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Nejstarší písemná zmínka o strašickém mlýnu pochází z roku 1547,
kdy měl být mlynářem „jakýsi Buryan“. Podobný zápis bychom našli i v obecní
kronice kde se praví, že: „Až do roku 1842 byl ve Strašicích pouze jediný mlýn,
nyní V. J. Mikulíka. Kdy byl postaven, není známo, ale pravděpodobno, že byl postaven
současně s hradem a obcí Strašickou, a že jest snad 1000 let starý.
Byl to to panský mlýn, který v neznámé době koupil již od panství Zbirožského Burian.“
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Zápisy z Rady obce č. 64/01/22 a č. 65/01/22, Zpráva Obecní policie Strašice, Zajímavosti ze ZŠ Karla Vokáče,
Informace z MŠ, Energetická politika státu (a obcí), Domácí dílna, Zahrádkářské okénko,
Informace z kultury, Obecní ples, Oznámení – skládka, Inzerce, Školní družina u hasičů,
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Zápis z Rady obce č. 64/01/22 (5. 01. 2022)
J. Hahner, M. Straka

I. Doklady a informace na vědomí

1.	Informace: RO byl předložen na vědomí zápis z jednání sněmu DSO Horní Berounka, povodí Klabavy ze dne
17. 12. 2021. Předmětem jednání bylo schválení rozpočtu
na rok 2022, projednání aktuálních projektů, atd. Zápis
bude zveřejněn na webu obce.

2.	Informace: RO byl předložen dopis, ve kterém Město Kryry děkuje za poskytnutý dar na řešení následků tornáda
v místní části Stebno.

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 759 m
a počtu 15 ks přípojek. Obdobná smlouva byla již schválena RO, avšak tato upravuje počet přípojek, tudíž původní
smlouva byla stornována.
RO schvaluje Smlouvu o podmínkách napojení,
o spolupráci a součinnosti při realizaci
plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní
č. 1000015104/2021/4000242341.

2.	Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci
přeložky – ČEZ Distribuce, a.s.

RO projednala návrh smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie. Jedná se o dvě přeložky vedení v lokalitě u hřiště a na pozemku p.č. 2002. Pro tyto lokality
je zpracován projekt na rekonstrukci místních komunikací.
RO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci
přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie č. Z_S14_12_8120083706. RO
schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci
přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie č. Z_S14_12_8120083704.

3.	Smlouva o omezení užívání nemovitosti
– SÚSPK

RO projednala návrh smlouvy o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚSPK. Smlouva upravuje podmínky pro
provedení příčného protlaku pod komunikací ve správě
SÚSPK za účelem rozšíření plynofikace obce.
RO schvaluje Smlouvu o omezení užívání
nemovitosti ve správě SÚSPK (pozemek p.č. 1920
v k.ú. Strašice).
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4. Smlouva o souběžném užívání

RO projednala návrh smlouvy o souběžném užívání mezi
Ministerstvem obrany a Obcí Strašice. Smlouva upravuje
podmínky využívání služební střelnice v Plzni pro potřeby
Obecní policie Strašice. Užívání střelnice je sjednáno jako
bezúplatné.
RO schvaluje Smlouvu o souběžném užívání
č. 6440-MVP6-2021-007.

5. Cenová nabídka – INGVAMA

RO projednala cenovou nabídku na zpracování projektových prací a objednávce hydrologických dat z důvodu
realizace zatrubnění části vodního toku v Koutě. Cena
za zpracování činí 67.700,– Kč.
RO schvaluje cenovou nabídku společnosti
INGVAMA na zpracování projektových prací
na zatrubnění části vodního toku za cenu 67.700,– Kč
bez DPH.

6. Žádost o vyjádření

RO projednala žádost o vyjádření ohledně toho, kdy bude
provedena rekonstrukce bezbariérového přístupu a schodiště pro terasu u bytového domu č.p. 594. Dále se žadatel dotazuje na možnost zřízení věcného břemene vstupu
na uvedenou terasu a možnost zřídit vrátka k této terase,
aby byl zamezen v nočních hodinách neoprávněný vstup.
RO konstatuje, že oprava schodiště včetně dalších úprav
proběhne dle finančních možností obce. Zřízení věcného
břemene se v tomto případě nepředpokládá, neboť se jedná o veřejně přístupný pozemek.
RO bere na vědomí žádost č.j. 1413/21.

7.	Plán zvýšení tělesné zdatnosti
– Obecní policie Strašice

RO projednala předložený plán zvýšení tělesné zdatnosti a výcvik ve střelbě pro Obecní policii Strašice. Střelby budou probíhat každý měsíc v trvání 3 hodiny, každý
strážník musí absolvovat výcvik v bazénu v délce 2 hodin.
Dále bude strážníkům hrazeno očkování proti encefalitidě,
chřipce, žloutence a Covid-19.
RO schvaluje Plán zvýšení tělesné zdatnosti dle
návrhu Obecní policie Strašice.
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8.	Návrh na zrušení vyhrazeného
parkovacího místa

RO projednala na základě předloženého úředního záznamu obecní policie návrh na zrušení vyhrazeného parkovacího místa pro vozidlo RZ KTJ 6020. Uvedené vozidlo vyhrazené parkovací místo nevyužívá a dlouhodobě parkuje
mimo toto vyhrazené místo. Situace byla řešena s majitelem vozidla a bylo mu sděleno, že pokud dané místo nebude využívat, bude navrženo zrušení vyhrazeného parkovacího místa. Kontrolou bylo zjištěno, že majitel vozidla
stále parkuje mimo vyhrazené parkovací místo.
RO bere na vědomí úřední záznam OPS-1/2022. RO
schvaluje zrušení vyhrazeného parkovacího místa
dle návrhu OPS.

9.	Žádost o zřízení vyhrazeného parkovacího
místa – č.j. 10/22

RO projednala žádost o zřízení vyhrazeného parkovacího
místa u domu č.p. 497 pro vozidlo RZ 2P9 6617. Žadatel
předložil rovněž platný průkaz ZTP.
RO schvaluje žádost č.j. 10/22.

11.	Nabídka na servis veřejného osvětlení

RO projednala nabídku na servis veřejného osvětlení společností HRM GROUP, spol. s r.o. Zaměstnanec
obce, který měl toto na starosti, odešel ke konci roku
2021 do důchodu, tudíž je třeba zajistit servis VO externí firmou. Společnost bude provádět pravidelnou kontrolu VO a zajistí případné opravy VO. Měsíční náklady činí
9.800,– Kč bez DPH, v případě oprav bude účtována cena
500 Kč/hod. a materiál dle platných cen.
RO schvaluje Servisní smlouvu se společností
HRM GROUP, spol. s r.o. ohledně zajištění provozu
veřejného osvětlení.

12. Termíny jednání ZO Strašice

RO projednala termíny jednání ZO Strašice v roce 2022.
RO navrhla, aby jednání ZO Strašice byla v termínech
24. 2., 21. 4., 23. 6. a 15. 9. RO se bude scházet zpravidla
každých 14 dní.
RO schvaluje termíny jednání ZO Strašice v roce
2022 ve dnech 24. 2., 21. 4., 23. 6. a 15. 9.

