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Vážení spoluobčané,
rok 2019 se nezadržitelně přiblížil ke svému
konci. Úderem půlnoci
se vše pozitivní, co jsme
v něm prožili, rázem
změní v milou vzpomínku. A naopak za vším
zlým, co nás potkalo,
můžeme s klidem udělat tlustou čáru.
Po silvestrovském přípitku nás čeká vykročení
do dalšího roku. Spolu s těšením se na vše nové
je před námi otázka: Měli bychom bilancovat minulé nebo se raději dívat dopředu?
Pokud bych měl zhodnotit letošní rok z mého
pohledu, musím konstatovat, že se nám podařila
řada věcí. Jednou z nich je dokončení přestavby
školy. Na ni navázala rekonstrukce šaten gymnázia a tří odborných učeben základní školy. Začalo
dokanalizování města a výstavba nové čistírny
odpadních vod.
Co nás čeká v roce 2020? Do nového roku vstupujeme s řadou předsevzetí. Většinu z nich uchováváme ve svém soukromí a je pouze na nás,
jakým způsobem či zda vůbec se dopracujeme
k jejich plnění.
Osobně mám však jedno přání, které se týká
nás všech. Na rok 2020 jsme naplánovali investiční projekty za rekordních 143 milionů korun.
Velmi bych si přál, aby se je podařilo všechny bez
problémů realizovat, neboť povedou ke zkvalitnění a zlepšení života v našem městě.
Mezi největší investiční akce patří dostavba
čistírny odpadních vod a dokanalizování města.
Bude pokračovat i rekonstrukce učeben v základní škole. Nové vzezření získá ulice Lidická, parkoviště u polikliniky a nový chodník v Křivoklátské
ulici. Vznikne devět bytů v domě č. 550 a nový
háv dostane požární zbrojnice i zdejší kulturní
centrum, kde dojde i k modernizaci wc.
Ve výčtu bych mohl pokračovat dále. Všechny
investiční akce zde však jmenovat nebudu, protože by nestačil papír formátu A4. Věřte, že zasáhnou veškeré oblasti našeho života. Město neustále zkrášlujeme a chceme, aby se nám zde dobře
žilo. Proto bych chtěl poděkovat především radě
města za tvůrčí přístup.
Vážení spoluobčané, věřím, že tak, jako městu,
se i vám mnohé v roce 2019 podařilo a případné
překážky jste překonali ke své spokojenosti. Přeji
vám do nového roku 2020 hodně zdraví, pevné
nervy a splnění všech přání.
Mohu vám slíbit, že se i nadále budeme snažit
udělat pro naše město maximum.
Karel Filip

1

INFORMACE PRO OBČANY

Informace z jednání rady města
Stočné 2020
Z bodů, které budou občany nejvíce zajímat, bylo
projednání návrhu Technických služeb, jako provozovatele kanalizace ve městě, na stanovení stočného pro rok 2020. Od ledna do dubna 2020 je stanovena cena 42,93 Kč/m3 a od května pak vzhledem
ke změně sazby DPH to bude cena 41,06 Kč/m3.

Víceúčelové zařízení
Rada města schválila na základě výběrového řízení
nabídku společnosti Elektromontáže Stavby, s. r. o.,
na zakázku stavby víceúčelového zařízení na fotbalovém stadionu za cenu 4 014 153 Kč s DPH.

Ceník náhrad
za zřízení věcného břemene
Rada města stanovila ceník náhrad za zřízení
věcných břemen pro právnické i fyzické osoby
u pozemků, které jsou ve vlastnictví města. Ceník
otiskujeme samostatně.

Příběhy našich sousedů
Rada města schválila smlouvu o spolupráci
se společností POST BELLUM na programu „Příběhy našich sousedů“, který je součástí nejrozsáhlejší veřejně přístupné pamětnické sbírky Paměť národa a zavázala se poskytnout ﬁnanční příspěvek
ve výši 21.900 Kč.

Obytný kontejner
Kromě přípravy materiálů do prosincového zastupitelstva města, rada města schválila nákup
obytného kontejneru pro šatny na hokejbalovém
hřišti Na Kocourku za 140 tisíc korun. Kontejner
bude umístěn místo bývalého minigolfu. Do budoucna se počítá s pořízením ještě dalších dvou
obytných kontejnerů na toto místo.

Zvýšení nájemného
Rada města schválila navýšení nájemného za pronájem kanalizační infrastruktury

o 400 000 Kč na celkovou částku 3 400 000 Kč
ročně. U dodávek tepla rada města schválila
navýšení nájemného z 45 na 50 Kč/Gj dodaného tepla.

Ukončení pronájmu
Rada města odsouhlasila uzavření dohody
o ukončení pronájmu prostor v domě č. p. 1155
v Havlíčkově ulici s Úřadem práce, který z úsporných důvodů již nebude tyto prostory užívat.
V současné době se projednává možnost, jak a kde
zajistit tyto služby ÚP v našem městě.

Ceník náhrad
za zřízení věcného břemene
Rada města stanovila ceník náhrad za zřízení
věcných břemen pro právnické i fyzické osoby na
pozemcích, které jsou ve vlastnictví města.

Zřízení věcného břemene
pro podnikatelské účely tj.
- pro liniové stavby podzemního telekomunikačního vedení (ochranné pásmo 1,5 m po stranách
krajního vedení)
- pro veřejná energetická zařízení (přenosové
a distribuční el. soustavy, přepravní a distribuční
plynárenské soustavy)
- pro vodovodní a kanalizační vedení
Za účelem zřízení věcného břemene pro podnikatelské účely bude s žadatelem uzavřena „Smlouva o zřízení věcného břemene“ za tuto cenu:
1. v chodnících, veřejných prostranstvích, veřejné
zeleni v zastavěné a zastavitelné části města:
1 000 Kč/bm vedení
2. v komunikacích:
příčné vedení – překop
1 000 Kč/bm
příčné vedení - protlak
800 Kč/bm
podélné vedení mimo vozovku 300 Kč/bm
3. v jiném druhu pozemku (orná,zahrada, trvalý
travní porost) – mimo zastavěnou a zastavitelnou
část:
100 Kč/bm

4. v případě délky inženýrských sítí uložených do pozemků ve vlastnictví města do 10 m, tj. minimální výše
úhrady za zřízení věcného břemene pro jednu stavební
akci a jednu smlouvu:
10 000 Kč.
5. v případě plošného věcného břemene za 1 m2:
a) u staveb
1 000 Kč
b) u ostatních (cesta apod.)
50 Kč
K těmto částkám bude připočteno DPH dle aktuálně platné sazby.
Výše úhrady za zřízení věcného břemene se stanoví jako součin počtu měrných jednotek určených dle geometrického zaměření uložení vedení
a příslušné sazby za měrnou jednotku.
Budou-li současně budovány dvě či více staveb (např. voda + odpad v jednom výkopu),
tak se sazba násobí počtem „oprávnění – samostatných věcných břemen“. Náhrada bude
zpravidla jednorázová (najednou při zřízení –
při podpisu smlouvy).

Zřízení věcného břemene
pro fyzické osoby
Pro fyzické osoby nepodnikající se celková
hodnota násobí koeﬁcientem 0,1, nejméně však
1 000 Kč za jednu smlouvu. K výsledné částce
bude připočítáno DPH dle aktuálně platné sazby.
Výše úhrady za zřízení věcného břemene
se stanoví jako součin počtu měrných jednotek
určených dle geometrického zaměření uložení
vedení a příslušné sazby za měrnou jednotku.
Budou-li současně budovány dvě či více staveb (např. voda + odpad v jednom výkopu), tak
se sazba násobí počtem „oprávnění – samostatných věcných břemen“. Náhrada bude zpravidla
jako jednorázová (najednou při zřízení – při
podpisu smlouvy).
Jiří Tláskal

6. zasedání Zastupitelstva města konané dne 21. listopadu 2019
Po kontrole usnesení a úvodních formalitách
schválilo zastupitelstvo rozpočtové opatření představující posílení paragrafu Sběr a svoz komunálního odpadu o 700 tisíc korun. Během roku 2019
byl totiž zaznamenán velký nárůst výdajů v této
oblasti, což je spojováno především s vyššími náklady na uložení odpadu. (Zvýšila se cena za uložení bioodpadu i náklady na svoz.) Na základě
požadavků občanů se navýšil počet odpadkových
košů a nádob na tříděné odpady.
Kromě jiných majetkoprávních záležitostí zastupitelstvo odmítlo nabídku Českých drah na odkoupení pozemků u nádraží (převážně komunikace)
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o celkové ploše 7.231 m2 za cenu 1.350.000 Kč.
Odsouhlasen nebyl ani prodej pozemku č. 274
v Pecínovské ulici do soukromého vlastnictví.
Zastupitelstvo projednalo návrh některých členů
směrem k výboru pro strategický rozvoj na přípravu uspořádání místního referenda ve věci využití a osudu průmyslové zóny severozápad. Návrh
zastupitelstvo nepřijalo. Dlužno připomenout,
že podobný úkol, ovšem bez konkrétního zadání
referenda, již tento výbor uložený má.
Dále se zastupitelstvo zabývalo návrhem některých zastupitelů na zavedení tzv. participativního
rozpočtu. Podle něho by obyvatelé „Křivoklátského

sídliště“ mohli sami navrhnout investiční projekty
do výše tří miliónů korun. Byla vyjádřena shoda
na participativním rozpočtu jako takovém, ale nakonec návrh nebyl přijat. Zastupitelé se prozatím
nedokázali shodnout na jeho výši. Město se tímto
druhem rozpočtu bude dále zabývat, např. pro rok
2021.
Jiří Tláskal
Zápisy z jednání rady města a zastupitelstva
města – upravené ve smyslu zákona o ochraně
osobních údajů – jsou k dispozici na webovýchstránkách města: www.novestraseci.cz.
(red)
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Dva nové sady se starými odrůdami
V minulém čísle Novostrašeckého měsíčníku
jste si možná povšimli titulní fotograﬁe a zmínky
o tom, že rada města odsouhlasila zřízení dvou
městských sadů. Pojďme si říct o tom více.
Myšlenka podobného záměru se zrodila již před
několika měsíci. V okolí města je ovocných sadů
několik. Některé jsou udržované, jiné pravidelnou
péči postrádají. I tyto však mají svůj význam. Bez
chemického ošetření jsou vítaným místem pro
řadu organismů, které v zemědělských monokulturách nenajdeme. Nicméně všechny sady mají svého vlastníka, a tak utrhnout zde jablko si řada lidí
vůbec nedovolí a ani je to nenapadne. Nebudemeli počítat několik mnohdy přestárlých ovocných
stromů podél komunikací, tak veřejný sad ovocných stromů ve městě, resp. v blízkém okolí, žádný
není. V poslední době jich valem ubývá a člověk
má téměř pocit, že jablka rostou v supermarketu.
Při revizi pozemků jsme proto s touto ideou vytipovali dva pozemky, na nichž byla provozovaná
zemědělská činnost řekněme klasického formátu.
Pěstovala se tu pšenice, ječmen, případně jiné obi-

loviny. Smlouva byla uzavřena před dlouhou dobou a stejně by vyžadovala nové smluvní ujednání
podle aktuálně platných právních předpisů. Také
zde byla možnost ukončení nájmu ve velice krátké
době. Nápad byl na světě. Na určené místo jsme
pozvali pana Aleše Nováka, který delší dobu pro
město zajišťuje odbornou péči o stromy. Dotázali
jsme se ho, jestli je zde myšlenka na zřízení sadu
vůbec realizovatelná. Kolik by tu mohlo být stromů, jaké druhy a kolik by akce mohla stát.
Při osobní prohlídce jsme došli k závěru, že vybraná lokalita je přímo ideální. Na jižní stráni podél Novostrašeckého potoka totiž řada sadů existuje. Vlastníků je velké množství a každý využívá
pozemky podle svého. Je tu tedy obrovská druhová pestrost. Políčko brambor střídá ovocný sad,
vojtěška nebo obiloviny. V horních partiích svahu
jsou částečně i lesní porosty.
Pan Aleš Novák navrhl na první pozemek výsadbu 84 stromů jabloní, slivoní, hrušní a třešní. Jedná se o starší odrůdy, které nevyžadují chemické
ošetření. Nám ale nejde o to, abychom maximali-

zovali výnos a počítali, na kolik nás vyjde jedno jablko či švestka. Na druhém pozemku jsme vysázeli
24 kusů ořešáků. Ořechy jsou vítaným artiklem
zejména na Vánoce a několik stromů, které jsou
ve městě na veřejně přístupných místech, jsou
na podzim vždy doslova vyluxované.
Výsadba proběhla v prvním a druhém listopadovém týdnu a byli do ní zapojeni i žáci 6., 7. a 8.
třídy základní školy. Děti na vlastní kůži zažily, co
sázení stromů obnáší. Jako bonus pak měly velmi
pěknou přednášku od Aleše Nováka. Především
se dozvěděly, jaký smysl má takový počin. Že stromy nejsou přínosem pouze proto, že rodí ovoce,
ale že díky nim se objeví i celá řada dalších živočichů a rostlin.
Nasazení žáků bylo i přes nevlídné počasí obdivuhodné. Úsměvy na tvářích nás dospělých jim daly
najevo, že se akce podařila a děti si ji náramně
užily. Až tudy budou procházet za pár let, utrhnou
si nějaké to ovoce a zavzpomínají, že tyto stromy
samy sázely. A navíc je nikdo ze sadu nepožene
„s klackem v ruce“.
Jan Bureš

Veřejné jednání výboru
pro strategický rozvoj města k halám na Mackově hoře
Zastupitelstvo města si na svém prvním zasedání 20. 12. 2018 zřídilo Výbor pro strategický rozvoj města, který by měl fungovat jako platforma
pro formulování strategických priorit města, jejich
vtělení do příslušných dokumentů a především nalezení průřezové shody, která překročí rámec volebního období. Dalším cílem výboru by mělo být
zlepšení komunikace mezi koaliční většinou v zastupitelstvu a opozicí, měl by umožnit plynulejší

a detailnější informování jednotlivých zastupitelů
jak z opozice, tak z koalice a zlepšit spolupráci
mezi zastupitelstvem jako celkem a radou města, starostou a místostarostou, coby operativním
vedením města. V rámci toho by měl výbor také
vést k věcné a odborné diskusi nad konkrétními
tématy či zájmovými oblastmi.
Zastupitelstvo města dne 25. 4. 2019 uložilo
výboru, aby se zabýval návrhem rozvoje a využití

plochy průmyslové zóny severozápad. Další jednání výboru proběhne dne 8. 1. 2020 v 18 hodin
v přednáškovém sále MěÚ (1. patro). Jednání
se může zúčastnit také veřejnost. Kromě tématu
průmyslové zóny se bude řešit také příprava architektonické soutěže na Komenského náměstí. Jednání se též pravidelně účastní městský architekt
Ing. arch. Viktor Tuček.
Jan Bureš

kampaň a posléze pracovala coby vedoucí klubu
poslanců OF v bývalé Auroře. Následovalo angažmá v Kulturní nadaci PanArt. Jako její zástupce
jsem se 4 roky podílela na TV pořadu Nové knihy
s moderátorem Janem Valou. Spolupracovala jsem
s nakladatelstvími při výběru publikací do vysílání,
sjednávala rozhovory s jejich autory či ilustrátory,
domlouvala jsem lokace natáčení.
V roce 1998 se mi v dosti pozdním věku narodilo druhé dítě a já zůstala 20 let v domácnosti.
Během té doby jsem vyměnila pražské bydlení
za život na venkově, v kouzelné vesničce Rousínov. Nejméně jedenáct let vedu zdejší občanské
sdružení, s nímž pořádáme množství kulturních
a společenských akcí. Nejznámější asi je každoroční týdenní festiválek ROUS s odpoledními
rukodělnými dílnami a večerními koncerty.

