 2017
schválila.
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5. Rozbor hospodaření - Inzula
RO projednala Rozbor hospodaření ﬁrmy Zdeněk Smejkal
– INZULA k 30. 9. 2017. Výnosy byly v tomto období ve výši
9,696 mil. Kč, výdaje bytového hospodářství byly ve výši
4,342 mil. Kč, odvod z hospodářské činnosti činil 4,673 mil.
Kč. Náklady na výměnu zařizovacích předmětů byly ve výši
504 tis. Kč. V tomto období bylo předáno 7 bytů, k 30. 9. byl
evidován jeden volný byt. Bylo přijato 153 objednávek na
opravy, všechny byly provedeny, z toho 3 byly havarijní.
RO Rozbor hospodaření společnosti Zdeněk Smejkal –
INZULA k 30. 9. 2017 schválila.

6. Zápis z jednání Komise pro kulturu, sport a
turismus
RO projednala Zápis z jednání Komise pro kulturu, sport
a turismus ze dne 23. 10. 2017. Komise se zabývala
kulturním programem do konce roku 2017. Dne 11. 11. proběhne koncert Cheznovanky, 30. 11. rozsvícení vánočního
stromu, 3.12. Mikulášská nadílka, 15.12 adventní koncert.
V sobotu 6. 1. bude uspořádán novoroční ﬂorbalový turnaj.
RO Zápis z jednání Komise pro kulturu, sport a turismus schválila.

7. Rozpočtové opatření obce Strašice č. 7-2017
RO projednala Rozpočtové opatření obce Strašice
č. 7-2017. Rozpočtové opatření obsahuje přesuny mezi
položkami (např. přesun 250 tis. Kč za opravu havárie
vodovodu, přesun 176 tis. Kč za proúčtování vodného,
přesun 300 tis. Kč v rámci veřejného osvětlení, 141 tis. Kč
za dokoupení vánočních svítidel a výzdoby, navýšení
výdajů na odvoz bioodpadu o 30 tis. Kč).
RO Rozpočtové opatření obce Strašice č. 7-2017
schválila.

8. Prošetření situace s bytem
RO projednala návrh Josefa Kotnauera na prošetření
obsazení bytu v domě č. p. 497, který by měli užívat jiní
nájemníci, než ti, na které je sepsána nájemní smlouva. RO
postoupí návrh obecní policii k prošetření.
RO podnět k prošetření užívání bytu v č. p. 497 vzala
na vědomí.
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Zápis z Rady obce č. 63/11/17 (8. 11. 2017)
J. Hahner, E. Buchová

Projednáno
1. Žádost o pronájem zkušebny – D. Švandrlík
RO opětovně projednala žádost o pronájem zkušebny
v budově základní školy, kterou již žadatel užívá na základě
předchozí dohody. Záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce. Žádost podal rovněž jiný žadatel. Vzhledem
k tomu, že jsou k dispozici dvě místnosti, lze této žádosti
vyhovět.
RO žádost schválila.

2. Žádost o pronájem místnosti – R. Krajdl
RO opětovně projednala žádost o pronájem místnosti v ZŠ
Strašice za účelem zřízení zkušebny. Záměr pronájmu
místnosti byl již zveřejněn na úřední desce.
RO žádost schválila.

3. Žádost o vyznačení parkovacího místa –
M. Bůchová
RO projednala žádost o přidělení vyhrazeného parkovacího místa u bytového domu č. p. 453. Jako součást žádosti
byl doložen průkaz ZTP. Parkovací místo bude vyznačeno
na náklady obce.
RO žádost schválila.

4. Výpověď z nájmu nebytových prostor –
MUDr. Říhová
RO projednala zaslanou výpověď z nájmu nebytových
prostor ordinace praktického lékaře pro děti a dorost.
Nájem nebytových prostor bude ukončen k 31. 12. 2017.
Důvodem podání výpovědi jsou změny v podmínkách
poskytování lékařské praxe od 1. 1. 2018 (EET, e-recept).
Od této doby bude provozována ordinace pouze v Rokycanech. Současné lékařce bylo nabídnuto snížení nájmu,
které pro ni nebylo lukrativní. RO zjistí možnosti obsazení
ordinace praktického lékaře pro děti a dorost.
RO výpověď z nájmu nebytových prostor vzala na vědomí.

5. Dopis č.j. 1435/17
RO projednala dopis ohledně požadavku nájemníků
z domu č. p. 490 - 491. Nájemníci jsou nespokojeni s řešením situace ohledně průsaku spodních vod, správcem BF
bylo dodáno pouze čerpadlo k odčerpání nahromaděné
vody ve sklepích. Na základě toho dochází k šíření plísní
a zápachu. Nájemníci dále žádají vymalování společných
prostor. Prohlídkou bylo zjištěno, že sklepy jsou suché.
Nastavené řešení je sice provizorní, ale do jisté míry
dostačující. S ohledem na rozpočet bude realizováno
opatření jako u domu č. p. 492-493. Ve sklepních kójích byl
zjištěn značný nepořádek, který by měli sami nájemníci
vyklidit. Požadavek na vymalování společných prostor
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bude předán správci BF.
RO dopis vzala na vědomí.

6. Zápisy z jednání Komise pro občanské
záležitosti
RO projednala Zápisy z jednání Komise pro občanské
záležitosti ze dne 28. 8. a 2. 10. 2017. Významná jubilea
oslavilo 13 občanů obce. Ve čtvrtek 26. 10 proběhlo pravidelné Setkání seniorů.
RO Zápisy z jednání Komise pro občanské záležitosti
ze dne 28. 8. a 2. 10. 2017 vzala na vědomí.

7. Zpráva ze zasedání Bytové komise
RO projednala Zprávu ze zasedání Bytové komise č. 11/17
z 1. 11. 2017. Komise doporučila byt 2+1 v č. p. 499 panu
D. Jurašíkovi, bytem Strašice 498, byt 2+1 v č. p. 500 panu
O. Mikulíkovi, bytem Těně 91. Dále byly projednány žádosti
o přednostní přidělení bytu s pohledávkou, komise nedoporučila schválit přidělení bytu, pokud by byla pohledávka
splácena. V úvahu přichází pouze jednorázové uhrazení
pohledávky. Příští jednání komise proběhne 6. 12. 2017.
RO přidělení bytů dle doporučení Bytové komise
ze dne 1. 11. 2017 schválila. RO zápis z jednání Bytové
komise ze dne 1. 11. 2017 schválila.

8. Vyhodnocení zaslaných nabídek – zateplení
BD č. p. 558 - 559
RO projednala písemný protokol z jednání výběrové
komise ohledně vyhodnocení zaslaných nabídek na
zateplení domu č. p. 558 - 559. Nabídky předložily tři
společnosti, kdy nejlepší nabídku předložila společnost
IVPS Inženýrská výstavba a pozemní stavby s.r.o.
Nabídková cena činí 4 479 885 Kč bez DPH.
RO nabídku ohledně zateplení domu č. p. 558-559
společnosti IVPS Inženýrská výstavba a pozemní
stavby s.r.o., IČ: 24257311, s nabídkovou cenou
4 479 885 Kč bez DPH, jako vítěznou schválila.

9. Vyhodnocení zaslaných nabídek – zateplení
BD č. p. 525
RO projednala písemný protokol z jednání výběrové
komise ohledně vyhodnocení zaslaných nabídek na
zateplení domu č. p. 525. Nabídky předložily tři společnosti,
kdy nejlepší nabídku předložila společnost IVPS
Inženýrská výstavba a pozemní stavby s.r.o. Nabídková
cena činí 1 511 958,32 Kč bez DPH.
RO nabídku ohledně zateplení domu č. p. 525
společnosti IVPS Inženýrská výstavba a pozemní
stavby s.r.o., IČ: 24257311, s nabídkovou cenou
1 511 958,32 Kč bez DPH, jako vítěznou schválila.
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13. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce,
a.s.
RO projednala návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy
o právu provést stavbu č. IV-12-0012589. Předmětem
zakázky je úprava vedení kabelu k pozemku p. č. 2121,
cena za zřízení věcného břemene činí 1210 Kč.
RO Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu č. IV-12-0012589 schválila.

10. Rozbor hospodaření – ZŠ Strašice
RO projednala Rozbor hospodaření Základní školy
Strašice za 1. - 3. čtvrtletí roku 2017.
RO Rozbor hospodaření Základní školy Strašice
k 30. 9. 2017 schválila.