10.	Žádost o obnovení nájemní smlouvy – č.j. 8/22

RO projednala žádost o prodloužení nebo obnovení nájemní smlouvy na byt v č.p. 450. Žadateli byla doručena
výpověď z důvodu neplacení nájemného. Žadatel uvádí,
že veškerý dluh uhradí do konce února.
Dle sdělení správce BF žadatel nikdy nájem nehradil včas,
současný dluh činí 13.453,– Kč.
RO neschvaluje žádost č.j. 8/22.
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Zápis z Rady obce č. 65/01/22 (19. 1. 2022)
J. Hahner, M. Straka

I. Doklady a informace na vědomí

1.	Informace: RO byl předložen na vědomí zápis z jednání
valné hromady Vodohospodářského sdružení Rokycanska ze dne 14. 12. 2021. Projednána byla ceny vody pro
jednotlivé obce (Strašice 57,05 Kč/m3 bez DPH), dále

bylo projednáno plnění plánu investic a plán investic
na rok 2022. Rovněž byl projednán návrh na transformaci společnosti. Zápis bude zveřejněn na webu obce.

II. Projednáno
1.	Dodatek č. 7 k pojistné smlouvě o pojištění
majetku a odpovědnosti za škodu

RO projednala návrh dodatku č. 7 k pojistné smlouvě o pojištění majetku a odpovědnosti za škodu. Dodatkem byly
upraveny pojistné částky u pojištěných nemovitostí na základě aktualizace příloh. Nově byl zřízen limit plnění pro
riziko vandalismu. Celkové pojistné včetně všech změn
bude činit 282.456,– Kč.
RO schvaluje Dodatek č. 7 k pojistné smlouvě
č. 1540762208 o pojištění majetku a odpovědnosti
za škodu – Region.

2.	Cenová nabídka – elektronická úřední deska

RO projednala cenovou nabídku na instalaci elektronické
úřední desky od společnosti Galileo. Jedná se o elektronické zařízení, které plně nahrazuje standartní úřední desku, která je umístěna u budovy OÚ. Cena za zařízení se
pohybuje od 269 tis. Kč do 299 tis. Kč dle délky zvolené
záruky. Zařízení lze také pronajmout a hradit měsíční platby. Elektronická úřední deska je plně propojena s webovými stránkami obce.
RO bere na vědomí cenové nabídky společnosti
Galileo Corporation s.r.o. ohledně umístění
elektronické úřední desky. RO schvaluje pořízení
elektronické úřední desky se záruční dobou 5 let
od společnosti Galileo Corporation s.r.o.

3.	Ceny smluvních nájmů – Kulturní odbor
OÚ Strašice

RO projednala návrh nových cen smluvních nájmů
na kulturní zařízení ve Společenském domě Strašice.
Pro komerční využití sálu je navrženo nájemné ve výši
4.000,– Kč/den v letním období, 4.500,– Kč/den v zimním
období, nekomerční využití 2.000,– Kč/den a 2.500 Kč/
den. V případě schválení bude ceník zveřejněn na webu
místní knihovny.
RO schvaluje smluvní nájmy kulturních zařízení
Obce Strašice dle návrhu KO OÚ Strašice s platností
od 1. 6. 2022.

4.	Žádost o povolení akce

RO projednala žádost o povolení akce „Koupák vítá léto“
v termínu 18. 6. 2022. Akce bude probíhat dne 18. 6. od 10
hodin a ukončena bude dne 19.6. ve 3 hod. Žadatel rovněž požádal o finanční podporu ve výši 10.000,– Kč
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na ozvučení akce, dále požádal o posekání areálu a přistavení kontejneru na odpady.
RO schvaluje žádost č.j. 33/22, kromě zkrácení doby
nočního klidu do 3:00 hod.

5.	Zpráva z jednání Bytové komise

RO projednala zprávu z jednání Bytové komise ze dne
12. 1. 2022. Komise doporučila přidělit byt 2+1 v č.p.
449 panu T. Hahnerovi. Příští jednání komise proběhne
16. 2. 2022.
RO schvaluje přidělení bytu dle doporučení Bytové
komise ze dne 12. 1. 2022.

6.	Zápis z jednání Komise pro občanské záležitosti

RO projednala zápisy z jednání Komise pro občanské záležitosti ze dne 30. 11. a 20. 12. 2021. Komise na svém
jednání zhodnotila setkání seniorů, které bylo dle hodnocení komise poměrně úspěšné. Dále se komise zabývala
přípravou blahopřání pro jubilanty v měsíci prosinci.
RO bere na vědomí zápisy z jednání Komise pro
občanské záležitosti ze dne 30. 11. a 20. 12. 2021.

7.	Cenová nabídka – OKNOPLASTIK s.r.o.

RO projednala cenovou nabídku na výměnu vchodových
dveří u bytového domu č.p. 553, nahrazení stávajících luxfer a výměnu oken ve sklepě. Cena za výměnu vchodových dveří a nahrazení luxfer činí 102 tis. Kč. Cena za výměnu sklepních oken činí 57 tis. Kč.
RO schvaluje cenové nabídky společnosti
OKNOPLASTIK s.r.o. č. N212127 a č. N212127A.

8.	Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu
obce Strašice v roce 2022

RO projednala znění pravidel pro poskytování dotací
z rozpočtu obce na rok 2022. Pravidla vymezují, jak o dotaci žádat, na co je dané prostředky možné využít a jakým
způsobem probíhá vyúčtování a případná kontrola. Žádosti o dotaci na rok 2022 bude možné podávat v termínu
od 1. 3. 2022 do 31. 3. 2022, žádosti je třeba podat na předepsaném formuláři, který je dostupný na Finančním odboru OÚ Strašice nebo na webových stránkách obce. Pravidla budou zveřejněna na webu obce. Je vhodné, aby se
s nimi všichni žadatelé seznámili.
RO schvaluje Pravidla pro poskytování dotací
z rozpočtu obce Strašice v roce 2022.
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9.	Rozpočtové opatřené obce Strašice

RO projednala Rozpočtové opatření obce Strašice č. 112021 a č. 12-2021. Rozpočtové opatření č. 11-2021 upravuje výdaje a příjmy k 31. 12. 2021. Rozpočtové opatření č.
12-2021 zahrnuje pokrytí schodku rozpočtu obce ve výši
3,712 mil. Kč z přebytku hospodaření v minulých letech.
RO schvaluje Rozpočtové opatření obce Strašice
č. 11-2021. RO schvaluje Rozpočtové opatření obce
Strašice č. 12/2021.

10.	Zápis z jednání Komise životního prostředí

RO projednala zápis z jednání Komise životního prostředí
ze dne 5. 1. 2022. Komise na svém jednání projednala
kontrolu náhradní výsadby a údržbu dřevin v obci. Komise dále vznesla podnět k opravě a zpevnění komunikace
z Kouta k vodojemu.
RO konstatuje, že případná oprava komunikace bude zahrnuta do rozpočtu obce na rok 2022.
RO bere na vědomí zápis z jednání Komise životního
prostředí ze dne 5. 1. 2022.