Rok 2018 jsem strávila v okresním týdeníku Raport jako kulturní redaktorka. V současné době vypomáhám v Galerii Nakřivo
na hradě Křivoklát, připravovala jsem také
několik setkání do cyklu Podvečery v galerii
ve Strašecí.
Celý svůj život jsem mezi knihami, miluju
hudbu i divadlo, své zvířecí mazlíky a mé
dvě (už dospělé) děti. Nebráním se změnám,
i když mě občas trochu znejistí.
Od ledna 2020 se stávám odpovědnou redaktorkou Novostrašeckého měsíčníku a doufám, že nic nepokazím a osvědčím se. Neváhejte se na mne obracet stejně jako dosud
na Ivanu Rezkovou. Tak jako ona, i já jsem
tu pro vás.
Lída Faﬂíková

Změna je život
Předpokládám, že odběratelé Novostrašeckého měsíčníku si ničeho ani nevšimnou. Časopis
bude vycházet v obvyklém čase, obsah i graﬁka zůstanou víceméně stejné.
Mění se jen osoba odpovědné redaktorky.
Ing. Ivana Rezková provázela čtenáře řadu let, ale
teď odchází na jinou pozici v rámci odboru. Na její
místo nastupuju já, JUDr. Ludmila Faﬂíková.
Právnické praxi jsem se po fakultě věnovala
cca 15 let do konce roku 1989. Vystřídala jsem
několik institucí zabývajících se především tehdejším bytovým právem. Žila jsem v Praze.
Poměrně nečekaně jsem se v listopadu 89
ocitla u zrodu Občanského fóra a nechala
se zcela pohltit revolučním děním. V Koordinačním centru OF jsem připravovala předvolební
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Vyjádření starosty Participativní rozpočet. Ano či ne?
k zóně severozápad Na svém posledním zasedání zastupitelstvo Smyslem projektu má být větší zapojení lidí do veřejS politováním zjišťujeme, že se v těchto dnech
můžete stát obětí dezinformací hraničících téměř
s poplašnou zprávou. Údajně jsou mezi vedením
města a developerem v pokročilé fázi jednání a developer již začal s přípravou stavby hal v tzv. průmyslové zóně severozápad (k Mackově hoře).
K tomu se musíme vyjádřit a uvést následující
fakta.
Citovaný prostor na západní straně města je podle
územního plánu předchozího i dnešního již od 90.
let veden jako tzv. průmyslová zóna. Nelze se tedy
divit nejednomu developerovi, že si zde tvoří graﬁcké návrhy různých staveb (haly, sklady apod.).
V tom mu nelze zabránit. Stejně tak nelze zabránit
developerům, aby jednali se soukromými vlastníky
pozemků zóny a uzavírali s nimi např. smlouvy
o budoucích kupních smlouvách. To je soukromá
věc vlastníků, do které nemůže město zasahovat.
Připomínáme, že město, které má v zóně také několik pozemků, žádný z nich nikomu neprodalo, ani
neuzavřelo žádnou budoucí smlouvu.
Je pravda, že město s developerem jednalo, neboť o to bylo požádáno a není možné nereagovat
na často opakované žádosti o přijetí na radnici.
Z těchto jednání však nikdy nevzešel žádný příslib
ani závazek města. Jednání byla vždy ze strany developera pouze informativní.
Územní plán pro citovanou zónu ukládá vypracování tzv. územní studie, a to do 7 let od jeho účinnosti. Pokud do té doby nebude územní studie, která upřesní zastavitelnost plochy (umístění a velikost
staveb, zeleň, komunikace, náměstí apod.) nelze,
obrazně řečeno, v zóně ani kopnout. Pořizovatelem
územní studie může být buď MěÚ Nové Strašecí
nebo MěÚ Rakovník. Rozhodnutí o pořízení územní
studie, jakož i o pořizovateli, je pro tuto zónu ve vyhrazené kompetenci zdejšího zastupitelstva. Žádné
rozhodnutí neexistuje a z jeho posledního jednání
jasně vyplynulo, že dnes taková potřeba není.
Nechceme se na tomto místě podrobně zabývat
otázkou územního plánu a předmětné průmyslové
zóny. Na okraj však připomínáme, že ze dvou veřejných projednání nového územního plánu platného
od roku 2018 i z celého procesu jeho přípravy byla
ze strany občanů města vznesena pouze jedna jediná připomínka proti existenci průmyslové zóny.
Město nikdy nemělo na mysli, že by zde snad měly
vzniknout nějaké obludné stavby. Právě proto, aby
zóna byla využita co nejefektivněji a nejšetrněji především v jeho prospěch, existuje povinnost územní
studie. Ta tyto zájmy zajistí.
Závěrem opakujeme, že nikdo v průmyslové zóně
severozápad nestaví a dlouho stavět nebude. Jestli
vůbec někdy.
Vážení občané, nenechte se znepokojovat nepodloženými informacemi.
Mgr. Karel Filip
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města projednávalo návrh tzv. participativního
rozpočtu od volebního uskupení Společně pro
Nové Strašecí a Pecínov. Podle něho by mohli občané „částečně“ rozhodovat o tom, kam se budou
investovat ﬁnanční prostředky města.
Bod se projednával na zastupitelstvu poměrně
dlouhou dobu, a nakonec návrh přijat nebyl.
Důvody, které vedly zastupitele k neschválení,
byly následující:
Tento pilotní projekt má být adresován jen
na Křivoklátské sídliště s tím, že jestli se osvědčí,
bude rozšířen i na další části města.
Někteří zastupitelé namítali, že ostatní části jsou
diskriminovány a nevidí problém, proč by neměli
mít všichni občané stejnou možnost v rozhodování. Jiní se pozastavili nad částkou 3 mil Kč, která je
vzhledem k investičním možnostem rozpočtu pro
daný rok poměrně vysoká.
Pokud by se realizoval pilotní projekt s touto výší
jen na Křivoklátské sídliště, pro zbytek města by
musela být částka v budoucnu násobně vyšší.

ného dění. Občan, který je ochoten věnovat svůj osobní čas pro veřejnou věc, má dobrý nápad, organizační
a komunikační schopnosti, může navrhnout a připravit realizaci nějakého projektu. Obyvatelé pak svými
hlasy rozhodnou o tom, který z navržených projektů
by se realizoval. Aparát města vstupuje do přípravných prací jen minimálně. V Rakovníku i ve Slaném je
na participativní rozpočet vyčleněn 1 mil. ročně.
Předložený návrh participativního rozpočtu také
ukládal řešit administrační záležitosti strategickému výboru. Je otázkou, zda právě tento orgán
města by se jimi měl zabývat.
V době předložení zmíněného materiálu v říjnovém
zastupitelstvu byl již připraven návrh rozpočtu na rok
2020. Projednával se již několik týdnů a dodatečné
zapracování výdaje 3 mil. Kč by bylo komplikované.
Uvažovalo se také o nižší částce. Dle vyjádření vedoucí ﬁnančního odboru by však bylo nutné vyřadit
jinou investiční akci z návrhu rozpočtu.
Každopádně toto téma budeme diskutovat a pokusíme se najít vhodné řešení.
Jan Bureš

Jak je to s investicemi do sídlišť
V minulém čísle měsíčníku jste se ve stati
„O stavbě hal na Mackovce by měli rozhodnout
lidé“ mohli mimo jiné dočíst, že od komunálních
voleb uplynul rok a sídliště se nijak nevylepšila.
Dle článku přitom jejich „staronová koalice“ určila
sídliště jako jednu ze svých priorit.
Připomeňme si fakta. Rada města dne 6. 2. 2019
rozhodla o rekonstrukci tepelného hospodářství
v sídlišti Husova. Investice činila více jak 3 mil.
včetně DPH. Dne 24. 6. 2019 rada města schválila
dovybavení dětského hřiště u sportovní haly BIOS
za částku cca 167 tis. Kč. Toto dětské hřiště slouží
pochopitelně všem, především ale obyvatelům přilehlého sídliště. Za investici lze považovat i vznik
projektové dokumentace na rekonstrukci parkoviště „Topinkova II“ a prodloužení ul. Topinkova
tak, aby bylo zajištěno dopravní napojení na ul.
Čsl. Armády. Rada města dne 16. 6. 2019 schválila
smlouvu s projekční kanceláří za cenu 199 tis. Kč.
Tento záměr se bude muset realizovat s výstavbou

bytového domu soukromého investora. K tomu
se už město zavázalo smlouvou. Dle vyjádření investora by stavba měla začít v roce 2020. Kompletní rekonstrukce parkoviště tak spadá zřejmě
do roku 2021. Z pohledu výdajů v rozpočtu půjde
o významnou investici. Na rok 2020 se dále počítá
s rekonstrukcí dětského hřiště v Křivoklátském sídlišti. Alokovaná částka činí 900 tis. Kč. V plánu je
i obnova některých chodníků v částce cca 600 tis.
Kč. Za velkou investici lze považovat také získání
pozemků v Křivoklátském sídlišti. Půjde o částku
převyšující 4 mil. Kč v tržní ceně. Převod pozemků
o velikosti 1041 m2 schválilo zastupitelstvo na říjnovém zasedání. Předpokládá se, že na únorovém
zastupitelstvu v r. 2020 by mělo město získat dalších 1694 m2. V současné době se řeší návrh možného řešení „východního“ parkoviště a dopravní
napojení na ul. Čsl. Armády v souvislosti s nově
získaným pozemkem.
Jan Bureš

Facebooková stránka
Kultura a sport Nové Strašecí
Od loňského roku funguje FB stránka Kultura a sport Nové Strašecí, na které vás informujeme
o kulturním a sportovním dění. Především o akcích pořádaných Odborem kultury a sportu. Budeme
rádi, pokud se připojíte k fanouškům této stránky a řeknete o ní vašim přátelům. https://www.facebook.com/Kulturaasportnovestraseci/.
-ir-
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Vítání občánků
Poslední vítání občánků v roce 2019 se konalo
3. prosince. Zastupitelka města Mgr. Alexandra
Tůmová přivítala 7 nových občánků města a rodičům předala dárkové poukazy na nákup dětského
zboží v hodnotě 500 Kč. Rodiče obdrželi i knihy

a další dárkové poukázky. Ještě jednou všem novým občánkům přejeme zdraví, štěstí a láskyplné
rodinné prostředí.
V prosinci byly přivítány tyto děti (jména uvádíme se souhlasem rodičů):

Sára Tomanová, Lucie Johannová, Patrik Průša,
Dorotka Simonová, Štěpán Studnička, Vojtěch
Böswart a Zuzana Zímová
-red-

Upozornění!!
V minulém měsíčníku jsem vás informovala
o změně na pozici redaktora Novostrašeckého
měsíčníku. Pro zasílání příspěvků a komunikaci
s novou redaktorkou paní Ludmilou Faﬂíkovou
používejte, prosím, i nadále emailovou adresu novostraseckymesicnik@seznam.cz.
Pro komunikaci se mnou použijte mail rezkova@novestraseci.cz. I nadále budu mít na starosti webové stránky města, facebook https://
www.facebook.com/Kulturaasportnovestraseci/,
mobilní rozhlas a focení akcí.
Ivana Rezková

Nová obecně
závazná vyhláška
o poplatku ze psů
Dne 6.11.2019 byla rozeslána sbírka zákonů se zákonem č. 278/2019 Sb., kterým se mění z. č. 565/1990
Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.1.2020. Pokud budou mít obce
a města ve svých obecně závazných vyhláškách (OZV)
ustanovení v rozporu s touto novelou zákona o obcích, měly by je ještě tento rok upravit.
Město Nové Strašecí řeší ve svých vyhláškách tři
druhy místních poplatků: ze psů, ze záboru veřejného prostranství a za komunální odpad. Novela zákona
se z těchto tří poplatků (kromě banálních formalit,
např. místo „hlášená k pobytu“ nyní „přihlášená“
apod.) dotkla pouze ustanovení o místním poplatku
ze psů. Zde přibyla jedna kategorie občanů starších
65 let, u kterých zákon připouští poplatek maximálně
ve výši 200 Kč. Dosavadní úprava poplatku OZV města
č. 1/2011 upravuje snížený poplatek poživatelům invalidního, starobního a vdovského důchodu. Vzhledem
k této nové kategorii při zachování dosavadní úpravy
a po konzultaci na odboru dozoru ministerstva vnitra, které doporučuje snížené sazby poplatku a úlevy
konkrétněji rozepsat, je připravena nová OZV. Zavádí
tedy kategorii občanů starších 65 let ve snížené sazbě
poplatku. Ostatní sazby zůstávají stejné, jsou ale nově
rozepsány a konkretizovány. OZV pak zohledňuje veškeré formální změny podle novely zákona. V případě
této OZV se proto jeví jako praktičtější vydání vyhlášky
nové, a nikoliv pouze její novelizování.
-redNovostrašecký měsíčník I/ 2020
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Nechceme haly na Mackově hoře

Vážený pane starosto, vážení zastupitelé, milí
spoluobčané,
na stránkách sdružení Společně pro Nové Strašecí a Pecínov jsme zhlédli vizualizaci návrhu
průmyslových hal na Mackově hoře a zděsili
jsme se! Jedná se o nějaké developerské sci-ﬁ,
nebo město skutečně reálně uvažuje, že by něco
takového nechalo vzniknout?
Haly na Mackově hoře nechceme! Proč? Těch
důvodů je velmi mnoho:
Umístění průmyslové zóny na návětrné straně města, navíc na návrší, by bylo velmi nešťastné! Veškerý hluk, prach a smog se odtud
šíří přímo na město. Již aktuální provoz dostavované dálnice a rakovnické silnice vytváří
vysokou hladinu hluku.
S provozem hal by bylo velmi pravděpodobně
spojeno další zahuštění dopravy, které se silně
dotkne nového kruhového objezdu, kde se už
teď v době dopravních špiček tvoří fronty.
Velmi se nám nelíbí představa každodenního
pohledu na nevzhledné průmyslové haly v těsné
blízkosti města, ničící dnešní výhled na Louštín
a blízké lesy.
Další průmyslová zóna nám připadá nekoncepční v situaci, kdy v katastru města je již několik takových území (ČLUZ, Průmyslová zóna
SV, areál Hamiro, knižní velkoobchod).
Ze zkušeností měst, kde podobné haly již stojí, víme, že nabídka pracovních míst pro místní občany je spíše ﬁkce. Nájemci hal si velmi
často zajišťují agenturní pracovníky, většinou
z chudších regionů Evropy, kteří jsou ochotni
6

vykonávat práci za nižší mzdu, jež je většinou
v obdobných halách nabízena.
Tito lidé nemají žádné trvalé vazby na místo,
ve kterém pracují. To pak přináší různé komplikace, jako je rušení nočního klidu, konzumace alkoholu atd. Vzniká i poptávka po levném ubytování.
Např. v Lysé nad Labem nebo v Žatci realitní
makléři skupují byty a upravují je na ubytovny.
Z oﬁciálních statistik (zdroj: MMR, server ﬁnance.
cz) vyplývá, že ve středních Čechách je evidováno
21.929 uchazečů o zaměstnání, ale je 56.112 volných pracovních míst. Ze statistiky je jasné, že sehnat stovky lokálních pracovníků je nemožné.
Haly představují problém pro krajinu a ekologii,
zastavěná půda ztrácí schopnost zadržovat vodu
a zvětšují se problémy se suchem. Ze statistik MMR
vyplývá, že každý den je v ČR zastavěna orná půda
o velikosti jednoho fotbalového hřiště. Vyspělé evropské země už od staveb velkých hal upouštějí.
Výstavbou velkokapacitních hal, které vlastní
a užívají nadnárodní koncerny, by město ztratilo
možnost pozemky využít v budoucnu lépe. Ať už
pro kulturní, sportovní či společenské vyžití nebo
pro trvalý příjem z lokálních podniků a ﬁrem,
které by měly sídlo v Novém Strašecí. V uvedené
lokalitě by mohla vzniknout sportovní hřiště, parky, science park, inline dráha a mnoho dalšího.
Alternativou by mohlo být úplné nebo částečné
zachování přírodního rázu lokality s možným
vznikem lesoparků, sadů apod.
Nové Strašecí je příjemné město pro život. Žije
kulturním životem, je obklopeno krásnou přírodou, a navíc má výbornou dostupnost do Prahy.

I z tohoto důvodu se sem stěhují mladé rodiny
a město žije. Pokud ho obestavíme halami, tento půvab ztratí. Stane se z něho jen další „levná
montovna“ ve Středočeském kraji.
Obracíme se proto na zastupitele města, aby
podnikli nutné kroky k zamezení plánované výstavby velkých průmyslových hal v oblasti severozápad. Developer se aktivně na výstavbu hal
připravuje, probíhají jednání s majiteli pozemků.
Velmi se obáváme nevratnosti tohoto procesu.
Zohyzdil by oblast příjezdu do Nového Strašecí
a přinesl výše uvedené negativní dopady na zdejší život na mnoho desetiletí.
Obracíme se také na Vás, milí spoluobčané. Většina z Vás pravděpodobně netuší, o jak velký projekt by šlo a jak velký zásah do života obyvatel
by taková výstavba hal představovala. Prosíme,
dejme najevo náš zájem o podobu a budoucnost
našeho města.
Děkujeme.
Petr Janouš, Helena Janoušová, Ivana Haunerová, Viktor Koudelka, Luboš Horák, Kateřina
Horáková, David Satranský, Hedvika Satranská,
Helena Ridajová, Eva Děkanová, Jana Vyskočilová, Eva Rybáčková, Kamila Šandová, Petr Šanda,
Žoﬁe Kabelková, František Skála, Šárka Skálová,
Kateřina Poláčková, Adam Navarčík
(Zkrácená verze otevřeného dopisu
ze dne 4.12.2019.)
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Policejní deník

Dne 8. listopadu v dopoledních hodinách oznámil strážníkům operační důstojník PČR, že na komunikaci D 6 směrem na Prahu muž ohrožuje
bezpečnost silničního provozu. Muž byl strážníky dostižen a ztotožněn. Postupně se zjistilo,
že se může jednat o osobu hledanou z důvodu
možné trestné činnosti. Veškeré informace a opatření jsou řešeny s PČR.
Dne 8. listopadu ve večerních hodinách strážníci monitorovali partičku omladiny, která by
svým chováním mohla narušovat veřejný pořádek.
Chlapci byli ztotožněni a poučeni o pravidlech
slušného chování.

Dne 1. listopadu ve večerních hodinách požádala strážníky o pomoc novostrašecká občanka, která zůstala zamčená na místním hřbitově a nemohla se dostat ven. Po zápasu strážníka se hřbitovní
bránou byla žena vysvobozena.
Dne 2. listopadu v odpoledních hodinách
strážníci odhalili vylepené selﬁe naháče, které
tentokráte zdobilo dopravní značku Konec zóny
s dopravním omezením. Šlo o spor občanského
soužití. Účastník sporu byl strážníky vyrozuměn
a fotograﬁe sundána.

Dne 9. listopadu ve večerních hodinách požádala hlídka PČR NS o prověření oznámení o osobách, které sprejem ničí fasádu místního kostela.
Skupinka osob za kostelem sice byla, ale v jiném
rozpoložení, sprejování neprováděla. Osoby byly
z místa vykázány.
Dne 10. listopadu v odpoledních hodinách strážníci vyjížděli k možnému napadení mezi osobami
blízkými do ulice Křivoklátská. Strážníci tyto osoby
znali. Nezbedný synek opět zlobil svou matku. Incident je v šetření PČR.

