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Novostrašecký měsíčník

život v našem
městě je rozmanitý. Máme to
štěstí, že je v něm
řada činorodých
lidí, kteří nelitují věnovat svou
energii nad rámec
svých povinností
a často i svůj volný čas, aby udělali
něco pro město,
zorganizovali nějakou kulturní, společenskou
či sportovní akci nebo jinak přispěli k rozvoji města a příjemnějšímu životu nás všech. Navíc se najde i dost takových, kteří jsou ochotni a schopni
o tom napsat – podělit se s ostatními o své zážitky,
postřehy nebo prostě předat zajímavé či praktické
informace.
Už jsme si asi všichni zvykli, že tyto příspěvky
mají své místo na stránkách Novostrašeckého měsíčníku. Máme tak možnost vnímat realitu v širších
souvislostech i v jejích jednotlivých vrstvách. Jsou
nám zprostředkovány rozmanité úhly pohledu
na život v Novém Strašecí. Právě tato různorodost
je to, co bychom společně s členy redakční rady
chtěli nadále pěstovat a rozvíjet.
V tomto čísle se poprvé setkáte s novou rubrikou, která se jmenuje Téma měsíce. Jejím cílem
však není zpracovat zvolené téma v jednom obsažném článku, ale vytvořit mozaiku různých úhlů
pohledu na věc.
A jaké téma jsme vybrali pro březnové číslo?
Odpad. Ačkoli toto slovo nepůsobí nijak vábivě, je
to téma aktuální nejen pro naši obec, ale i pro celou dnešní civilizaci.
„Až dosloužím, chci do sběru!“, volaly na nás
kdysi školní sešity. Už tehdy nám bylo vtloukáno do hlav, že papír do popelnice nepatří. Školní
sběry starého papíru byly povinné. Každý musel
papír střádat, aby v den sběru mohl aspoň pár
kilogramů odevzdat. Kdo přinesl nejtěžší balík,
dostal pochvalu a lízátko. Dnes je to jinak, a přece
stejně. Víme, že papír – a nejen on – do obyčejné
popelnice nepatří, i když nás v tom nikdo nehlídá.
Máme možnost třídit téměř nonstop do barevných
kontejnerů. Nosíme ho tam snad ze zvyku, snad
z pocitu, že pomůžeme přírodě, snad z pocitu,
že je to naše občanská povinnost. Každý třídí podle svého přesvědčení a svých možností. Ale už nám
za to nikdo žádnou pochvalu nedá. Ani lízátko.
Je to opravdu tak? Nezískáváme nic? Jak
se může třídění vyplatit, když se za odpad stejně
platí paušálně? I na tyto otázky najdete odpovědi
v březnovém Tématu měsíce.
za redakční radu
Tereza Slavíková
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4. zasedání rady města konané dne 10. ledna 2011
Rada města se zabývala žádostí fotbalového oddílu TJ Sokol Nové Strašecí o odpuštění částky 12 375 Kč, kterou oddíl dluží městu
od 10. 2. 2010. Jedná se o částku nájemného
z pronájmu hřiště s umělou trávou, kde oddíl pořádal v lednu a únoru 2010 zimní turnaj v kopané.
Žadatel v té samé věci oslovil radu města již v únoru 2010. Rada města žádost zamítla, stejně jako
rada města v loňském roce.
Rada města vyhověla žádosti paní Hajné
a na dobu tří měsíců jí přidělila k užívání byt města na Žižkově náměstí. V předmětném bytě bydlela od roku 2009, ale ke konci roku 2010 nájemní
vztah skončil. Jmenovaná žádala o možnost byt

užívat alespoň ještě tři měsíce, protože se jí nepodařilo zajistit jinou možnost bydlení. Předmětný
byt (4+1) navrhla rada města k prodeji schválením záměru za minimální kupní cenu jeden a půl
miliónu korun.
Rada města nevyhověla žádosti pana Nováka
na slevu z nájemného z bytu města v souvislosti
se zatékáním do jedné místnosti. Tato závada neznemožňuje užívání bytu a bude opravena na náklady města.
Rada města odsouhlasila uzavření dohody
o podmínkách, za kterých nájemce nebytových
prostor v domě č. p. 1155 vybuduje pro svoji kancelář a na své náklady klimatizační zařízení.