11.	Žádost o pronájem sálu – P. Pech

RO projednala žádost o pronájem sálu ve Společenském
domě Strašice dne 16. 4. 2022 za účelem uspořádání rodinné oslavy.
RO schvaluje pronájem sálu ve Společenském domě
Strašice dle žádosti č.j. 66/22.

12.	Žádost o stanovisko – R. Nováková

RO projednala dopis ohledně problému, kterým je zapáchající kanalizace v budově č.p. 513. Zápach v domě je
v některých obdobích nesnesitelný, s problémem se setkal
již bývalý vlastník, problém se údajně objevil po vybudování nové kanalizace.
RO konstatuje, že daná situace bude projednána s odbornou firmou, neboť tento problém se vyskytuje ve více
lokalitách.
RO bere na vědomí dopis č.j. 70/22.
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13.	Žádost o odkoupení části pozemku – P. Synková

RO projednala žádost o odkoupení části pozemku p.č.
1942 v k.ú. Strašice. Pozemek sousedí s pozemkem žadatelky a ráda by část pozemku využila pro svoji potřebu.
RO konstatuje, že neuvažuje o prodeji tohoto pozemku.
RO neschvaluje žádost č.j. 40/22.

14.	Souhlas s umístěním zařízení – ARENIS s.r.o.

RO projednala žádost o možnost umístění přijímacího
zařízení pro internetové služby na dům č.p. 461. Zařízení
by sloužilo pro stávajícího zákazníka, který se do domu
přistěhoval. Zařízení by bylo umístěno na stožáru na střeše této budovy, rozvody do bytu budou vedeny kabelem,
veškeré práce budou provedeny na náklady poskytovatele připojení.
RO neschvaluje žádost č.j. 61/22.

15.	Zavedení pečovatelské služby – č.j. 64/22

RO projednala návrh na zavedení pečovatelské služby
– dovoz obědů pro žadatele, který potřebuje pomoc druhé osoby.
RO schvaluje zavedení pečovatelské služby dle
návrhu č.j. 64/22.

16.	Dodatek č. 8 smlouvy o provozování
sběrného dvora

RO projednala návrh dodatku č. 8 smlouvy o provozování
sběrného dvora se společností Rumpold – R Rokycany
s.r.o. Dodatkem smlouvy jsou upraveny ceny za provozování sběrného dvora a ceny za likvidaci jednotlivých odpadů.
RO schvaluje Dodatek č. 8 smlouvy o provozování
sběrného dvora se společností Rumpold – R
Rokycany s.r.o.
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Vyhodnocení – informační zpráva
za měsíce prosinec 2021 a leden 2022
Za měsíce prosinec 2021 a leden 2022 řešila
OPS tyto přestupky:
Doprava:

46 × přestupek, řešeno
v příkazním řízení (rychlost,
zákazové značky, CHKO)

Vážení občané,
v únorovém výtisku měsíčníku Barňák bych
Vás chtěl seznámit s událostmi za uplynulé
2 měsíce z pohledu Obecní policie Strašice

Veřejný pořádek

39 × oznámení odboru
dopravy

Veřejný pořádek:

4 × přestupek

Občanské soužití:

2 × přestupek

Proti majetku:

4 × přestupek – 1× TČ
krádeže

OZV č.2/2012:

3 × přestupek,
1× odchyt prasete

OZV č.2/2015:

2 × přestupek

OZV č.2/2017 (odpady):

2 × přestupek

Nález věci:

2 × klíče, 1 × mobilní telefon

Ověřování pobytu, pověsti:

6×

Řešení stížnosti občanů:

3×

Součinnost s PČR OO Hrádek:

9×
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Odkládání nepotřebného materiálu ke kontejnerům v sídlišti
na Huti (Gumídkov) – dřevěná plovoucí podlaha,10 ks plastových pytlů s polystyrenem, které odložily cizí firmy. Stále
dochází ve všech sídlištích u kontejnerů na papír i na plasty
k odkládání těchto druhů odpadu mimo kontejnery. Důvodem je, že otvor je zaplněn, a tudíž je kontejner plný. Občané
tím pádem odkládají mimo – stačí ale jenom papír / plast
trochu zmáčknout.
Toto jsou ukázky, jak někteří občané páchají přestupky proti
veřejnému pořádku o odpadech a kazí tak vzhled obce. Dva
přestupky byly vyřešeny pokutou a přestupci byli zjištěni pomocí kamerového záznamu.
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Proběhly oslavy Silvestra a Nového roku 2022. Až na pár
výjimek proběhlo vše bez problémů a bez zranění od pyrotechniky. U třech mladistvých byla zjištěna pyrotechnika
a byla jim odebrána. Občany jsme žádali, aby při manipulaci
s pyrotechnickými prostředky dodržovali zásady bezpečnosti, místa pro používání a neohrožovali zdraví své, jiných
osob, zvířat a ani majetek. Povinností každého je úklid, tedy
likvidace použitých pyrotechnických prostředků do sběrných
odpadních nádob a nenechat je na volném prostranství,
protože by se dopouštěli přestupku proti veřejnému pořádku, a to zanedbáním povinnosti úklidu, nebo znečištěním
veřejného prostranství. Části pyrotechniky se bohužel ještě
4. ledna nacházely na veřejném prostranství, i když většina
byla uklizena Zase šlo jen o výjimky, kterým úklid nic neříká
– konkrétně na bývalém nástupišti v kasárnách.

Trestná činnost
Neznámý pachatel poškodil
venkovní zvonky na domu
Strašice 685 v kasárnách
– škodu majitelka vyčíslila
do 10.000 Kč.
Došlo ke krádeži 9 ks radiátorů v budově v kasárnách
neznámým
pachatelem,
po kterém se pátrá, a je zde
podezření z trestné činnosti
– nedovolený vstup do cizího
objektu a krádež.

U bývalého psince však pachatel s dávkou posilňujícího alkoholu vytrhnul (poškodil) plastový koš s obsahem odpadků
a vhodil jej do příkopu.

Doprava
Z hlediska bezpečnosti řidičů na pozemních komunikacích a prevence ohrožování dalších účastníků silničního
provozu v tomto zimním období, kdy povrch vozovky je
nebezpečně kluzký vlivem napadaného sněhu, je nutné
přizpůsobit rychlost vozidla povaze stavu komunikací !
Došlo již k několika dopravním nehodám bez vážného
zranění.
Apelujeme zvláště na cyklisty, aby při zhoršené viditelnosti byli osvětleni jak vpředu, tak vzadu a měli
reflexní prvky.
V neposlední řadě doporučujeme chodcům používání
reflexní prvků, které je ochrání před střetem s vozidly.
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 mladší 15 let přítomnost jednoho z rodičů (Info: 371 585 731). Tato služba pro občany je zdarma.
Ing. Frajt Luboš, velitel Obecní policie Strašice
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Zajímavosti ze Základní školy Karla Vokáče
Strašice za měsíc leden
Pythagoriáda prezenčně i online

Beseda o Brdech na prvním stupni

Beseda o Brdech

Pythagoriáda

Počátkem listopadu bylo několik nadějných a talentovaných žáků 2. stupně připraveno vyřešit během šedesáti
minut 15 zapeklitých úloh z matematiky. V tomto školním kole již 44. ročníku Pythagoriády měli soutěžící nejen zúročit své matematické vědomosti a dovednosti, ale
hlavně na maximum zapojit logické myšlení. A opravdu se
snažili ze všech sil.
Ze školního, prezenčně konaného kola vzešli 2 úspěšní
řešitelé, kteří se počátkem prosince zúčastnili okresního
kola Pythagoriády. Z důvodu protiepidemických opatření
tato část soutěže probíhala online.