Dne 4. listopadu v ranních hodinách strážníci
přijali oznámení, že na borovici na Žižkově nám.
je již druhý den zrzavá kočka a nemůže slézt dolů.
Událost byla předána kolegům od SDH NS.

Dne 11. listopadu ve večerních hodinách oznámil vietnamský obchodník z Čsl. Armády, že je
v prodejně obtěžován skupinou několika mladých
lidí, které nezná a bojí se možné krádeže zboží.
Omladina před příjezdem strážníků utekla. Ke krádeži zboží nedošlo. V okolí se žádné podezřelé
osoby nenacházely.

Dne 4. listopadu v odpoledních hodinách požádal operační PČR o součinnost kvůli napadání
psem v ulici Dukelská. Obětí se stal řidič sanitky,
co doprovázel pacientku domů. Psí ochránce způsobil ošetřovateli drobné kousance do končetin.
Incident šetří PČR.

Dne 14. listopadu v odpoledních hodinách
oznámil náš anonymní známý, že na náměstí před
gymnáziem stojí v zákazu zastavení pět vozidel.
Strážníky to na místě nebylo potvrzeno. Žádný zákaz zde pro stojící vozidla není, protože se jedná
o jednosměrnou ulici.

Dne 5. listopadu v odpoledních hodinách byla
strážníkům oznámena událost o pohybu dvou neznámých mužů, kteří obtěžují kolemjdoucí. Muže,
kteří byli pod mírným vlivem alkoholu, strážníci
doprovodili na autobus pryč z města. Následně
se se stejnými muži ještě potýkala i hlídka PČR.

Dne 15. listopadu v odpoledních hodinách
oznámila strážníkům obsluha provozovny „Práce“,
že před pohostinstvím se nachází na zemi ležící
žena. Ta nemohla chodit, mluvit, natož fouknout
strážníkům do trubky. Protože žena upadla a měla
zranění na hlavě, musela být ošetřena RZS s následným převozem na chirurgii do nemocnice v Rakovníku. Strážníci následně vyrozuměli osoby blízké.

Dne 5. listopadu ve večerních hodinách oznámil
zaměstnanec MěÚ, že na Komenského nám. stojí
motorové vozidlo, ze kterého vytékají provozní kapaliny. Na místě byl strážníky zjištěn řidič vozidla,
který řešil závadu na vozidle. Z důvodu nutného
odborného úklidu byli na místo přivoláni hasiči.
Dne 7. listopadu ve večerních hodinách strážníci na základě oznámení prověřovali technický stav
elektrického rozvaděče v ulici Husova. Strážníci
špatný stav potvrdili. Následně zjistili, že událost
je již v řešení ČEZ.
Novostrašecký měsíčník I/ 2020

Dne 16. listopadu ve večerních hodinách strážníci vyjížděli kvůli nahlášenému požáru v provozovně OD Lidl. Na místě byli HZS Nové Strašecí
a hlídka OO PČR NS. Požár nebyl zjištěn.
Dne 17. listopadu v brzkých ranních hodinách
strážníci zjistili nefunkční semafor na stavbě mezi
Rudou a N. Strašecím. Na místě zjistili, že napájecí kabel mezi baterií a semaforem je přestřižen.
Podezření padlo na Střihorukého Edwarda, který

se zřejmě zamiloval do našeho semaforu. O skutečnosti byla informována kompetentní osoba,
která ihned zajistila opravu zařízení.
Dne 17. listopadu v brzkých ranních hodinách
bylo strážníkům oznámeno několik incidentů
v herně na Komenského nám. Oznámení podávala
obsluha herny. Hosté se nechtěli dle zákona registrovat. Incidenty provázelo vždy vulgární jednání.
Situace se vystupňovala a došlo po dohodě s obsluhou k dočasnému zákazu podávání alkoholu
a následnému uzavření provozovny.
Dne 17. listopadu v brzkých ranních hodinách
strážníci přijali oznámení od ochranky kulturní
akce v KC, že před budovou na schodech leží muž.
Strážníci po příjezdu na místo našli spícího borce
v alkoholovém opojení. Po ranní novostrašecké
rozcvičce se strážníky muž odjel busem k domovu
v obci Tuchlovice.
Dne 19. listopadu v odpoledních hodinách byl
strážníkům oznámen únik vody z hydrantu v ulici
Křivoklátská. Strážníci po potvrzení události předali informaci o havárii Středočeským vodárnám.
Ty přislíbily nápravu.
Dne 19. listopadu v odpoledních hodinách
strážníci zjistili silné znečištění komunikací v ulicích Vojty Kuchynky, Aloise Jiráska. Po zjištění řidiče a stavebníka byl z jejich strany přislíben pravidelný úklid. Strážníci zde prováděli opakované
kontroly. Následný den v odpoledních hodinách
zas trošku netěsnil fekální vůz v ulici Čelechovická.
Prvotního majitele nepořádku se strážníkům nepovedlo zjistit, ale převozníka pokladů ano. I v tomto
případě byl úklid zajištěn.
Dne 21. listopadu v nočních hodinách oznámil
strážníkům operační MěP Rakovník žádost o pomoc k vozidlu odstavenému v ulici ČSA z důvodu
technické závady. Strážníci pomohli řidiči přemístit
vozidlo tak, aby co nejméně překáželo silničnímu
provozu a následně přemístili i dopravní přenosné značení pro lepší viditelnost. Vozidlo bylo brzy
ráno odstraněno odtahovou službou.
Dne 29. listopadu dopoledne došlo k malé dopravní nehodě bez zranění v ulici 28. října, kdy
řidič naboural do sloupu VO. Po vyloučení alkoholu za volantem strážníci z důvodu neplatné STK
a chybějících příslušných dokumentů předali událost SDN PČR Rakovník
Dne 1. prosince v nočních hodinách strážníci při
kontrolní činnosti polikliniky potkali starší ženu v pyžamu, která neměla ponětí, jak se dostala ven. Naposledy si pamatovala, že šla do své kuchyně pro cukroví.
Po zjištění totožnosti osoby byla kontaktována pracovnice pečovatelské služby, která strážníkům poskytla
součinnost a ubytovala paní zpět do jejího bytu.
Stanislav Jahelka
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Z nových knih

Tipy od knihovnic

Knihovnu také navštívil Ježíšek a přinesl pro vás,
naše milé čtenáře, novou nadílku knížek. Vyberte si:

Detektivky a thrillery

Matčina volba
– Samantha Kingová
Psychologický román s nádechem detektivky,
který jsem se rozhodla čtenářům představit, svým
názvem připomíná další skvělou knihu Sophiina
volba.
Odehrává se ve dvou nedaleko od sebe vzdálených časových rovinách. Na začátku je příběh
mladého manželství. Madeleine žije pro svá dvojčata, syna Aidana a dceru Annabel. Vždycky byla
přesvědčená, že pro ně udělá úplně všechno, třeba
i zemře. V den desátých narozenin dětí ale projde
těžkou zkouškou. Na dveře u nich totiž zaklepe

Abbottová, R. – Dům na útesu
Sten, V. – Ve stínu moci
Gerhardsenová, C. – Náledí
Mayne, A. – Teorie vraždy
Dahl, A. – Sedm minus jedna,
Šest krát dva, Pět plus tři

Společenské romány
Svěrák, J. – Bohemia
Plokhy, S. – Černobyl
Holub, J. – Prostě na mě zapomněli
Kmenta, J. – Rudý Zeman
Moriarty, L. – Úplně cizí lidé
Di Fulvio, L. – Sen, který se naplnil

vrah a přinutí ji učinit rozhodnutí, které z dětí
přežije a které zemře… V současnosti se Madeleine
probírá v nemocnici z kómatu, zoufale se snaží přijít na to, proč se musel v jednom okamžiku zbortit
celý svět. Manžel ji v nemocnici navštěvuje, o události vůbec nemluví. Jí se ale postupně začnou
vracet vzpomínky, co tomu všemu předcházelo.
Je přesvědčená, že její milovaná dcera zemřela.
Nakonec pochopí, že život její rodiny, nebo alespoň toho, co z ní zbylo, stále visí na velice tenkém
vlásku…
Vydala Mladá fronta v roce 2018
-jt-

Knihovnou zněly koledy

Historické romány
Vondruška, V. – Mstitel z Jenštejna
Holm, L. – Vikingové: Nájezdy synů
Husemann, D. – Lovci knih
Gabaldon, D. – Paměť kostí
-jt-

(foto Ivana Rezková)

Také letos se občané Nového Strašecí zapojili do celorepublikové akce Česko zpívá koledy, která se konala 11. prosince od 18 hodin. V úvodu všichni minutou ticha uctili památku obětí prosincového střílení
v Ostravě. Zpívání koled se zúčastnilo šest desítek lidí, což je jednou tolik než v roce 2018. Paní učitelka
Magda Pelcová ze Základní školy Nové Strašecí přinesla pro všechny různé drobné nástroje, jimiž všichni
později doprovodili zpěv koled. Na klávesy hrála Pavlína Tondrová. Atmosféra v knihovně byla velmi
příjemná a již se těšíme na příští rok.
Ivana Rezková

Pracovnice knihovny přejí všem
svým čtenářům šťastný nový rok
2020.
Pojďme se mít aspoň trochu rádi
v té naší válce o mamon!
Zahoďme ksichty drsných hráčů,
děti to vidí a rychle se učí!
Pojďme se mít aspoň trochu rádi
v našem koutku vesmírném!
Zahoďme ostych z citu pro lásku,
děti to vidí a rychle se učí!
Tak pojďme se mít aspoň trochu rádi…
Přání jednoho ze čtenářů knihovny,
který si přát zůstat v anonymitě
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Předčítání
Srdečně vás zveme na první posezení a předčítání z oblíbené knihy v novém roce 2020. Dětské
oddělení naší knihovny pro tuto akci bude připraveno 29. ledna od 17 hodin. Přijďte si popovídat
o prožitém konci roku 2019 a poslechnout si něco
nového. Těšíme se na vás.
JS

Prodej
vstupenek
Pokud nemáte možnost v pracovní době
osobně zakoupit vstupenky v kanceláři Novostrašeckého kulturního centra, můžete si
je zamluvit telefonicky a zaplatit na účet,
který vám sdělíme. Poté si je vyzvednete
v pokladně v den konání akce.

Novostrašecký měsíčník I / 2020
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V Paříži bych tě nečekala, tatínku!
Výběrčí přímých daní se dostal do nečekané situace, když přijel navštívit svoji dcerku do Paříže.
Té nezbývá, než konstatovat: „V Paříži bych tě
nečekala, tatínku“.
Komedii, ve které exceluje Petr Nárožný, představí Agentura Harlekýn 14. ledna 2020 od 19 hodin na prknech
Novostrašeckého kulturního centra. Vstupenky zakoupíte
již nyní v kanceláři NKC v předprodeji 370 Kč sál, 400 Kč
balkon. V den konání 420 Kč sál, 450 Kč balkon.

Těšte se na pařížská dobrodružství sympatického venkovana. Starostlivý otec s podivem
zjišťuje, že jeho milovaná dcera již nepracuje
v pojišťovně, jak se domníval. Jako společnice
se pohybuje ve světě velké politiky a obchodu,
ve kterém se rázem ocitá i on. V tomto spletitém
prostředí se tatínek rychle zorientuje. Okouzlí
manželku svého nejvyššího šéfa. To zcela změní
jak jeho život, tak budoucnost dcery, a dokonce

i složení vlády. Rozjede se uragán záměn a komických situací, které neberou konce.
Komedie Jeana Barbiera nabízí dvě hodiny
emocí a smíchu. V této inscenaci nevyniká
Nárožný jen herecky, ale podílel se i na úpravě
hry pro české publikum. Kromě něj se můžete
těšit na Jana Šťastného, Simonu Postlerovou,
Jarmilu Švehlovou a další.
Ivana Rezková

Jacqueline, byť provdaná za anglického velvyslance, je Francouzka tělem, duší i původem. Má
dvě děti a kufřík s milionem eur, který je ochotna
darovat každému, kdo si ho zaslouží. Nenávidí
venkov, samotu a obyčejnost.
Lambert ženatý není, manželka od něj utekla.
Má duši námořníka a žije jen pro svůj maják,
o který se stará čtyřiadvacet hodin denně, sedm
dní v týdnu. Miluje venkov, samotu a obyčejnost.
Ptáte se, co mají oba společného? No přece
vůbec nic! Ale nedejme se mást prvními dojmy.

V této brilantní detektivní komedii, která obě
postavy svede dohromady a navěky spojí tajemstvím, je totiž všechno jinak, než se zdá – každá
lež je pravdou, každá pravda lží a jisté je pouze
to, že pod rouškou humoru se skrývá vrah.
Vstupenky zakoupíte v předprodeji v Novostrašeckém kulturním centru. Délka představení je
120 minut včetně přestávky.
Cena vstupenek: 200 Kč v předprodeji, 240 Kč
v den konání. Balkon 240 Kč v předprodeji,
280 Kč v den konání.
Ivana Rezková

Ani za milion!
Ve čtvrtek 27. února se v Novostrašeckém kulturním centru představí divadlo V Rytířské s komedií Ani za milion! Ve hře exceluje Michaela
Kuklová a Lukáš Langmajer.
Autoři Roman Vencl a Michaela Doleželová originálně dokazují, že i když ve hře vystupuje jeden
muž a jedna žena, nemusí se zápletka točit jen
kolem partnerských vztahů.
Atraktivní a netradiční prostředí přímořského
majáku, brilantní dialogy, strhující tempo, inteligentní humor a originální zápletka dávají hře
obrovský potenciál.

Kalendárium
V několika posledních ročnících Novostrašeckého měsíčníku jsem se snažil přiblížit
osudy téměř čtyřiceti již nežijících osobností různých oborů, jejichž život či dílo byly
nějakým způsobem spjaty s městem Nové
Strašecí.
Myslím, že nebude na škodu představit si
podobným způsobem i několik osobností
narozených či působících v obcích v blízkém okolí Nového Strašecí, jejichž význam
přesáhl hranice našeho regionu. A začnu
trochu pozapomenutým, ale přesto významným českým politikem, rodákem z nedalekého Pochvalova, jehož výročí narození
i úmrtí si připomeneme právě v lednu.

Václav Majer
22. 1. 1904 Pochvalov – 26. 1. 1972 College Park, (Maryland, USA)
Václav Majer se narodil v Pochvalově do rodiny horníka Václava Majera a jeho ženy
Anastázie. Podobně jako jeho otec pokračoval v hornickém povolání a od svých 15
let pracoval na Mostecku. Brzy se zapojil do sociální
demokracie a po návratu z vojny se stal tajemníkem
odborové organizace sociálně demokratického zemědělského dělnictva v Lounech. V letech 1935–1938
byl předsedou Svazu domkářů a malorolníků při
sociální demokracii a v letech 1937–1938 členem
ústředního výkonného výboru strany. Spolupracoval
Novostrašecký měsíčník I/ 2020

1942–1945 byl jmenován členem
Státní rady československé a od roku
1944 ministrem průmyslu, obchodu
a živností v čs. exilové vládě.
Po návratu domů v roce 1945 se stal
ministrem výživy, poslancem Národního shromáždění a členem předsednictva sociální demokracie. Jako demokratický politik byl jedním z hlavních
představitelů
protikomunistického
křídla v sociální demokracii a po převzetí moci komunisty v únoru 1948
byl zbaven všech stranických funkcí
a vyloučen ze strany.
Václav Majer tedy podruhé emigroval a zachránil si tak život. Nějaký čas
se usadil ve Velké Británii a od září 1948
působil až do své smrti jako předseda ČSSD v exilu. V roce 1950 přesídlil
do USA a zapojil se do práce Rady svobodného Československa, Socialistické
internacionály a řady dalších organizací.
Činný byl i jako publicista a spolupraVáclav Majer při projevu 11. června 1946 covník Rádia Svobodná Evropa a Hlasu
Ameriky. Jeho manželka Irma se rovněž
s Právem lidu a proﬁloval se jako stranický odborník angažovala v sociální demokracii doma i v exilu.
Do rodné vlasti se Václav Majer již nikdy nevrána otázky rozvoje venkova.
Na začátku nacistické okupace se zapojil til a po čtyřiadvaceti letech exilu zemřel v USA.
do domácího odboje a v únoru 1940 emigroval Ke stému výročí jeho narození byla jako upomíndo Francie, kde se zapojil do bojů jako příslušník ka na slavného místního rodáka v Pochvalově
čs. vojenské jednotky. Od léta 1940 působil v čs. na domě čp. 95 odhalena pamětní deska.
František Frolík
zahraničním odboji ve Velké Británii. V letech
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Vybrané peníze předčily očekávání
Eliška Stříbrská, Míša Havlová, Monika Čechová. Jména, která vám možná na první pohled nic
neříkají. První dvě jsou budoucí maturantky, třetí pracuje jako vychovatelka v Dětském domově
v Novém Strašecí. Tyto kamarádky společně vedou
taneční soubor Klobouček, který se specializuje
na country tance.
Již v loňském roce přišly Eliška Stříbrská a Monika Čechová s nápadem zorganizovat charitativní
akci nazvanou Klobouček tančí dětem. Výtěžek
z ní putoval do dětského domova v Novém Straše-

cí. Letos se rozhodly svou akci zopakovat a přibraly do party ještě třetí slečnu - Míšu Havlovou. Druhý ročník charitativní akce Klobouček tančí dětem
měl i vysokou uměleckou úroveň. Vystoupily zde
mistryně republiky v mažoretkovém sportu Adéla
Birošová a Aneta Tarabíková. Obě sklidily zasloužené ovace, neboť jejich vystoupení bylo skutečně profesionální. Svým zpěvem z Bídníků nadchl
i zpěvák a herec Nového divadla v Mělníku Radek
Štangal. Pozadu rozhodně nezůstaly ani členky
souboru Klobouček a děti z dětského domova.