Rada města na základě žádosti poskytla Honebnímu společenstvu Nové Strašecí slevu za pronájem NKC pro myslivecký ples ve výši 15 %.
Rada města schválila na tomto jednání pro své
komise jednotný jednací řád.
Rada města uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI seznámit radu města na příštím jednání
s aktuálním stavem plnění smlouvy o budoucích
darovacích smlouvách uzavřené dne 7. 3. 2005,
jejímž předmětem je závazek pana Dolejška a společnosti Čestav s.r.o. převést na město komunikace
vybudované v lokalitě Na Spravedlnosti.

5. zasedání rady města konané 24. ledna 2011
Rada města doporučila zastupitelstvu města
odsouhlasit rozpočtové změny za měsíc prosinec
2010, které byly vyvolány přijetím neinvestičních
dotací ze všeobecné pokladní správy (vyúčtování
komunálních voleb, sčítání obyvatel); navýšením
příjmů a výdajů u § 3314 Městská knihovna (přijetí daru na nákup regálů); úpravou rozpočtu v jeho
příjmové a výdajové části realizované s ohledem
na plnění příjmů a čerpání výdajů k 31. 12. 2010.
Zastupitelstvo města schválilo na 1. zasedání
22. 12. 2010 rozpočet města na rok 2011. Součástí rozpočtu je ve třídě 5 (běžné výdaje) položka 6409 (příspěvky, granty), která obsahuje také
grantový příspěvek (700 000 Kč.). Na tomto jednání rada města vyhlásila témata pro poskytování
grantových příspěvků v oblastech:
a) mládež do 18 let v kultuře, sportu, školství
a volnočasových aktivitách,
b) akce pořádané subjekty v kultuře a sportu
se spoluúčastí města,
c) sociální a zdravotní oblast a jmenovala Výběrovou komisi ve složení:
Ing. Jan Bechyně, Ing. Jan Bureš, Mgr. Karel Filip,
Ing. Karel Kestner, Bc. Pavel Novák, Mgr. Richard
Spiegl, RNDr. Libuše Vosátková.
Termín odevzdání přihlášek na granty města 2011:
od 1. února 2011 do 1. března 2011 do 16:00 hod.

Rada města schválila záměr prodeje nemovitostí tvořících bývalé zahradnictví v Nádražní ulici
za minimální kupní cenu ve výši tří a půl miliónu
korun.
Rada města odsouhlasila pronájem bytu města
v ulici 28. října panu Ládkovi.
Rada města odsouhlasila podání ještě dvou žádostí o dotace na projekt „Rozšíření městského
kamerového dohlížecího systému“, a to v poměru
10 % z celkových nákladů, tj. 30 162 Kč. Je plánováno rozšíření systému o jednu otočnou kameru
s propojením do monitorovacího centra. Otočná
kamera bude umístěna na budově Dětského domova Nové Strašecí a bude sledovat prostor kolem Novostrašeckého kulturního centra a přilehlé
parkoviště. Druhým projektem je „Florbal – moderní sport prevence kriminality“, a to v poměru
10 % z celkových nákladů, tj. 26 210 Kč. V rámci
projektu budou pořízeny mantinely pro ﬂorbal
a časomíra do městské sportovní haly BIOS. Toto
vybavení bude sloužit jak veřejnosti, tak hráčkám
oddílu ﬂorbalu TJ Sokol Nové Strašecí, kterým
umožní sehrát soutěžní domácí zápasy v městské
sportovní hale.
Rada města uložila jednatelům Technických služeb Nové Strašecí s.r.o. a vedoucím organizačních
složek města připravit koncepci úspor a tajem-