V pátek dne 14. ledna navštívila naši školu paní Ivana
Polívková, knihovnice z Městské knihovny Rokycany. Pro
naše nejmenší školáky měla připraveny besedy na téma
“Fabián – vládce Brd“. Celý program byl zaměřen na poznávání místa, ve kterém žijeme, krás přírody, které nás
obklopují, ale i na zvířenu, jež máme možnost v brdských
lesích spatřit.
Žáci zhlédli spoustu fotografií a vyslechli ukázky literárních děl autorů pro děti, jimž se Brdy a život v nich staly
literárním námětem, jako např. K. Vokáče, J. Kahouna a L.
Krejčíkové-Praumové. Jak vypadá brdská vločka, kdo je
Fabián a kde má své lože už žáci 1.A a 2.A také dobře
vědí.
Mgr. Zuzana Andrlíková

Martin Kocábek, úspěšný řešitel kategorie 6. ročníků, zasedl před monitor počítače 7. prosince a Barbora Stryalová, úspěšná řešitelka kategorie 8. ročníků, o den později.
Opět bylo nutné vyřešit 15 úloh v časovém limitu šedesáti
minut. Po technické stránce a za dodržení pravidel soutěže proběhlo vše bez problémů.
V konečném hodnocení okresního kola se Martin Kocábek dělil o 7. – 8. místo a Barbora Stryalová o 7. – 9. místo.
Našim želízkům za vzornou reprezentaci školy mnohokrát
děkujeme!
Mgr. Pavlína Dostálová Zechovská a Mgr. Olga Škardová
Únor 2022 – ROČNÍK XXIX
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Návštěva Muzea Středních Brd

Návštěva divadelního představení
V pondělí dne 17. ledna navštívily třídy 4.A a 5.A Divadlo
Alfa v Plzni. Návštěvu provázela přísná organizační opatření, aby se nemísily různé školy. Na programu byla činohra prokládaná zpěvem na motivy známé filmové předlohy „Tajemný hrad v Karpatech“.
Představení trvalo hodinu a děti tento kulturní počin přijaly
s nadšením.Návštěva divadla se plánuje i pro další ročníky školy.
Mgr. Anna Šauflová

Návštěva muzea

V pondělí dne 17. ledna navštívila třída 9. B Muzeum
Středních Brd Strašice, kde proběhla komentovaná prohlídka zaměřená na výstavu „Přišli jsme ze západu“.
Tato výstava je věnovaná dvěma strašickým rodákům
– Josefu Polívkovi a Bohuslavu Velvarskému. Oba navštěvovali strašickou školu, kde je učil Karel Vokáč, a v době
druhé světové války se zúčastnili bojů v severní Africe
u Tobruku a v roce 1944 také u Dunkerku.
O těchto událostech a životních osudech obou hrdinů zasvěceně hovořil pan Mgr. Tomáš Makaj. O den později
stejnou návštěvu absolvovala v rámci výuky dějepisu také
třída 9. A.

Lyžařský kurz osmých ročníků
Druhou lednovou neděli vyrazili žáci osmých ročníků
za sněhovou nadílkou do šumavského lyžařského střediska na Špičáku. Konečně tak mohli trávit dny na horách
v rámci lyžařského výcviku, na který se těšili a který se
minulý rok z důvodu uzavření lyžařských areálů nekonal.
Naším přechodným bydlištěm se na šest dní stal hotel
Kolibřík, kde jsme se v nedělních odpoledních hodinách
ubytovali. Hned druhý den ráno jsme nazuli lyžařské boty
a lyže a šli sbírat první zkušenosti na malou sjezdovku

Mgr. Petr Šilhánek

Děti ze školní družiny pečují o ježečka
Ježečka jsem našla venku jednoho mrazivého rána, když
jsem šla do školní družiny. Pojmenovali jsme ho s dětmi
Miloš podle svátku v kalendáři, který ten den zrovna byl.
Později jsme zjistili, že jsme se o týden spletli, ale jméno
Miloš mu už zůstalo. Až ho pěkně vykrmíme a bude teplo,
vypustíme ho na jaře zpět do přírody.
Eva Krajdlová

Ježeček
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vedle hotelu. Tam se kluci a dívky rozdělili podle svých
lyžařských schopností do tří družstev, a protože sněhové
podmínky byly naprosto ideální, nic nebránilo tomu začít
s upevňováním dovedností a návyků oblíbeného sportu
– lyžování. Ti zkušení se po několika rozcvičujících jízdách vydali do areálu na Špičáku a začátečníci se postupně seznamovali s technikou sjíždění. Už po prvním dnu se
mnohým z nich dařilo udělat velké pokroky, a tak odpoledne už někteří začátečníci zvládali sjíždět mírnější svah
na sjezdovce.
Sněhové podmínky i počasí byly po celý týden tak perfektní, jako bychom si je objednali. Ráno i odpoledne jsme
stále zdokonalovali techniku sjíždění a užívali si nádherné
výhledy do okolí, které nám vrcholky sjezdovek poskytovaly. Pedagogové se střídali u jednotlivých družstev a děti
tak mohly od každého z nich “nasát“ něco specifického
a poučit se z jejich lyžařských zkušeností. Po večerech
jsme se setkávali u společných aktivit, kde se žáci seznamovali s důležitými informacemi a kde se také oceňovaly dobré skutky či zajímavé výkony. Společně jsme
také zhlédli videa a fotky, které během dne učitelé nafotili

a natočili a nad kterými jsme se pak při promítání skvěle
bavili a zároveň se z nich poučili. Kluci a holky si užívali
společné chvíle a bavili se hrami a společnými aktivitami.
Speciálním a trochu jiným dnem byla středa, kdy všechna
družstva vyrazila na celodenní výlet na běžky. Po náročnějším stoupání do kopce na Hofmanky jsme nazuli běžky
a nádhernou krajinou se potom už, víceméně po vrstevnici, oddávali další, pro mnohé nové, zimní aktivitě – běžeckému lyžování. Sníh se třpytil v paprscích slunce, které
nás ohřívaly v mrazivém dni a spolu s endorfiny z pohybu
nám vytvářely veselou náladu. Po patnácti kilometrech
jsme se vrátili do Železné Rudy, kde jsme si prohlédli město a vláčkem se pak vrátili zpátky na Špičák.
Celých šest dní uteklo jako voda, a tak se nám v pátek
odpoledne moc nechtělo odjíždět od všech těchto skvělých zážitků, které jsme si ale odváželi s sebou v našich
myslích zpátky do naší brdské vísky. Na tu jsme se vlastně
také těšili, stejně jako na rodiče, kteří nás ve večerních
hodinách s radostí vítali.
Mgr. Pavla Hrazdilová

Lyžařský výcvik
Únor 2022 – ROČNÍK XXIX
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S pohádkou nám není zima
Vstup do nového kalendářního roku 2022 se ve všech třídách strašické školky nesl v duchu zlatých korun a dlouhých plášťů králů Kašpara, Melichara a Baltazara. Se
třemi králi jsme putovali pouští, viděli jsme znamení na obloze a zpívali známou koledu. Poté, co byl Ježíšek obdarován, jsme Vánoce uspali a probudíme je zas s dalším
adventem.
Další lednové týdny se pro všechny třídy staly vstupní branou do světa pohádek, s kterými budou děti trávit svůj čas
i v následujícím období. V Kytičkách prožívají příběh jedné
opuštěné boudy, budky, která, jak se zdá, nezůstane dlouho prázdná. V Beruškách se bude sedm trpaslíků starat
o jednu půvabnou Sněhurku. Nebo ona o ně? ☺U obou
předškolních tříd, Koťat a Sluníček, se v několika týdnech
stihne otočit úplně celý rok s Dvanácti měsíčky. I když
za okny řádí mráz, nás s pohádkou ruce nezebou.

