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Dne 28. října jsme si v Muzeu Středních Brd ve Strašicích připomněli nejen vznik samostatného Československého státu,
ale také jsme slavnostně odhalili pomník k příležitosti 100. výročí narození strašických spolužáků Josefa Polívky
a Bohuslava Velvarského, hrdinům od Tobruku a bojovníkům za svobodu a demokracii. V rámci bohatého programu
proběhla komentovaná prohlídka velitelské vily spojená s ukázkou dobových uniforem a vybavení příslušníků
Československé samostatné obrněné brigády a RAF, kterou zajistila „Rota Nazdar“. Pokřtěna byla také kniha Mgr. Tomáše
Makaje „Přišli jsme ze Západu-Příběh strašických spolužáků“. V rámci křtu knihy byla otevřena stejnojmenná výstava.
(Foto Eliška Veselá a Lucie Šujanová)
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Zápis z Rady obce č. 59/09/21 (29. 9. 2021)
J. Hahner, M. Straka

I. Doklady a informace na vědomí

1.	Informace: RO byl předložen na vědomí zápis z jednání
výkonného výboru Vodohospodářského sdružení Rokycanska ze dne 14. 9. 2021. Předmětem jednání byl stav prodeje nemovitostí REVOS a informace o společnosti REVOS.
Zápis bude zveřejněn na webu obce.
2.	Informace: RO byla předložena informace Kulturního
odboru OÚ Strašice ohledně odhalení pomníku strašickým rodákům, Bohuslavu Velvarskému a Josefu Polív-

kovi. Slavnostní odhalení pomníku se uskuteční 28. října
ve 14 hodin v areálu Muzea Středních Brd. Součástí této
oslavy bude i vernisáž výstavy „Přišli jsme ze Západu
– příběh strašických spolužáků“ a křest stejnojmenné knihy. Od 17 hodin bude pokračovat slavnostní odpoledne
koncertem Strašické Pohodovky ve velkém sále Společenského domu. Dne 30. 10. proběhne další vlastivědná
vycházka na vrch Bábovka.

II. Projednáno
1. Projednání zápisu z jednání ZO

RO projednala zápis z jednání ZO Strašice ze dne 23. 9.
2021 a přijala opatření k realizaci schválených usnesení.
RO schvaluje opatření k realizaci přijatých usnesení
ZO Strašice ze dne 23. 9. 2021.

2. S
 mlouva o zřízení věcného břemene
– ČEZ Distribuce, a.s.

RO projednala návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene
– služebnosti na pozemcích obce p.č. 1622/30 a 1622/31.
Na pozemcích byla realizována přípojka elektrické energie
pro pozemek p.č. 1622/43. Cena za zřízení věcného břemene činí 1.000,- Kč.
RO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene
– služebnosti č. IV-12-0016303/VB/002.

3. Žádost o finanční příspěvek – BABYBOX

RO projednala žádost o finanční příspěvek na provoz
a zřízení tzv. babyboxu. Dne 5. 10. 2021 dojde k instalaci
babyboxu v Rokycanské nemocnici.
RO poskytne příspěvek ve výši 5.000,- Kč.
RO bere na vědomí žádost č.j. 1080/21. RO schvaluje
poskytnutí příspěvku ve výši 5.000,- Kč.

4. Přidělení zahrádky č. 50

RO projednala žádosti o přidělení zahrádky č. 50. Celkem
obecní úřad obdržel 10 žádostí. RO doporučuje přidělit
zahrádku č. 50 paní M. Pirné, která podala žádost první.
RO schvaluje přidělení zahrádky č. 50 dle žádosti č.j.
1017/21. RO neschvaluje žádost č.j. 1018/21, 1044/21,
1045/21, 1046/21, 1047/21, 1062/21, 1063/21, 1064/21,
1065/21.
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5. Ž
 ádost o přidělení zahrádky č. 13
– P. Harčariková

RO projednala žádost o přidělení zahrádky č. 13 po panu
V. Kotovi. Žadatelka uvádí, že předmětnou zahrádku
na vlastní náklady vyklidí, odstraní nevzhledné stavby
a vybudují nové oplocení.
RO konstatuje, že zahrádka č. 13 nebyla zatím obci předána, a tudíž nebyl zveřejněn ani záměr pachtu této zahrádky.
RO bere na vědomí žádost č.j. 1048/21. RO schvaluje
záměr pachtu zahrádky č. 13.

6. Žádost o převod zahrádky – M. Němcová

RO projednala žádost o převod nájmu zahrádky z paní
M. Němcové na syna J. Němce.
RO schvaluje převedení pachtu zahrádky č. 100 dle
žádosti č.j. 1102/21.

7. Žádost o řešení dopravní situace

RO projednala žádost o vyřešení dopravní situace v prostoru U Libuše. Žadatelé vlastní nemovitost, která se nachází přímo u hlavní silnice. Z důvodu nedodržování předepsané rychlosti, dochází k otřesům domu při průjezdu
nákladních vozidel. Žadatelé požádali o umístění radaru
do těchto míst.
RO navrhne do rozpočtu na rok 2022 finanční prostředky
na pořízení a instalaci měřiče rychlosti, který by byl umístěn v této lokalitě.
RO bere na vědomí žádost č.j. 1061/21.
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8. Ž
 ádost o převod finančních prostředků
– ZŠ Strašice

13. Žádost o pronájem nebytových prostor
– M. Krausová

9. Ž
 ádost o zřízení vyhrazeného parkovacího
místa – J. Hrách

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

RO projednala žádost o převod finančních prostředků ve výši
400 tis. Kč z rezervního fondu ZŠ Strašice na fond investiční.
Důvodem žádosti jsou provedené rekonstrukce v budovách
školy (propojení pavilonu 1. a 2. stupně, opravy v tělocvičně).
RO schvaluje převedení finančních prostředků
dle žádosti č.j. 1091/21.

RO projednala žádost o zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro držitele průkazu ZTP na parkovišti v sídlišti
u pošty.
RO schvaluje zřízení vyhrazeného parkovacího místa
dle žádosti č.j. 1101/21.

10. Zápis z jednání Komise pro rozvoj obce

RO projednala zápis z jednání Komise pro rozvoj obce ze
dne 24. 8. 2021. Komise projednala problematiku změny
č. 8 územního plánu, regulačního plánu obytné zóny, křížové cesty ke kostelu sv. Vavřince, studie areálu Koupáku,
opatření proti povodním. Zápis z jednání komise bude zveřejněn na webu obce.
RO bere na vědomí Zápis z jednání Komise pro
rozvoj obce Strašice ze dne 24. 8. 2021.

11. Zpráva z jednání Bytové komise

RO projednala zprávu z jednání Bytové komise. Komise
doporučila přidělit byt 1+1 v č.p. 561 panu T. Hahnerovi.
Komise nedoporučila převod nájemní smlouvy na paní
Rosívalovou. Příští jednání komise proběhne 6. 10. 2021.
RO schvaluje přidělení bytu dle doporučení Bytové
komise ze dne 15. 9. 2021. RO neschvaluje převedení
nájemní smlouvy na paní Rosívalovou.

12. Žádost o převod nájemní smlouvy
– M. Sommerová

RO projednala žádost o převod nájemní smlouvy na byt
v č.p. 495 z paní M. Sommerové na vnuka J. Hladíka.
RO schvaluje převedení nájmu bytu č. 10 v č.p. 495
dle žádosti č.j. 1099/21.
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RO projednala žádost o pronájem nebytových prostor
v č.p. 466. Z důvodu vlhkosti a plísně ve sklepních prostorech nelze tyto prostory využívat k uskladnění sportovního vybavení. Nebytové prostory by žadatelka využila
k uskladnění kol, atd.
RO bere na vědomí žádost č.j. 1107/21.

RO projednala zápis z jednání Komise pro kulturu, sport
a turismus ze dne 27. 9. 2021. Komise se na svém jednání zabývala kulturním programem do konce roku 2021
s výhledem na rok 2022. Veškeré akce budou průběžně
prezentovány v Barňáku, na webu a na plakátovacích plochách obce.
RO bere na vědomí Zápis z jednání Komise
pro kulturu, sport a turismus ze dne 27. 9. 2021.