11. Rozbor hospodaření – MŠ Strašice
RO projednala Rozbor hospodaření Mateřské školy
Strašice za 1. - 3. čtvrtletí roku 2017.
RO Rozbor hospodaření Mateřské školy Strašice
k 30. 9. 2017 schválila.

14. Návrh kupní smlouvy – ČEZ LDS s.r.o.
RO projednala návrh kupní smlouvy ohledně prodeje
lokální distribuční soustavy elektrické energie v areálu bývalých kasáren společnosti ČEZ LDS s.r.o., IČ: 01873237.
Prodej schválilo Zastupitelstvo obce Strašice na svém
jednání dne 21. 9. 2017.
RO požaduje vypuštění odstavce 6) v bodě b) v článku VI.
Dále musí být do smlouvy doplněna schvalovací doložka.
RO návrh Kupní smlouvy mezi Obcí Strašice a ČEZ LDS
s.r.o. ohledně prodeje lokální distribuční soustavy
elektrické energie vzala na vědomí.

12. Nabídka úpravy pojištění majetku obce
RO projednala nabídku společnosti OK GROUP a.s.
ohledně úpravy pojištění majetku obce. Společnost je
schopna nabídnout lepší podmínky u pojišťovny, kde má
obce Strašice v současné době pojištěn svůj majetek.
Ročně by došlo k úspoře až 44 tis. Kč.
RO nabídku společnosti OK GROUP a.s. schválila.

j
j

j

j

Obec Strašice – vánoční srdce Brd

Je to neuvěřitelné, ale letošní rok pomalu píše
poslední kapitolu svého trvání a my se můžeme
připravovat na příchod vánočních svátků. Rok 2017 se
do kroniky zapíše jako poklidný, plný společenských
událostí. Byli jsme svědky mnoha radostných
okamžiků, a jak to bývá i několika velmi smutných
chvil při ztrátě svých příbuzných a přátel. Společenský život v obci byl i letos velmi bohatý a naši
občané měli možnost sportovního nebo kulturního
vyžití. S pořádáním různých akcí nám vydatně
pomáhaly strašické spolky, dětské zájmové organizace, zahrádkáři, chovatelé, Spartak Strašice
a další uskupení působící v naší obci. Hlavní dirigentskou taktovku si ponechala obec Strašice, která
prostřednictvím svých zaměstnanců nebo členů rady
obce a jejích komisí uspořádala mnoho událostí, při
kterých jsme se mohli setkat. Vše probíhalo v duchu
pohody, přátelství a občanské soudržnosti. Jistě si
zavzpomínáme při vánočních poklidných chvílích na
obecní nebo sportovní ples, na jarní či podzimní
setkání seniorů, na řadu koncertů Strašické Pohodovky, Cheznovanky a Hrádeckého Bigbandu. Pro mladší
generaci zahrály kapely, v nichž působí řada strašických muzikantů. Zdárně proběhly i velké kulturní akce
j jako je posvícení nebo muzejní noc. V adventní
atmosféře Vás mohu pozvat na vánoční koncert

j
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j

j

j

j

souboru Musica Rustica, který se bude konat 15. 12. ve
společenském domě. Na štědrý den dopoledne
zahraje Cheznovanka koledy na různých místech
obce. Věřím, že i závěr roku u nás ve Strašicích
budeme hodnotit velmi pozitivně.
Vážení strašičtí občané, dovolte mi, abych Vám
popřál klidné a šťastné vánoční svátky a také
hodně zdraví a úspěchů do roku 2018.

j Jiří Hahner - starosta obce
j
j

j

j

j
j
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Poohlédnutí za rokem starým, očekávání
v roce novém
Tak se nám pomalu blíží Vánoce. Čas, který je jistě
nejkrásnějším svátkem v roce nejen tím, že dárky
dostáváme, ale hlavně tím, že dárky darujeme. Pocit, že
někomu uděláme radost, je určitě k nezaplacení. Také čas
strávený s našimi nejbližšími je pro nás v dnešní uspěchané době vzácností.
Také rok 2017 se nám chýlí kvapem do svého závěru, a tak
je třeba poohlédnout se, jaký vlastně byl z hlediska naší
obce.

zateplovat bytový dům č. 558/559, bytový dům č. 525,
u domu č. 495 by měla být opravena střecha a budou
provedeny práce na odizolování bytového domu
č. 490/491. Také se začne s opravou komunikací za hřištěm
a ve starých bytovkách pod obecním úřadem. Dále bude
realizováno nové parkoviště u mateřské školy a započnou
práce na fasádě obecního úřadu. Také se bude pokračovat
ve výstavbě veřejného osvětlení směrem ke kostelu a jeho
nasvícení. Veřejné osvětlení se bude dále doplňovat podle
potřeb obce. V další etapě proběhne revitalizace návsi
a oprava depozitáře. Také by se měly dokončit úpravy
parku s hřištěm pro děti a v neposlední řadě by mělo dojít
k napojení topného systému na teplovod ve starých bytovkách a to na kotelnu v areálu bývalých kasáren, naplánována je také výměna vodovodního řadu v sídlišti u pošty.

V letošním roce se udělalo pro obec spoustu prací, ze
kterých bych jmenovala například výměnu oken v mateřské
škole, opravu komunikací v sídlišti u hřiště a také u hotelu
Pošta. Vybudovalo se veřejné světlení podél chodníku do
vsi, v sídlišti u hřiště, v části obce Dvůr u rybníka, v areálu
bývalých kasáren a v části obce na Huti. Také se začalo
s úpravami parkoviště u vjezdu do CHKO a v sídlišti za
poštou. V letošním roce byly započaty práce na úpravách
parku s dětským hřištěm pro děti pod Společenským
domem. Svůj účel jistě splní výstavba nového chodníku
od obecního úřadu směrem na Huť. U bytového domu
č. 492/493 se provedla oprava odizolování základů. Jistě si
nejde povšimnout oprav střechy budoucího depozitáře pro
muzeum v bývalých kasárnách.

Vánoce se rychle blíží a čas adventní už jistě každý z Vás
prožívá, a tak bych chtěla popřát všem občanům Strašic
krásné prožití vánočních svátků v kruhu nejbližších a ať se
Vám v novém roce 2018 splní vše, co od něj očekáváte.

A co očekáváme v roce 2018? V příštím roce se bude

Eva Buchová, místostarostka obce
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Uvidíme, co nám přinese nový rok 2018. Já věřím, že se
nám v poklidné atmosféře, která i nadále pokračuje v Radě
obce, podaří většinu těchto úkolů zvládnout a přispět tak
alespoň z části ke spokojenosti našich občanů.
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Vyhodnocení – informační zpráva
za měsíc listopad 2017
tel.: 371 585 731
Za měsíc listopad řešila OPS tyto přestupky:
Doprava

42 x přestupek – řešeno
v příkazním řízení
(rychlost, CHKO)
31 x oznámení odboru dopravy
4 x přestupek cyklisté - osvětlení

Veřejný pořádek

3 x přestupek

Občanské soužití

1 x přestupek

Proti majetku

4 x přestupek
2 x oznámení PČR

OZV č.2/2012

5 x přestupek

OZV č.2/2015

2 x přestupek

Nález věci

klíče

Ověřování pobytu,
podání zprávy OS, PČR

12 x

Řešení stížnosti občanů

2x

Součinnost s PČR OO Hrádek

8x

Kontrola mladistvých
na požívání alkoholu

1x

Vážení občané,
v prosincovém výtisku měsíčníku Barňák bych Vás chtěl
seznámit s událostmi za uplynulý měsíc z pohledu Obecní
policie Strašice.
Kasárna před sběrným dvorem