Nakonec to nejdůležitější. Na akci se vybralo
41 674 korun, které poputují na konto Dětského
domova v Novém Strašecí.
Všechny tři dámy si jistě zaslouží poděkování,
stejně jako sponzoři, všichni vystupující i diváci,
kteří zaplnili do posledního místa Novostrašecké
kulturní centrum. Krásnou výzdobu zajistili žáci
Středního odborného učiliště.
Již nyní se těším, co nacvičí děti pro třetí ročník
a že se podaří vybranou částku opět navýšit.
Karel Filip

LiStOVáNí – Losos v kaluži
Projekt LiStOVáNí si vzal na sebe neskromný
úkol. Představuje každý měsíc zajímavé, aktuální
knihy, které se objevují na trhu.
Vybraní autoři a jejich dílo či přímo speciﬁcká
kniha jsou před diváky interpretováni v podobě
scénického čtení. Vždy jde zhruba o hodinové
divadelní vystoupení, ve kterém je obecenstvu
přiblížen děj, jazyk autora a atmosféra dané knihy. Nejde o nějaké čtení oblíbených pasáží, jde
o dýchající představení s rekvizitami, kostýmy,
hudbou, začátkem a koncem.
Ve Strašecí se Listování představí poprvé 20. ledna od 20 hodin v Městské galerii Viktora Olivy.
V Lososu v louži uvidíte Věru Hollou, Pavlu Dostálovou (alternuje Bára Jánová) a zavítá i autorka
Markéta Lukášková.
Markéta Lukášková pochází z Českých Budějovic.
Před maturitou jezdila rok do Prahy na žurnalistickou přípravku a pak nastoupila na brněnskou
Masarykovu univerzitu. Studium ji ale zklamalo,

chtěla praxi, a tak ho po dvou letech zanechala.
Působila jako redaktorka časopisů Týden, Maxim,
Faktor S, vedla reﬂex.cz. V současnosti se věnuje
copywritingu, přispívá na blog ČiliChili a přebytečné kreativní pnutí si vybíjí na Facebooku, při
nákupu bot a vymýšlení nových tetování.
Knihu Losos v louži vydalo nakladatelství Motto v roce 2017. Jejím tématem je smrt. Autorka
ji popisuje jako něco, čím život nekončí. Naopak
může být pro blízké zemřelého inspirující a třeba
je i motivovat ke změně.
Hlavní hrdinka Bára není typ holky, která se ráno
probudí se sexy rozcuchem, protáhne se a na první pokus vyfotí nomakeup selﬁe, za kterou dostane
200 lajků dřív, než dojde do koupelny. Je spíš dívka, která se ráno bojí podívat do zrcadla, na zůstatek účtu nebo do lednice. Její život se však otočí
vzhůru nohama, když jí umře babička a „odejde
do nebe". Bára zjistí, že smrtí nic nekončí. Tou
teprve všechno začíná…
Ivana Rezková

Hod vánočním stromkem
Druhou lednovou neděli proběhne už 3. ročník
akce Hod vánočním stromkem. Pokud máte rádi
recesi, přijďte 12. ledna ve 14 hodin na Komenského náměstí a vyzkoušejte si, kam dohodíte a zda je
těžší smrk nebo borovice. Přesvědčíte se, že vánoční
stromek může být užitečný i po Vánocích, a ještě si
užijete spoustu nečekané zábavy.
Můžete soutěžit ve čtyřech kategoriích – ženy, muži
i děti jako jednotlivci, a také jako tým. Složení týmu
je libovolné, samé ženy, samí muži, samé děti, dvě
ženy a dva muži, jedna žena a tři muži, nebo i celá rodina. Ale klidně vytvořte tým jen z myslivců, včelařů,
rybářů, hasičů, baráčníků, basketbalistů, fotbalistů,
houbařů, výčepních nebo dejte dohromady partu,
která se chce zase jednou vidět.
Abychom zabezpečili co nejhladší průběh akce,
prosíme účastníky, aby se předem registrovali
do 9. ledna 2020 na emailové adrese icentrum@
novestraseci.cz. Žádné startovné se neplatí. Tým přihlašuje vždy jeden zástupce a tato skupina by měla
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mít svůj název. Stromky si prosím nenoste, budou
k dispozici v místě konání. Zbytečně byste se před
výkonem vyčerpávali.
Během odpoledne vystoupí ŽELEZNÝ ZEKON, populární Valašský silák, který vytvořil řadu světových
rekordů v mnoha silových disciplínách. Roztáhl například vlastní silou čtyřicetitunový kamion, nechal
se přejet patnácti osobními auty přes nechráněný
hrudník, udržel ve svých rukou dvě od sebe startující
letadla, utáhl v zubech TATRU Karla Lopraise (12 t)
a odtlačil ji oštěpem zapíchnutým do krku. Na svých
uších tahá osobní automobily i přítomné diváky.
Ve Strašecí se představil již při prvním ročníku soutěže, takže se můžeme těšit, co předvede tentokrát.
Na náměstí bude k zakoupení dobré jídlo a pití, aby
všichni soutěžící měli dostatek sil a zajištěný pitný režim
vrcholových sportovců. Nebude proto chybět stylové
pití jako například borovička, zelená, myslivec nebo gin.
O moderování se opět postará Honza Lukavský.
Ivana Rezková
Novostrašecký měsíčník I / 2020
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Kinokavárna v lednu
Začátkem roku promítneme v kinokavárně
v Novostrašeckém kulturním centru pohádku
pro děti Tajný život mazlíčků 2 a koncem ledna
český snímek Na střeše. K ﬁlmovému zážitku si
u nás můžete dopřát kávu, víno nebo popcorn
z baru Marty Černé.

Tajný život mazlíčků 2
– 5. ledna od 15 hodin, 80 Kč
Teriér Max se horko těžko vyrovnal se skutečností, že není jediným oblíbencem své paničky Katie, a už jsou na obzoru další nečekané
změny. Nejdřív se k nim nastěhoval ten chlap,
pak Katie začala tloustnout, na nějaký čas odjela, a když se vrátila, přivezla s sebou miminko.
Jelikož bylo naprosto bezbranné a neschopné,
začal ho Max na každém kroku hlídat a chránit. Z ustavičných starostí si vytvořil nervový
tik, na který veterinář Maxovi naordinoval pobyt
na venkově. Veliká chyba! Pobyt v přírodě zna-

mená pro každé městské zvíře doslova peklo,
tvořené nepřátelskými venkovany (nejhorší jsou
krocani). Ani Maxovi kamarádi z prvního dílu
nezažívají zrovna dobré časy. Jeho psí láska Brigitte dostane na hlídání Maxovu nejoblíbenější
hračku, která jí spadne do bytu plného vzteklých
koček a ona se pro ni musí v přestrojení právě
za kočku vydat. Panička bílého králíka Snížka
se zase zhlédla v superhrdinech, a tak ho obléká do směšných oblečků. To by Snížkovi až tak
nevadilo, kdyby za ním kvůli jeho superhrdinské
pověsti nepřišla fenka Daisy a nepožádala ho
o pomoc s misí, na kterou králík nemůže stačit.
Jestli mají obstát, musí se Max, Brigitte a Snížek postavit svým vlastním strachům a obavám.
V první řadě ale zažijí kupu psí, kočičí, křeččí
a ptačí srandy v příběhu, po němž se už nikdy
na své chlupaté parťáky nebudete dívat stejnýma očima.

Na střeše
– 27. ledna od 19 hodin, 90 Kč
Profesor Rypar (Alois Švehlík) poskytne dočasné útočiště Songovi (Duy Anh Tran), mladému Vietnamci, jehož našel ukrytého na střeše svého domu. Mohou však
dva takto odlišní lidé vůbec sdílet jeden prostor, aby
z toho nebyla katastrofa? Pomůže jim v tom jejich drzý
plán? Soužití nevraživého pána, rozzlobeného na celý
svět, který mu neuchopitelně uniká a mladíka, který
hledá východisko ze zoufalé situace v neznámém
městě, přináší mnoho třecích ploch, tragikomických
situací, ale i překvapivých nápadů a řešení. Každý
z nás totiž potřebuje, aby jej někdo potřeboval. A Song
potřebuje kromě teplého oblečení a střechy na hlavou
někoho, kdo mu bude důvěřovat. Lze však důvěřovat
neznámému klukovi? Profesor Rypar se o to pokusí
i za cenu, že musí sem tam slevit ze svých zásad a jeho
střecha se musí trochu rozšířit. Ale dokáže Song tuto
důvěru skutečně oplatit?
Ivana Rezková

27. 1. 2020
v 19 hodin ﬁlm

NA STŘEŠE
Bar otevřený hodinu před programem. Vstupné 90 Kč
Prodej lístků v kanceláři NKC nebo na pokladně hodinu
před začátkem promítání.

27. 1.

Masopust 2020 i s večerní zábavou
Milí Strašečáci, vážené instituce, páni podnikatelé, paní učitelky, páni učitelé, kluci a holky!
Máme za sebou vánoční období a před sebou čas
masopustu. Podobně jako vloni se v našem městě chystá srocení masek a maškar. Dojde k němu
na Komenského náměstí v sobotu 22. února. Právě
v tento den odtud vyrazí po 14. hodině odpolední
masopustní průvod. Sraz maškar je však už ve 13
hodin! A protože masopust vždy byl a je takový,
jaký si ho každý udělá, byli bychom rádi, kdybyste
se přidali.
Obracíme se tedy na vás s nabídkou: Pojďte
s námi do průvodu!
Přijďte se pobavit, podpořit tradici, udělat si
sami ze sebe legraci a možná i trochu reklamu.
Fantazii se meze nekladou. Co je pro vás, vaši školu, ﬁrmu, spolek, kroužek či klub typické, bude
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přesně to pravé. Přidáte-li navíc něco masopustního, pak bonus navíc. Nebojte se vtipných transparentů, alegorických vozů… nebojte se ani hromadných masek… invence a vtipné nápady mají
dveře dokořán.
Těšit se můžete na bonbóny a koblížky od pekařky Martiny ze Mšeckých Žehrovic, pro dětské
maškary v průvodu budou zdarma. Stejně jako zabijačková polévka, jitrnice, jelítka a další mňamky
pro velké účastníky, ovšem pouze ty v maskách.
Na zahřátí při tanečku či v průvodu nebude chybět ani štamprle. Pokud na vás vloni udělal dojem
třímetrový strašecký sulcák, věřte, že bude i letos.
Po příchodu maškar na náměstí jejich konšelé
požádají starostu o dočasné předání vlády nad
městem. Pokud svolí – v což doufáme – nastane
pozdvižení, jehož součástí bude všeobecný taneč-

ní rej. Po průvodu se zvolí nejsympatičtější, nejtradičnější, nejhezčí a nejlepší dětská maska a bude
po zásluze odměněna.
K dobré pohodě a zábavě přispějí hudební skupina Švejk band, divadelní představení divadla M
z Duchcova i masopustní jarmark na náměstí, už
od časného rána plný dobrot.
Masopust se však neodehraje pouze na náměstí
a v přilehlých uličkách. Večer se všichni přesunou
do sálu zdejšího KC na masopustní zábavu. Ve foyer
zavoní vepřové hody a na sále se – po pohřbení
basy – bude tančit až do pozdních hodin. Připravuje
se bohatá tombola, první cenou bude zvěřina.
Vstupné na zábavu je pouhých 100 Kč. Kdo dorazí v masce, má vstup zdarma.
Takže neváhejte a pojďte s námi vytvořit staronovou tradici.
Lenka Pelcová, Ivana Kloučková
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Pozvánka do Muzea Nové Strašecí
Ještě do 19. ledna 2020 si u nás v muzeu můžete prohlédnout výstavu Vánoční příběh aneb Co
se dělo v Betlémě, kterou jsme připravili ve spolupráci s Římskokatolickou farností Nové Strašecí.
V křesťanském světě se Vánoce slaví jako připomenutí narození Ježíše. Pro křesťany je to v rámci
celoročního cyklu druhý nejokázaleji slavený svátek hned po Velikonocích. Prostřednictvím vystavených exponátů chceme přiblížit události odehrávající se kdysi v městě Betlémě. K vidění jsou
zde betlémy z Oráčova, Lán, keramické betlémy
zapůjčila paní Marie Dočekalová. K vidění jsou též
papírové betlémy ze sbírek Muzea Nové Strašecí
od Josefa Weniga, Vojtěcha Kubašty a ﬁrmy Bauer
a Guberlet Vejprty. Betlémy ze své soukromé sbírky zapůjčil i Mgr. Bc. Timotej Maria Pavel Vácha
O. Praem.
Ve čtvrtek 23. ledna od 17 hodin si vás dovolujeme pozvat na slavnostní vernisáž výstavy fotograﬁí Miroslava Sanytráka: Don Giovanni aneb …..
fotograﬁe portrétů operních pěvců. Vernisáž bude
spojena s autogramiádou autorky knihy PhDr. Ma-

rie Kronbergerové, PhD. Knihu si budete moci zakoupit v průběhu vernisáže.
Miroslav Sanytrák fotografuje již od svých čtrnácti let. Profesionálně se začal fotograﬁí zabývat
a v ní podnikat v roce 1989. Vlastnil v té době
první fotograﬁckou soukromou školu, která působí dodnes.

Pozvánka
Klubu cesty za poznáním
V lednu otevíráme jarní přednáškový cyklus
s názvem Přítomnost a budoucnost světa přírody
a člověka. Cyklus jsme pro vás připravili ve spolupráci s Hnutím DUHA a dalšími odborníky.
Již řadu let jsme svědky znepokojujících zpráv
o ekologickém stavu planety. Oteplování zeměkoule, ubývání živočišných a rostlinných druhů,
a hlavně trvalé znečisťování životního prostředí. Touto otázkou se budeme zabývat společně
s Ing. Alešem Erberem (lesním analytikem, agrolesníkem a odborným lesním hospodářem) v první
přednášce nazvané Lesy včera, dnes a zítra aneb

Rozsvícení stromu v Novém Strašecí
K milým tradicím na začátku adventu patří
rozsvícení vánočního stromu. Tak i v Novém
Strašecí, kde se strom tentokrát rozsvítil 29.
listopadu. Na Komenského náměstí se sešly
stovky lidí, aby si vyslechly vystoupení žáků
Základní školy, Základní umělecké školy a dále
kapelu Smallpeople ze ZUŠ Rakovník. Akci doplnilo taneční vystoupení zumby, Liduščino divadlo zahrálo pohádku pro děti a na samý závěr zazpíval ženský pěvecký sbor. V půl sedmé
přítomné pozdravil starosta města Karel Filip
a za společného počítání se rozsvítil vánoční

Pohádka
Čert a Káča
V neděli 19. prosince v 15 hodin se v Novostrašeckém kulturním centru představí divadlo DAP
s výpravnou divadelní adaptací klasické české
pohádky napsané na motivy pohádek Boženy
Němcové Čert a Káča. Potěší vás řadou písniček,
zasmějete se veselým scénám, pobaví vás i další
čertův převlek, budete fandit rázné, ale upřímné
Káče a překvapí vás, jak to dopadne se závistivou
a domýšlivou kněžnou. Představení napsala známá spisovatelka a autorka televizních her Božena
Šimková, která je autorkou např. televizních Krkonošských pohádek. Vstupné je 30 Kč pro děti,
45 Kč pro dospělé. Představení trvá cca 55 minut.
Ivana Rezková
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strom. Vedle stromečku nechyběl ani tradiční
betlém.
Sváteční osvětlení v ulicích každoročně instalují pracovníci technických služeb. K výzdobě opět
přispěli učni a učnice oboru Zahradník Středního
odborného učiliště v Novém Strašecí. Ujali se laviček a zábradlí na Komenského náměstí i okolí Novostrašeckého kulturního centra, tentokrát použili
barvy stříbrnou a bílou.
Program letošního rozsvícení byl bohatý. Od osmi
hodin se náměstím linuly koledy a probíhal zde
jarmark s různým zbožím. Letos své výrobky na-

příčiny krize, její řešení a budoucnost lesů, která
se uskuteční v úterý 21. ledna od 17 hodin v přednáškovém sále muzea.
Do české krajiny se v posledních desetiletích
vrací vlci, rysi a medvědi, kteří v minulých staletích bývali běžnou součástí naší přírody. Díky
vědeckým výzkumům a zkušenostem z terénních
monitoringů o nich máme mnoho informací. Mohou nám pomoci najít způsob, jak bez konﬂiktů
a strachu sdílet s těmito zvířaty životní prostor.
Na přednášce pojmenované Návrat velkých šelem
do naší krajiny aneb kdopak by se vlka bál? zazní
z úst Mgr. Josefy Volfové (koordinátorky terénního monitoringu, Hnutí DUHA) aktuální poznatky
o výskytu a ochraně vlků, rysů a medvědů.
Přednáška proběhne v úterý 18. února od 17 hodin v přednáškovém sále muzea.
Vstupné je pro členy klubu zdarma, pro ostatní
návštěvníky 30 Kč.
Další program přednášek, vycházek a výletů klubu sledujte v Novostrašeckém měsíčníku a na webových a facebookových stránkách muzea.
Barbora Honzíková
(redakčně zkráceno)