15. Plán inventur za rok 2021

RO projednala návrh plánu inventur majetku obce za rok
2021 a složení jednotlivých inventarizačních komisí. Při
inventarizaci se bude postupovat dle vnitřní směrnice
č. 17/2011. Členové inventarizačních komisí se zúčastní
proškolení. Inventury majetku proběhnou od 11. 10. 2021
do 31. 12. 2021. Předsedové inventarizačních komisí jsou
J. Štych, E. Buchová, Ing. V. Mezek, Mgr. J. Sovadina,
J. Kebrlová a L. Pěnkavová.
RO schvaluje Plán inventur za rok 2021.
RO schvaluje složení inventarizačních komisí
dle předloženého návrhu.

16. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti – Povodí Vltavy

RO projednala návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. Předmětem smlouvy je umístění splaškové
tlakové kanalizace na pozemky Povodí Vltavy, s.p. v lokalitě na Benátkách.
RO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti č. PVL-1767/2021/SML.
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Zápis z Rady obce č. 60/10/21 (20. 10. 2021)
J. Hahner, M. Straka

I. Doklady a informace na vědomí

1.	Informace: 1. Informace: RO projednala epidemickou situaci v obci, především s ohledem na vzdělávací instituce.

II. Projednáno
1.	Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci
a součinnosti při realizaci plynárenského
zařízení a o smlouvě budoucí nájemní
– GasNet, s.r.o.

RO projednala návrh smlouvy o podmínkách napojení,
o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní se společností GasNet, s.r.o. Předmětem smlouvy je stanovení podmínek
napojení v budoucnu realizovaného plynárenského zařízení investora k distribuční síti. Jedná se o vybudování
plynovodu ve třech lokalitách v obci o celkové délce 840 m
a počtu 13 ks přípojek. Smlouva bude sloužit mimo jiné
jako podklad pro stavební řízení.
RO schvaluje Smlouvu o podmínkách napojení,
o spolupráci a součinnosti při realizaci
plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní
č. 9421002456/2021/4000240018.

2. Záměr pronájmu – ČEZ Energo, s.r.o.

RO projednala návrh záměr pronájmu části kotelen
za účelem umístění kogeneračních jednotek společnosti
ČEZ Energo, s.r.o. Společností byly předloženy indikativní nabídky na umístění kogeneračních jednotek do prostor kotelen v majetku obce (na pozemku st.p.č. 568/57
a na pozemku st.p.č. 781). Z kogeneračních jednotek bude
odebíráno vyprodukované teplo, které by mělo snížit cenu
tepla v obci. Pronájem a umístění kogeneračních jednotek
bude na dobu 15 let.
RO schvaluje záměr pronájmu části kotelny
na pozemku st.p.č. 781 a části kotelny na pozemku
st.p.č. 568/57 za účelem umístění kogenerační
jednotky. RO bere na vědomí nabídky společnosti
ČEZ Energo, s.r.o. na umístění a provoz
kogeneračních jednotek.

3. Rozpočtové opatření obce Strašice č. 8-2021

RO projednala Rozpočtové opatření obce Strašice
č. 8-2021. Rozpočtové opatření obsahuje drobné přesuny mezi položkami v rámci paragrafů a navýšení příjmů
1 mil. Kč u daně z příjmů právnických osob.
RO schvaluje Rozpočtové opatření obce
Strašice č. 8-2021.
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4. Zápis z jednání Komise pro občanské záležitosti

RO projednala zápis z jednání Komise pro občanské záležitosti ze dne 27. 9. 2021. Komise se na svém jednání
zabývala přípravou blahopřání pro jubilanty a přípravou
setkání seniorů, které proběhne 4. 11. 2021.
RO bere na vědomí Zápis z jednání Komise
pro občanské záležitosti ze dne 27. 9. 2021.

5. Zápis z jednání Komise životního prostřední

RO projednala zápis z jednání Komise životního prostředí
ze dne 8. 9. 2021. Komisi nebyla předložena žádná žádost
o kácení dřevin. Na podzim proběhne kontrola uložené
náhradní výsadby z let 2018–2020. Komise vyjádřila rozhořčení nad plošným použitím totálních herbicidů na pozemcích solární elektrárny.
RO bere na vědomí Zápis z jednání Komise životního
prostředí ze dne 8. 9. 2021.

6. Zpráva z jednání Bytové komise

RO projednala zprávu z jednání Bytové komise ze dne
6. 10. 2021. Komise doporučila přidělit byt 3+1 v č.p. 451
panu A. Feureislovi jako výměnu za stávající byt. Příští
jednání komise proběhne 3. 11. 2021 v 16,30 hod.
RO schvaluje přidělení bytu 3+1 v č.p. 451 dle
doporučení Bytové komise ze dne 6. 10. 2021.

7. Stížnost na chování nájemníka obecního bytu

RO projednala stížnost na chování nájemníka obecního
bytu v č.p. 558. Z bytu nájemníka je cítit marihuana a nájemník se chová hlučně. Svědkem událostí, které se odehrávají v bytě, je i nezletilá dcera. K nastalým situacím byla
přivolána i policie.
RO konstatuje, že na základě uvedených skutečností nebude nájemníkovi prodloužena nájemní smlouva, případně mu bude podána výpověď.
RO bere na vědomí stížnost č.j.1144/21 a 1145/21.
RO schvaluje ukončení nájemního vztahu
k bytu č. 2 v č.p. 558.
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8. Žádost o prodloužení lhůty – D. Švandrlík

RO projednala žádost o prodloužení lhůty k vystěhování
věcí z nebytových prostor v základní škole. Žadateli byla
zaslána výpověď z nájmu k 30. 9. 2021. Žadatel požádal
o prodloužení lhůty do konce roku 2021. Od ledna 2022
bude mít již k dispozici jiné prostory. V současné době nedisponuje prostorem k uložení hudebních nástrojů a veškerého vybavení.
RO konstatuje, že na vyklizení prostor trvá, neboť má základní škola pro tyto prostory náležité využití.
RO neschvaluje žádost č.j. 1194/21.

9. S
 mlouva o sdružených službách dodávky
elektřiny – ČEZ ESCO, a.s.

11. Poskytnutí dotace – Plzeňský kraj

RO projednala poskytnutí dotace na realizaci zakázky
„Intenzifikace podzemních pramenišť Brdy pro obec Strašice“ z rozpočtu Plzeňského kraje. Část dotace je poskytnuta ze SFŽP a zbytek částky bude uhrazen z dotace Plzeňského kraje.
RO schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Plzeňského
kraje z dotačního programu vodohospodářská
infrastruktura 2021 na akci „Intenzifikace
podzemních pramenišť Brdy pro obec Strašice“,
číslo žádosti 051VI00055 a pověřuje starostu
podpisem příslušné smlouvy.

RO projednala návrh smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí od společnosti ČEZ
ESCO, a.s. pro odběrná místa Obce Strašice. Smlouva se
uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2023.
RO schvaluje Smlouvu o sdružených službách
dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí
č. 1295370322.