Berušky

Zuzana Stupková

Koťata

Kytičky
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Obec Strašice Vás zve na
tradiční

OBECNÍ
PLES
Hraje hudební skupina

5. března 2022
20,00 hodin
Velký sál společenského
domu Strašice
Předprodej:
Místní knihovna Strašice
tel: 371 793 400
Email: info@knihovnastrasice.eu
VSTUPNÉ: 100,-

Únor 2022 – ROČNÍK XXIX

strana 12

Energetická politika státu (a obcí)
Ing. František Nerad– důchodce
Televize, noviny, sociální sítě a dokonce i lednový Barňák
jsou plné informací o problémech s energetickou situací.
Nás důchodců, se to dotýká docela dost. Je pravda, že se
bývalá vláda chlubila jak nám zvýšila důchody, nicméně
svojí energetickou politikou nám z nich zase podstatnou
část vzala. Vzhledem k tomu, že jsem se živil a dosud
trochu vylepšuji důchod projektovými pracemi, dá se ta
současná situace, sice s odřenými zády, snést. Navíc mě
projektování naučilo předvídat v dostatečném předstihu.
Jenže nejen v naší obci, ale v podstatě v celém světě žije
spousta lidí, kteří jsou na tom podstatně hůř a jim pomoc
jaksi nepřichází, respektive přichází formou, jako v lednovém Barňáku či dalšími webovými kanály. Navíc mnohdy
nepřesnými (viz vedlejší materiál z Barňáku, který převzal
starý materiál MPO ČR – kde je například ještě uvedeno,
že je či bude nulová DPH z energií a plynu, což dnes už
není pravda)! Nějak si vlády i představitelé obcí neuvědomují a nijak neevidují, zda se tyto informace dostaly či
dostanou ke všem, kterých se to týká a zda jsou schopní
s těmi informacemi nakládat.
Představitelům mnoha obcí, ale i ministerstev a úřadů
chybí zpětná vazba a některým navíc ještě empatie k nepříjemně postiženým.
Pravda i na straně těch postižených jsou mnohé chyby,
které si sami zavinili, ať už vlastními chybami, či chybami
jejich bezprostředního okolí (věření dezinformacím, špatným odhadem svého postavení, nevhodným rozhodnutím
a mnoha dalšími věcmi). Mnoho těchto rad počítá s tím,
že každý občan má přístup k internetu, je schopen se tam
orientovat, že má poslední model mobilu atd. Ale tak to
skutečně není.
Z vlastní zkušenosti vím, jak to probíhalo, protože jsem byl
zákazníkem Bohemia energy a nebyla to žádná procházka
rájem. Pravda hned 14.10. 2021 mě tato firma informovala,
že se mnou končí a přebírá mě ČEZ, jako DPI. Mám v živé
paměti vystoupení tehdejšího supermana a dvojministra K.
Havlíčka, že to není žádný problém a DPI se o nás postará.
Bohužel neřekl jak. Ukázalo se, že špatně a draho, takže to
nebyl „žádný problém“, ale hodně velký problém.
Mě však tato informace vyprovokovala hned si jít ofotit stav elektroměru a rozhodnutí dělat to každý měsíc
ve stejné době. No a hned další rozhodnutí bylo změnit
a zlevnit vytápění svého domu, protože to je můj největší
problém. Vzhledem k mému věku i stavu po operaci jsme
přešli předloni na elektrické vytápění. Okamžitě jsem nechal zrevidovat svůj kotel na uhlí a komín a objednali jsme
pelety, protože už dávno jsme instalovali kotel, který to
umožňuje a je ekologický.
Únor 2022 – ROČNÍK XXIX

Okamžitě jsme začali hledat nového dodavatele elektřiny
(naštěstí jsem v dávné minulosti Strašic, kdy vedení obce
přesvědčovalo občany o výhodách plynu, nepřešel na vytápění plynem a zakoupili jsme univerzální kotel). Jenže
pokud něco má monopol, lze se nadát pouze nevýhod či
podivností. Konkrétně jsem třeba podepsal 1. listopadu
po osmihodinovém stání ve frontě novou smlouvu s ČEZ
na dodávky elektřiny. Jen pro zajímavost Bohemia energy chtěla měsíční zálohy 7 000,– Kč a ČEZ to zvednul
na 10 000,– Kč a to jsem se nedozvěděl, jaké jsou ty letákem slibované „snížení zálohy v režimu DPI“. V prosinci
přišlo vyúčtování DPI od 14.10. do 23.11. (přestože jsem
podepsal novou smlouvu už 1.11. !?) ve výši 26 000,– Kč,
což je něco přes 4 000,– týdně. No nevím, ale každá
smlouva, podle mě, platí ode dne podpisu. Tak nevím, zda
už ČEZ spoří na Dukovany, nebo místo zvýšení daní převede do státního rozpočtu peníze z šílených cen elektřiny.
Jenže s tím už nic nenadělám, prostě zaplatím víc peněz
státní firmě, která si to pak převede nějakým Rozpočtovým opatřením do státního rozpočtu a hotovo. Také už
docela chápu, co jsem si přečetl na poslední stránce toho
lednového Barňáku. Myslím, že jsem na to dost přispěl,
ale nikdo mi neděkuje. Je nás už víc než milion.
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Naštěstí jsem tedy dostal pelety a zatopil v univerzálním
kotli, za cca 6 000,– Kč měsíčně, takže doufám, že mi
ČEZ část peněz z mé bezúročné půjčky 120 000,– Kč/rokjim, vrátí. V televizi nám všichni vysvětlovali, jak se překotně dělají opatření, aby nás všechny, zejména důchodce,
ochránili atd. No myslím, že to je pouze můj med namazaný kolem nenasytné huby monopolu.
V Barňáku mi také ERÚ poradil, abych si zašel na radnici
za starostou, že mi pomůže „problém řešit“. Ten kdo tohle napsal je hodně velký mimoň!
Nevím, jak by to dopadlo, kdyby nás přišlo denně za starostou na radnici 10 – 15. Myslím, že by stačilo 5 a byl by
z toho další problém. O zavolání ani nemluvím. Co bych
se asi tak dozvěděl? Navíc přijdu ve čtvrtek na radnici platit odpady a na zamčených dveřích se dočtu, že se se
mnou nebude nikdo bavit, jen v pondělí, ve středu a v pátek. Kde jsou ty časy, kdy byla radnice otevřená pět dnů
v týdnu od rána do večera a někdy i v sobotu. Nevím, ale
pokud byl už vloni zrušen nouzový stav, tak toto znepřístupnění radnice už by snad nemuselo být. Ale nechci se
hádat, nejsem si jistý, zda je toto opatření v pandemickém
zákoně a nechci to hledat.