Veřejný pořádek
Odkládání odpadů (likvidace) nepotřebného materiálu
z aut, plasty, pneumatiky, z domů - elektrospotřebiče, šaty,
peřiny, části polyesteru, matrace a další ke kontejnerům.
K těmto účelům je sběrný dvůr. Kontejnery pro oděv
a obuv jsou umístěny v sídlišti za OÚ, u sběrného dvora
a návsi u Libuše. Pneumatiky z automobilů, které jsou
vyhozené před sběrným dvorem. Toto jsou ukázky, jak
někteří občané páchají přestupky proti veřejnému pořádku
a kazí tak vzhled obce.
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Trestná činnost
Dopravní značky na komunikaci u tankovky upozorňující na
zákaz vjezdu vozidlům nad 3,5t směr Dobřív, které pachatel
zahodil do příkopu v lese.
Dále krádež 2ks dřevěných masivních laviček u nádržky ve
Dvoře - škoda vznikla obci Strašice ve výši 3.000 Kč.
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Další závažný čin vznikl nařezáním několika vzrostlých
stromů motorovou pilou v katastru obce a mimo obec
dvěma pachateli, kteří pod vlivem alkoholu riskovali újmu
na zdraví osob a poškození majetku. Vlivem větru tyto
stromy spadly na komunikace a pachatelé jsou podezřelí
z trestného činu obecného ohrožení. Pachatelé jsou
občané obce a jsou řešeni PČR.
V ranních hodinách došlo i k sražení psa automobilem na
komunikaci na konci obce směr Dobřív. Řidič se zřejmě bál
postihu, z místa činu odejel a neposkytl pomoc či nahlášení
policii. Obecní policie tohoto psa odvezla k veterinárnímu
ošetření. Majitel z obce Mirošov se již přihlásil

Upozornění
Blíží se oslavy Mikuláše, závěr konce roku 2017 (Silvestr)
a s tím i oslavy Nového roku 2018, které někteří slaví
odpalováním petard, světlic a dalšího pyrotechnického
materiálu, při kterém stále více dochází k újmě na zdraví
a poškození popálením. S tímto někdy nebezpečným
materiálem přicházejí do styku děti, které si jej koupí
v obchodech bez vašeho vědomí a byly i případy, že o tom
vědí rodiče a děti se tím chlubí. Potom střílí v okolí obytných
domů, veřejných zařízení a objektů. Žádáme tímto rodiče,
aby tomuto nebezpečnému jevu zabránili a dbali o zdraví
svých dětí, zvířat a dalších občanů. Je zakázáno používat
tuto pyrotechniku v blízkosti obytných domů a budeme tuto
skutečnost kontrolovat. Pyrotechniku třídy II. stupeň
nebezpečnosti si mohou zakoupit pouze osoby starší 18
let. Třída I. stupeň nebezpečnosti je určena pouze pro děti
starší 15 let.
Občany žádáme, aby při používání pyrotechnických
prostředků dodržovali zásady bezpečnosti a místa pro
používání, které jsou uvedené na zadní části výrobků,
neohrožovali zdraví své, jiných osob, zvířat a majetku.
Povinností každého je úklid, tedy likvidace použitých
pyrotechnických prostředků do sběrných odpadních
nádob a nenechat je na volném prostranství, protože
by došlo k přestupku proti veřejnému pořádku
zanedbáním povinnosti úklidu. Nevyhořelé části
pyrotechniky (zapalovače) jsou jedovaté a po požití
zvířetem může dojít k otravě.
Z hlediska bezpečnosti řidičů na pozemních komunikacích
a prevence 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. Proto je
zapotřebí rychlost přizpůsobit povaze stavu komunikací.
Vážení občané,
na závěr roku 2017 mi dovolte za celý kolektiv Obecní
policie Strašice popřát Vám příjemné prožití svátků
vánočních, mnoho štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů v novém roce 2018.
Ing. Frajt Luboš, velitel Obecní policie Strašice
.
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MĚSÍČNÍ ZPRÁVA ZA MĚSÍC ŘÍJEN 2017
Z ÚZEMÍ STRAŠIC
Dopravně bezpečnostní akce
Začátkem října ve vybraných časech proběhla na území
okresu Rokycany dopravně bezpečnostní akce. Tentokrát
se policisté v rámci celorepublikové činnosti zaměřili na
nákladní dopravu a přepravu osob. Celkem osm policistů
při této akci zkontrolovalo přes sedmdesátku jak
nákladních tak i osobních vozidel. Téměř u každého třetího
zastaveného vozidla policisté zjistili pochybení. Nákladních vozidel policisté zastavili dvacet šest a v šesti případech bylo zjištěno přestupkové jednání.

Odhalena pěstírna
Policejní komisařka zahájila trestní stíhání šestatřicetiletého muže a o pět let mladší ženy pro podezření ze spáchání
zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné
nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.
Muž byl obviněn, že v od druhé od poloviny roku 2016 do
poloviny roku 2017 ve sklepních prostorách rodinného
domu na Rokycansku zřídil tzv. in-door pěstírnu. Zprvu ve
dvou případech vypěstoval přes 300 rostlin konopí, které
neoprávněné zpracoval a následně užil pro vlastní potřebu.
Poté od března do května letošního roku na stejném místě,
stejným způsobem vypěstoval bezmála 200 kusů rostlin
konopí, které pak společně se svojí přítelkyní (31-letá
obviněná) neoprávněně zpracovali a stejným způsobem
připravili ke spotřebě. Kriminalistům se podezřelé osoby
z této trestné činnosti podařilo operativním šetřením
odhalit. Právě v době, když vycházely z předmětného
rodinného domu, po zpracování a připravení rostlin ke
spotřebě, je zadrželi. Ze strany policistů následovala
domovní prohlídka, při které byly nalezeno přes 300 kusů
již sklizených části rostlin. Obviněný uvedl, že vypěstovanou marihuanu nikomu neprodával, ani ji zadarmo nikomu
neposkytl. V případě prokázání viny hrozí oběma obviněným v pravomocném rozhodnutí odnětí svobody na dvě
léta až deset let.

Trestná činnost na seniorech – upozornění
RADNICKO - K objasnění případu by mohl napomoci sestavený identikit podezřelé osoby.
Touto cestou žádáme veřejnost o pomoc při pátrání po
neznámém muži, který se v obci na Radnicku dopustil
protiprávního jednání. Případné svědky, kteří by mohli
poskytnout na základě popisu podezřelého muže a
sestaveného identikitu svědectví, které by mohlo vést
k řádnému objasnění věci, žádáme, aby se obrátili na
bezplatnou linku tísňového volání 158.
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Policisté z obvodního oddělení Radnice prověřují od pátku
minulého týdne (27. 10. 2017) podezření ze spáchání přečinu krádeže. Dosud neznámý pachatel v pondělí
(23. 10. 2017) zazvonil u jednoho z rodinných domů v obci
Břasy. Poté co mu otevřela 75-letá žena, neznámý muž jí
sdělil, že vykupuje králičí kožky. Na to mu seniorka odvětila,
že tyto nemá a že právě čeká na elektrikáře, jelikož už má
několik dní rozbitý bojler. Muž nezaváhal a ihned ženě
nabídl, že se pokusí bojler opravit. Nic netušící seniorka
vpustila do domu neznámého muže, který se podíval na
bojler a řekl, že oprava bude stát okolo 3 000 korun. Žena
vzala z obálky, kterou měla ve vitríně v obývacím pokoji
hotovost 4 000 a předala ji muži. Poté si odskočila na
toaletu, a když se vracela, neznámý již stál na chodbě a ve
spěchu ženě sdělil, že jakmile koupí nový bojler, vrátí se.
Samozřejmě na to, že přišla i o zbytek hotovosti, kterou
měla v obálce, přišla seniorka až večer.
popis muže: muž bílé pleti, výška okolo 185 cm, věk okolo
35 let, silnější postavy, krátké lehce vlnité vlasy černé
barvy, sčesané dozadu, hnědé oči
oblečení: červeno-bílo-modrá bunda, černé kalhoty
a sportovní tenisky
Muž přijel s vozidlem typu combi, pravděpodobně
červené barvy.
Nejen v souvislosti s tímto případem policisté nabádají
širokou veřejnost zejména starší občany k obezřetnosti
a doporučujeme rodinným příslušníkům, aby své blízké
upozornili na podvodníky, kteří jsou schopni přijít s jakýmkoliv scénářem a s úmyslem vylákat z nich ﬁnanční
hotovost, použijí jakoukoliv lest. Upozorněte své blízké,
aby dodržovali jedno z nejzákladnějších pravidel a nekomunikovali s neznámými osobami. Pokud se u jejich příbytků objeví neznámá osoba, nikdy ji nedůvěřujte a za
žádných okolností ji nevpouštějte do svého obydlí. Podvodníci jsou velmi výřeční, přicházejí s různými legendami,
kterými jsou schopni seniory přesvědčit, aby jim peníze
dali.