bízelo více jak třicet stánků s občerstvením, hračkami, medem, šperky, vánoční výzdobou a dalším
sortimentem. Adventní věnce či svícny bylo možné
zakoupit například u stánku zahradnického oboru
SOU Nové Strašecí. Zdobené perníčky zase u paní
Jungmanové a klobásky u stánku paní Kloučkové
z Biosky. Zájem byl také o med od prodejců místní
organizace Včelařského svazu. Starosta Karel Filip
s místostarostou Janem Burešem opět rozlévali
svařák nebo čaj pro děti, povídali si s lidmi a u jejich stánku se tvořila dlouhá fronta. Návštěvníci
trhu mohli přispět do průsvitného boxu umístěného u stánku se svařeným vínem. Vybraných krásných 4190 Kč bude předáno Dětskému domovu
Nové Strašecí. Děkujeme za vaši štědrost.
Své výrobky na jarmarku prodávali i žáci zdejší
Základní umělecké školy. Také letos si děti pochutnaly na lineckém cukroví a medových perníčcích,
které upekla paní učitelka Andrášková. V programu nechyběl ani kovář Jaroslav Veselý z Veselé
kovárny. V horní části náměstí ukazoval své umění
a zájemci si mohli vyrazit vlastní čertovský pětník.
Novinkou letošního roku byla soutěž o nejlepší
štrúdl. Klání se zúčastnilo 12 pekařek. Porotě nejvíce chutnal štrúdl paní Magdy Chocholové.
Dle vašich ohlasů se nám v Odboru kultury, sportu a RP povedlo připravit pěkný program na zahájení adventu a již nyní přemýšlíme, co o těch
dalších Vánocích vylepšíme a jaké novinky pro vás
přichystáme. Děkujeme všem, kteří nám s přípravami a výzdobou města pomohli.
Ivana Rezková
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Výstava obrazů Jitky Petrusové
Od 10. ledna se můžete přijít podívat do Galerie
Viktora Olivy na tvorbu Jitky Petrusové z Rynholce. K tvorbě svých obrazů používá hlavně akrylové
barvy a vše co ji napadne, čím se dá barva na plátno nanést. Jak sama říká, malování pro ni představuje relax a únik z této na její vkus zrychlené
a uspěchané doby. „Malování mě baví od malička,
jsem takový výtvarník samouk amatér a v malbě
nacházím stále nové rozměry a možnosti. Miluji
staré věci, co mají svoji duši. Tak i já se snažím
do svých obrazů vtisknout duši, kouzlo. Inspiruje
mě příroda, zvířata, podzim a jeho barvy, bílé víno,
staré ﬁlmy a černobílé fotograﬁe“, shrnuje Jitka
Petrusová. Malovat dochází k Mga. Zuzaně Novák
Hilské do Rynholeckého Atelieru. Mimo malování
se přes 30 let věnuje chovu psů a kynologii, nyní
té lovecké.
Vernisáž výstavy se bude konat v pátek 10. ledna
v 17 hodin. Srdečně vás zveme.
Ivana Rezková

Žákova Afrika ještě žije

Podvečery
v galerii
končí
Cyklus deseti (většinou čtvrtečních) měsíčních
setkání nebude od ledna 2020 pokračovat. Ačkoliv
se organizátoři snažili o pestrost témat tak, aby si
zájemci mohli vybrat, co je zajímá, účast veřejnosti
rapidně klesala. Na prosincovou besedu o poskytování akutní první pomoci s lékařem rakovnického
záchranářského týmu MUDr. Michalem Vitnerem
dorazily pouze dvě návštěvnice. Předpokládali jsme, že zvyšující se počet dopravních nehod
a různých život ohrožujících kolapsů přiměje lidi
se zajímat, co vlastně při zachraňování dělat krok
za krokem, aby pacient přežil. Obecně jsou vědomosti v tomto směru pouze mlhavě povšechné.
Televizní seriály z lékařského prostředí rozhodně
nemohou nahradit zkušenosti praktika. Přítomné
dámy včetně pracovnice NKC si alespoň vyzkoušely správnou a účinnou masáž srdce na ﬁguríně,
než ji záchranář zabalil a předčasně odjel.
Oblíbené cestovatelské večery v Galerii V. Olivy
se budou konat i nadále.
Lída Faﬂíková

Soutěž o nejhezčí
vánoční stromeček

Po obrazech Jitky Petrusové, které můžete navštívit v Městské galerii Viktora Olivy v lednu, jsme
na únor připravili výstavu fotograﬁí Viléma Žáka.
Tento rakovnický rodák se fotografování věnuje
od dětství. Začínal s aparátem Certo na dvanáct
snímků z provenience tehdejší NDR.
Základy zpracování černobílé fotograﬁe dostal
od svého otce. Jako fotokomora mu, jak to bylo
tehdy zvykem, sloužila koupelna. Pak už přišla první zrcadlovka Praktina FX, následovala Practica BX
20 a nakonec technika Nikon, které zůstal věrný
dodnes.
Vilém Žák měl dosud 16 samostatných výstav,
z toho jednu v Chicagu pro českou diasporu. Jeho
fotograﬁe se staly součástí čtyř odborných přírodovědeckých publikací. Je autorem mnoha fotograﬁí,
které posloužily jako podklad pro obaly hudebních
nosičů, nebo promo fotograﬁí hudebníků. Vilém je
také autorem řady kalendářů s přírodními motivy
nebo s technickou a stavební infrastrukturou.
Novostrašecký měsíčník I/ 2020

V Novém Strašecí se představí s výstavou, která
nese název „Afrika ještě žije“.
Proč jej zvolil, vysvětluje zcela prostě: „Téměř
každý den se v mediálním světě objevují alarmující zprávy o dalším vyhynulém druhu organizmu,
o tajících ledovcích, či znečištění oceánů odpadky.
Nic z toho nemám v úmyslu zpochybňovat, ani
zlehčovat. Právě naopak. Při svých cestách po světě, často po těch nejchudších rozvojových zemích,
mohu z vlastní zkušenosti potvrdit, že stav Země
a ekosystému je na mnoha místech alarmující. Tato
výstava je jen nepatrným pokusem přiblížit vážně
ohrožené nádhery černého kontinentu. Zároveň je
to mé vyjádření naděje, že ještě není pozdě.“
Vernisáž výstavy, která je plná úžasných fotograﬁí, proběhne 3. února v 17 hodin a zahájí ji
botanik Václav Větvička. Součástí výstavy bude
i beseda s Vilémem Žákem.
Její termín bude včas upřesněn.
Lenka Pelcová

Novinkou letošního adventu byla soutěž o nejhezčí stromeček, do které se přihlásilo dvanáct
kolektivů.
Všichni si se zdobením dali velkou práci a bylo
opravdu těžké říct, který byl nejhezčí. Naštěstí
nemusela rozhodovat porota, ale široká veřejnost. A tak záleželo hlavně na tom, kdo osloví
co nejvíce příbuzných a známých, aby hlasovali
právě pro ten jejich stromeček. Nakonec nejvíce
hlasů získal stromek Mateřské školy U lesíka.
Na druhém místě se umístilo Střední odborné
učiliště a třetí místo obsadila třída Magdy Pelcové 1. A. Výhercům gratulujeme.
Ozdobené stromky na Komenského
náměstí budily pozornost a přispěly
k vánoční atmosféře
ve městě. Jsme zvědavé, kolik kolektivů
se do soutěže přihlásí příští rok a jaké
ozdoby na stromcích uvidíme. Všem
zúčastněným děkujeme.
Ivana Rezková
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Dům dětí a mládeže
Mikuláš

Návštěva muzea

Žáci ZŠ Nové Strašecí se 5. prosince převlékli za mikulášskou družinu
a přinesli nadílku do mateřské školy
Rákosníček a Zahradní, a také do tříd
na prvním stupni základní školy. Odpoledne připravili mikulášský rej pro
školní družinu.

31. 1. 2020 Muzeum Policie ČR
– sraz před ZŠ u školní družiny
v 8 hodin, návrat kolem 16. hodiny, cena 150 Kč. Zájemci se mohou hlásit přes klientské centrum
ddmrako.cz.

Připravujeme na jarní
prázdniny

Okresní kolo ve ﬂorbalu
V prvním prosincovém týdnu
se uskutečnilo okresní kolo ve ﬂorbalu. V pondělí 2. 12. nastoupily mladší
žákyně s panem ředitelem Petrem
Chocholou a okresní kolo vyhrály.
Postoupily do krajského kola, které
se konalo 17. 12. v Kutné Hoře. V úterý 3. prosince hrály starší žákyně, které spolu s panem učitelem Markem
Hartmanem také vyhrály. Postoupily
do krajského kola v Kutné Hoře, které
se konalo 16. 12. 2019. Ve středu hráli starší chlapci, kterým se zápasy moc nepovedly.
Nepostoupili tedy do ﬁnále, které se hrálo v pátek
6. 12. v hale BIOS. Naopak mladší chlapci s panem učitelem Jiřím Boučkem postoupili do ﬁnále
a umístili se na 3. místě.

2. 3. Bruslení na ZŠ Rakovník
3. 3. Divadlo S+H Praha
4. 3. Toboga Praha
5. 3. Lezecká stěna Kladno
6. 3. Divadlo Lampion Kladno
Na všechny akce se můžete hlásit přes klientské centrum ddmrako.cz.

Letní tábory 2020
Okresní kola soutěží v lednu 2020
15. 1. Dějepisná olympiáda – od 8 hodin v Klubu DDM Rakovník
22. 1. Olympiáda ČJ – od 8 hodin v Klubu DDM
Rakovník

12. – 18. 7. 2020 LT Kralovice –
cena 2 500 Kč
10. 8.–14. 8. 2020 Léto novostrašeckých dětí –
1 200 Kč
Na tábory se bude možno přihlašovat od 4. 2.
2020 přes klientské centrum www.ddmrako.cz.
Jitka Samšuková

Studenti gymnázia si připomněli sametovou revoluci
Na rok 2019 připadlo třicáté výročí pádu komunismu nejen u nás, ale i ve střední a jihovýchodní
Evropě. Lidé už neměli vůli snášet absolutní vládu
jedné strany a rozhodli se rozpoutat revoluci nenásilnou formou protestů. Ne všude se to však obešlo bez
násilí, například v Rumunsku se muselo i střílet. Naše
revoluce naštěstí proběhla na rozdíl od té rumunské
bez ztrát na životech a bez větších vzdorů vládnoucí
třídy. Vysloužila si proto označení „sametová“. A takovou revoluci si žáci připomněli. Revoluci vedenou občanským protestem a slovem, ne gilotinou a smrtí.
Dne 13. listopadu byla pro studenty připravena
v Novostrašeckém kulturním centru beseda s pamětníky listopadových událostí nejen z našeho re-

gionu. Patřili mezi ně i dva vyučující naší školy, páni
profesoři Bohumil Chochola a Jan Černý. Diskutovat
jsme mohli s panem Miloslavem Pelcem, zakladatelem novostrašeckého Občanského fóra a pozdějším dlouholetým starostou města, nebo s panem
JUDr. Václavem Stiebrem.
Rakovnické Občanské fórum nám představil pan
Ivo Brůžek. Pražské události připomněla JUDr. Ludmila Faﬂíková, účastnice zásahu na Národní třídě,
jež se posléze pohybovala v okruhu Václava Havla.
Všichni pamětníci živě a emotivně líčili nám,
zvídavým studentům, nezapomenutelné postřehy
z osudových událostí i své životní zkušenosti spojené s tímto převratným obdobím.

Vážení čtenáři a příznivci našeho gymnázia,
děkuji Vám za dosavadní spolupráci a věřím, že bude pokračovat i v roce nastávajícím.
Zvlášť bych rád poděkoval vedení města za to, jak se stará o svou školní budovu. V září byly zprovozněny
zcela nové šatny a v listopadu pak byla dokončena rekonstrukce sociálních zařízení v celé budově.
Mé uznání a poděkování si bezpochyby zaslouží celý pedagogický sbor. Právě výsledky jejich každodenní práce k nám přivádějí stále více nadaných studentů z našeho města i okolí.
Těší mě, že noví studenti zvládli náročný přechod ze základní školy, že máme spoustu šikovných
a nadaných žáků, kteří se v nejrůznějších soutěžích rozhodně neztrácejí.
Poděkování patří rovněž rodičům, bez kterých si naši práci nedovedu vůbec představit. Společnými
silami se snažíme udělat maximum pro to, aby od nás po čtyřech letech odcházeli studenti vybavení
pro další studium nezbytnými vědomostmi i zodpovědným přístupem k životu.
Dámy a pánové, ať nám pohoda Vánoc vydrží na celý rok. Jménem svým i všech zaměstnanců
gymnázia přeji všem pevné zdraví a vydařený rok 2020.
Richard Spiegl
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O necelé dva týdny později, 25. listopadu, si studenti čtvrtého ročníku prohlédli výstavu v Městské
galerii Viktora Olivy na téma „Život za socialismu“.
K vidění bylo mnoho zajímavých věcí. Od uniforem
tehdejších policistů a obyčejných zaměstnanců
po staré, dnes již nepotřebné cedule s komunistickými názvy ulic a institucí. Poté následovala další beseda s vyučujícími, kteří zavzpomínali na atmosféru
sametové revoluce na našem gymnáziu. Uvědomili
jsme si, jak poutavá a významná může být historie
nedávno minulá, která se drží v paměti lidí.
Ještě ten samý den naše škola přivítala v kulturním domě známého televizního moderátora Václava Moravce. Pan Moravec vedl se studenty diskuzi
o životě v socialismu i v dnešní době a odpovídal
na četné dotazy. Akce to byla vydařená a studenti
na ni odpověděli mohutným potleskem. V jistém
smyslu to bylo pokračování Fokusu Václava Moravce v Betlémské kapli, kterého se naše škola zúčastnila dne 12. listopadu.
Sametový měsíc jsme strávili vskutku důstojně
a poučně. Diskuze s mnohými pamětníky, zajímavá
výstava, návštěva Fokusu Václava Moravce s tématem svobody a v neposlední řadě debata s panem
Moravcem na půdě našeho města znamenaly pro
celou naši školu nevšední rozšíření obzorů.
Jakub Valter, 4. B

Novostrašecký měsíčník I / 2020
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Střípky z gymnázia

Den otevřených dveří – Bezmála 120 zájemců
o studium navštívilo naše gymnázium. Všem příchozím se příkladně věnovali studenti ze druhého ročníku. Veškeré informace o možnostech studia naleznete na webových stránkách školy. Lze si i domluvit
osobní návštěvu a prohlídku školních prostor.
Pomoc zdravotně postiženým – I letos se rozhodli studenti školy zapojit do sbírky na pomoc
zdravotně postiženým dětem. Vybraných 2080 Kč
určitě přispěje ke zlepšení kvality jejich běžného
života. Organizátorem sbírky je Fond Sidus, z.ú.
Planetárium Praha – Pražské planetárium nabízí
zajímavou možnost, jak lépe pochopit nejrůznější
témata probíraná teoreticky v rámci fyziky. Tuto
příležitost si nenechali ujít studenti závěrečného ročníku našeho gymnázia. Tradiční exkurze
se i tentokrát líbila.
Zvol si život – Posláním spolku Acet ČR, z. s. je
vzdělávání mladých lidi v oblasti rizikového chování. Naše gymnázium s tímto spolkem již řadu
let úspěšně spolupracuje a využívá certiﬁkované
a velmi kvalitní preventivní programy. Témata studenty zjevně zaujala, nejvíce možná problematika
kyberšikany.
Stříbro z volejbalu – Volejbalistky Aneta Kohoutová, Veronika Kopřivová, Tereza Kopřivová, Klára
Strolená, Anna Holečková, Johana Pálková, Tereza

Somolová a Daniela Pipotová vybojovaly v okresním kole krásné druhé místo.
Mikuláš – Blížící se vánoční svátky připomněl
všem studentům Mikuláš s anděly a čerty. Naši
maturanti drží tuto tradici a ani letos rozhodně
nezklamali. S kratičkým programem navštívili
všechny třídy a zábava to byla veselá.
Školní kolo matematické olympiády – Vybraní
studenti se zájmem o matematiku absolvovali
školní kolo. Výsledky napoví, jaké budou mít šance
v okresním kole.
Vánoční kapr – Velmi úspěšně si vedl v tradiční soutěži pořádané Klubem DDM Rakovník student 3. ročníku Šimon Svatek. Svým umístěním

na bronzové příčce navázal na několikanásobného
vítěze této soutěže a loňského úspěšného maturanta Matěje Dundra.
Studenti Středočeskému kraji – Ve středu
11. prosince v budově Krajského úřadu Středočeského kraje převzali tři studenti novostrašeckého
gymnázia ocenění za své literární práce. V soutěži s názvem Studenti Středočeskému kraji získali
zvláštní cenu poroty Klára Soukupová a Richard
Vávra, druhé místo na stupních vítězů patří Markétě Zárybnické.
Výsledky literární soutěže – Téma domova
se pokusilo ztvárnit v rámci literární soutěže, kterou pořádala Městská knihovna Rakovník, hned
jednadvacet studentů našeho gymnázia. Vyhlášení
vítězů proběhlo až po uzávěrce tohoto čísla.
Jméno v podání herců školního divadla – V sobotu 14. prosince určitě nezklamali návštěvníky
NKC studenti gymnázia, kteří samostatně nacvičili divadelní hru Jméno. Je to komedie o tom, jak
se jedno banální rodinné setkání ohledně jména
tolik očekávaného potomka pomalu mění v rodinné drama.
Vánoční besídka v NKC – Poslední den výuky
před odchodem na vánoční prázdniny patří společnému setkání všech učitelů a žáků školy. A jsou
to právě maturanti, kteří si pro všechny přítomné
připravili zajímavý program, ve kterém samozřejmě nesmělo chybět společné zpívání koled.
(texty a foto gns)