10. Rozhodnutí o výběru dodavatele

RO projednala návrh na výběr zhotovitele díla „Intenzifikace podzemních pramenišť Brdy pro obec Strašice“. Jako
nejlevnější předložila nabídku společnost BAGGER BS
s.r.o., tato firma však nakonec z kapacitních důvodů zakázku nemůže realizovat. Další v pořadí byla společnost
Vodohospodářská společnost Rokycany s.r.o.
RO schvaluje vyloučení společnosti BAGGER BS
s.r.o. z realizace zakázky „Intenzifikace podzemních
pramenišť Brdy pro obec Strašice“ z důvodu
jejího odstoupení. RO schvaluje realizaci zakázky
„Intenzifikace podzemních pramenišť Brdy pro obec
Strašice“ společností Vodohospodářská společnost
Rokycany s.r.o., IČ: 45351325.
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Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
Ve dnech 8. a 9. 10. 2021 proběhly Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
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 nově
volilo v „Restauraci Na Poště“. Samotné volby v obci proběhly poklidně a volební účast byla srovnatelná s volební účastí v celém Plzeňském kraji. 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.
Jiří Hahner, starosta obce
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Vyhodnocení – informační zpráva
za měsíc srpen, září, říjen 2021
Za měsíc srpen, září, říjen řešila
OPS tyto přestupky:
Doprava:

73× - přestupky řešeny
v příkazním řízení (rychlost,
zákazové značky, Chko)
63× - oznámení odboru
dopravy

Veřejný pořádek:

7× přestupek -1× oznámení
PK

Občanské soužití:

2× přestupek - 1× oznámení
PK

Proti majetku:

5× přestupek - 1× TČ krádeže

OZV č.2/2012:

4× přestupek - 1× pes
odvezen do útulku

OZV č.2/2015:

6× přestupek - 2x odvoz
na PAZS Plzeň

OZV č.2/2017 (odpady):

3× přestupek

Vážení občané,
v listopadovém výtisku měsíčníku
Barňák bych Vás chtěl seznámit s událostmi
za uplynulé 3 měsíce z pohledu
Obecní Policie Strašice.

Veřejný pořádek

Odkládání nepotřebného materiálu ke kontejnerům na šaty
u sběrného dvora - nebezpečný odpad jako - elektrický ventilátor(digestoř), matrace u kontejnerů v sídlišti za OÚ a další
nevytříděný odpad z domácnosti.

Toto jsou ukázky, jak někteří občané páchají přestupky proti
veřejnému pořádku o odpadech a kazí tak vzhled obce.

Nález věci:

ovladač na garáž, klíče,
telefon, peněženka s doklady

Další ukázka je poškození (vytržení) stojánku na kola a prasklá nová dlaždice před vchodem do knihovny ve společenském domě – to jsou škody po jedné zábavě, která se konala
po delší době v restauraci Společenského domu.

Ověřování pobytu, pověsti:

16×

Doprava

Řešení stížnosti občanů:

4×

Součinnost s PČR OO Hrádek:

12×
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Dne 8. 10. se konala akce “Tour de Brdy 2021“, která proběhla bez větších problémů. Nedošlo ke kolizím na našich
místních pozemních komunikacích, k újmě na zdraví osob
a majetku.
Z hlediska bezpečnosti řidičů na pozemních komunikacích a ohrožování dalších účastníků silničního provozu,
Vám připomínáme včasnou výměnu letních pneumatik
za zimní a to od 1. 11. 2021 – do 31. 3. 2022, podle novestrana 9

ly 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.
V tomto období jsou převážně ráno velmi časté mlhy
a špatná viditelnost. Zvěř migruje přes komunikace a dochází často ke kolizím. Proto je zapotřebí zpomalit rychlost
a přizpůsobit se povaze stavu komunikace!!!
Apelujeme zvláště na cyklisty, aby při zhoršené viditelnosti byly osvětleni, jak vpředu, tak vzadu a měli
reflexní prvky.
V neposlední řadě doporučujeme u chodců používání
reflexní prvků, které je ochrání před střetem s vozidly.

Nový bum – elektrokoloběžky – velká většina občanů
a dětí neví, že elektrokoloběžka podle zákona patří do kategorie jako jízdní kola a s tím i související výbava. U dětí
do 18 let je nutné používat ochranou přilbu, dávat znamení směru jízdy, nejezdit po chodníku a další náležitosti.
Obecní policie bude provádět kontroly dodržování těchto
pravidel.
Upozorňujeme všechny cyklisty, že stále provádíme bezplatnou registraci jízdních kol a elektrokol. K registraci
jízdního kola a elektrokola je zapotřebí OP, včetně dokladů o jeho nabytí. U dětí mladších 15 let přítomnost jednoho z rodičů (Info-371 585 731). Tato služba je pro občany
zdarma.
Ing. Frajt Luboš, velitel obecní policie Strašice

Klub vojáků v záloze Strašice
Dne 18. 9. 2021 se uskutečnil,
na pronajaté střelnici ve Spáleném Poříčí, 1.ročník střeleckého
víceboje ve střelbě ze Sa (samopal) a Pi (pistole) Klubu vojáků
v záloze Strašice o Putovní pohár
starosty obce Strašice.
Klub má v současné době 24 členů,
jak z řad obce Strašice, tak z řad
okresu Rokycan.
Soutěž proběhla v krásném prostředí, za dobrého počasí, na střelnici
s kvalitními výsledky. Nejlepšího
výsledku z obou disciplín a Putovní
pohár starosty obce Strašice pro rok
2021 vyhrál Jaroslav Hošek – gratulujeme.
Ceny předal předseda Klubu vojáků
v záloze Strašice Ing.Luboš Frajt.
Putovní pohár předal vítězovi Jaroslavu Hoškovi starosta obce Strašice Jiří Hahner.
Jiří Hahner, starosta obce
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Zajímavosti ze Základní školy Karla Vokáče
za měsíc říjen
Zprávy z činnosti výchovné poradkyně

Sportovní čtyřboj

Poslední zářijové dopoledne proběhlo u deváťáků v režii řešení otázky „Kam po škole?“

„Pojďme vrátit pohyb a sport do škol…“, řekli jsme
si na začátku letošního školního roku, a tak jsme také
udělali. Ač se z finančních či organizačních důvodů nevrátily na okresní a krajské úrovni úplně všechny soutěže
do “starých kolejí“, rozhodli jsme se, že naše děti o sportovního ducha neochudíme. Hned první sportovní klání,
které bývalo každoročně otevíráním nové soutěžní sportovní sezóny, jsme uspořádali na naší škole ve středu dne
6. října. Atletický čtyřboj se konal na hřišti Spartaku v odpoledních hodinách a téměř čtyřicítka nadšených atletů
z naší školy bojovala svými výkony ve čtyřech kategoriích
o medailová umístění, respekt spolužáků i o překonávání
sebe samých.

Na besedu za dětmi přijela pracovnice z poradenského
pracoviště Úřadu práce v Rokycanech Mgr. Hana Čechurová. Žáci se dozvěděli užitečné rady, včetně možnosti
navštívit přímo našeho hosta na pracovišti v Rokycanech
či návštěvu PPP Rokycany a zrealizovat tam různé dotazníky k volbě povolání, které pomohou najít silné a slabé
stránky každého jednotlivce.
Dětem bylo doporučeno využít různé akce, např. Dny otevřených dveří na samotných středních školách a učilištích.
Nejbližší akce tohoto druhu čeká obě deváté třídy dne 11. listopadu, kdy se děti během celého dopoledne zúčastní Dne
otevřených dveří na SŠ Jeřabinová ulice v Rokycanech.
Dále ve čtvrtek dne 7. října proběhla na škole schůzka
rodičů žáků devátých tříd, zaměřená na volbu povolání.
Výchovná poradkyně poskytla rodičům potřebné informace a propagační materiály.
O týden později dne 14. října se na strašické škole uskutečnil „Den otevřených dveří“ pro rodiče a děti ze spádových škol z Dobříva a Cheznovic. Zájem o tuto akci byl
značný. Návštěvníci si prošli celou budovu školy, vše si
prohlédli a získali informace k organizaci výuky. Vedení
školy si pro přítomné přichystalo prezentaci o četných
úspěších školy. Rodiče velmi pozitivně hodnotili množství
pořádaných kurzů a akcí, dále pestrost zájmových kroužků a také vysokou úspěšnost žáků v přijímacích zkouškách na střední školy.
Mgr. Věra Peterková, výchovná poradkyně školy