No a další důležitá věc pro tuto situaci. Pokud si vzpomenete na dvoje komunální volby po roce 2010, tak jsme doporučovali, aby na radnici byla ustavena sociální komise
a bylo zavedeno komunitní plánování, které má pokrývat
právě takovéto průšvihy, jako je energetická krize a její
dopady na sociálně slabší občany. Každému soudnému
člověku je jasné, že hraběcí rada z nadřízených orgánů
a organizací, že nám všem poradí starosta, je prostě kravina a není to ani jeho náplň práce. Ten má řídit a přibližovat svým spoluobčanům konkrétní pomoc pro konkrétní
občany, o kterých přes komunitní plánování v sociální komisi prostě ví. Doufám, že vznik sociální komise (řekl bych
po současných zkušenostech) dokonce výboru, budou mít
na podzim všechny kandidující strany a budou se předhánět, kdo sociálně slabším lidem poskytne lepší služby. Doufám, že současná situace by se už ve Strašicích
nemusela opakovat, ale vím, že samo se to nevyřeší. Ti
Japonci „Samo“a „Seto“tady prostě nejsou a jsme to my,
jednotliví občané, kteří to musí vyřešit. Jen musíme chtít
něco dělat a ne jen čekat, až to za nás někdo odpracuje
a my to dostaneme a ještě k tomu „ve slevě“. Řekl bych,
že podle současné situace v celém světě ještě není všech
problémů konec a ty sociální komise ve městech a obcích
budou mít dost práce. Myslet si,
že sice byly ve volbách zvoleny do Parlamentu demokratické
strany a MPSV ČR to za všechny
lidi vyřeší je prostě blbost. Do podrobností pro jednoho človíčka to
nebude řešit ani nikdo na Krajském úřadu a už vůbec ne starosta v každé obci. Právě na tyto
situace se v naší zemi vyvinulo
a dále vyvíjí komunitní plánování.
Ve Strašicích se bohužel odmítá.
(Pro článek byly použity skeny
z Barňáku 1/2022)
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Domácí dílna – radost i nebezpečí
O Češích se říká, že jsou národem chalupářů a kutilů. Kutění
a domácí údržba se ale neobejde bez nějakého nářadí, nástrojů, materiálu a hlavně místa.
A čím větší záliba, tím víc nářadí
a víc místa je zapotřebí. Ne každému se poštěstí mít dostatek
prostoru pro svoji zálibu a tak
někdy musí postačit nějaký
kout, sklepní koje, garáž či zahradní domek. Někteří šťastlivci, zejména na vsích, mají i svoji
opravdovou dílnu.
Ať pouhý kout ve sklepě nebo dílna, jsou
zdrojem radosti i různých nebezpečí.
Profesionální výroba se odehrává podle přísných bezpečnostních předpisů,
jejichž dodržování se často kontroluje.
Toho se domácí kutilové obávat nemusejí a často je zanedbávají. Někdy z nutnosti, někdy z lenosti. Je tu opravdu široká škála možností, jak ublížit sobě či
ostatním nebo jak ohrozit své okolí výbuchem, požárem či otravou. Různé stroje
hrozí mechanickým úrazem, svářečky,
brusky, horkovzdušné pistole mohou
způsobit požár, ředidla, barvy, rozpouštědla či jiné chemikálie bývají velmi hořlavé až výbušné. A zahrádkáři pracují
s nejrůznější chemií pro ochranu rostlin
nebo bojem proti škůdcům. Je spousta
možností, jak se něco může „zvrtnout“
a nešťastně skončit. Není jednoduchá
rada, jak provozovat své dílny bezpečně. Základní pravidla se, ale nechají
snadno odvodit ze zamyšlení „co kdyby“. Plechovky se mohou zvrhnout, kam
nechceme, jiskry odlétnout do hoblin či
zbytků benzínu po mytí a chytat padající
dobíhající pilu nemusí být dobrý nápad.
Nebezpečí je nepřeberné množství. Snažme se ho proto co nejvíce zmírnit. Udržujme ve svých hobby království pořádek, mějme na pracovním stole dostatek místa,
nespěchejme, ze strojů nesundávejme kryty, větrejme
a v neposlední řadě mějme na dosah hasicí přístroj. Používejme brýle, rukavice a další doporučenou ochranu.
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Ilustrační fotografie z veřejně dostupných zdrojů

O ohni se říká, že je dobrý sluha, ale zlý pán. Obdobně
můžeme vidět i svoje dílny a koutky. Když je vše dobré,
je radost něco tvořit a vyrábět. Pokud, ale něco nevyjde,
škody mohou být obrovské, následky na zdraví doživotní
a neopatrnost při své zálibě může být zaplacena i životem. Prosím tedy, buďte opatrní.
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Zahrádkářské okénko
Vývoj a význam zahrádkářské činnosti. V tomto článku a dvou dalších pokračováních si připomeneme vývoj a význam zahrádkářské činnosti a návazně boj o přijetí „Zákona o podpoře zahrádkářské činnosti č. 221/2021 Sb.“, zjednodušeně „Zahrádkářský zákon“, který trval 20 let.
Zahrádkářská činnost má na území České republiky, resp.
jejích právních předchůdců, dlouhou tradici. Do 19.století
se jednalo o aktivitu vykonávanou jako součást běžného
života a hospodaření s nemovitostmi, a právní regulace
tohoto odvětví nebyla díky tomu potřebná. S rozvojem
techniky, změnami sociálních struktur a nárůstem obyvatelstva žijících ve městě vznikala potřeba sdružovat
nejprve odborníky z oblasti zahradnictví (ovocnáři, vinaři), a následně také zájmové skupiny osob (zahrádkáře).
Jednou z prvních novodobých spolkových aktivit bylo
založení Svazu českých spolků pro zařizování a udržování rodinných a dělnických zahrádek a chov drobného
hospodářského zvířectva v roce 1917, který byl v roce
1918 přejmenován na Ústřední svaz spolků pro zakládání a udržování zahrádkových kolonií v Československé
republice. Vzhledem k dobovým souvislostem bylo jeho
hlavním cílem umožnit zahrádkářům přístup k pěstování nedostatkové zeleniny a ovoce. Jedním z cílů spolku
bylo rovněž zasadit se o přijetí zákona na ochranu zahrádkářů, nicméně vzhledem k problematické poválečné době nebyl tento zákon přijat.
Podobně jako na území Čech, kde
v roce 1934 vzniklo i Ústřední sdružení zahrádkářů a chovatelů drobného hospodářského zvířectva, vznikla podobná uskupení i na Moravě
(Svaz zahrádkářů a přátel přírody)
a Slovensku (Slovenská ovocnářská
společnost). K centralizaci spolkové
zahrádkářské činnosti mělo dojít během 2.světové války – pro tento účel
byl založen v roce 1943 Svaz zahrádkářů, do kterého se pro nesouhlas
s takovou formou regulace ze strany
okupačních úřadů přihlásila jen část
do té doby aktivních zahrádkářských
spolků. Spolky, které se nestaly členem Svazu zahrádkářů, svou činnost
během války dále oficiálně nevykonávaly. V poválečném období došlo
k přejmenování Svazu zahrádkářů
na Jednotu zahrádkářů a následně
se tato Jednota dostala pod metodické vedení tehdejšího ministerstva
zemědělství a Československé zemědělské akademie, nicméně vzhledem ke společenským změnám došlo
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v roce 1957 k jejímu zániku a vzniku Československého
svazu zahrádkářů a ovocnářů (Československý zahrádkářský svaz). V 70. letech 20. století pak dochází k největšímu nárůstu nových základních organizací, a to mj.
také umožněním převádění nemovitostí do dočasného
nebo trvalého užívání Československého zahrádkářského
svazu na základě novely zákona č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů. Po roce 1989 dochází k demokratizaci Svazu,
ale zároveň i ke komplikacím s pozemky, na kterých byla
zahrádkářská činnost po předchozích desetiletí provozována. Funkce, kterou zahrádkářská činnost plní, se postupem času měnila z čistě produkční (válečné období)
přes sociální (období po 2. světové válce), až na současnou sociálně ekologickou a rekreační funkci. ČZS z.s.má
v současnosti 2 450 základních organizací s počtem cca
135 000 zahrádkářů.
ZO Strašice