Pobyt v Německu
Když jsme se spolužákem dostali nabídku jet
na vánoční trhy do Weldenu v Německu, neváhali jsme ani chvíli a nabídku jsme přijali. V pátek
po vyučování jsme šli k autobusu, který odjížděl
z náměstí v Novém Strašecí. Cesta byla sice dlouhá, ale příjemná a kolektiv byl také fajn. Když jsme
přijeli na místo, šli jsme do jídelny, kde nás přivítali obyvatelé Weldenu. Chvilku jsme poseděli a potom jsme šli spát k jedné paní, která nás ubytovala
u sebe doma. Druhý den jsme se sešli na snídani
a pak jsme se všichni vydali na prohlídku okolí.
Novostrašecký měsíčník I/ 2020

Když jsme se vrátili, jeli jsme se podívat o kousek
dál na vánoční trhy. Byli jsme překvapeni, jak to
bylo obrovské a příjemné a kolik tam bylo stánků.
Po společném obědě jsme jeli zpět do Weldenu,
kde jsme si měli připravit svůj vlastní stánek. Poté,
co jsme tak učinili, byly trhy zahájeny a my jsme
se pustili do práce. Byla to příjemná zkušenost.
Vyzkoušeli jsme si mluvit na lidi, kteří mají tento
jazyk za mateřský. Člověk se potom donutí více
se němčině věnovat. Po společné večeři nás obyvatelé Weldenu pozvali do místního baru, kde to

bylo super a všichni si to užili. Navázali jsme tam
přátelskou konverzaci s místními děvčaty. Druhý
den ráno jsme odjížděli brzy ráno, abychom stihli
také trhy v Augsburgu. Nakonec jsme se rozloučili a vyrazili na cestu. V Augsburgu jsme navštívili
Zlatý sál, radnici, nějaké ty památky a kdo chtěl,
tak šel i na trhy. Potom jsme jeli zpátky do Nového
Strašecí. Na závěr bych chtěl říct, že to byla dobrá zkušenost. Vyzkoušel jsem si němčinu, kterou
se učím a doufám, že bude takových výletů více.
Čenda Holý
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Adventní víkend ve Weldenu
V pátek 8. 12. vyjel autobus s 27 členy zájezdu
do partnerského města Welden vzdáleného vzdušnou čarou cca 300 km. Cestu zvládl za 6 hodin.
Cílem návštěvy byla účast novostrašeckých na vánočních trzích a vystoupení tanečního souboru
Klobouček.
Naši weldenští přátelé nás uvítali výbornou italskou večeří a ubytovali nás v rodinách, v penzionu a v prostorách školy. K těmto účelům pořídili
pohodlná skládací lůžka, která umístili do školní
družiny. Tak vyřešili možnost ubytování pro vícečetné skupiny.
Po sobotní bohaté snídani jsme využili příjemného počasí a prošli se po městečku. Navštívili
jsme nově vybudovaný skatepark s parkourovým
hřištěm pro náctileté, překrásné dětské hřiště, či
místní budovu kulturního centra. Mimo jiné v něm
je zkušebna pro hudební kapely, scházejí se tu čle-

nové místních spolků a je zde i zázemí pro hasiče.
Přestože je městečko poměrně malé, má asi 3 800
obyvatel, může se pyšnit širokou vybaveností.
Například moderní školou s vlastním bazénem či
čtyřmi kostely.
Své první vystoupení předvedla děvčata z Kloboučku při svátečním setkání seniorů ve zmíněném kulturním centru. Dívky předvedly úžasný
výkon a sklidily od seniorů velký potlesk. Ostatní
členové zájezdu mohli v té době navštívit vyhlášený adventní trh na nedaleké farmě.
Ve čtyři hodiny byl zahájen trh weldenský. Konal se v prostorách školy a blízkém okolí. Stánek
jsme zde měli i my, nabízeli jsme výrobky našich
šikovných spoluobčanů. Studenti z SOU Nové Strašecí pod dohledem paní učitelky německého jazyka
se chopili příležitosti a při prodeji a propagaci našeho města si aktivně procvičili jazykové dovednosti.

Sbor dobrovolných hasičů Nové Strašecí
Zásahy jednotky SDH
Požár obchodu Lidl
Dne 16. 11. ve 23 hodin vyjela jednotka k požáru hlášenému elektrickou požární signalizací
do obchodního domu Lidl. Po dojezdu na místo
byl proveden průzkum termokamerou. Jednalo
se o zkrat na elektronickém zámku na zařízení
uvnitř obchodu.
Záchrana osoby z hloubky
Dne 24. 11. vyjela jednotka do Mšece k záchraně
těžce zraněné osoby spadlé do výkopu. Po příjezdu JPO byla osoba vytažena mimo výkop a JPO
asistovala ZZS. Ta následně zraněného přepravila
do nemocnice.
Požár dopravního prostředku
Dne 2. 12. vyjela jednotka k požáru osobního
automobilu na dálnici D6 na 32. km. Po příjezdu
na místo jednotka zasahovala jedním C proudem.
Včasným zásahem byl požár lokalizován v motorovém prostoru. Po odstranění vozidla mimo komunikaci a kontrole termokamerou se JPO vrátila
zpět na základnu.
Dopravní nehoda se zraněním
Dne 3. 12. vyjela jednotka s vyprošťovací sadou k dopravní nehodě nákladního automobilu
s požárem za obec Mšec směr Slaný. Na místě
bylo zjištěno, že se jedná o nákladní automobil
na boku, částečně mimo komunikaci. Z automobilu došlo k masívnímu úniku nafty do půdy. Zraněný řidič byl v péči ZZS. JPO provedla zajištění
místa, protipožární opatření a zamezení dalšího
úniku látek.
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Únik oleje na komunikaci
Dne 5. 12. vyjela jednotka k úniku oleje na komunikaci po technické závadě na osobním automobilu. Jednotka zasahovala sorbentem a odstranila vozidlo, které tvořilo překážku na vozovce.
Dále provedla úklid komunikace.

Požár kotelny
Dne 5. 12. vyjela jednotka k požáru kotelny
do obce Rynholec. Na místě byl proveden průzkum v dýchací technice a následně byl zjištěn
požár v kotelně. Požár byl lokalizován, jednotky
provedly osvětlení místa zásahu, odvětrání zakouřených prostor a kontrolu termokamerou.
Ing. Martin Vondra, velitel jednotky
Jan Veselý, jednatel sboru

Starosta Weldenu pan Peter Bergmeir společně
s panem starostou Filipem zahájili vánoční trh
slovem a soubor Klobouček znovu vystoupil s pestrým pásmem tanců. Publiku se velice líbily.
Večer proběhlo setkání členů komise a vedení města, kde se probíraly další společné plány.
Někteří ještě zvládli navštívit jam session v mládežnickém klubu a užít si různorodých hudebních
žánrů v podání místních umělců.
V neděli nás čekala cesta domů zpestřená zastávkou v Augsburgu. Měli jsme možnost prohlédnout
si proslulý zlatý sál v městské radnici, známou
historickou čtvrť Fuggerei se sociálními byty či navštívit adventní trhy. Augsburg bývá díky množství
vodních kanálů srovnáván s italskými Benátkami.
V počtu mostků je dokonce i předčí.
Tento víkend se velmi vydařil a těšíme se na další
společná setkání.
Na dny 3.–5. dubna jsme opět do Weldenu pozváni. Tentokrát na pivní slavnosti a do Mnichovského technického muzea (www.deutsches-museum.de).
V létě na konci července se chystáme na tři dny
s dětmi z Německa a ze Strašecí sjet na lodích
řeku Berounku. Rodiny s dětmi budou vítány.
Věra Nedvědová

Tříkrálová
sbírka 2020
Známe ji a víme, že je i u nás v Novém Strašecí,
v Rudě a na Lánech spojená s průvodem Tří králů - koledníků s pokladničkami. Na Lánech bude
Tříkrálová sbírka spojená s požehnáním v neděli
5. 1. od 16.30 hodin. V Rudě v sobotu. V Novém Strašecí koledníky potkáte začátkem ledna
6. 1. 2020–11. 1. 2020. Vy, kteří chcete svůj dům
označit křídou K+M+B+2020 (případně samolepkou s týmž nápisem) a přispět do pokladničky
z tepla domova, ozvěte se na tel. 739 031 391
(Julie Adltová). Rádi k vám s koledníky přijdeme
v dohodnutý čas.
Co znamená K+M+B+ rok? Kolem slavnosti Zjevení Páně (6. ledna) se píše posvěcenou křídou
na dveře domů K † M † B † nebo latinsky C † M
† B †. Není to Kašpar, Melichar a Baltazar - jména
tří králů, jak některým z nás evokují začáteční písmena Tří králů. Původní text zní Christus mansionem benedicat – Kristus ať požehná tomuto domu
…a to po celý rok – proto se za třetí křížek píše
letopočet. Tři křížky symbolizují Nejsvětější trojici – Otce, Syna a Ducha Svatého. Nejsou to tedy
znaménka „plus“ mezi iniciálami.
Těšíme se na vás a všem štědrým dárcům upřímně děkujeme.
Julie Adltová
Novostrašecký měsíčník I / 2020
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Ohlédnutí za rokem 2019

(foto Ivana Rezková)

Začátkem roku většina lidí hodnotí uplynulé
období a totéž děláme i my. V roce 2019 jsme
uspořádali tři lázeňské a relaxační pobyty a dva
jednodenní poznávací zájezdy.
První pobyt v březnu byl sedmidenní relaxační v hotelu MAS v Sezimově Ústí. Je tu velké
wellness centrum a bazén k dispozici hostům.
V dubnu následoval druhý pobyt, pětidenní léčebný v Lázních Poděbrady. Poslední podzimní
byl sedmidenní. Opět relaxační, a to ve wellness
hotelu Centrál v Klatovech.
Při jednodenních poznávacích zájezdech jsme
navštívili několik měst a památek, kde jsme získávali vědomosti o současnosti i minulosti naší vlasti.
V červnu jsme cestou za poznáním navštívili město
Duchcov se zámkem, dále zámky Jezeří a Červený
Hrádek u Chomutova. V září jsme uskutečnili zájezd
do České Lípy, navštívili hrad Lipý a zámek Zákupy. Při těchto návštěvách se dozvídáme zajímavosti
z naší historie a ze života našich předků.
V podzimních měsících jsme společně shlédli
dvě divadelní představení v NKC a již tradičně Svatomartinskou křídlovku.

A jaké akce
chystáme pro rok 2020?
Hned v březnu uskutečníme již potřetí velmi
oblíbený relaxační pobyt v hotelu MAS v Sezimově Ústí. Jeho součástí jsou různé masáže, zábaly

a cvičení. K dispozici je vnitřní bazén. Po večerech
se v hotelu konají kulturní akce jako hra Bingo,
večery s hudbou k tanci a poslechu, bowling atd.
Nedaleko je místní kino, ﬁlmy se promítají několikrát týdně. Během pobytu se účastníci podívají
do města Tábor, navštíví klášter Klokoty, mohou
se účastnit fakultativních výletů po jižních a středních Čechách, někdy i do Rakouska. V ceně je zahrnuto deset procedur.
Druhý bude jarní lázeňský pobyt v Poděbradech. Ubytování je zajištěno v hotelu Libuše. Je
pouze pětidenní, cena zahrnuje pět procedur
a vstupní lékařskou prohlídku. V Poděbradech je
několik léčivých pramenů, takže lze kombinovat
s pitnou kúrou. Poděbrady jsou krásné lázně a nejhezčí jsou na jaře.
Pro podzimní pobyt na načerpání energie před
zimou jsme znovu zvolili Klatovy, kde jsme byli
již v roce 2019. V ceně jsou čtyři procedury.
Klatovy jsou vstupní branou na Šumavu a mají
krásné okolí. Mnoho památek a všechny jsou
dostupné hromadnou dopravou. Vloni jsme navštívili vodní hrad Švihov, někteří hrad a zámek
Velhartice. V dosahu jsou další památky a města,
např. Domažlice, hrad Rábí, hrad a zámek Klenová, Chudenice atd. Kulturní vyžití v Klatovech
nabízí kino a divadlo. A také zde je možnost hudebních večerů v hotelu, kdy živá hudba hraje
k tanci a poslechu.

Jednodenní výlety máme naplánované opět dva.
První bude 21. 5. na zámek Ploskovice (natáčela
se zde pohádka Princ a Večernice), město Litoměřice a závěrem exkurze s ochutnávkou v Žernoseckém vinařství.
Podzimní výlet 17. 9. bude na zámek Stekník,
klášterní areál s chrámem a zvonicí v Panenském
Týnci, zámek Vrbičany nebo zámek Pátek.

Termíny a ceny pobytů a výletů
Sezimovo Ústí hotel MAS
13.–19. 3. cena 5 400 Kč.
Lázně Poděbrady
14.–19. 4. – cena pro člena SZPR
je 5 500 Kč, ostatní 5 800 Kč.
Klatovy hotel Centrál
20.–27. 9. – cena pro člena SZPR je 5 700 Kč,
ostatní 6 000 Kč. (Nečlenové si přispívají
na dopravu do místa pobytu a zpět částkou 300 Kč).
Zájemci o pobyty se mohou hlásit u pí. Trantinové, tel. 721 611 646 nebo u pí. Vallerové
777 965 024, případně v prodejně UNO, tel.
313 572 418.
Srdečně zveme všechny zájemce. Připojte se
a relaxujte s námi.
Za Svaz zdravotně postižených
Rakovník, z.s., klub Nové Strašecí
Ing. Hana Kettnerová, předsedkyně klubu

Charitativní ples Nové Strašecí
V adventním čase si vás dovolujeme pozvat na další charitativní ples Farnosti Nové Strašecí, který se bude konat v pátek 21. 2. 2020 od 19 hodin. Poprvé
se Spolkem bubakov.net a tradičně s podporou Muzea T.G.M. Rakovník. Náš charitativní ples je skutečně taneční – pozvali jsme orchestr OH Band z Litoměřic.
Na programu je několik překvapení, možná i netradičních. Přijďte strávit příjemný večer s přáteli, zatančit si, ukázat své večerní róby, provést v kole maminku
i dceru. Nebo si jen posedět a popovídat. Výtěžek plesu bude věnován na činnost Charity v Novém Strašecí.
Těšíme se na vás. Držte nám palce, ať se ples pro vás – a Charitu – povede.
Vstupenky za 250 Kč na osobu je možné objednat od 1. 12. 2019 na telefonu 311 249 099, kde si i dohodnete, kam vám mají být vstupenky doručeny. Zaplatíte pak při jejich odběru. S rezervací neváhejte, neboť vstupenky nebude možné zakoupit před plesem na místě. Plánek sálu na výběr místa, stejně tak jako
průběžné informace k plesu, naleznete na www.ples-ns.cz.
Julie Adltová
Novostrašecký měsíčník I/ 2020
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Předsevzetí do nového roku
Někteří si dáváme do nového roku různá předsevzetí. Týkají se většinou našich neřestí anebo
zdravotního stavu. Někdo chce přestat kouřit.
Někdo chce začít běhat. Někdo chce zhubnout.
Já vám nabízím takové informace, které vám
pomohou tyto sny plnit. Pokud upravíte svůj
životní styl, vedlejším „produktem“ bývá úbytek
na váze, chuť do cvičení a mnohdy i síla skončit
třeba s kouřením. Tak tady máte pár rad:
• Vyloučit umělá sladidla, trans mastné kyseliny (umělé ztužené tuky – dnes se nejvíce najdou
v sušenkách), glutamát sodný, potraviny obsahující éčka, vyloučit nebo výrazně omezit cukr,
omezit bílou mouku
• Jíst potraviny, které nejsou vůbec nebo minimálně upravené (přirozené), tyto potraviny mají
maximální množství přirozených živin v ideálních poměrech, nejsou návykové a nemusíme
počítat kalorie
• Jíst stravu podle ročního období (neposlat
Marušku na jahody v lednu)
• Jíst lokální potraviny
• Zařadit odlehčovací rýžové nebo zeleninové
dny
• Zredukovat počet porcí na 3–4 za den (i žaludek musí odpočívat a také se nevyčerpává slinivka) a opravdu nic mezi jídly „nezobat“
• Důkladně kousat, žvýkat a prosliňovat (v ústech se startuje trávení a nikde v bříšku už se to
nedožene)
• Dovolit si klid na jídlo (žádné telefony, sledování televizních zpráv), nastartuje se parasympatický nervový systém a my můžeme v klidu
trávit, vědomě trénovat pohodu
• Pozor na negativní myšlenky při jídle, vzpomeňte, že naše babičky jídlo žehnaly a byl to
pro ně dar
• A abyste nebyli zase tak vzorní (v případě,
že neřešíte vážný zdravotní stav), tak si 1–3 hříchy ponechte
Tělo má neuvěřitelnou schopnost regenerace,
jen mu nesmíme překážet a zatěžovat ho tím,
co neumí zpracovat.
Pojďme však od teorie k praxi. V receptech
často doporučuji různá dochucovadla. Abyste
neměli pocit, že na vás mluvím cizí řečí, tak
se na ta, která nejčastěji používám, trochu podíváme. Všechna se dají koupit ve zdravých výživách typu Kopretina, Slunečnice, Rozmarýna
nebo u nás v Kaffce.
Jako první vám představím mé nejoblíbenější dochucovadlo, a tím je umeocet. Ještě
se mi nestalo, že by někdo z těch, komu jsem
ho doporučila, s ním nebyl spokojený. Vzniká
jako vedlejší produkt při fermentaci japonských
švestiček umeboši. Švestičky jsou silně zásadi18

té, u nás fungují při přejedení, kocovině a při
nevolnosti v autě. Umeocet je také silně zásaditý, a proto má léčivé vlastnosti. V zimě si ráno
do sklenice vlažné vody dáme lžičku umeocta
a nechytne se nás chřipka. Já s ním nejraději
ochucuji luštěniny, protože je zároveň kyselý
i slaný a jak víme, luštěniny se při vaření nesolí.
Sůl by správně měla být tepelně zapracována
do jídla (je lépe stravitelná a nezatíží ledviny),
tak jsem to vyřešila takhle šalamounsky. Umeocet je výborný na dochucení polévek či omáček. Využijete ho při přípravě salátových zálivek
nebo i dresinků.

rické literatury jsem našla stať o tom, že dřív
lidé i u nás snídali kyselo a jiné řídké polévky
a bylo rozhodnuto: vyzkouším to. A můžu vám
říct, že od té doby se mi do kaší vůbec nechce
a opravdu si ráno nakrájím zeleninu a polívečku si uvařím čerstvou. To je důležité. Aby vám
zelenina dala sílu, tak ji uvařte vždy čerstvou.
Po polévce mám energii, nejsem nacpaná, ale
jak se mi uzdravilo střevo a tělo umí hospodařit s minerály, tak ani nemám hlad. Receptů
na miso polévku je mnoho. Já vám předkládám
tu naši.