Podzim v první třídě
Prvňáčci vyrazili při hodině pracovních činností na školní
zahradu. Sesbírali jsme již první zabarvené podzimní listy, které jsme přiřazovali k jednotlivým listnatým stromům.
Během hodiny jsme si procvičili matematické pojmy jako
např. „první, poslední…“ a proběhli jsme se ke vzrostlým
borovicím, které rostou na školní zahradě. Ve skupinkách
jsme z nasbíraných přírodnin vytvořili rozmanité obrázky.
A co nás čeká příště? Podzimní práce na školní zahradě.
Třída 1.A a pí uč. M. Kebrlová
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Po slavnostním nástupu předváděli kluci a holky své výkony na třech stanovištích – soutěžili ve skoku dalekém,
hodu kriketový míčkem a ve sprintu. Ač nám počasí úplně
nepřálo a atleti museli udržovat své svaly zahalené před
prochladnutím, podávali skvělé výkony na všech polích,
za což jim patřilo srdečné a nadšené povzbuzování spolužáků, ale i některých rodičů, kteří přišli své atletické
naděje podpořit. Za zmínku stojí například výkon 55
metrů v hodu kriketovým míčkem Míši Langa, 410 cm
ve skoku dalekém Nikoly Tomášové nebo skvělý čas
8:07 ve sprintu na 60 metrů Martina Sklenáře.
Závěrečná disciplína patřila vytrvalostnímu běhu,
kde ve svých kategoriích “kralovali“ Jára Dostál, Zuzka Korbová, Kája Tomášková a opět Míša Lang. Mnozí
už “škrabali“ síly z úplného dna svých možností, přesto
byli schopni se vybičovat k neuvěřitelným soubojům a výkonům, které jsme si my rozhodčí i diváci užívali.
Vyhlášení výsledků proběhlo po sečtení bodů ve všech
disciplínách druhého dne v tělocvičně naší školy. Vítězové byli dekorováni svými tělocvikáři blýskavými medailemi
a odměněni drobnými cenami. Tělocvičnou se nesl rozjásaný potlesk a obdivné pohledy spolužáků, sportovní podání rukou i vzájemné objetí soupeřů. Věřím, že si všichni
naši první sportovní akci v tomto školním roce užili a že
nás jich ještě hodně čeká. Obdivuji naše sportovce nejen
za jejich skvělé výkony, ale i odvahu poměřovat své síly
a schopnosti s ostatními. „Ve zdravém těle zdravý duch!“
…a tak ať nám to zdraví ještě dlouho vydrží!

Celkové výsledky atletického čtyřboje:
Mladší žákyně:
1. místo Sabina RAZÍMOVÁ
2. místo Alexandra ANDREI
3. místo Lucie TOMÁŠOVÁ

Naučná exkurze do Brd pro 8. třídy
Začátkem října, kdy nám ještě počasí přálo, zorganizovala škola pro obě osmé třídy dvoudenní naučnou exkurzi
do Brd. Nejprve odjela třída 8.A s paní třídní učitelkou Pavlínou Dostálovou a panem učitelem Petrem Šilhánkem,
který vše dobře domluvil a zařídil. O pár dní později absolvovala stejný program třída 8.B pod dozorem pánů učitelů
P. Šilhánka a T. Koudelky. Byli jsme ubytováni v lesních
chatách VLS Hořovice, které byly jednoduše vybaveny.
8.A se usadila v chatě na hrázi rybníka pod Valdekem,
třída 8.B se ubytovala v hájovně Krejčovka.
Všichni jsem si museli veškeré potřebné věci nést s sebou
a také jsme si sami vařili. Exkurze byla zaměřena současně dějepisně, zeměpisně i přírodovědně a program obou
dnů byl velmi nabitý. Hned první den po ubytování nás
navštívila lesní pedagožka, která velmi zajímavě povídala
o brdské flóře a fauně. Výuka probíhala zážitkovou formou - hráli jsme v lese různé hry, poznávali ukázky parohů a kůží a dozvěděli jsme se mnoho o životě v lese.
Poté následoval asi 12 km dlouhý okruh po brdských zajímavostech a památkách. Rozdělili jsme se do skupinek,
každá přečetla krátký text k přidělenému místu. Postupně
jsme navštívili: zaniklou obec Hrachoviště, šachtu Barbora na Jedové hoře, Jindřichovu skálu, Záskalskou přehradu, zalesněný vrch Beranec a další.... Příroda Brd a její
památky se nám moc líbily! Večer jsme si uvařili něco
k snědku a společně jsme pak zpívali u ohně nebo hráli
různé hry.
Druhý den následovala prohlídka zříceniny hradu Valdek
a pak nás čekalo již jen balení, odjezd mikrobusem do školy a zasloužený oběd. Celý pobyt byl pohodový a všichni
jsme se ještě lépe poznali a posílili naše přátelství.
(ze slohových prací žáků 8.B a 8.A)

Mladší žáci:
1. místo Jaroslav DOSTÁL
2. místo David KORBA
3. místo Jan DOSKOČIL
Straší žákyně:
1. místo Nikola TOMÁŠOVÁ
2. místo Karolína TOMÁŠKOVÁ
3. místo Pavla POPELKOVÁ
Starší žáci:
1. místo Michal LANG
2. místo Martin SKLENÁŘ
3. místo Michal BOHÁČ
Mgr. Pavla Hrazdilová
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Soutěž týmů:
1. místo – tým 7B2
Peter Ištok, Lilien Krejčíková, Alex Málek,
Robin Rosíval, Petr Vacek
2. místo – tým 8A1
Jakub Balvín, Barbora Stryalová, Tomáš Phuong,
Jakub Smola, Barbora Valečková
3. místo – tým 9A1
Ondřej Braum, Eliška Kocábková, Eliška Novotná,
Jan Štochl, Jiří Tejček

Jednotlivě si nejlépe vedli:
8.B Jindřichova skála

Přírodovědná vycházka třídy 2.A
Dne 13. října jsme my, žáci 2.A, šli do školy jen nalehko.
Nesli jsme si pouze batůžky se svačinou a pitím, protože
jsme si mysleli, že na prvoučné bádání v našich lesích
nám to stačí.

1. místo
Barbora Stryalová
2. místo
Alex Málek
3. místo
Jiří Rys, Jáchym Spáčil
4. místo
Matěj Toma, Peter Ištok, Rozálie Sovová,
Jiří Tejček, Petr Vacek

Hned ráno nás čekalo malé překvapení. Zkompletovali
jsme si malé, tak akorát do našich kapsiček, atlasy či klíče k určování rostlin a stromů a teprve pak jsme vyrazili
na trasu ještě za mlhy. Nutno podotknout, že na atlasech
jsme pracovali už v několika předešlých hodinách prvouky a že se nám opravdu při naší výpravě hodily. Posbírané materiály jsme si poctivě vyhledali v klíčích a popsali.
Akorát některé houby a vraní oko jsme nemohli najít. Paní
učitelka říkala, že to je dobře!?

Ale tím nekončíme …

Měli jsme opravdu plné ruce práce a návrat do školy za již
slunečného počasí byl rychlý. Zítra nás ve škole čeká lišejník pod lupou. Prý je to krása!

Mgr. Pavlína Dostálová Zechovská a Mgr. Olga Škardová

Třída 2.A a paní učitelka Mgr. Zuzana Andrlíková

Turnaj ve hře PIŠQWORKY
Čtverečkovaný papír, křížky, kolečka. Poznáváte? Ano,
piškvorky. Hrají se snad od nepaměti. O přestávkách či
hodinách, na lavici či pod lavicí. A tak jsme se rozhodli,
když nám pod rukama přistál plakát PIŠQWORKY, tuto
hru „legalizovat“, dát jí zelenou. Uspořádáme školní kolo
pro žáky 2. stupně.
Pondělí 11. října 2021, velitelský čas 13:30 hodin. Šedesát
žáků rozdělených do pětičlenných družstev přišlo změřit své
síly. Aby žádný soutěžící neměl výhodu prvního tahu, hrálo
se systémem SWAP1 ve dvou vzájemných duelech. Týmy
sbíraly cenné body za každého člena. Jak vše dopadlo?
Listopad 2021 – ROČNÍK XXVIII

Vítězné týmy jsou nyní přihlášeny do on-line části turnajů,
které se uskuteční v první půli listopadu. A abychom měli
co nejvíce želízek v ohni, byl přihlášen i tým úspěšných
hráčů školního kola ve složení: Rozálie Sovová, Jiří
Rys, Matěj Toma, Markéta Štokrová a Pavel Štokr.
Držíme pěsti. Ať vyhrají ta nejlepší kolečka
či nejlepší křížky.