níkovi MěÚ připravit zprávu o možnosti zrušení
příspěvkové organizace Technické služby města.
Cílem usnesení rady města je nalézt jednu z cest
ke snížení výdajů nebo navýšení příjmů za současného zachování kvality poskytovaných prací
a služeb.
Rada města schválila podání žádosti o dotaci,
tzn. o zařazení akce dostavby vodovodu v ul. Rudská, v ul. Tovární, v ul. Jungmannova – propojení
mezi ulicí Lidická a Na Spravedlnosti a propojení
vodovodního řadu mezi ul. Družstevní a Molkova
– do „Seznamu akcí Programu ministerstva zemědělství 129 180“ určenému k podpoře výstavby
vodovodů za účelem zabezpečení zásobování obyvatelstva pitnou vodou.
Rada města schválila poskytnutí příspěvku
3 000 Kč pro nadační fond Gaudeamus při Gymnáziu Cheb na dějepisnou soutěž studentů gymnázií a věcné dary v počtu osmi svazků městem
vydaných knih (Pověsti a příběhy z Novostrašecka
a Novostrašecká kronika Václava Preinheltra). Této
soutěže se účastní také studenti Gymnázia Jana
Amose Komenského z Nového Strašecí.
Rada města poskytla na žádost Sboru dobrovolných hasičů Nové Strašecí slevu z nájemného NKC
ve výši 15 % při pořádání hasičského plesu.

6. zasedání rady města konané dne 28. ledna 2011
Na tomto mimořádném zasedání se rada města
zabývala otázkou, zda podat žádost o dotaci na intenziﬁkaci stávající čističky odpadních vod (ČOV)
nebo zda podat žádost o dotaci na výstavbu nové.
V souvislosti s potřebou dokanalizování města existuje dlouhodobý záměr a nutnost zvýšit kapacitu
ČOV v Novém Strašecí. Pro konečné rozhodnutí si
rada města nechala vypracovat technicko-ekono2

mické posouzení této vodohospodářské investice.
Na základě prostudování všech dostupných argumentů se rada města přiklání k variantě výstavby
nové ČOV. K rozhodnutí vedly tyto důvody: jedná
se o kompletní nové vodohospodářské dílo, předpokládaná výše investičních i provozních nákladů
obou variant je srovnatelná, ﬁnancování úvěru by
probíhalo z výběru stočného (což v případě intenzi-

ﬁkace ČOV komplikují stávající vlastnické vztahy),
nová ČOV bude umístěna dále od obytné či rekreační zóny města a umožní další rozvoj přilehlých
lokalit a stála by plně na pozemku města.
Rada města přijala usnesení, kterým schválila záměr výstavby nové čističky odpadních vod a současně podání žádosti o změnu „Plánu rozvoje
vodovodů a kanalizací Středočeského kraje“ na výNovostrašecký měsíčník
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stavbu nové ČOV. Žádost, respektive potvrzení
a doplnění původní žádosti o dotaci na výstavbu
nové ČOV byla předána na Ministerstvu zemědělství ČR dne 31.1.2011.
Rada města se dále zabývala právními dopady
smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infra-

struktury – vodovod Nové Strašecí, která byla mezi
městem, Středočeskými vodárnami, a.s. a Vodárnami Kladno – Mělník a.s. uzavřena 30. 9. 2009
a uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s odbory
MěÚ provést právní rozbor této smlouvy.
JUDr. Jiří Tláskal, tajemník MěÚ

Připomínáme, že úplné znění zápisů z jednání
rady města a zastupitelstva města jsou kromě
úřední desky k dispozici na webových stránkách
města www.novestraseci.cz.
Občané města mohou též do usnesení rady
města a zápisu ze zastupitelstva města nahlížet
v sekretariátu městského úřadu a pořizovat si
z něj výpisy.
(red)

Pomoc Finančního úřadu v Rakovníku s daňovým přiznáním
Informujeme, že ve dnech 2. a 16. března 2011
od 12:00 do 17:00 budou přítomni na městském
úřadě pracovníci Finančního úřadu v Rakovníku,
kteří jako v minulých letech umožní daňovým poplatníkům, aby si v klidu a bez front vyřídili své
záležitosti. V rámci těchto hodin mohou daňoví
poplatníci platně podat daňové přiznání a mohou získat pomoc při vyplnění daňového přiznání
do příslušných formulářů.
JUDr. Jiří Tláskal, tajemník MěÚ

Komise začaly pracovat
Interiér nového odběrného pracoviště.
Foto: MěÚ Nové Strašecí