Více k prevenci:
http://www.policie.cz/clanek/podvody-na-seniorech.as
Zpracovala: nprap. Hana Kroftová
7. listopadu 2017
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Zajímavosti ze ZŠ Karla Vokáče Strašice
za měsíc listopad
Školení pro učitele v oblasti inkluzivního vzdělávání
Ve dnech 24. - 26. října 2017 proběhlo v šumavském hotelu
Čertův mlýn školení části pedagogického sboru v oblasti
inkluzivního vzdělávání. Školení proběhlo v rámci projektu
"Cesty k inkluzi!" a zúčastnili se ho také pedagogové ze ZŠ
Hrádek a ZŠ Jižní předměstí v Rokycanech. Teoretické
i praktické části vzdělávacích kurzů vedli lektoři z Pedagogické fakulty ZČU Plzeň.

vyrobenou pozvánkou a nemohli se návštěvy dočkat.
Rodiče a prarodiče měli možnost spatřit svá dítka ve
vyučovacím procesu první dvě vyučovací hodiny a zhodnotit, jak jsou rychlá, šikovná a co všechno se již zvládla za
krátkou dobu naučit.
Mgr. Zuzana Andrlíková

Lektorem kurzu "Speciﬁka práce s heterogenní skupinou
žáků na ZŠ" byl pan Mgr. Michal Dubec, který velmi
profesionálně zasvětil přítomné do tajů a úskalí verbální
i nonverbální komunikace. Kurz "Zvládání problémového
chování žáků" vedla paní PhDr. Alena Szachtová a kurz
s názvem "Práce s kulturní diverzitou" měly na starost paní
PhDr. Markéta Zachová a Mgr. Michaela Pešková.
Přítomní se seznámili s nejnovějšími trendy inkluzivního
vzdělávání a odborníci jim poskytli mnoho užitečných rad,
jak pracovat s různými dětmi a situacemi ve třídě. Značná
pozornost byla rovněž věnována práci s dětmi - cizinci.
Veškeré tyto cenné poznatky pedagogové jistě uplatní ve
své práci s dětmi. Školení bude pokračovat i v příštím roce.
Mgr. Marcela Paulová

Divadelní představení a beseda o knihách pro žáky
1. stupně
V úterý dne 24. října se naši druháčci zúčastnili besedy
o dětské literatuře s paní knihovnicí Janou Frühaufovou
z Městské knihovny v Rokycanech. Paní knihovnice
navštěvuje naši školu každoročně a v prostředí moderní
školní čítárny seznamuje děti s moderními knihami.
Dne 30. října se žáci 1. a 2. ročníku zúčastnili představení
s názvem „Honza Krejčík“, které proběhlo v sále LŠU
v Rokycanech. Divadlo jednoho herce nenechalo děti
strnule sedět a nutilo je k pohybovým aktivitám, při nichž
nechyběla legrace. Honzovy písničky provedly žáky od
začátku do samého konce a rozezpívaly snad všechny
malé diváky v sále.
Mgr. Zuzana Andrlíková

Den otevřených dveří v první třídě

Den otevřených dveří v 1.A

Besedy s PČR Rokycany pro žáky druhého stupně
Ve středu dne 15. listopadu opět navštívila naši školu paní
nprap. Hana Kroftová z PČR v Rokycanech z oddělení
prevence kriminality, aby přednášela našim sedmákům na
téma "Osobní bezpečí, šikana a bezpečný internet."
V úterý dne 21. listopadu absolvovali přednášku na podobné téma také naši páťáci. Žáci si připomněli zásady
bezpeč-ného užívání internetu, nutnost dodržování
pravidel v rodině i ve společnosti a také možnosti při řešení
konﬂiktních situací. V úterý dne 28. listopadu absolvovali
přednášku s tematikou “Extremistická hnutí” a “Drogy” žáci
třídy 8. třídy. Profesionální podání a příběhy z policejní
praxe děti velmi zaujaly, o čemž svědčily jejich zvídavé
dotazy, aktivita a výborná spolupráce s přednášející.
Besedy na různá témata v průběhu celého školního roku
probíhají postupně ve všech třídách naší školy.
Mgr. Marcela Paulová

Dne 14. listopadu proběhl v první třídě "Den otevřených
dveří". Žáci své rodiče předem pozvali vlastnoručně
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Beseda s PČR pro sedmé třídy

Exkurze 6. A na OÚ Strašice

Besedy o Brdech

Návštěva v SŠ Jeřabinová Rokycany

Také pro tento školní rok si připravili pracovníci Muzea
Středních Brd ve Strašicích pro naše děti zajímavé besedy
o minulosti, přírodních krásách, zvířeně a geologii Brd
(CHKO Brdy). V prostorách muzea a společenského domu
probíhají v průběhu prvního pololetí postupná setkání se
všemi třídami, kterým se věnují zaměstnanci RNDr. Martin
Lang, Mgr. Tomáš Makaj a paní Renata Převrátilová.
Děkujeme Muzeu Středních Brd za vzornou spolupráci se
školou!
Mgr. Marcela Paulová

Ve čtvrtek dne 23. listopadu se vydali žáci 9. třídy v doprovodu paní učitelky Mgr. Jitky Brejchové a výchovného
poradce Ing. Vladimíra Pospíšila na Den otevřených dveří
do SŠ Jeřabinová v Rokycanech. Škola poskytuje komplexní přípravu ve středním vzdělání s výučním listem
a středním vzdělání s maturitní zkouškou.

Exkurze na OÚ Strašice
V úterý dne 21. listopadu zavítali na strašickou radnici žáci
šesté třídy, aby se v rámci výchovy k občanství seznámili
se základy fungování obce a jejích orgánů a také s činností
OÚ. Průvodcem a přednášejícím byl žákům pan starosta
obce Jiří Hahner, který dětem poutavou a názornou formou
objasnil základní principy fungování obecní samosprávy a
seznámil je na konkrétních příkladech s prací orgánů obce
(zastupitelstvo, rada, OÚ, komise obce…). Také je provedl
budovou obecního úřadu, ukázal jim jednotlivé odbory
a objasnil rozdíly mezi fungováním státní správy a samosprávy.
Žáci navštívili rovněž obřadní a zasedací síň obecního
úřadu, kde si mohli prohlédnout vystavenou obecní
kroniku, katastrální mapy obce, starostenský řetěz, znak
obce a různé úřední dokumenty. V závěru setkání zbyl
prostor pro dotazy žáků. Děti byly velmi pozorné a tato
názorná výuka se jim líbila, za což patří panu starostovi
obce velké poděkování!
Mgr. Marcela Paulová
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Podle nabízených oborů vzdělání je škola rozdělena na
dva autonomní směry: směr strojírenský a směr služeb.
Cílem návštěvy bylo ukázat žákům učební obory s důrazem na praktickou část. Žáci nahlédli do odborných dílen,
kde jim své dovednosti předvedli učni oborů svářeč, kovář,
automechanik a obráběč kovů. Některé z oborů využívají
moderní počítačové programy a technologie a zároveň se
učí jejich programování.
Žáci viděli historické obráběcí stroje, ale i stroje řízené
výpočetní technikou. Někteří z nich si vyzkoušeli svařování, jiní se snažili něco vykovat a děvčata si vyzkoušela ruční
raznici. V horní části viděli žáci ukázky z oboru kuchař číšník, pro návštěvníky bylo připraveno občerstvení.
Z „Jeřabinky” se žáci přesunuli do odloučené části, kde
pokračovala exkurze v dílnách mechaniků a opravářů
zemědělských strojů a obsluhy motorové pily. Zhlédli
rovněž řezání motorovou pilou na přesnost. Ukázky předváděli i někteří naši bývalí žáci.
Ing. Vladimír Pospíšil

Návštěva Techmánie
V úterý dne 21. listopadu se vypravily osmá a devátá třída
na celodenní exkurzi do plzeňské Techmánie. Jako peda-
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gogický doprovod s nimi jely paní učitelky Mgr. O. Škardová
a Mgr. J. Brejchová.