Akce školní družiny
Děti ze školní družiny si připomněly historické události státního svátku 28. září - vraždu sv. Václava na pokyn bratra
Boleslava v 10. století. Příběh z českých dějin o patronovi
české země si děti vyslechly se zájmem, poté následovaly
tvořivé a rukodělné činnosti, např. výroba svatováclavské
koruny, mečů atd...
V měsíci říjnu proběhly dvě akce: nejprve jsme za krásného slunečného dne navštívilinaši obecní policii. Přivítali nás velitel OPS Ing. Luboš Frajt a pan strážník Václav
Svoboda.
Děti se dozvěděly spoustu nových informací, seznámily se s vybavením obecní policie a vyzkoušely si sezení
na obecním motocyklu. Byly přítomny při předání psa, který volně pobíhal po obci. Na závěr byly děti radarem městrana 13

řeny při běhu. Jako velké poděkování předaly děti strážníkům papírovou figurku policisty, kterou samy vyrobily.
Druhá říjnová akce patřila kulturnímu představení. Ve školní družině nás navštívil pan herec Jan Krejčík se svým
vystoupením s názvem „Abeceda slušného chování“. Děti
si zazpívaly, zatančily a hravou formou připomněly pravidla slušného chování. Vystoupení děti pobavilo i vzdělalo,
a tak věříme, že se s panem Krejčíkem ještě setkáme.
Eva Buchová, vychovatelka ŠD

Do konce měsíce října proběhlo na škole
ještě několik dalších aktivit:
•	třídy 3. a 4. ročníku zahájily výuku plavání v hořovickém
bazénu
•	žáci 1. i 2. stupně se pod vedením paní učitelky Mgr. Alžběty Kapolkové zapojili do výtvarné soutěžes dopravní
tématikou s názvem „Zebra se za tebe nerozhlédne“,
pořádané PČR

školní družina - svatý Václav

•	poslední říjnový týden měly děti podzimní prázdniny,
prodloužené o dva dny ředitelského volna

divadelní představení v ŠD
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Pestrobarevný podzim ve školce
Se začátkem podzimu zasvítily do tříd šikmé sluneční paprsky a lákaly ke zkoumání změn, které v přírodě nastaly.
Do třídy Sluníček, plné předškoláčků, přišel Budulínek.
Děti s ním prožily napínavý příběh plný poučení. Vyráběly netradiční výrobky z hrášku a špejlí a hrály na Orffovy
hudební nástroje. S druhou pohádkou O ukopnuté houbě
se vypravily do lesa, poznávaly keře a stromy, sbíraly plody podzimu a také bylinky na dobrý čaj, který ochutnaly.
Koťata se v knize Z deníku kocoura Modroočka dozvěděly
mnoho zajímavého o životě ptáků a rozloučily se s vlaštovkami odlétajícími na jih. Připomněly si Den stromů
a každý strom na školní zahradě obdařily zálivkou. Navštívily také les u rybníku Tisý.
V Beruškách začal podzim projektem Pejskové z malého
náměstí podle básně J. Bruknera. Děti si nachystaly batůžky se svačinou a vydaly se linkovým autobusem do Rokycan. Náměstí s kašnou, malý vodotrysk ve Spilce, kašna
pod ZŠ v Ulici míru, Myší dírou pod hradby města a Bran-

kou zase zpět. To je jen skromný výčet cílů tohoto malého
velkého výletu. Děti to zvládly na výbornou. Ve školce postupně vyrobily z krabic šest domů okolo náměstí a už se
těší, jak bude projekt pokračovat. Berušky navštívily také
les ve Dvoře a v Koutě a samozřejmě strašické náměstí.
K našim nejmenším přišla na návštěvu Trnková babička.
Přinesla dětem v košíku podzimní plody a děti chválila,
jak umí hezky pozdravit a kolik toho už o podzimu ví. Děti
ochutnávaly jablíčka, švestky, oříšky, šípky i trnky. Uvařili
si spolu i šípkový čaj, který jim moc chutnal.
Zábavné vzdělávací dopoledne pro třídu Sluníček, Koťat
a Berušek připravila Malá technická univerzita z Říčan.
V programu s názvem Stavitel města se děti dozvěděly
o struktuře města a stavěly důležité veřejné budovy, jako
je škola, nemocnice nebo kostel. Určovaly vhodná prostranství pro budovy a sestavovaly silnici, včetně křižovatek. Děti tak měly možnost rozvíjet technické a logické
schopnosti. Tento program byl úvodní a budou na něj navazovat další.
Práce i zážitků je mnoho. Podzim nám nabízí nepřeberné
množství námětů pro práci s dětmi. Jen aby nás ty rýmy
tolik netrápily...
Alena Krausová, DiS.

Berušky u Myší díry
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Koťata jako stavitelé města

Kytičky na procházce

Sluníčka a barevný podzim
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Mitteilungsblatt Hohenfelser Land
V každém čísle měsíčníku Mitteilungsblatt (https://www.markt-hohenfels.
de/6759-Mitteilungsblatt.html) naší partnerské obce v Bavorsku lze najít mnoho
zajímavých a inspirativních článků, které by se hodily i do našeho Barňáku,
leč nejsou tam. V každém čísle je poměrně podrobná promluva starosty Christiana Grafa k mnoha oblastem života v obci a jeho zpráva o průběhu zastupitelstva. Hlavně hodně podrobně popisuje a zdůvodňuje, co, proč a za kolik se
v obci děje, což v Barňáku postrádáme. Vybral jsem nějaké informace z čísel
ze září a října 2021.
Ing. František Nerad – člen komise partnerství

Prázdninový program:
S akcemi KOJA „Malý
zemský okres“ v Pilsachu
6.8. a 13.8. a „Spielmobil“
okresního sdružení mládeže dne 09.10. a 11.08. byl
zahájen prázdninový program v Hohenfelsu. Naše
děti v Pilsachu na konci
akce „Malý zemský okres“ navštívil pan starosta a z počtu účastníků - zúčastnilo se asi 520 dětí z venkovských
oblastí - odhadl, že tato nabídka byla dětmi velmi dobře
přijata. Pan starosta popřál našim dětem hodně zábavy
v dalším průběhu programu.

Partnerství se Strašicemi:

Zpráva z 16. Veřejného zasedání
zastupitelstva 07.09.2021 v Keltském sále
Bod 1 – Stavební záležitosti
1.1. R
 ozšíření stávající přístavby o bezbariérový
byt s přístřeškem pro auto v Markstetten,
Kirchenweg

	Žádost o rozšíření byla schválena náklady na rozvody
vody a kanalizace ponese žadatel.

1.2. Žádost o předběžné rozhodnutí k přestavbě
podkroví na byt (změna využití) v Hitzendorfu 3

	Žadatel hodlá změnit a přestavět stávající restauraci
na obytný dům. Byly předloženy požadované doklady
a výjimky, žádost byla proto schválena.

1.3. Informace: Rozšíření budovy 857

	Dopisem ze dne 28. 07. 2021 byly poskytnuty informace
a stručně představeny stavební práce amerických ozbrojených sil ve výcvikovém prostoru Hohenfels. Ze strany
obce a samosprávy nebyly vzneseny žádné námitky.

