Strašín a snahy o ustavení vlastního znaku osady
Muzeum Říčany bylo před nedávnem požádáno o spolupráci při zavádění vlastního znaku
strašínské osady. Strašín, jakož i ostatní vsi, nikdy žádný vlastní erb neměl. V dřívějších
dobách se jím mohly pyšnit téměř výlučně obce se statutem města či městečka (od roku 1990
však o vlastní obecní symboly, tj. znak a vlajku, může parlament požádat kterákoli samostatná
obec).
Jelikož dnes Strašín již není samostatnou obcí, není pro něj možné získat „oficiální“ znak
posvěcený rozhodnutím heraldické komise Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Nic však
nebrání jeho vytvoření při vědomí zastupitelů města Říčan, a přestože punc státem uznané
oficiality bude chybět, můžeme se těšit na zajímavý prvek posilující identitu Strašínských.
Před vytvořením grafické podoby znaku bude třeba shromáždit dostatek historických
informací o Strašínu, aby mohl být zodpovědně vybrán vhodný motiv (či skupina motivů) a
posléze odborným heraldikem vypracována konečná podoba znaku. Přeci jen erb neměníte
každý rok. V případě Strašína to není úkol vůbec jednoduchý, obec to byla vždy velmi malá,
nenápadná, v lesích položená. Za tímto účelem je současně studována sporá literatura i
archivní prameny (nápomocna se ukázala zejména obecní kronika uchovávaná ve Státním
okresním archivu Praha-východ se sídlem v Přemyšlení).
Prozatím nejstarší zmínky o vsi máme z počátku 16. století. Z pramenů vysvítá, že tehdy ves
patřila mezi venkovské majetky měšťana Nového Města pražského Jiljího zvonaře. Bohatší
pražští měšťané ve zdejším kraji a obecně v pražském okolí skupovali značné majetky již
v dobách mnohem starších. Taktéž z dalších zmínek z této doby vidíme spojení Sluštic, Březí
a Strašína. Později se ves dostala pod uhříněveské panství, z konce 16. století jmenujme
významného majitele Jaroslava Smiřického ze Smiřic. S třicetiletou válkou přišli konfiskace
majetků nekatolíků a členů protihabsburské opozice. Vlastnické změny se dotkly
uhříněveského panství a Strašín, který za války prakticky zanikl, se tak na 300 let stal
majetkem Lichtenštejnů.
Rodové erby výše uvedených majitelů se mohou stát základem nově vytvářeného znaku
osady, doufáme však, že další badatelskou činností nalezneme i jiné vhodné motivy s vazbou
na strašínskou historii.
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