Miso polévka
Shoyu a Tamari
Mým dalším tipem je přírodně fermentovaná
sójová omáčka Shoyu a Tamari. S běžnými sójovými omáčkami nemají pranic společného. Neobsahují cukr, škodlivý glutamát ani jiné nepatřičné látky. Shoyu se vyrábí tradičním kvašením

rozdrcených sójových bobů, pšenice, mořské
soli a fermentačních kultur. Kvasí se cca 2 roky.
Tamari vzniká jako vedlejší produkt při výrobě
misa (používá se při přípravě tradiční japonské
polévky). Navíc je oproti Shoyu bezlepková. Obě
obsahují enzymy, minerály a vitamíny. Do pokrmů se přidávají asi 2 minuty před jeho dokončením. Ochucujeme jimi polévky, omáčky, pomazánky, dušenou zeleninu, maso ala čína.

Miso
Miso je fermentovaná směs sóji, mořské soli
a obilí. Je plné minerálů, vitamínů a enzymů.
Podporuje trávení a někdo o něm hovoří jako
o léku na všechno. Je pravda, že co jsme ho
zařadili do jídelníčku a ruku v ruce provedli
další změny, tak neznáme ani rýmu. Dá se použít do ranní miso polévky, ale škála jeho použití je široká od různých zeleninových polévek,
omáček, až po pomazánky a dipy. Do pokrmů,
které se vaří, se přidává až na závěr. Rozmíchá
se v troše vývaru nebo vody a už se neprovařuje,
aby se nezničily enzymy.
Já jsem velmi dlouhou dobu snídala kaše
na sladko se sušeným ovocem a nedala na ně
dopustit. A to, že bych si dala polévku, jsem
si neuměla ani představit. Při pročítání histo-

Recept na miso polévku je pro dvě osoby.
Do kastrolu si dejte vařit 500 ml zeleninového
vývaru nebo vody, přidejte asi 2 cm mořské řasy
Wakame (o nich někdy přístě), lžičku opraných
lněných, sezamových nebo dýňových semínek.
Osolte špetkou soli. Mezitím nakrájejte nadrobno 1 mrkev, kousek dýně a kousek pórku.
Povařte asi 8 min, vypněte. Pak naberte do naběračky trochu polévky a rozmíchejte 1 lžicku
misa. Nechte chvíli stát, posypte nadrobno nakrájenou petrželkou nebo něčím jiným zeleným.
Zeleninu používejte sezónní. Pro harmonizaci
energie je dobré mít 1 kořenovou, 1 kulatou
a 1 listovou zeleninu. Jestliže máte z minulého dne zbytek rýže, kuskusu, jáhel, pohanky,
quinoi nebo těstovin – máte výbornou vložku
a polévka je velmi sytá. Nebo se dá přikousnout
i kváskový chleba.

Tahini
Ještě jste neslyšeli o tahini. Je to sezamová
pasta vyrobená z rozemletých sezamových semínek. Můžete si vybrat solené či nesolené,
pražené či nepražené. Vytáhne chuť luštěninových pomazánek do závratných výšin. Klasika
je cizrnová pomazánka zvaná humus. Přidává
se také do chalvy. Výborné je jen tak ujídat lžičkou ze skleničky, když vás honí mlsná. A vy víte,
že mlsáte zdravě – protože obsahuje spoustu
minerálů a máte po něm úžasné nehty a vlasy.
Kromě vápníku, hořčíku, železa v něm najdeme
měď, mangan, vitamíny skupiny B a mnoho E.

Domácí chalva
Smícháme tahini s rýžovým či javorovým sirupem nebo medem. Přidáme posekané mandle,
rozinky, nesířené pokrájené sušené ovoce, dáme
do formy a necháme v ledničce vychladit. Nebo
můžeme z hmoty udělat kuličky.
Nejlepším dochucovadlem, jak říkávala moje
babička, je láska do jídla vložená. Tak každé jídlo
požehnejte a uvidíte, jak skvěle to funguje. Jíme,
abychom žili a nežijeme, abychom jedli.
Iva Pedálová
Novostrašecký měsíčník I / 2020
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Sportovní úspěchy SOU

Druhý listopadový týden zaznamenali žáci SOU
Nové Strašecí výrazné sportovní úspěchy. Hned
v pondělí byla škola pořadatelem turnaje Středoškolské futsalové ligy, divize B Středočeského kraje.
Do městské haly BIOS přijely týmy SŠARS Stochov,
SPŠS a OA Kladno a ISŠ Rakovník. Nutno poznamenat, že chlapci z SOU Nové Strašecí se ke svým
soupeřům nechovali jako příliš galantní hostitelé.
Turnaj suverénně vyhráli, když postupně porazili
žáky stochovského učiliště 10:1. Poté obávaného
tradičního soupeře ze SPŠ stavební a OA Kladno
6:2 a nakonec zvítězili i nad ISŠ Rakovník 5:4.
„Náš reprezentační tým prochází každoročně
výraznou omlazovací kůrou. Tento celek prokázal
nejen velmi slušné fotbalové umění, ale také velmi dobrou disciplínu a nesmírné odhodlání. Vše
se nám bude hodit v dalších kolech Středoškolské ligy, protože tímto výsledkem jsme si zajistili
postup," říká vedoucí týmu Milan Hamouz. Velmi
milé bylo při závěrečném vyhlášení výsledků vystoupení Roberta Kupky, vedoucího v pořadí druhého mužstva v turnaji ISŠ Rakovník. Vysoce ocenil

Den otevřených dveří
Vážení rodiče a uchazeči o studium
ve Středním odborném učilišti Nové Strašecí, zveme vás na den otevřených dveří, který se bude konat v sobotu 18. 1. 2020 od 9
do 13 hodin. Prohlédnout si můžete areál
školy, dílen i domov mládeže. Pokud se vám
tento termín nehodí, kontaktujte nás, rádi
se s vámi dohodneme individuálně.
Ivana Veselá

Novostrašecký měsíčník I/ 2020

organizátora, tedy SOU Nové Strašecí za skvělou
pořadatelskou službu.
Hned v úterý 12. listopadu 2019 se konal v hale
TJTZ Rakovník turnaj středních škol rakovnického okresu v košíkové. Basketbaloví reprezentanti
Středního odborného učiliště Nové Strašecí prošli turnajem bez jediné porážky a obhájili loňské
a předloňské prvenství. Série hráčů SOU Nové
Strašecí v košíkové je obdivuhodná. I letos porazili
všech pět středních škol, proti kterým nastoupili. Ve skupině nejdříve vyhráli nad SZeŠ Rakovník
14:8, potom hráli se SLŠ Křivoklát 36:2 a s Gymnáziem Z. Wintra Rakovník 14:5. V semiﬁnále si
snadno poradili s Masarykovou obchodní akademií Rakovník 7:4. Ve ﬁnále hráči SOU Nové Strašecí změřili síly se SPŠ Rakovník. Přesto, že výsledek
8:6 na body pro SOU Nové Strašecí se zdá být
těsný, celý průběh zápasu novostrašečtí chlapci
vedli, byli lepší a dá se říci, že měli vývoj zápasu
pod kontrolou.
„Z úspěchu máme všichni obrovskou radost.
Obhajovat primát a potvrzovat prvenství tři roky
po sobě je stále těžší. Nominaci do krajského ﬁnále v Nymburce si zasloužíme. Naše družstvo
těží z výborné hry Pavla Pechy. Na rozehrávce
nemá konkurenci a dokáže ostatní hráče skvěle
organizovat v obranné činnosti. Když se pak střelecky daří Adamu Jurgovskému a Petru Krištofovi
a ostatní oplývají bojovností, soupeři pak marně
hledají recept na vítězství," hodnotí učitel tělesné výchovy Milan Hamouz a dodává: "Nejsme
střední škola se sportovním zaměřením, nespecializujeme se na jeden či dva sporty. Naše škola
má však velké sportovní srdce. Vybereme zapálené
sportovní individuality a umožníme jim rozvinout
jejich dovednosti. Těší mě, že ředitel SOU Ing. Jan

Nechutný gratuluje vítěznému týmu hned v šatně.
Že kolegové, ostatní učitelé, dokáží úspěch svých
žáků náležitě ocenit."
Tady hledejme odpověď na otázku, proč SOU
Nové Strašecí dosahuje každoročně tak mimořádných sportovních úspěchů a proč další střední
školy okresu Rakovník, které také navštěvuje řada
sportovců, zatím výrazně zaostávají.
Při výčtu sportovních úspěchů nesmíme zapomenout ani na náborovou akci Policie ČR, která
se ve sportovním areálu SOU Nové Strašecí koná
každoročně v říjnu. Studenti maturitní třídy nástavbového studia SOU a několik studentů gymnázia J.A Komenského při ní plní testy zdatnosti,
potřebné k přijetí do služeb Policie ČR. Akce má
navíc charitativní roli. Plynou z ní ﬁnanční prostředky na pomoc zdravotně postiženým spoluobčanům. Přístup žáků si pochvalují příslušníci
Policie Středočeského kraje a je žádaná i studenty,
kteří si z ní při splnění podmínek fyzických testů
odnesou certiﬁkát.
Mgr. Milan Hamouz

Sportovní turnaje
v hale Bios
Sobota 11. ledna – ﬂorbal 8–15 hodin
Neděle 12. ledna – ﬂorbal 8–15 hodin
Sobota 25. ledna – ﬂorbal 8–15 hodin
Sobota 18. ledna – basket 11–13 hodin
Neděle 19. ledna – basket 11–13 hodin
J. Linc
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Novostrašecký rod Albínů z Jenčova (dokončení)

Beroun v 17. století

Osudy potomků Víta Albína
Synům Víta Albína Nosislavského se rýsovaly
slušné kariéry. Nejvýrazněji v pramenech vystupují
tři bratři, absolventi partikulárních škol v Rakovníku nebo ve Velvarech: Maxmilián, Julián a Alexandr. Jakého vzdělání dosáhl čtvrtý bratr Brikcí, netušíme. Vlastně nám není ani známo, zda uvedení
tři středoškoláci pokračovali na vyšších studiích.
V dostupných seznamech příslušníků pražské univerzity se zatím neobjevili. U sestry Lidmily, manželky strašeckého měšťana Jiříka Vlka, žádnou
kariéru v té době očekávat nelze.
Teprve po smrti Víta Albína začali všichni tři bratři
užívat šlechtický predikát "z Jenčova". Jistě jej přijali podle blízkého loveckého hrádku Jenčov, který
se nachází v lesích mezi Lány a Nižborem a v 16.
století již byl opuštěnou zříceninou. Faktický vztah
k hradu Albínové neměli. Podle Václava Kočky nebyla nobilitace oﬁciální a Albíni nedrželi příslušný
erbovní list. Ten skutečně k dispozici nemáme.
Jako první s přídomkem přišel nejspíše Maxmilián, vážený berounský měšťan. Jenčov je také
situován nedaleko Berouna ve směru k Novému
Strašecí. Podle Marie Tošnerové se začal Maxmilián označovat predikátem z Jenčova od té doby,
co se stal v Berouně královským rychtářem, tedy
od roku 1599. Romana Kmochová doplňuje,
že přídomek z Jenčova oﬁciálně získal až v roce
1606 jeho bratr Julián. Ani Kmochová však svou
informaci nedokládá, jen uvádí, že se jednalo o příslušníky českého novoštítného rodu. Příslušný erb
popisuje už starší literatura: Albínové z Jenčova
měli štít poloviční, v pravém poli modrém pes
vyskakující bílý s červeným jazykem vyplazeným a ocasem vzhůru ohnutým, levé pole bylo
20

s černou a žlutou šachovnicí. Za klenot byly dva
buvolové rohy, z nichž levý byl modrý a pravý
černý a mezi nimi týž pes, ale poloviční.

Maxmilián Albín z Jenčova
Nejspíše se jednalo o nejstaršího syna Víta Albína
Nosislavského. Maxmilián se snad narodil krátce
před rokem 1555 a možná v Novém Strašecí, tedy
v době, kdy Vít zde se svou rodinou zakotvil a získal písařské místo na Křivoklátě. Jak jsme uvedli,
absolvoval rakovnickou partikulární školu a nejspíše se zapsal na pražskou univerzitu. Mezi jejími
absolventy se však neobjevuje. Určitým zlomem
se v jeho životě stal rok 1580, kdy zemřel otec Vít
a v novostrašeckém domě zůstala matka Dorota.
Nevíme, jak ta dlouho žila, ale někdy na konci století Albínové dům ve Strašecí prodali a rozprchli
se do okolí.
V roce 1593 se Maxmilián Albín objevuje v berounských pramenech. Tehdy vystupuje jako
manžel Rebeky, dcery bohatého měšťana Jana
Loška, mistra soukenického, který právě zemřel.
Maxmilián tak získal významný majetek a zařadil
se mezi berounskou honoraci. O dva roky později
jej najdeme v městské radě a v roce 1599 se stal
královským rychtářem. Na vrcholu byl sedm let,
neboť už v roce 1606 náhle zemřel.
Zajímavé zůstává hledání Maxmiliánova původu.
Marie Tošnerová vychází z informací Jana Vladyky,
vydaných v publikaci Můj Beroun (1938). Vladyka si
ale není s ničím jistý a jeho údaje nejsou podložené.
Věděl o příjmení Nosislavský, a Maxmiliánovi tak automaticky přisoudil jihomoravský původ, od něhož
odvozoval i silný vztah k utrakvismu a k jednotě
bratrské. Tvrdí, že Maxmilián Albín, rodilý v Nosisla-

vi, přišel do Berouna „snad“ z Písku a „bezpochyby“
jako učitel na tamní školu. O jeho strašeckém původu nebo aspoň mládí nikdo nevěděl. Podle Vladyky se v Berouně zapojil do literátského bratrstva
(vlastnil několik kancionálů), byl tedy zpěvákem
v kostele. V úřadě královského rychtáře prý jednal
bezchybně a dosáhl vysoké autority.
Kvůli náhlé smrti Maxmiliána Albína přistoupilo
město k soupisu jeho veškerého majetku. Inventář
máme dochovaný. Zaujme tu rozsáhlá knihovna
125 titulů, která neměla v tehdejším Berouně obdoby. Popsal ji už Jan Vladyka a po něm Marie Tošnerová. Knihovna obsahovala převážně české tisky
druhé poloviny 16. století. Knihy tedy Maxmilián
shromažďoval během svého života, popřípadě
mohl některé zdědit po otci či tchánovi. Jejich obsah byl náboženský, historický, politický či právnický. Nacházela se tu i díla hudební (kancionály),
lékařská, botanická, ale i zábavná literatura, jako
cestopisy, kuchařky nebo pranostiky. Maxmilián
byl jistě vášnivý čtenář, některé spisy potřeboval
ke svému váženému úřadu. Opět můžeme konstatovat, že Vítova investice do vzdělání syna
se vyplatila. Je také zřejmé, že tyto intelektuální
návyky si přinesl s sebou ze svého novostrašeckého domova a že rodina Víta Nosislavského patrně
zajímavou knihovnu s díly českého humanismu
vlastnila také. Bohužel žádný tisk z Maxmiliánova
vlastnictví se nedochoval.
Maxmilián po sobě zanechal tři dcery a syna
Jana, který měl také dobré vzdělání. Jako obecní starší města Berouna se zúčastnil stavovského
povstání. Po jeho porážce raději odešel učitelovat
do Mělníka, pak se přesunul do Vodňan a nakonec
zakotvil v Písku, kde se oženil a usadil. Zemřel roku
1644. Dvě Maxmiliánovy dcery skončily po Bílé
hoře se svými rodinami v exilu. Albínův bohatý berounský dům byl za třicetileté války zničen.