Protože jako starosta (Christian Graf) partnerskou obec
ještě nezná, rozhodl se s manželkou navštívit o víkendu
„Nanebevzetí Panny Marie“ naše přátele v České republice. O posvícení ve Strašicích však byli na čistě soukromé
návštěvě, přesto se o ně dobře postarali starosta Jiří Hahner, referentka partnerství Pavla Hrazdilova a Jiří Kantor.
„Mohli jsme zažít opravdovou pohostinnost a těšit se
na termín, kdy se uskuteční 10-tiletá oslava partnerství,
jakmile to umožní pandemie.“
Na obrázku je hudební vystoupení souboru za účasti starosty Hahnera v Muzeu Strašice u příležitosti křtu kalendáře na rok 2022.
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1.4.	Implementace federálního zákona o kontrole
emisí (BIm-SchG);Konstrukce a provoz
systému v souladu s § 4 odst. 1 BImSchG

	K žádosti společnosti Anton Graf Bau GmbH(české s.r.o.)
týkající se výstavby a provozu zařízení pro dočasné skladování odpadu, který není nebezpečný a provozovat
mobilní drticí a třídicí zařízení na pozemku s číslem 73/1
v katastru obce Raitenbuch, požádala společnost Anton
Graf Bau GmbH o souhlas obce.
	Žádá se především o větší skladovací množství stavební
suti a vytěžené zeminy, které lze zpracovat k opětovnému použití. Požadované hladiny hluku a prachu, o které
již bylo požádáno a které byly schváleny v plánu rozvoje,
nebudou překročeny.

strana 17

	V Markt Hohenfelsu nejsou v současné době překročeny a ovlivněny předpisy dle zákona o ochraně před
škodlivými vlivy prostředí na znečištění ovzduší, hluku,
vibrací nebo podobnými procesy. Po zodpovězení otázek
a po kontroverzní diskusi návrh byl schválen hlasy 11: 2,
starosta se zdržel.

1.5. Rozhodnutí pro změnu územního plánu
v areálu budovy Bruckbaueracker

	Při veřejném projednání vypracování plánu rozvoje„Bruckbaueracker“ v Hohenfelsu zatím nikdo nepředložil žádné připomínky. Připomínky a návrhy orgánů veřejné moci
byly zváženy a byla učiněna nezbytná usnesení a závěrečné usnesení zastupitelé jednomyslně odsouhlasili.

Ve Strašicích se už několik let projednává nový územní plán, nicméně v Barňáku se o tom občané dozvídají minimum informací. Veřejné projednání celého
ÚP jsem dosud nezaznamenal, přestože to ukládá
zákon. Občané Hohenfelsu jsou touto formou informováni i o dílčí úpravě územního plánu a mají možnost
se k němu veřejně vyjádřit a o výsledku jsou Mitteilingsblattem takto informováni.A jsou také informováni
i o dalších stavebních aktivitách (dokonce soukromých)
v obci. I to je součástí tzv. „Green Dealu“, který je v Česku předmětem hloupé kritiky, neznalosti a ignorantství
většiny vysokých politiků a tím i občanů. Lidé se většinou rozčilují, až když je všechno postaveno a začne to
fungovat. Pozn.: Ing. František Nerad

Informační centrum na cestách…
Ve dnech 12. – 13. října
seRenata Převrátilová
se zúčastnila vzdělávacích seminářů a setkání informačních center
Plzeňského kraje, které se konalo v MKS Tachov, kde jej pořádala
Asociace turistických
informačních
center
České republiky.

Historický park

Historický park
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První den byl zaměřený na turismus. Započal v německém městě Bärnau, kde jsme si prohlédli muzeum knoflíků, kouzelnický kabinet, a hlavně historický park Bärnau
-Tachov. Nahlédli jsme i do zázemí celého parku včetně
jejich infocentra. Zajímavostí byla beseda s vedoucí odboru cestovního ruchu okresu Tirschenreuth.
Druhý den patřil vzdělávacím seminářům na různá témata. Například Zlatá cesta, využití sociálních sítí a internetu
k propagaci cestovního ruchu, putování Českým lesem
a jeho okolí prostřednictvím objektivu.
Celé setkání bylo velmi přínosné díky osobním kontaktům
s kolegy z různých informačních center Plzeňského kraje,
kde společně řešíme problémy dané lokality a seznamujeme se s novinkami z různých oblastí cestovního ruchu.
Získané informace poté předáváme návštěvníkům informačních center.

Berušky objevují město
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Milostivé léto běží od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022
Návrh na tzv. milostivé léto byl schválen letos v červenci. Tato jedinečná příležitost, která umožní
desítkám tisíc lidí vymanit se z dluhové pasti, probíhá po dobu tří měsíců, a to od 28.10. 2021 do
28.1. 2022.

Principy
Zaplatí‐li povinný mezi 28. 10. 2021 a 28. 1. 2022 z pohledávky, kde je oprávněným veřejnoprávní
subjekt a dluh je vymáhán soudním exekutorem, jistinu dluhu a 908 Kč (poplatek + DPH), odpustí se
mu zbytek dluhu (veškeré úroky, poplatky advokátům či penále).

Kterých věřitelů se to týká?
Veřejnoprávním subjektem se pro účely tohoto zákona rozumí:
 Česká republika,
 územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvpdu nebo městské
části hlavního města Prahy,
 státní příspěvková organizace, státní fond, veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká
škola,
 dobrovolný svazek obcí, regionální rada regionu soudržnosti,
 příspěvková organizace územního samosprávného celku,
 ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem,
 obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem,
 státní podnik nebo národní podnik,
 zdravotní pojišťovna, Český rozhlas nebo Česká televize, nebo
 právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními
samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické
osoby (dále jen „veřejnoprávní oprávnění“).
Pozn.: Jsou to např. obce, zdravotní pojišťovny, nemocnice, dopravní podniky, technické služby
obcí a měst, ČEZ.

Na co si dát pozor?
 Odpouštění příslušenství se týká pouze exekucí vymáhaných soudním exekutorem. Na
daňové a správní exekuce se milostivé léto nevztahuje! Dlužník nesmí být v insolvenci.
 Dlužník musí při platbě výslovně uvést, že chce využít institut milostivého léta a vyzývá
exekutora, aby postupoval dle zákona č. 286/2021 Sb., část 2, čl. IV, bodu 25.
Milostivé léto představuje šanci pro lidi vymanit se ze svých dluhů a začít znovu normální život:
„Milostivé léto je unikátní příležitost. Za poslední roky si nepamatuji podobnou příležitost pro lidi,
kteří se rozhodnou a chtějí vyřešit svůj dluh,“ říká dluhový analytik organizace Člověk v tísni Daniel
Hůle.
Pro více informací můžete volat na helplinkuorganizace Člověk v tísni 770 600 800, a to každý
pracovní den od 9 do 17 hodin.
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Zahrádkářské okénko: Něco málo o jablíčku
Ne nadarmo se těmto plodům říká „kulatá lékárna“. Kdo jablko denně sní, k tomu doktor nechodí. Jsou zdánlivě obyčejná, ale jsou nejrozšířenějším ovocným druhem v našich končinách.
Odborníci potvrzují to, co o jablkách věděli už naši předci:
vylepší naše trávení, posílí imunitu i povzbudí náladu. Je
to vyloženě elixír zdraví! V dnešní době, kdy na každém
rohu koupíme plodiny pěstované na druhém konci světa,
mnohdy nevnímáme to, co máme před nosem (a někdy
na to i ten nos ohrnujeme). Je pravda, že na vrcholu žebříčku nejzdravějšího ovoce se pravidelně umísťují bobule
acai, rostoucí v Americe, ale poslední roky se stále častěji
hovoří o tom, že bychom měli konzumovat především potraviny sezónní a regionální. A co víc patří k naší kotlině
než jabloně? Navíc některé výzkumy právě jejich plody
řadí hned na druhou příčku onoho seznamu.