Pozvánka na prodejní vánoční výstavu a tradiční
„živý Betlém“

Techmánie je ohromné vědecké, zážitkové a vzdělávací
centrum vytvořené v jedné z bývalých továrních hal
podniku Škoda Plzeň. Děti si prošly jednotlivé expozice,
laboratoře s pokusy a pracovní dílny týkající se fyziky,
chemie, matematiky, astronomie, přírodopisu nebo
biologie. Viděly stovky interaktivních exponátů a mohly si
vše volně projít, vyzkoušet a osahat. Mohly si třeba v televizním studiu natočit svůj vlastní ﬁlm a byla tam také stěna,
na kterou se dalo malovat světlem. Každý si našel nějaký
svůj obor, který ho zaujal.

Vánoční prodejní výstava se uskuteční ve středu
dne 13. 12. a ve čtvrtek dne 14. 12. od 14:00 do
17:00 h ve společenské místnosti školy. Každoroční „živý Betlém“ spojený se zpěvem vánočních
koled proběhne před budovou školy v úterý dne
20. prosince od 15:00 hodin. Všichni jste srdečně
zváni!

Děti také velmi zaujala návštěva Planetária, kde byly různé
modely a exponáty vesmíru, planet a různých astrofyzikálních jevů. Zhlédly výukový 3D ﬁlm o vesmíru a také si
mohly na vlastní kůži vyzkoušet gyroskop, což je otáčivý
trenažer kulovitého tvaru sestrojený pro výcvik kosmonautů. Návštěva Techmánie se všem líbila, bylo to zábavné
a poučné zároveň.
Mgr. Olga Škardová

Vážení čtenáři časopisu Barňák, vzhledem k tomu, že se
opět rok velmi rychle sešel s rokem a na stránkách tohoto
časopisu se setkáváme v tomto roce již naposledy, dovolte
mi popřát Vám jménem vedení školy a celého
pedagogického sboru příjemné a klidné prožití vánočních
svátků a v novém roce 2018 pevné zdraví, hodně štěstí,
pohody a příjemných chvil s informacemi a zajímavostmi
z naší Základní školy Karla Vokáče ve Strašicích.
Příspěvky sestavila Mgr. Marcela Paulová

Plzeňský skart přeje příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2018.
y
y

y

y

y

Vykupujeme: y

y

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

y
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Třetí setkání seniorů
Dne 26. října 2017 se ve velkém sále Společenského domu
uskutečnilo již třetí setkání seniorů. Na uspořádání této
akce se tentokrát ve spolupráci s komisí pro občanské
záležitosti podílela také místní organizace Českého zahrádkářského svazu. Komise připravila program s přednáškou vrchní komisařky Lenky Hofmanové o bezpečnosti
občanů, dále Mgr. Tomáš Makaj připravil přednášku s pro-

mítáním fotograﬁí na téma „Brdy zaniklé“ a celou akci
skvěle doplnil lidový soubor Jiskra 58. Zahrádkáři připravili
krásnou, bohatou ukázku svých výpěstků a přehled o činnosti místní organizace.
Věříme, že se akce přítomným seniorům líbila a těšíme se
spolu s nimi na další akci na jaře příštího roku.

Informace od zahrádkářů
Ve středu 8. 11. 2017 proběhl 6. ročník soutěže „v nakládání ovoce a zeleniny“, kterou pořádá Územní sdružení
Českého zahrádkářského svazu v Rokycanech pro své
členy z jednotlivých základních organizací našeho okresu.
Soutěžilo se ve 3 kategoriích: nakládané okurky, nakládaná
zelenina a kompoty. Do soutěže bylo přihlášeno celkem
43 exponátů, z toho 8 v kategorii kompoty, 20 v zelenině
a 15 v okurkách. Pětičlenná porota ze zástupců základních
organizací rozhodla o pořadí na 1 – 3 místě v jednotlivých
kategoriích takto:
Kompoty: 1. místo př. Hladová Jana 57 bodů – Strašice
(černý jeřáb ala brusinky)
2. místo př. Kutina
56 bodů – Rokycany
3. místo př. Sovadina 53 bodů – Rokycany

Zelenina: 1. místo př. Vild
2. místo př. Bradová
3.místo př. Habart

65 bodů – Radnice
62 bodů – Volduchy
60 bodů – Rokycany

Okurky: 1. místo př. Bradová
61 bodů – Volduchy
2. místo př. Plešmíd Karel 59 bodů – Strašice
3. místo př. Hofmanová Miluše 56 bodů – Strašice
Všichni, kteří se umístili na 1 – 3 místě v jednotlivých
kategoriích obdrželi diplom a hodnotné ceny. Tak jako v minulých ročnících naši zástupci, v tomto roce jich bylo osm,
se tři z nich umístili na pomyslných stupních, jako ve sportu.
Výbor základní organizace děkuje všem, kteří do soutěže
zaslali svoje výrobky a tak propagovali práci v naší ZO.
Za ZO ČZS Miroslav Hofman – předseda

Prosinec 2017 - ROČNÍK XXIV
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ADVENTNÍ JARMARK VE STRAŠICÍCH
V sobotu 25. 11. 2017 se uskutečnil ve Strašicích
tradiční Adventní jarmark. Pro letošní rok na
prostranství před Základní školou Karla Vokáče
vyrostlo 10 prodejních stánků. Návštěvníci si mohli
nakoupit dárky, drobnosti pro své blízké, ale také
medovinu, výrobky z medu a včelích produktů,
háčkované hračky, svícny, perníčky, šperky a
mnoho dalšího. Děti, které jarmark navštívily, měly
možnost si v naší malé dětské dílně vyrobit
závěsného anděla z papíru. Občerstvit a ohřát se
mohl každý příchozí teplým svařákem, nebo
ovocným nápojem a bramborovými spirálami.
Díky dopolednímu hezkému počasí poctilo svou
návštěvou jarmark zhruba 200 návštěvníků. Všem
moc děkujeme za přízeň a přejeme veselé a
pohodové vánoční svátky a do nového roku
hodně zdraví, sil a štěstí.

Za pořadatele se na vás na našem dalším
jarmarku na jaře bude těšit
Pionýrská skupina Trojlístek Strašice

přeje Všem spoluobčanům, čtenářům časopisu
Barňák a lidem, krásné prožití Vánočních svátků,
mnoho štěstí a zdraví i toho nejlepšího v Novém
roce 2018.
Na závěr roku jsme se setkali se zástupci obce,
kteří nám vyšli vstříc a náš pobyt se nám budou
snažit v Domově ulehčit. Nejedná se o cestu
jednoduchou a každý nový začátek je těžký. Přesto
se naše setkání uskutečnilo v pozitivním duchu a ve
vzájemné shodě. Někteří z nás již navštěvují Místní
knihovnu a i některé kulturní akce. V příštím roce je
před námi celá řada nových akcí nejen v oblasti
kultury, ale také péče o nás.

www.domov-pod-brdy.cz
Prosinec 2017 - ROČNÍK XXIV
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Přichází rok 2018 – rok splnění volebních slibů
Zastupitel Alternativy - Ing. František Nerad (tehdy OF)
Vážení spoluobčané. Rok 2017 se chýlí ke konci a v roce
2018 nás čekají nové komunální volby. V tom příštím roce
by měly všechny politické strany vyhodnotit, jak se popasovaly s plněním svých volebních slibů z roku 2014. Jak to
udělají nevím, ale doufám, že to neskončí tím, že budou
mlčet.
I když nový oﬁciální web obce Strašice tomu velmi nasvědčuje. Byla zcela zrušena všeobecná diskuse, není tam
prostor pro veřejné vyjádření občanů, na webových stránkách se musí dlouho hledat, než se něco najde, je tam tak
polovina toho, co tam bylo v roce 2010. Vedení obce nás
velmi omezeně informuje o tom, co se ve Strašicích děje
(třeba jak si vede náš Spolkový dům, jak funguje tzv.
Penzion pro „seniory“, jak se opravují bytovky, jak fungují
a hlavně budou fungovat zdravotní služby v obci, co se
odehrává na zastupitelstvu, jaký bude další rozvoj obce – je
například schváleno (nevím kým) zadání nového územního plánu, ale zastupitelé jej rozhodně neschválili,
s občany o něm nikdo nediskutoval). Všechny volební
strany slíbily podporovat Partnerství s bavorským Markt
Hohenfelsem, ale na nových webových stránkách jej nenajdeme. Na těch starých jsem klepnul na jejich obecní
znak a byl jsem v Bavorsku. Mohu připustit, že nejsou
hotové, nicméně pan tajemník napsal, že ty staré už
nefungují a nebudou aktualizovány, ale nové asi ještě
nefungují, ale už jsou aktualizovány. Zdá se mi, že všechny
ty práce se dělají jaksi povrchně, nekoncepčně, napůl. Aby,
jak se říká, se: Vlk nažral a koza zůstala celá. Aby, jak je teď
moderní, se mohlo říkat: My makáme a oni jen kritizují! Jen
se už k tomu nedodá, že jsme navrhnuli do komisí 18 lidí
a oni jich tam 10 odmítli dát. Alternativa sice skončila ve
volbách na druhém místě, ale jedná se s ní, jako kdyby
prohrála. Jaký k tomu může být důvod? Třeba aby se něco
zakrylo, něco nezměnilo, něco neprozradilo!