Ilustrační obrázek
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Novinka v knihovně
15 roků lásky – Patrik Hartl
Patrik Hartl vystudoval filmovou a televizní režii na pražské FAMU. Je uměleckým šéfem pražského divadla Studio DVA. Pro toto divadlo napsal a režíroval řadu divácky
úspěšných inscenací. Jeho literární prvotinou je kniha Prvok, Šampon, Tečka a Karel, která byla zfilmována a je
v současné době promítána v kinech. Další jeho knihy
jsou Malý pražský erotikon, Okamžiky štěstí a Nejlepší
víkend, které získaly ocenění Český bestseller. Všechny
tyto knihy máme v našem knihovním fondu.
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„Realita umí být neuvěřitelná a skutečné události někdy
působí nepravděpodobně. Aleš by do svých třiceti dvou
let nevěřil, že jeho život bude vypadat takhle. Představoval si ho úplně jinak. Jednoho dubnového odpoledne roku
2001 se zamiloval do ženy, která na něj naložila takovou
porci lásky, že by to porazilo i vola. Tento román vypráví
o všem, co musel zvládnout, aby se s tou láskou naučil žít.
Je to příběh o výjimečném štěstí a radosti, které dlouho
vypadají jako velký průser.“

strana 17

Báječné odpoledne mezi hasiči
24. ledna jsme byli s družinou pozváni do místní hasičárny. Pan Ulrych seznámil děti s prací hasičů, ukázal jim
auta a děti si také vyzkoušely oblečení, které se používá
při zásahu. Na závěr každý dostal od hasičů malý dárek

a my jsme jim na oplátku předali malou pozornost vyrobenou dětmi. Domluvili jsme se na další spolupráci a v létě
se opět sejdeme. Dětem se návštěva velice líbila.
Eva Buchová

inzerce

Daruji za odvoz akvária s železnou konstrukcí a dřevěným obložením. Celkem se jedná
o tři kusy poměrně nových celoskleněných akvárií o objemu 80 litrů. Bližší informace
v Místní knihovně nebo na telefonu 724 264 778.
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Jízdní řád ‐ AUTOBUSY ‐ platné od 12.12.2021 do 10.12.2022
Strašice Rokycany Plzeň
Dvůr
AN
terminál
4:21
4:50
5:14
4:49
5:17
x
4:51
5:20
x
5:16
5:45
x
5:51
6:20
x
6:21
6:49
7:19
6:51
7:20
x
7:14
7:44
x
7:36
8:07
nejede
8:51
9:19
x
9:51
10:20
x
10:51
11:20
x
11:51
12:20
x
12:51
13:20
x
13:29
13:58
14:23
13:51
14:20
x
14:51
15:20
x
15:26
15:55
16:20
15:51
16:20
x
16:26
16:55
x
16:51
17:20
x
17:51
18:20
x
18:53
19:21
x
20:51
21:19
x

x
SO, NE, SV
x
x
x
x
x
x
o prázdninách
SO,NE,SV
x
SO,NE,SV
x
i v SO,NE,SV
x
x
i v SO,NE,SV
x
x
x
i v SO,NE,SV
x
x
i v SO,NE SV

Strašice Hořovice Hořovice
Huť
5:52
6:37
5:14
6:52
7:37
6:14
9:02, SO
9:42
6:19, SO
10:07
10:52
9:14
12:07
12:52 10:19, SO
13:02, SO 13:47
11:14
14:02
14:47
13:14
15:02
15:47 14:14, i SO
16:02
16:47
15:14
17:02, i SO 17:47
16:14
18:02
18:47
17:14

Strašice
Huť
5:58
6:58
6:58
9:58
10:58
11:58
13:58
14:58
15:58
16:58
17:58
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Poznámka

Plzeň Rokycany
terminál
AN
5:20
5:41
x
5:30
x
6:07
x
6:30
x
6:40
x
6:56
x
8:40
x
9:45
x
10:40
x
11:45
x
12:40
x
13:40
x
14:10
x
14:40
14:40
15:07
x
15:40
x
16:40
16:45
17:10
x
17:40
x
18:10
x
18:40
x
19:40
x
22:40
x
23:10

Strašice
Dvůr
6:01
5:59
6:33
6:59
7:06
7:19
9:09
10:14
11:07
12:14
13:07
14:09
14:37
15:09
15:34
16:09
17:09
17:37
18:09
18:36
19:09
20:06
23:06
23:36

Poznámka
x
x
x
x
SO,NE,SV
nejede o práz
SO,NE,SV
x
i v SO,NE,SV
x
i v SO,NE SV
x
i v SO,NE,SV
x
x
i v SO,NE,SV
x
x
x
i v SO,NE,SV
x
x
x

Pozn: Časy odjezdů se mohou v průběhu
roku měnit. Redakce neodpovídá za
případné chyby v jízdním řádu.
Víkendové spoje si pro jistotu ověřte.
Některé autobusové spoje vyčkávají

určitý čas na příjezd vlaků.
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inzerce

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/

trasa č. 37 Mníšek pod Brdy
 12h Mníšek pod Brdy /u zámku/
 13,30 Dobříš /za Sokolovnou/
 15h Jince /parkoviště na nám.1.máje/
 16h Komárov /restaurace Na Růžku/
 17h Strašice /na návsi/

 13h Nový Knín /u Jednoty/
 14h Hostomice /u vlakového nádraží/
 15,30 Praskolesy /na návsi-vedle školy/
 16,30 Zaječov /před Jednotou/
 17,30 Mirošov /na náměstí/