Co možná o jablku nevíte:
1) O
 bsahuje více než 30 minerálních látek,
zejména draslík, hořčík, fosfor, vápník,
železo, mangan. V jednom velkém jablku
je 5 g vlákniny.
2) J
 ablečný závin je nejoblíbenější
moučník na světě.
3) N
 ěkolikaletý výzkum italských
a francouzských expertů potvrdil, že
konzumace jednoho jablka denně
výrazně snižuje riziko vzniku nádoru.
V případě rakoviny tlustého střeva,
u nás druhého nejčastějšího
onkologického onemocnění,
až o 20 procent.
4) B
 ělí chrup, ale pozor, neplatí rada babiček
„vyčistit si před spaním zuby jablíčkem“.
Kyseliny v něm obsažené mohou
poškodit sklovinu.
5) V
 rámci studie rakouské Technické
univerzity ve Štýrském Hradci vědci
porovnávali jablka pěstovaná v bio režimu
s konvenčními. V obou objevili zhruba
stejný počet bakterií, ovšem v bio plodech
bylo jejich spektrum mnohem pestřejší.
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6) Neobsahuje cholesterol ani sodík.
7) Čerstvá jablka plavou na vodě.
8) K
 aždoročně je po celém světě
vypěstováno přes 50 milionů tun jablek.
Největšími producenty jsou Čína a USA.
9) Ideální místo pro skladování jablek je
sklep. Na balkoně bychom je měli chránit
před případným mrazem i slunečními
paprsky. Krátkodobě je lze uložit
do lednice.
10) První plody vyprodukuje jabloň za čtyři
až pět let po vysazení. Stromy se dožívají
běžně 60 až 80 let, někdy i více
ež 100 let.
V letošním roce je
úroda jablek velice
dobrá, a proto vás
zveme k moštování, které probíhá
ve strašické moštárně každou sobotu od 8 do 11 hodin.
ZO ČZS Strašice
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Den válečných veteránů
Nezisková organizace Post Bellum pořádá již 7. rokem
veřejnou sbírku, kterou v ulicích symbolizují červené květy vlčího máku. Den válečných veteránů se 11.11, slaví
po celém světě, zejména v anglosaských zemích, a jeho
datum připadá na den ukončení první světové války. Vlčí
mák, který je symbolem tohoto svátku, pokrýval tehdy hroby vojáků padlých na západní frontě.
Ve veřejně přístupném archivu Paměť národa je nyní uloženo 1300 příběhů lidí se statusem válečného veterána
(veteráni z II.světové války, účastníci odboje za II. světové
války a Pražského povstání, partyzáni, účastníci 3. odboje) a další tisíce odbojářů a statečných lidí, kteří se nacismu nebo komunismu postavili, ale tento oficiální vojenský
status dosud nemají.
Jedněmi z veteránů, jejichž životní příběhy jsou zaznamenány v archivu Paměti národa, jsou i strašičtí rodáci
Josef Polívka, plukovník v.v. a Bohuslav Velvarský, plukovník v.v., kteří bojovali za II. světové války na Západní
frontě. Těmto hrdinům byl, v areálu Muzea Středních Brd
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ve Strašicích dne 28.10.2021, slavnostně odhalen pomník
u příležitosti 100. výročí jejich narození.
V Místní knihovně ve Strašicích můžeme tuto sbírku podpořit od 1. do 30.11. 2021, během výpůjčních hodin.Vybrané prostředky z veřejné sbírky budou věnovány na zaznamenání a uchování příběhů válečných veteránů. Těm
hrdinům, kteří potřebují přímou pomoc,
pomáhá Centrum pomoci Paměti národa,
díky síti dobrovolníků
napříč celou republikou.
Sbírku
je
možné
podpořit také on-line
na denveteranu.cz,
či nákupem vlčích
máků na eshop.pametnaroda.cz.
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Muzeum si připomnělo významné výročí

Říjnové dění v Muzeu Středních Brd bylo opravdu pestré.
Paní Renata Převrátilová se zúčastnila srazu infocenter,
odkud si odnesla celou řadu zajímavých poznatků. Hlavní
muzejní náplní se ovšem stala příprava na památný 28. říjen, kdy jsme si v Muzeu Středních Brd ve Strašicích připomenuli nejen vznik samostatného Československého státu,
ale především jsme slavnostně odhalili pomník k příležitosti
100. výročí narození strašických spolužáků Josefa Polívky
a Bohuslava Velvarského, hrdinům od Tobruku a bojovníkům za svobodu a demokracii. V rámci bohatého programu proběhla komentovaná prohlídka velitelské vily spojená
s ukázkou dobových uniforem a vybavení příslušníků Československé samostatné obrněné brigády a RAF, kterou
zajistila „Rota Nazdar“. Pokřtěna byla také kniha Mgr. Tomáše Makaje „Přišli jsme ze Západu-Příběh strašických
spolužáků“. Ke knize byla otevřena stejnojmenná výstava.
Slavnostní projevy přednesli u pomníku starosta obce Jiří
Hahner, Ing. Václav Jiřička a vedoucí muzea Mgr. Tomáš
Makaj. Akce byla hojně navštívena veřejností společně se
starosty okolních obcí. O fotodokumentaci celé akce se postarala Eliška Veselá a Lucie Šujanová.
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Slavnostní odhalení pomníku dvou strašických spolužáků Josefa Polívky a Bohuslava Velvarského, se společně
s výstavou a knihou jeví jako příběh mladíků s odvahou,
jejichž životní osud nebyl nikdy lehký. Sami se ale ke své
cestě za hranice rozhodli, byli tak vychováni. Na rozdíl
od mnoha politiků se statečně postavili proti nepříteli, který byl výrazně silnější. Situace se ale během války změnila, z obléhaných se stali obléhatelé, z poražených se stali
vítězové. Návrat domů se ale proměnil v jednu z rozpačitých kapitol. V době padesátých let minulého století se
kýžená svoboda a demokracie vytratily. Naši spolužáci se
museli opět vydat na cestu, tentokrát bylo horší, že se jejich nepřítelem stali příslušníci stejného národa. Nedalo
se zvítězit. Přesto z hlediska morálního Bohuslav Velvarský, plukovník v. v. i Josef Polívka, plukovník v. v. svou válku
vyhráli. Po celý svůj život se drželi svých pevných životních
zásad, z nichž především vyplývalo, aby naše vlast byla
svobodná a demokratická, a aby se již nikdy nestalo to, co
sami museli prožít. Jejich postoje ocenila i obec Strašice,
která udělila svým rodákům čestné občanství.
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Dovolte nám poděkovat celé řadě rodinných příslušníků, přátel, dárců a příznivců Josefa Polívky a Bohuslava
Velvarského. Děkujeme rodinným příslušníkům Josefa
Polívky za dar a zápůjčku cenných vyznamenání, dekretů a celé řady písemných dokumentů. Jmenovitě se jedná o členy rodiny Humlovy. Dále děkujeme, bohužel již
zesnulé paní Zdeně, manželce Bohuslava Velvarského,
která nám zaslala taktéž cenná vyznamenání s dekrety
a celou řadu dokumentů, týkajících se života jejího manžela. Mezi ostatními dárci bychom také chtěli poděkovat
panu Josefu Štychovi za záchranu vzácné příletové uniformy s doklady z let 1945-1948, kterou daroval do Muzea
Středních Brd. Z daleké Kanady se pak zasloužil o zachování památky Bohuslava Velvarského Miloš Zach, který
nám doručil několik rukopisů a strojopisů knih. O našich
hrdinech tehdy pravil: „Hledal jsem, co vlastně slovo hrdinství znamená a našel několik definicí. Jedna byla „neobvyklá statečnost“, další zněla „vykonání odvážných činů“.
Slovník jazyka českého říká, že hrdina je „kdo vzbuzuje
pozornost v kladném smyslu“ a specificky - „kdo vyniká
statečností a odvahou uplatňovanou pro vyšší cíl“. To poslední se mi moc líbí, tak vidím své hrdiny. Dělali a udělali
věci, které dělat nemuseli, nikdo je k žádným činům nenabádal ani nenutil, nikdo jim nic moc nevysvětloval, oni
prostě nějak věděli, co je potřeba v danou chvíli dělat, bez
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ohledu na to, co se jim může stát.
K tomu je vedl nějaký vnitřní mravní
zákon, s nímž se asi narodili a který v nich rodiče vypěstovali. Měli tu
schopnost přesně rozeznat, co je
dobré, nutné a potřebné pro dobro
jejich a tím také pro dobro ostatních,
byli to lidé vysokých morálních hodnot a lidé schopní.“ Jak je patrno
z výše uvedeného, Miloš Zach měl
velmi blízko především k Bohuslavu
Velvarskému, kterému uveřejňoval
články i karikatury v krajanském časopise v Kanadě.
Mezi ostatními, kteří se podíleli
na realizaci této akce, patří díky paní
Editě Kleknerové, Renatě Převrátilové a Janě Kešnerové. Poděkování
patří také hlavnímu patronovi, kterým se stal Obecní úřad ve Strašicích v čele s panem starostou Jiřím
Hahnerem, bez jehož podpory by
tato akce zcela jistě nevznikla. Díky
také patří panu Ivošovi Čermákovi,
který realizoval návrh pomníku, jenž
je symbolicky tvořen obeliskem ze
zdejšího kraje. V neposlední řadě
nám dovolte poděkovat Ing. Václavu Jiřičkovi, který vedl s panem plukovníkem Bohuslavem Velvarským
písemnou korespondenci, která se
také týkala vzniku Muzea Středních
Brd. Tato relativně mladá instituce si
jako jeden z cílů vytyčila péči o důstojnou připomínku občanů Strašic,
kteří se zúčastnili bojů a odboje během II. světové války. Závěrem mi
dovolte také poděkovat Rotě Nazdar,
která se s úctou zhostila tohoto slavnostní aktu.
Za Muzeum Středních Brd Mgr. Tomáš Makaj
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Přišli jsme ze Západu – Příběh strašických spolužáků
Nový svazek Brdské edice nás zavádí do Strašic, kde se v roce 1921 narodili Josef Polívka a Bohuslav Velvarský, dva budoucí spolužáci, kteří se v době německé okupace českých zemí rozhodli uprchnout za hranice a přidat se k protinacistickému odboji.
Kniha zmiňuje jejich cestu pomocí dosud neuveřejněné
korespondence. Dále se zabývá jejich osudem na Středním východě, kde se stali příslušníky Československého
pěšího praporu. Popsána je také jejich činnost i u dalších
jednotek. Společně se strašickými spolužáky jsou zmíněny
boje v Sýrii či obrana Tobruku. Bohuslav Velvarský se později stává příslušníkem 313. československé perutě RAF,
Josef Polívka je zařazen do Československé samostatné
obrněné brigády. Každá z kapitol obsahuje bohatý obrazový doprovod, včetně doposud neuveřejněných fotografií,
pocházejících z osobních archivů jmenovaných spolužáků,
jejichž další osudy jsou zmíněny i v době poválečné.
Knihu si můžete
zakoupit v Muzeu
Středních Brd,
v Místní knihovně,
v budově Obecního úřadu, u paní
Mintorové, v hospodě Na Benátkách či v restauraci Na Poště
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Novinka v knihovně
Soraya M. Lane - Holky od Spitfirů
Tento román je založený na skutečných událostech, kdy odvážné ženy a dívky bojovaly
za druhé světové války.
Jednou z hlavních hrdinek je mladá Američanka Lizzi, která se rozhodne vybojovat ženám právo podílet se na válečném poli, jako pilotky. Děj se odehrává v Anglii, kde
vzniká ženská jednotka, která zajišťuje přelétávání letadel
z továren na letecké základny. Dívky musí neustále čelit
přehlížení a pohrdání ze strany mužů, kteří jsou přesvědčeni, že tuto práci nejsou schopny vykonávat. V této knize
však nalezneme i lásku a přátelství, které tu vzniká na pozadí každodenních bojů a nebezpečí.
Těšíme se na vás.