Otevření odběrného místa v poliklinice
Pacienti z Kladenska a Rakovnicka mají od středy 2. února zcela novou možnost využít služeb odběrového střediska. Bylo otevřeno v prostorách Polikliniky Nové Strašecí, v ulici Československé armády. Službu, zejména pro lidi ze spádové oblasti, provozuje Oblastní nemocnice Kladno. Špičkové pracoviště s jedním křeslem pro příchozí umožní nejen
kratší dojezdovou vzdálenost pacientů, ale také větší dohled nad tím, jak je s biologickým materiálem
dále nakládáno. Odborný dohled, analýzy a jejich následnou kontrolu zajišťují profesionálové přímo
v kladenské nemocnici. „Jsme rádi, že se nám podařilo otevřít toto odběrové místo a můžeme tak
mít větší kontrolu nad každým vzorkem. Odběry krve a dalšího biologického materiálu jsou v poliklinice prováděny v pracovní dny dopolednem 6.30 do 10.30 hodin, přičemž svoz vzorků je dělán
dvakrát denně,“ uvedl primář Oddělení klinické biochemie Oblastní nemocnice Kladno Michal Frajer. K odběrům v Novém Strašecí mohou přicházet všichni pacienti, kteří mají doporučení například
od svého praktického lékaře. „Počítáme s tím, že budeme moci denně uspokojit zhruba čtyřicet
příchozích,“ dodal primář.
Kateřina Husárová

Stavební deník
Na žádost místních hasičů byla provedena výměna vypínače na adrese Palackého č. p. 189 v celkové
částce 1 450 Kč. Montáž provedla ﬁrma Elektromont Matějka, a.s. z Nového Strašecí.
Zmíněná ﬁrma dále provedla úpravu elektrické instalace v přízemí budovy v Dukelské ulici č. p. 550
(částka 8 935 Kč) a opravu venkovní lampy u Polikliniky Nové Strašecí (částka 805 Kč).
V Domě s pečovatelskou službou č. p. 1166 byla opravena ucpaná cirkulace na vodovodním potrubí.
Opravu v ceně 3 850 Kč provedla ﬁrma Pavel Jandera z Nového Strašecí.
Dále byly provedeny drobné opravy v bytech v celkové částce 641 Kč.
Zdeňka Kratinová,
referentka odboru investic
Novostrašecký měsíčník

Rada města zřídila celkem 11 různých komisí.
Některým občanům toto číslo připadalo příliš velké. Navíc některé komise čítají až 10 členů a tím je
jejich organizace určitě náročnější. Vedení města
se snaží podpořit iniciativu občanů a jejich chuť
ovlivnit prací v komisích chod města, proto jim
dává zelenou. Každý z radních je zapojen do práce jedné až dvou komisí. Všechny komise už mají
za sebou první sezení – plánování činnosti a volbu předsedy, volbu priorit ve sledované oblasti.
Už ze zápisů z prvního jednání komisí vzešly důležité podněty pro Radu města. Jména předsedů komisí jsou zveřejněna na internetových stránkách
města v sekci Orgány města.
Všechny komise jsou otevřeny iniciativě dalších
občanů – proto chcete-li se zúčastnit práce v některé
z komisí nebo máte-li zajímavý podnět pro její práci,
neváhejte kontaktovat místostarostku RNDr. Libuši Vosátkovou (vosatkova@novestraseci.cz, 725 098 487).
Z podkladů vedení města zpracovala
Iva Dvořáková

MSZ bez vedoucího
Při kontrole dokladů byly nalezeny ﬁnanční neshody v hale Bios a byl ukončen pracovní poměr
s panem Ivanem Gengelem dohodou. Na neobsazené místo vedoucího Městských sportovních zařízení nebude zatím vypisováno výběrového řízení.
Mgr. Karel Filip, starosta města
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Sčítání lidu 2011 a co bychom o něm měli vědět
V březnu letošního roku se opět po deseti letech uskuteční celorepublikové sčítání lidu. Připravili
jsme pro Vás souhrnnou informaci o tom, jak bude organizováno a zabezpečeno a k čemu vlastně
slouží.

Jak bude sčítání probíhat
Ještě než sčítání lidu začne, bude do každé domácnosti doručen informační letáček a také lístek
s informacemi o jméně sčítacího komisaře, čísle
jeho průkazu a termínu návštěvy. Úkolem sčítacího komisaře je roznést a vybrat sčítací formuláře
a v případě potřeby pomoci nebo poradit s vyplněním.
Od 7. do 25. března budou sčítací komisaři navštěvovat jednotlivé domácnosti a předávat sčítací formuláře, což představuje pro každého občana
Sčítací list osoby a dále Bytový list nebo Domovní
list, který bude společný pro domácnost, resp. pro
majitele či správce.