Pravda, osvětlení se dělá jinde, Na návsi (projekt vznikl
v roce 2008 a v roce 2017 se rozkopal těsně před zimou!
S dlouholetou znalostí toho oboru předpokládám, že se
chodník nebude dělat v mrazech, ale až na jaře. Kdo v tom
bude celou zimu chodit? Jak se bude hrabat?
Pravda, udělala se cesta v panelácích u hřiště, o které se
ještě vloni tvrdilo, že ji nelze dělat, protože se nejprve musí
opravit vodovod a kanalizace pod ní, protože je ve velmi
špatném stavu. A najednou to jde i bez této opravy podzemních sítí. Prý až se pokazí, budou se dělat nové
v trávnících kolem té komunikace. Jenže až to v zimě
praskne, bude se muset logicky ten nový asfalt rozkopat?
Pravda, dělá se rozumně parkoviště u bytovek u pošty,
protože v prodejnách naproti už přestalo bavit parkování
obyvatel bytovek na jejich soukromých pozemcích u prodejen. Opět ale – proč v listopadu?
Pravda, udělala se pěkná zahrada a oplocení u mateřské
školky, nicméně oplocení nějak zošklivělo a nějak se neopravuje.
Jak je tohle možné. Kdo to všechno řídí? Který neználek
tohle organizuje? Na novém i starém webu obce je poslední zápis z komise pro veřejné zakázky z února 2016
a žádná z těch akcí, které můžeme dnes sledovat, tam
není. Kdo vybíral dodavatele? Kdo kontroluje ceny, za které
se ty práce dělají? Komise je neviděla! Nebo se zápisy z té
komise na web nedávají? Kontrolní výbor veřejné zakázky
nekontroluje, ﬁnanční výbor počítá drobné v pokladnách ve
škole a ve školce, ﬁnancování investic v milionech ne!?
Na druhou stranu – zastupitelstvo schválilo v Programu
rozvoje obce mnoho investic i s termíny, které se ale neplní.
Schválili jsme například vybudování Domu pro seniory,

Pravda, dělají se práce, které jsou občanům prospěšné.
Ale…! Do rozpočtu se třeba schválí částka na opravu
čehosi a pak se za půl roku rozpočtovým opatřením cena
zvýší. Kdyby to byly drobné, nebudu se o tom zmiňovat. Ale
jsou to statisíce a někdy i miliony. Logicky mě napadá
otázka: Proboha jak se dělalo výběrové řízení? Jaký je na
ty práce projekt? Kdo tohle řídí? Takhle to přeci v demokracii nemá fungovat.
Konečně nějak napůl vznikla část velmi potřebného
chodníku od radnice na Huť (pamatuji si, že se o něm
začalo mluvit někdy v roce 1984 – 5, v roce 2009 jsme
udělali projekt a v roce 2017 se jeho část udělala). Vidím
tam pracovat v montérkách člena rady obce! Že by nové
akce „Z“? Že by „malá domů“? Osvětlení se tam ale
neudělalo???

Prosinec 2017 - ROČNÍK XXIV
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K napsání tohoto příspěvku mě dnes inspirovalo dnešní
zahájení činnosti nové Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR. Jako důchodce a jako kdysi člen tohoto orgánu, mám
dnes možnost to sledovat a hodnotit. No dost mi to
připomnělo jednání po volbách ve Strašicích v roce 2014.
Doufám, že v tom příštím roce se to už nebude opakovat.

tedy sociálního zařízení, podporované zákonem o sociálních službách a místo něho vznikl Penzion pro seniory,
který podporován není. Ten dům patří obci a rozhodovat
o něm by tedy měli zastupitelé. Ale nerozhodli.
V našem zdravotním středisku už jsme před docela
dlouhou dobou zavřeli gynekologickou ambulanci, zubní
ambulanci a nyní se dozvídám z jednání rady, že od příštího
roku tam bude ukončeno fungování dětské ambulance. Na
zastupitelstvu se ta problematika nějak z iniciativy
vládnoucí koalice samostatně neprojednávala a zdá se, že
je to nějak moc nevzrušuje.

Přeji všem lidem ve Strašicích otevřenější a demokratičtější radnici a hodně zdraví v roce 2018.
No a co nejméně zápisů naší rady, jako je tento ze dne
8. 11. 2017:
Výpověď z nájmu nebytových prostor –
MUDr. Říhová

Zateplení dvou posledních obecních bytovek se řeší už
9 let a doufejme, že se to udělá v roce 2018. Pracoval jsem
v poslední době na několika podobných projektech a vím,
že za podstatně nižší ceny, než jakou jsem si přečetl
v zápise z Rady obce (neuvěřitelných 4,5 milionu). No chtěl
bych vidět projekt (stál něco přes 100 000 Kč) a zadání
výběrového řízení, kterých jsem ve své profesionální praxi
dělal stovky. Docela by mě zajímala praxe těch, kteří to
dělají. Za poměrně vysokou cenu je vybrána ﬁrma, která
vznikla nedávno a prošla několika změnami, naposledy
vloni???!!!! Zajímavé!

Zpráva: RO projednala zaslanou výpověď z nájmu
nebytových prostor ordinace praktického lékaře pro děti
a dorost. Nájem nebytových prostor bude ukončen
k 31. 12. 2017. Důvodem podání výpovědi jsou změny
v podmínkách poskytování lékařské praxe od 1. 1. 2018
(EET, e-recept). Od této doby bude provozována ordinace
pouze v Rokycanech.
Současné lékařce bylo nabídnuto snížení nájmu, které pro
ni nebylo lukrativní. RO zjistí možnosti obsazení ordinace
praktického lékaře pro děti a dorost.

Zateplení mateřské školky se udělalo napůl a se znalostí
této problematiky tvrdím, že to nebude fungovat pořádně,
ale uznávám, že se nějak začalo. Takže (nejen) školka je
jaksi napůl pěšky a napůl na koni (špatná, socialistická
a nevyhovující fasáda a střecha a poměrně slušná okna).

Úkoly:
1) Informovat o rozhodnutí RO.
Odpovídá: Mgr. Svoboda Termín: 22. 11. 2017
2) Zjistit možnosti obsazení ordinace.
Odpovídá: Hahner Jiří Termín: 31. 12. 2017

Nicméně doufám, že všechny tyto věci v roce 2018 ti, kteří
voličům slíbili, že budou na obecním webu zveřejňovat
informace i nad rámec zákona (kteří tam však dodnes
nedali ani jednu větu), to nám obyčejným a neinformovaným občanům dostatečně vysvětlí a ty sliby obhájí. Že nám
otevřou oči a otevřeně zveřejní netajné obecní doklady,
když už v roce 2006 Otevřenou radnici, postupně zavřeli.

Usnesení č. 63/11/17-4:
RO bere na vědomí výpověď z nájmu nebytových prostor
č. j. 1456/17 a ukládá postupovat dle textu.
Hlasování: 5/0/0

Inzerce:

Prodám – dlouhodobě pronajmu byt
nové bytovky (gumítkov) 3+1, 75,3 m2, částečně zařízený.
Cena k prodeji 1.200 000 Kč.
Cena k pronájmu 2.000 Kč
+ ceny spojené s poplatkem bytu cca 6.000 Kč/měsíc. Byt bez nutných investic.