Julián Albín z Jenčova
Mladší Vítův syn pracoval po svém absolvování
rakovnické partikulární školy na úřednické kariéře,
a to ve stopách svého otce. Nejspíše byl novostrašeckým rodákem a navštěvoval tedy místní farní
školu. Také on se zúčastnil univerzitních beánií
a pravděpodobně se zapsal na univerzitu, kterou
ale nevystudoval.
Co dělal Julián poté, nevíme. Na Křivoklátě
se podle Václava Kočky objevuje nejpozději v roce
1606, kdy je veden jako polesní písař, tedy na stejné pozici jako o třicet let dříve jeho otec. Teprve k roku 1624 je uveden písař jiný. To už nebyl
Julián dávno mezi živými. Na Křivoklátě se oženil
se Zuzanou Maškovou a získal dům v Budech pod
hradem po jejím otci Václavu Maškovi, panském
sládkovi. Dům stál v místech dnešního Hotelu Sýkora. Posledně uvedeného roku byla totiž Zuzana
již vdovou a dům postoupila svému bratrovi Danielovi, který býval krušovickým správcem.
Novostrašecký měsíčník I / 2020
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V rakovnických a slánských pramenech pak
na počátku 17. století Julián vystupuje v záležitosti
dluhů a různých splátek, které se týkaly strašeckého majetku celé rodiny, tedy Maxmiliána, Alexandra
a sestry Lidmily. Nejméně výrazný bratr Brikcí zde
nevystupuje, protože ze všech sourozenců zemřel
nejdříve, a to již roku 1599 na následky požáru.
Brikcí se v roce 1587 v Berouně oženil s Annou Švíkovou a zanechal po sobě dva syny, Jaroslava a Václava. Tošnerová uvádí v této souvislosti i Juliána. Ten
se podle berounských pramenů stal křivoklátským
polesním písařem už v roce 1604, ovšem Tošnerová
nevěděla, kde se Julián vzal, a učinila z něj dalšího
syna Brikcího nebo Maxmiliána.
V rakovnických pramenech vystupuje Julián
zejména k roku 1615, opět z důvodu rodinného majetku. Vyrovnat se musel se svým bratrem
Alexandrem a se sirotky po Brikcím. Mezi bratry
se rozvinula soudní pře. V únoru 1617 zaslal křivoklátský hejtman list městské radě v Rakovníku,
ve kterém se přimlouvá za vdovu po zemřelém Juliánu Albínovi ve sporu o majetek s jejími příbuznými. V roce 1615 byl ještě Julián prokazatelně
naživu. Zemřel tedy někdy mezi lety 1615–1617
uprostřed sporů o dluhy, o něž se potomci Albínů
dále přeli.
S tímto případem vyvstává otázka vztahu Juliána Albína k městu Rakovník. Romana Kmochová nepochybuje, že byl rakovnickým měšťanem,
zrovna tak i rakovnický dějepisec František Levý,
který všechny Albíny zmotal a jeho text by se musel podrobit důkladné kritice. Julián byl usazený
na Křivoklátě. Z Rakovníka nepocházel, musel by
být tedy mezi rakovnické měšťany přijat, ovšem
příslušná registra obyvatel přijatých do městského svazku jej neevidují. Nevylučuje to záležitost,
že majetkové spory Albínů z Jenčova řešil rakovnický soud. Jistě se v Rakovníku usadila mladší
generace Albínů: V roce 1607 Daniel Albín z Jenčova a roku 1640 Ludvík Albín z Jenčova, narozený
v Budech pod Křivoklátem. V roce 1635 se jeden
Albín Nosislavský usadil v Senomatech.

ích a ve Velvarech by musel mít na škole svého
jmenovce. Nic neodporuje také tomu, že Alexandr dostudoval na partikulární škole v Rakovníku,
kam chodili jeho bratři. Ani Strašice nejsou problém, protože přepis tohoto jména z latinské podoby není nikdy jednoznačný a rozhodnutí, zda
jde o Strašice, nebo Strašecí, musí být podepřeno
dalšími prameny.
Čím se Alexandr Albín zabýval posléze, nevíme,
ale od devadesátých let již ﬁguruje mezi slánskými
měšťany. V roce 1590 se oženil s Annou, vdovou
po Janu Volyňském, a v roce 1599 se ženil podruhé, tentokrát s Evou Zumrovou.
Alexandrovo druhé manželství způsobilo ve Slaném rozruch. Už půl roku po svatbě fyzicky napadl
svou tchýni Annu Zumrovou, a to kvůli věnu. I nadále nebylo manželství příliš šťastné a doprovázelo
jej Alexandrovo opilství a hrubé násilí. Díky vyšetřování následné tragédie, ale i z dalších pramenů,
víme, že Alexandr měl komplikovanou a výbušnou
povahu a že rád pil alkohol. Eva mu ale nezůstala
nic dlužna. Utrácela peníze, svého muže pomlouvala, spolčovala se proti němu se svou matkou a také
ho sama několikrát fyzicky napadla. Italské manželství tak spělo k logickému vyústění. Osudný den, 7.
října 1606, po sobě oba při hádce několikrát mrštili
svazkem klíčů, až Alexandr hodil nůž a treﬁl Evu
do pravého boku. Zranění se patrně nezdálo smrtelné, ale Eva za dva dny zemřela. Scéna se navíc odehrála na ulici, kam Alexandrova manželka při hádce
utekla. Z vleklého soudu, který iniciovali rodiče Evy
Zumrové, vyvázl Alexandr bez vážného trestu. Byl
zproštěn obžaloby, protože se neprokázalo, že nůž
byl příčinou smrti. Eva byla údajně nemocná, navíc
šestinedělka a měla ležet v posteli. Protože však její
manžel nůž prokazatelně hodil, bylo mu na čtvrt
roku odejmuto měšťanské právo a po stejnou dobu
zakázáno pobývat ve městě.
Alexandrova pověst značně utrpěla a s ní i slibná
kariéra ve správě města Slaný. Předtím jej najdeme
v letech 1602–1604 na pozici městského rychtáře
a v době smrti své ženy zastával pozici konšela. To

se neslučovalo s uvedenou aférou a Alexandr musel funkci opustit. Vzestup v místní hierarchii pro
něj navždy skončil. Neskončily však soudní spory,
v nichž si zřejmě zoufalý zkrachovalec liboval. Soudil se s kdekým, hlavně však o peníze se svým bratrem Juliánem a s potomky zesnulého Maxmiliána
Albína. V majetkových sporech vystupovala i sestra
Lidmila Vlková, spojená taktéž s městem Slaný.
Alexandr Albín zemřel na prahu třicetileté války,
v červenci 1619. Zanechal po sobě syna Jana, kterého měl s Evou Zumrovou. Další tři děti se nejspíše
nedožily dospělého věku. Jan Albín z Jenčova se nechal v roce 1622 dobrovolně naverbovat do armády. Ještě téhož roku však žádala městská rada příslušné úřady, aby byl tohoto závazku zproštěn.

Závěrečné zhodnocení
Rod Albínů Nosislavských, později z Jenčova,
se objevil v Novém Strašecí kolem roku 1555. Odkud přišel, nevíme. Ve Strašecí žila první známá generace rodu, reprezentovaná Vítem Nosislavským,
a vzešla odtud generace druhá, již představovali
Vítovi synové. Hmotná existence Albínů i jejich
společenská prestiž byla opřena o vyšší úřednické místo na křivoklátském panství. O Strašeckém
původu druhé generace se dosud nevědělo. Rozprchla se po roce 1580 do okolí, do Berouna,
Slaného a na Křivoklát, později se propojila i s Rakovníkem. Díky lepšímu zakotvení v měšťanském
prostředí získala na tehdejší dobu solidní vzdělání,
které uplatnila při dalším kariérním vzestupu. Vítovi synové dosáhli ve svých lokalitách významného postavení, které bylo korunováno predikátem
„z Jenčova“, o jehož získání bohužel nic bližšího
nevíme. Další osudy Vítových synů byly ovšem
různé a ve třetí generaci již místní postavení rodu
zřetelně upadalo.
Albínové z Jenčova, kteří zazářili ve druhé polovině 16. a na počátku 17. století, se načas zařadili
mezi místní honoraci. Snahy Víta Nosislavského
prosadit své potomky tak zčásti došly naplnění.
Jan Černý

Alexandr Albín z Jenčova
Poslední výrazný syn Víta Albína Nosislavského
měl hodně rozporuplný život. Byl čtvrtý z bratrů
a patrně nejmladší. Díky sondě podniknuté Romanou Kmochovou do slánských pramenů máme
o něm podrobné informace. Poprvé se s Alexandrem setkáváme na partikulární škole ve Velvarech v roce 1577. Tři roky nato zemřel otec
Vít a také Alexandr byl nucen se brzy postavit
na vlastní nohy.
Alexandra můžeme ztotožnit s Alexandrem Albínem ze Strašic. Ten studoval roku 1576 na škole
ve Velvarech, roku 1579 v Rakovníku a později
byl členem Rečkovy koleje na pražské akademii.
Aspoň tak to píše věhlasná encyklopedie Rukověť
humanistického básnictví. Jsou zde uvedeny Alexandrovy literární příspěvky z let 1579 a 1585.
O jiném studentovi tohoto jména totiž nevíme,
jistě by se objevil mezi žáky na pražských beániNovostrašecký měsíčník I/ 2020
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KALENDÁŘ

Kalendář akcí – ledna
1. ledna
Novoroční ohňostroj
Komenského náměstí od 18 hodin.

5. ledna
Kinokavárna pro děti
Tajný život mazlíčků 2
Novostrašecké kulturní centrum od 15 hodin.
Vstupné 80 Kč.

10. ledna
Vernisáž výstavy obrazů Jitky Petrusové
Galerie V. Olivy od 17 hodin.

11. ledna
Hasičský ples
Novostrašecké kulturní centrum od 20 hodin.

17. ledna
2. maškarní ples
Novostrašecké kulturní centrum od 20 hodin.
Vstupné 200 Kč. Rezervace vstupenek
na tel. 604 830 235.

19. ledna
Pohádka pro děti
Čert a Káča
Novostrašecké kulturní centrum od 15 hodin.
Vstupné 30/45 Kč.

20. ledna
Listování – Losos v kaluži
Předčítání z knihy. Galerie Viktora Olivy
od 20 hodin. Vstupné v předprodeji 100 Kč,
v den konání 120 Kč.

21. ledna
12. ledna
Hod vánočním stromkem
Komenského náměstí od 14 hodin.

Lesy včera, dnes a zítra aneb příčiny krize,
její řešení a budoucnost lesů
Přednáška Klubu cesty za poznáním
v muzeu od 17 hodin.
Lektor Ing. Aleš Erber. Vstupné 30 Kč.

14. ledna
V Paříži bych tě nečekala, tatínku
Novostrašecké kulturní centrum od 19 hodin.
Vstupné 370 Kč.

Myslivecký ples
Novostrašecké kulturní centrum od 20 hodin.

26. ledna
Koncert Hany Zagorové a Petra Rezka
Novostrašecké kulturní centrum
od 18 hodin. Vyprodáno.

27. ledna
Kinokavárna
Film Na střeše.
Novostrašecké kulturní centrum od 19 hodin.
Vstupné 90 Kč.

29. ledna
Předčítání z oblíbené knihy
Knihovna od 17 hodin.

Připravujeme
na únor

22. ledna
Setkání s písničkou
Novostrašecké kulturní centrum od 15 hodin.
Vstupné 60 Kč.

16. ledna
23. ledna

3. 2.
11. 2.
16. 2.
19. 2.
20. 2.
21. 2.
22. 2.

Vernisáž výstavy Viléma Žáka
Na stojáka, NKC
Karneval pro děti, NKC
Setkání s písničkou, NKC
Cestovatelská beseda, Galerie V. Olivy
Charitativní ples farnosti Nové Strašecí
Masopust

Vernisáž výstavy fotograﬁí
Miroslav Sanytrák–Don Giovanni aneb...
Fotograﬁe portrétů operních pěvců
Vernisáž bude spojena s autogramiádou autorky
knihy PhDr. Marie Kronbergerové, PhD.
Muzeum od 17 hodin.

Reklama

Cestovatelská beseda
Tuktukem z Thajska až na Moravu
– Tomáš Vejmola.
Galerie V. Olivy od 19 hodin. Vstupné 60 Kč.

25. ledna

Tel. 313 515 298
www.mueller-technik.cz
personal@mtcz.eu
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA / REKLAMA

Společenská kronika
Čas plyne, jak tichý řeky proud,
však vzpomínky na Tebe nikdy nelze zapomenout.

Dne 22. prosince 2019 tomu bylo již 5 let,
co nás opustil náš drahý manžel, otec
a dědeček, pan Jaroslav Kouba z Nového Strašecí.

Dne 12. ledna uplyne 5 let, kdy nás
navždy opustil manžel, tatínek a dědeček
pan Jaromír Suchopárek.

Stále vzpomíná manželka s rodinou.

Stále vzpomínají manželka, dcera, syn
s manželkou, vnučky Lucinka a Hanička
a ostatní příbuzní.

Dne 17. ledna 2019 uplynou tři roky
od úmrtí pana Karla Kougla z Nového Strašecí.

Dne 20. ledna uplyne 12 let, kdy nás
navždy opustil pan Jiří Husák.

S láskou vzpomínají manželka Oldřiška,
syn Karel s Ivetou, vnuk Vítek
s rodinou a vnuk Jakub s rodinou.

Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Dcera s rodinou.

Nebyl jsem tu marně jen.

Dne 20. ledna vzpomeneme první výročí
úmrtí milovaného manžela pana Karla Suchého.

Dne 23. ledna tomu bude 25 let, co nás
opustil náš drahý manžel, tatínek, dědeček,
tchán, pan Jiří Fric.

S láskou vzpomínají manželka Ivana, synové
s rodinami, vnuci, vnučky, kamarádi, přátelé.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Blahopřání
Dne 6. 1. oslaví naše drahá maminka
paní Miloslava Pospíšilová 70. narozeniny.
Přejeme hodně zdraví do dalších let.

Reklama

Dcera, syn, vnoučata a pravnouček.

Řádková inzerce
Od ledna 2020 nabízím soukromou pečovatelskou službu v Novém
Strašecí. Poskytované služby podle potřeby klienta a možností poskytovatele. Např. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní
osobu, pomoc při zajištění chodu domácnosti (drobný úklid, nákupy),
doprovod k lékaři, vyzvednutí léků.
Kontakt: pí. Belušová tel. 732182232.

Novostrašecký měsíčník I/ 2020

28. ledna oslaví 70let společného života
Anna a Karel Hlavsovi z Nového Strašecí.
Životní elán a pevné zdraví do dalších společných let přejí děti, vnoučata,
pravnoučata, prapravnoučkové a všichni známí. Hodně štěstí.
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Reklama

Reklama

INZERCE

ÚKLIDOVÉ PRÁCE
Bytové prostory i kanceláře

Euromedia Group, a. s.

x Čištění sedacích souprav
čalouněné i kožené

•

přijme šikovné a pracovité lidi na brigádu
(formou DPP)

x Koberců

•

třísměnný provoz – možná domluva

x Mytí oken
x Předvánoční úklid apod.

•

místo výkonu práce – sklad v Novém Strašecí
(pod vlakovým nádražím, směr Rakovník)

•

mzda 110 Kč/hod.

Soukromým i právnickým osobám
IČ: 67751105, nejsem plátce DPH

•

nástup možný ihned

V případě zájmu volejte na tel. číslo: 731 451 399.

Kontakt: M. Kelíšková, tel. 728 501 589
mirka.keliskova@seznam.cz

Reklama

Reklama

E-mail:

Hledáme zaměstnance
na pozici: S K L A D N Í K/CE
Náplň práce:
•
manipulace s knihami
•
kompletace zboží na lince
•
místo výkonu práce: logistika Nové Strašecí,
U Rybníka 1161
Nabízíme:
•
práci na plný úvazek
(podmínka - třísměnný provoz – R/N/O)
•
plat 20.000 + 2.000 Kč + roční bonus
(8.000 + 8.000 Kč)
•
možnost využití ﬁremních beneﬁtů: stravenky,
příspěvek na penzijní připojištění,
v den narozenin placené volno, multisport karta
náborový příspěvek ve výši 15.000,-Kč
Požadujeme:
•
středoškolské vzdělání, učiliště
•
základy práce s PC
•
bezúhonnost
•
dobrý zdravotní stav
•
pečlivost, pracovitost
•
zkušenosti na obdobné pozici výhodou
Životopisy posílejte na adresu: hondlova.hana@euromedia.cz
Firma:
Euromedia Group, a. s., Nádražní 30, 150 00 Praha 5
Kontaktní osoba: Hana Hondlová
Tel: 731 451 399
e-mail: hondlova.hana@euromedia.cz
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PORADENSKÉ CENTRUM
x
x
x
x

FOTODÁRKY Z VAŠICH FOTOGRAFIÍ
FOTO IHNED 10*15, 15*20, 15*15 a další formáty
FOTOALBUMY, FOTORÁMEČKY, FOTOGALERIE
PRŮKAZOVÉ FOTO IHNED - CENA 79,-

Vladimír Stuchlý
x
x
x
x

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
DAŇOVÁ EVIDENCE
PŘÍPRAVA DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ
KOMPLEXNÍ PERSONALISTIKA včetně KOMUNIKACE
S EXEKUTORY A INSOLVENČNÍMI SPRÁVCI
x ZASTUPOVÁNÍ NA ÚŘADECH
x ADMINISTRATIVNÍ SLUŽBY
x PARCEL SHOP GLS – VÝDEJNÍ MÍSTO

Čsl. Armády 181, 271 01 Nové Strašecí

tel. 734 866 896
radkatravel

Novostrašecký měsíčník I / 2020

27. 1. 2020
v 19 hodin ﬁlm

NA STŘEŠE
Bar otevřený hodinu před programem. Vstupné 90 Kč
Prodej lístků v kanceláři NKC nebo na pokladně hodinu
před začátkem promítání.

27. 1.

Listování
v Galerii
Viktora
Olivy

20.ledna
2020
ve 20 hodin

Listování poprvé v Novém Strašecí
s titulem „Losos v kaluži“.
Účinkují: Věra Hollá, Pavla Dostálová (alternuje Bára Jánová)
a Markéta Lukášková autorka knihy.
Vstup v předprodeji 100 Kč a na místě 120 Kč.