inzerce

Simona Plimlová

Strašice 216, 33845
1. patro

tel.: +420 724 946 753
e-mail: simona.plimlova.sp@gmail.com
provozní doba dle objednávek
instagram @studios_simi

kosmetické ošetření
úprava a barvení obočí
prodlužování řas
laminace obočí
Lash lifting

Pánové a dámy,
nevíte si rady s vánočním dárkem? Inspirujte se nabídkou
mých služeb a přijďte si pro dárkový poukaz.
Ráda Vám s výběrem poradím.
Simona Plimlová
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Odpoledne se Strašickou Pohodovkou

Ve čtvrtek 28. 10. 2021 se v areálu Muzea Středních Brd
ve Strašicích uskutečnilo slavnostní odpoledne v rámci
oslav založení naší republiky. Během tohoto odpoledne
proběhlo odhalení pomníku dvěma strašickým rodákům,
Josefu Polívkovi a Bohuslavu Velvarskému. Byla pokřtěna
kniha s názvem „Přišli jsme ze Západu“, proběhla vernisáž výstavy se stejným názvem a na závěr odpoledne se
uskutečnil koncert Strašické Pohodovky ve velkém sále
Společenského domu. Koncert této oblíbené kapely byl
milým zpříjemněním slavnostního dne. Je pravdou, že sál
nebyl úplně zaplněn, ale známé a krásné písničky udělaly
radost všem, kteří na koncert dorazili. Těšili jsme se, že
Listopad 2021 – ROČNÍK XXVIII

kulturní akce se začínají znovu konat a že můžeme přinášet radost strašickým občanům i přespolním nadšencům.
Bohužel situace s pandemií se začíná znovu zhoršovat,
a tak můžeme jen doufat, že se to brzy zlepší a my se opět
sejdeme na dalším koncertu Strašické Pohodovky nebo
jiných kapel.
V pátek 19. listopadu v 17 hodin, by se měl uskutečnit koncert Hrádeckého Big Bandu ve velkém sále Společenského domu. Doufáme, že tato kulturní akce proběhne a my
se na vás již nyní budeme těšit.

strana 28

Knihovna Strašice
a Obec Strašice zvou na

HRÁDECKÝ
BIG BAND
Koncert se uskuteční
dne 19. listopadu v 17 hodin
ve Velkém sále Společenského domu
Strašice.
Na koncertě zazní známé swingové skladby 20. století.
Přijďte si poslechnout tradiční velký swingový orchestr!
Vstupné: dobrovolné
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Nebuďme lhostejní k přírodě kolem nás
Ochrana životního prostředí je v současném globalizovaném světě potřebná stále víc a víc. Klima Země se postupně mění a s následky těchto změn se potýká celosvětově
stále více lidí. Sucho, nedostatek pitné vody, vlny veder
následované přívalovými dešti a povodněmi, zemětřesení,
hurikány a tornáda….příroda nám nyní začíná vracet vše,
co jsme ji za desetiletí drancování vzali. Tyto změny se
přímo dotýkají nás všech. K odvrácení nejhorších dopadů
můžeme svým dílem přispět my všichni. Rozhlédněme se
kolem sebe a pomozme přírodě jakýmkoli způsobem, jaký
nás právě napadne – seberme odpadky, které někdo bezohledně vyhodil, zasaďme keř či strom, vyčistěme jezírko
či potůček …. každá drobnost se počítá….
Touto cestou bychom chtěli poděkovat skupince dobrovolníků, zvláště manželům Masárovým a Buršíkovým, kteří
se z vlastní iniciativy pustili do čištění léty zanedbaného
rybníčku v zahrádkách u Dukly.
Děkujeme 
Ing. Zdeňka Lazebníková, OÚ Strašice
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Obec Strašice Vás zve na tradiční

Rozsvícení vánočního stromu
25.11.2021 od 17 hodin
u obecního úřadu.
Vánoční koledy si můžete zazpívat spolu
se Strašickou Pohodovkou
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V

DIVIZE HOROVICE

Slavíkova 106, 262 23 Jince

Přijme pro oblast Brdy
TECHNIKA STAVEBNÍ VÝROBY
vzdělání stavebního směru
ŘIDIČE A OBSLUHU STAVEBNÍCH STROJŮ
A NÁKLADNÍCH VOZIDEL
ŘP sk. B,C, E ,T a profesní průkaz

TRAKTORISTU TĚŽEBNÍHO
A PĚSTEBNÍHO TRAKTORU
DŔEVORUBCE
LESNÍHO DĚLNÍKA
DO PĚSTEBNÍ ČINNOSTI

Více informací:
tel.:
737 226 511
E-mail: renata.pernegrova@vls.cz
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