Kontakt: 739 023 006
Prosinec 2017 - ROČNÍK XXIV
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Pionýrský sedmikvítek 2017
Víte co je to pionýrský sedmikvítek? Je to celorepubliková
soutěž pořádaná organizací Pionýr a skládá se z několika
odvětví. Například se soutěží v literární činnosti, hudební
činnosti, taneční činnosti a v neposlední řadě také
v rukodělné činnosti. Krajského kola této soutěže se
10. - 12. 11. 2017 zúčastnila naše Pionýrská skupina
Trojlístek Strašice. Celá soutěž probíhala na základně
Pionýrské skupiny Jitřenka Kdyně v Zelené Lhotě u Nýrska.
Soutěž pro letošní rok měla téma „Máme rádi zvířata“
a všechna díla se tedy musela týkat daného tématu. Na
s o u t ě ž i n á s r e p r e z e n t o v a l a d ě v č a t a Ve r o n i k a
Studničková a Lucie Studničková z pionýrského oddílu
Světlušky a Anna Halamová a Jana Sládková z volnočasového klubu Šikulkové.

V této rukodělné činnosti se soutěží ve věkových
kategoriích A-E. Naše děvčata soutěžila za kategorii C
a kategorii E. V kategorii C měli za úkol podle předlohy
a plánku vytvořit obrázek z papíru a vhodně ho doplnit
dekoracemi, dále pak namalovat portrét zvířete a vytvořit
jedno společné dílo za skupinu.
Kategorie E, což byla nejstarší děvčata, měla za úkol si
z předložených knih, časopisů popř. internetu vybrat
výrobek přiměřený jejich věku a dle popsaných návodů
uvést výrobek do ﬁnálního stavu, dále pak bylo stejné
namalovat portrét zvířete a společně s děvčaty z kategorie
C vytvořit společné skupinové dílo. Pořadatelé však
nezapomněli ani na chvilky odpočinku a relaxace a pro
všechny soutěžící připravili hry a soutěže venku i ve
společenské místnosti. Byly to např. hry pro pobavení,
ale i hry seznamovací, neboť se zde sešli tvořílci a tvořilky
z celého plzeňského kraje. Bylo zde 33 soutěžících ze šesti
pionýrských skupin. Soutěžilo se celou sobotu a nedělní
dopoledne. Před obědem bylo však rozhodnuto. Porota
posoudila všechny výrobky a rozhodla mimo jiné takto
v kategorii C se na 1. místě umístila Lucie Studničková
(PO Světlušky), na 2. místě se umístila Veronika
Studničková (PO Světlušky) a na 3. místě se umístila
Anna Halamová (VK Šikulkové). V kategorii E se na
1. místě umístila Jana Sládková (VK Šikulkové).
Všechna jejich povedená dílka budou zaslána do
republikového kola. Děvčatům moc a moc děkujeme za
reprezentaci a gratulujeme za krásná umístění a držíme
palce, aby se dílka líbila i republikové porotě a umístění
v republikovém kole je neminulo. Zároveň doufáme, že
další odvážlivci a šikulkové a noví zájemci o rukodělnou
činnost na naší Pionýrské skupině zavítají do pionýrského
oddílu Světlušky, nebo do volnočasového klubu Šikulkové
(další info na:
www.pionyr-z-s-pionyrska-skupina-trojlistek-strasice-webnode.cz).
Petra Sládková, vedoucí PS Trojlístek Strašice

Lampionový průvod 2017
V úterý 14. 11. 2017 od 16,30 hodin se v naší obci uskutečnil tradiční lampionový průvod obcí. Uspořádala ho Pionýrská skupina Trojlístek společně s Místní knihovnou. Před
Obecním úřadem ve Strašicích se sešli všichni účastníci
s lampionky, i bez nich. Na místě dostali všechny příchozí
děti na památku malou sovičku z papíru s bonbony a svítící
náramek. Kolem 16,40 byl průvod zahájen. Letos byl
směřován na část obce Huť. Od Obecního úřadu se všichni
vydali směrem na Strusky a odtud ke Koupáku a kolem
bývalé kotelny ke Společenskému domu. Ve společen-
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ském domě každé dítě, které prošlo vstupními dveřmi
obdrželo ještě malou sladkou odměnu. Pak se všichni usadili, aby mohlo začít promítání dětského ﬁlmu Kouzelná
chůva McPhee. Letos i přes to, že bylo poměrně chladno se
průvodu zúčastnilo cca 80 dětí s lampionky se svými rodiči,
nebo prarodiči. Jim patří velké poděkování, že se s námi do
průvodu pustili a doufáme, že napřesrok nás půjde ještě
mnohem více. Moc děkujeme za vaši přízeň.
Pionýrská skupina Trojlístek Strašice
a Místní knihovna Strašice
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Poděkování
Velmi děkujeme starostovi i celé radě naší obce, kteří nám
pomohli ve svízelné situaci a to v ojedinělém případu a to
v rekonstrukci koupelny. Jsme nemocní staří lidé a já
špatně chodím ne-li vůbec. Špatně chodím a tím i celý
pohybový aparát, nemocná slinivka břišní, dolní končetiny
jsou oteklé a deformované. Prostě jsem nemohla používat
vanu a žádala jsem obecní úřad o pomoc. Šlo o instalaci
sprchového koutu. Bydlíme tu 60 let, starala jsem se o děti
(tyto děti vyrostly a jsou z nich pánové a dámy středního
věku a oni opravdu nezapomněly). Děkuji tímto starostovi

panu J. Hahnerovi jeho zástupci J. Kotnauerovi a celé radě
obce o souhlas, a tak nám bylo umožněné provedení celé
věci. Zároveň tímto poděkuji stavebníkům, zedníkům,
instalatérům a jiným řemeslníkům, kteří se podíleli a udělali
práci dobře.
Moc děkuji
Věra Šmídová s manželem.
Strašice 448/II
33845

Co se během listopadu dělo v muzeu
RNDr. Martin Lang, Mgr. Tomáš Makaj
Začal opravdový pozdní podzim. Slunce se objeví
zřídkakdy, svatý Martin měl sice jednodenní zpoždění, ale
nakonec s bílým koněm zavítal i do Strašic. Jsme velmi
rádi, že náš budoucí depozitář je už pěkně pod střechou,
dětské hřiště v nově budovaném parku u Společenského
domu je skoro hotové a včas se stihly připravit i základy pro
konstrukci Strašického betlému vedle obecního vánočního
stromu. Pro zaměstnance muzea a strašické kultury vůbec
však předposlední měsíc letošního roku znamenal i spoustu práce. V muzeu i mimo jeho zdi.
V obou budovách Muzea Středních Brd, ale i ve Společenském domě probíhaly přednášky a besedy pro školní děti
ze ZŠ Karla Vokáče všech ročníků. Témata byla značně
různorodá. Děti se od Renaty Převrátilové, Tomáš Makaje
a Martina Langa dozvěděly o brdské přírodě, historii,
zajímavých místech našich „hor“, vše doprovozené bohatou fotodokumentací, anebo se poučily přímo ve stálých
expozicích. Věřte, že tato práce patří mezi ty, které nás těší
nejvíce a pokládáme je za prioritní.

muzeum zastupoval Mgr. Tomáš Makaj s příspěvkem
„52. Pomocný technický prapor ve Svaté Dobrotivé“
a RNDr. Martin Lang s přednáškou „Armáda ve sbírkách
Muzea Středních Brd“. Příspěvky z konference vyjdou ve
zvláštním sborníku v průběhu příštího roku. Škoda, že jinak
po všech stránkách skvělý zážitek z konference byl
poněkud zkalen jedním z příspěvků, kde byly zjevně a bez
citací využity publikované materiály Mgr. Tomáše Makaje,
a to včetně fotograﬁí prezentovaných bez svolení autora.
Je pak smutné, když někdy ze strany tzv. „velkých“ muzeí
slýcháme, že menší instituce našeho typu vlastně
postrádají většího významu. Opravdu? Hlavně, když se
pak opisuje z řádně publikovaných výsledků výzkumu jejich
vědeckých pracovníků!