Výdej objednané drůbeže 11.3.2022
Kuřice červené, kropenaté, bílé, sussex
Chovní kohoutci

stáří: 15-18týd. cena: 140-230,-Kč
15-18týd.
140-230,-Kč

Výdej objednané drůbeže 13.4.2022
Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé, sussex
stáří: 15-18týd. cena: 140-230,-Kč
Dominant Greenshell – NOVINKA!
15-18týd.
140-260,-Kč
• různé barvy opeření, nese světle modrá, tyrkysová až olivově zelená vejce
• 10-15% snáší vejce bílé, krémové nebo hnědé, užitkovost 240-260 vajec/rok
Chovní kohoutci
15-18týd.
140-230,-Kč
Moularden /kříženec pižmové a pekingské kachny/
2-3týd.
90-110,-Kč
Husy bílé
2-3týd.
160-190,-Kč
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/
6-10týd.
320-400,-Kč
Brojlerová kuřata
1-7dní
30,-Kč
Perličky
1-3týd.
100-120,-Kč

Výdej objednané drůbeže 26.5.2022
Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé, sussex
stáří: 15-18týd. cena: 140-230,-Kč
Dominant Greenshell – NOVINKA!
15-18týd.
140-260,-Kč
• různé barvy opeření, nese světle modrá, tyrkysová až olivově zelená vejce
• 10-15% snáší vejce bílé, krémové nebo hnědé, užitkovost 240-260 vajec/rok
Kuřice Vlaška
15-18týd.
140-230,-Kč
Chovní kohoutci
15-18týd.
140-230,-Kč
Moularden /kříženec pižmové a pekingské kachny/
2-3týd.
90-110,-Kč
Husy bílé
2-3týd.
160-190,-Kč
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/
6-10týd.
320-400,-Kč
Brojlerová kuřata
1-7dní
30,-Kč
Perličky
1-3týd.
100-120,-Kč
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DRUMS INSIDE
Výuka hry na bicí nástroje

dddd

davidsvandrlik@email.cz

+420 776 571 755
Soukromá výuka hry na bicí nástroje,
výukové programy s individuálním
přístupem od základů až po pokročilou
úroveň. Odborná konzultace a kompletní
poradenství v oboru bicích nástrojů.
Areál - Strojírna Tyc, Dlouhá 17, 338 05 Mýto

Informace z Muzea Středních Brd
Vzhledem ke stavebním úpravám v budově muzea
bude muzeum i infocentrum až do konce února 2022 zavřené.
Znovu otevřeno bude od středy 2. března 2022 v běžném
zimním provozu, tj. středa 13.00–16.00 a sobota
+ neděle 10.00–11.00 a 13.00–16.00.
Poslední prohlídka muzea je možná vždy v 11.00 a 16.00 hodin.
Děkujeme za pochopení.
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Mikulíkův mlýn
Nejstarší písemná zmínka o strašickém mlýnu pochází
z roku 1547, kdy měl být mlynářem „jakýsi Buryan“. Podobný zápis bychom našli i v obecní kronice kde se praví, že: „Až do roku 1842 byl ve Strašicích pouze jediný
mlýn, nyní V.J. Mikulíka. Kdy byl postaven, není známo,
ale pravděpodobno, že byl postaven současně s hradem
a obcí Strašickou, a že jest snad 1000 let starý. Byl to
to panský mlýn, který v neznámé době koupil již od panství Zbirožského Burian.“ Další zmínku nacházíme ve zbirožském urbáři z roku 1652, z něj se dozvídáme, že měl
„dvě kola moučná a jednu stoupu a odváděl 40 strychů
míry pražské, za vykrmení vepře 4 zlaté konvenční měny
a bezplatně musel mlynář rozřezat 100 špalků…“. Na konci 18. století přešel mlýn do vlastnictví rodu Welwarských
(později psáno jako Velvarský). Tento významný mlynářský rod držel mlýn zřejmě od roku 1780 až do roku 1870,
kdy jej vdova po mlynáři prodala panu B. Tylovi z Ejpovic, který jej později odprodal Janu Mikulíkovi. Ten nechal
v roce 1889 postavit k mlýnu nový jez. Také je třeba zmínit, že byl štědrým donátorem místního kostela. V březnu
1875 se spolu s mlynářem Václavem Svobodou z mlýna
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Melmatěj podílel na nákupu nové křížové cesty. Rod Mikulíků se stal významně společensky činným a Vavřinec
Jan Mikulík byl zvolen v roce 1911 starostou obce. Bohužel o 49 let později se rodina mlynáře stala nepřítelem
nového režimu. Na základě rozsudku ze dne 13. 10. 1950
byl obžalován mlynář Josef Mikulík se svojí manželkou
Annou a stárkem Humlem okresní prokuraturou v Rokycanech, že se dopustili zločinu a sabotování výživy tím,
že v době velkého sucha v roce 1947 až 1949 zatajili velké množství obilí a mouky a byly v jejich mlýně nalezeny
zbraně. Manželům Mikulíkovým přitížilo ještě to, že jejich
syn Lubomír emigroval na západ. Stručný popis soudního jednání zapsal strašický kronikář: „Dne 13. 10. 1950
po celý den probíhal v hotelu Pošta lidový soud se sabotéry našeho hospodářství. Mlynářem Josefem Mikulíkem, jeho ženou Annou a stárkem Františkem Humlem.
Jmenovaní se dopustili zločinu a sabotování výživy tím,
že v době velkého sucha v roce 1947 až 1949 zatajili velké
množství obilí a mouky...... při prohlídce v tajné skrýši se
nalezlo 104q pšenice, 20q ovsa, 2q otrub, 5q ječmene, 2q
krup, 32q otrub 16q žitné a 16q pšeničné mouky a 2 kádě

strana 22

naloženého vepřového masa
z černé porážky...... dále byly
nalezeny zbraně. Jeden samopal, 4 pistole, ruční granát, 2 dýky a 320 nábojů.
Soud lidu trestá spravedlivě
škůdce a přisluhovače a to
J. Mikulíka 3,5 roku vězení
a pokutou 100 000 Kčs, Annu
Mikulíkovou 4,5 roku vězení
a stejnou pokutou a stárka
Humla žalářem 3 roky a pokutou 10 000 Kčs. Všichni
obžalovaní ztrácejí volební
právo doživotně a propadá
jim veškerý majetek. Takový
trest stihne všechny, kteří se
chtějí obohatit na úkor pracujícího lidu a podkopat lidově
demokratické zřízení“. Marná
byla veškerá obhajoba. RodiPohled na hlavní vchod do Mikulíkova mlýna – konec padesátých let minulého století.
na Mikulíkova o mlýn přišla.
V roce 1949 byl objekt mlýna
využíván firmou Drutex (později Oděva), která zde nechaJedna z nejstarších budov ve Strašicích neprocházela
la šít pracovní oděvy. Mlynář rok pro propuštění z vězení
žádnou údržbou, jen areál okolo ní se postupně měnil.
zemřel a jeho žena začala pracovat jako šička ve výše
Hlavní budova mlýna byla zbourána v polovině osmdesátých let minulého století.
zmíněné firmě, v místnosti, která byla dříve její ložnicí.

Mikulíkův mlýn
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Mikulíkův mlýn v šedesátých letech minulého století

1985 – Mikulíkův mlýn před demolicí

Nádržka u mlýna – polovina padesátých let minulého století.
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