Velmi zajímavou návštěvu jsme dostali z Karlovy univerzity
v Praze, odkud k nám zavítal třicetičlenný tým studentů
z Katedry sociální a kulturní ekologie pod vedením
Dr. Ivana Ryndy. RNDr. Martin Lang k nim pronesl dvouhodinovou přednášku na téma „Historie brdského hutnictví“
a pak se jim půl dne věnoval s provedením po sbírkách
našeho muzea a po strašických pamětihodnostech.
Poděkování náleží panu Šnajberkovi, který umožnil
prohlídku kostela sv. Vavřince s jeho unikátní výzdobou
nástěnnými malbami.
Zúčastnili jsme se velmi prestižně obsazené dvoudenní
vědecké konference „Brdy. Historie – krajina - lidé. Konala
se 14. – 15. listopadu v Podbrdském muzeu v Rožmitále
pod Třemšínem a spolu s touto institucí byl jejím hlavním
pořadatelem Oblastní archiv Středočeského kraje. Naše
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Dalším zajímavým odborným setkáním byla schůzka s vedením CHKO Brdy, Vojenskými lesy a statky Hořovice,
Arcibiskupskými lesy Rožmitál p. T. a se Západočeskou
univerzitou v Plzni. Byla svolána CHKO do lovecké chaty
známé mj. pod jménem „Dzúrovka“ v sousedství hráze
Hořejšího padrťského rybníka. Za Obec Strašice se

strana 17

Baròák

STRAŠICKÝ MÌSÍÈNÍK

zúčastnil starosta pan Jiří Hahner, tajemník Mgr. Tomáš
Svoboda a vedoucí muzea RNDr. Martin Lang. Na
programu byla prezentace výsledků zpracování programu
části naučných stezek na Brdech a zadání jejich graﬁckého
zpracování studentům ZČU – Fakulty designu a umění
Ladislava Sutnara pod vedením paní doc. MgA Kristýny
Fišerové. Důležitý byl požadavek, aby některé informační
panely byly v přírodě instalovány nenápadně, např.
přichycením k mírně opracovaným balvanům. Podnětné
byly i nápady studentů, např. na výrobu několika panelů
slévárenskou technologií.
Přednáškovou činností se naše muzeum prezentovalo
i v rámci programu „Science kavárna“ v hořovickém klubu
Labe. T. Makaj zde pohovořil o Brdech literárních (první
část), M. Lang zase o funerální litině na hřbitovech Brd
a Podbrdska. Z přednášek a besed v Labi se pomalu hezká
tradice a věříme, že se s tamními posluchači setkáme
nejednou v příštím roce. V listopadu odpřednášel
Mgr. Tomáš Makaj dva tematické bloky na Univerzitě třetího
věku. První část se týkala Zbirožska jako surovinové
základy s důrazem na těžbu železných rud. Druhá část byla
zaměřena na lesní řemesla v souvislosti s místními hutními
provozy. Ve dnech 25. - 26. listopadu se pak T. Makaj
zúčastnil tradiční akce „ Šikovné ručičky“, kde prezentoval
knižní produkci „ Brdské edice“ a zároveň propagoval naše
muzeum.

Na samém konci měsíce, 30. listopadu, před prvním
adventem, byl ve Strašicích rozsvícen Vánoční strom.
Program zahájil krátkým projevem starosta obce p. Jiří
Hahner. Následovalo i veřejné představení Strašického
betlému, jehož pět panelů autorky Jindřišky Hánové bylo
prvně instalováno v exteriéru v parčíku proti radnici. Betlém
doprovodilo krátké představení divadelního souboru
Prašivina, „Mladí pastýři betlémští“. Hru z konce 19. století
od píseckých autorů dramaturgicky upravil Martin Lang,
který představení i režíroval. V roli Andělů se představili
Yvetta Klučková, Jana Bělová a Jan Sovadina, Tři krále
ztvárnili František Slavík, Martin Weber a Vojtěch Štefan,
Svatou rodinu Šárka Chudobová a Jan Horský, pastýře si
zahráli Tomáš Makaj a Martin Lang, dvojici poněkud
společensky unavených Dráteníků Petr Matějka a Julius
Jindra. Koledami hru hudebně a pěvecky doprovodil Ivan
Chudoba. Po Prašivině tradičně zpříjemnil večer koncert
strašické Pohodovky. Doufáme, že program se obecenstvu
líbil.

Vážení přátelé, čtenáři Barňáku, všichni spoluobčané, lidé
dobré vůle! Dovolte nám, abychom Vám popřáli co
nejkrásnější Vánoční svátky a mnoho zdraví, štěstí a
spokojenosti v Novém roce 2018. Ať se Vám splní i
všechna Vaše tajná přání! Těšíme se na shledanou s Vámi
v muzeu, v knihovně, při všech veřejných kulturních akcích.
Veselé vánoce a šťastný Nový rok!

Redakce časopisu Barňák,
přeje všem čtenářům, spoluobčanům i návštěvníkům krásné
a veselé prožití vánočních svátků. Do Nového roku pak přeje
hodně zdraví a štěstí. Našim dopisovatelům pak přejeme inspiraci
při psaní článků a těšíme se na další spolupráci v roce 2018.
Za redakci Mgr. Tomáš Makaj a Eva Kloudová
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Hajný Šimon a pytláci
(Podle Alžběty Švamberkové)
Hajný Šimon bydlel na hájovně Amerika, o níž by se dala
s přehledem napsat snad celá kniha pytláckých historek.
Zkrátka a dobře její obyvatelé, jakoby přitahovali nějaké ty
nekalé živly. Snad to bylo tím, že hájovna ležela hned u cesty, po které chodili nejen lesní dělníci či turisté, ale především také pytláci. Jen pan doktor Pobuda a pan hrabě
Colloredo - Mansfeld po ní jezdili kočárem nebo automobilem. Hajnému Šimonovi se ale okolí Ameriky líbilo, jeho
hájemství se rozkládalo od pravého břehu Padrťského
potoka ke Třem Trubkám a směrem k Těním. Jeho služba
byla poklidná až na ty setkání s pytláky, ale on byl snad asi
smolař… Poslouchejte…
Ten den se zdál být jako každý jiný. Lesní dělnice na louce
na Vrchách připravovaly seno k odvozu do krmelců. Snad
jen… že nadlesní upozornil hajného Šimona na to, že jsou
v revíru pytláci, ale nic určitého o nich neřekl. „No, pytláků
jsou plné Strašice“ pomyslel si Šimon a ženám s úsměvem
řekl, že má v revíru pytláky, tak aby si daly pozor. Kdyby tak
věděl, že bude první, kdo se s nimi setká, určitě by byl
ostražitější. Asi po hodince práce zaslechly ženy výkřik.
Jedna z nich byla odvážná, tak šla s kamarádkou po hlase.
Že tu jsou zlí pytláci, ženy věděly, že bude jejich oběť hajný
Šimon, to nečekaly. Když je spatřil, hned volal: „Holky
rychle pojďte sem.“ Hajný ležel na zemi svázaný. Dvě ženy
šly pro srpy, aby jimi provazy přeřezaly. Poté začaly volat
o pomoc. Nikdo se neozýval a až po půl hodině přijel kočí
pro seno. S jeho pomocí Šimona naložily na vůz. No, byl to
kus chlapa. V blízkém potoce pak máčely šátky na obklady.
Seno nechaly senem a odjely s kočím domů do Strašic.
Hajný Šimon ulehl se zápalem plic. Po uzdravení vyprávěl,
jak to bylo. Když odcházel z vrchovské louky, měl tušení, že
je sledován. Obracel se na všechny strany a čekal, kdy
a odkud přijde zákeřná rána z té pytlácké bouchačky. Při
jednom ohlédnutí do houštiny, byl náhle zezadu napaden.
Věděl kým a tu vykřikl, aby ho ženy slyšely. Pytláci ho
svázali, dali roubík do úst, který se mu podařilo vyplivnout.
Věděl, že je v moci zlých pytláků, kteří s ním nebudou mít
slitování. Ale spoléhal, že ho ženy uslyší. Měl pravdu, když
ho svázali, s drsným smíchem ho ztloukli a nechali ležet se
slovy: „Zajdeš tu jako pes“ a odešli. Měl štěstí, že tam ženy
byly, ještě po létech jim říkal: „Holky vy ani nevíte, jak jsem
vám vděčný, vždyť jste mně zachránily život.“
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Třítrubecké údolí nebylo samozřejmě jen rejdištěm pytláků.
Konaly se zde také četné odborné exkurze a lesnické vycházky.
Takto se procházela nedaleko zámečku Tři trubky návštěva
pražských lékařů před I. světovou válkou.

Pohlednice odeslaná v roce 1902 zachycuje hájovnu Amerika
a lovecký zámeček Tři Trubky. Snímek zcela určitě pochází z doby
starší, což dokazuje i to, že po pravé straně zámečku zcela chybí
třítrubecká hájovna.
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