Sčítací komisař se s Vámi domluví na dalším
postupu, termínu případné další návštěvy a Vámi
upřednostňovaném způsobu vyplnění a odevzdání
(papírový formulář nebo on-line formulář).
Pokud Vás komisař nezastihne, nechá ve Vaší
schránce informaci o příští návštěvě. Pokud by
se Vám ani další termín nehodil, je možné domluvit vhodný čas návštěvy na bezplatné lince
800 879 702.
Následně je třeba formuláře vyplnit, přičemž rozhodným okamžikem pro vyplnění je půlnoc z 25.
na 26. března. Pokud se ve Vaší rodině například
narodí v noci miminko, je rozhodující přesný čas
jeho narození: jestliže se narodí do půlnoci, pak je

třeba tuto událost do sčítacího formuláře uvést,
jestliže se narodí až do půlnoci, pak nikoli.
S případnou žádostí o pomoc či radu při vyplňování se můžete obrátit nejen na sčítacího komisaře, ale také na bezplatnou infolinku 800 879 702,
která bude v provozu od osmi ráno do desíti večer,
a to již od 26. února.
V období od 26. března do 14. dubna je nutné
podle zákona odevzdat vyplněné formuláře. Online formuláře budou odevzdány samozřejmě přes
internet, papírové formuláře lze předat při další
návštěvě sčítacího komisaře, odevzdat je na poště
nebo odeslat poštou do P. O. Boxu Českého statistického úřadu.

Sčítání lidu 2011 – přehled termínů jednotlivých kroků
Předání základních informací o sčítání do schránek
Návštěva sčítacího komisaře a předání formulářů
Vyplnění formulářů (rozhodným okamžikem je půlnoc)
Odevzdání formulářů (internet, sčítací komisař, pošta)

26. 2. – 6. 3. 2011
7. 3. – 25. 3. 2011
25. 3. – 26. 3. 2011
26. 3. – 14. 4. 2011

Bezpečnost a ochrana dat
Sběr dat
Je třeba říci, že při letošním sčítání nebudou
zjišťovány informace týkající se majetkových
poměrů a příjmů. Nebude zjišťováno ani vybavení domácností auty, televizory a podobně
(zjišťována bude pouze možnost rodiny využívat osobní počítač a připojení k internetu).
Zhruba v 95 % budou sčítacími komisaři pracovníci České pošty. Jedná se tedy o osoby, které
mají zkušenost s doručováním cenných zásilek
či peněz i s manipulací s osobními údaji. Při návštěvě se navíc prokáží průkazem sčítacího komisaře, poznáte jej také podle modré tašky přes
rameno s velkým žlutým logem České pošty.

Zpracování formulářů
S vyplněnými formuláři bude Česká pošta nakládat jako s cennými zásilkami s mimořádnou
ochranou.
Po naskenování formulářů budou ještě před
jejich zpracováním formuláře anonymizovány
4

– budou z nich odstraněna jména a rodná čísla.
Tyto formuláře budou svezeny do speciálně zabezpečených objektů a podle sdělení ČSÚ nejpozději do jednoho roku skartovány.

Zabezpečení on-line formulářů
Pro vyplnění formuláře přes internet je potřeba Adobe Acrobat, minimální verze 9.0, která
zajišťuje maximální ochranu osobních údajů
a informací.

K čemu sčítání lidu slouží
Letošní sčítání se poprvé v historii uskuteční
ve všech zemích EU ve stejném roce a z výsledků se pak bude vycházet při přerozdělování
unijních peněz a dotací.
Zjištěné informace jsou také důležitým podkladem při zpracování krizových a evakuačních plánů, protipovodňových opatření nebo
při plánování dopravní obslužnosti. Z pohledu
místních samospráv jsou dále cenné informace

vypovídající o životních podmínkách obyvatel.
Lze se dozvědět údaje o typech domácností,
stáří domů, způsobu vytápění, o vzdělanostní a ekonomické struktuře obyvatel, dojíždění
a vyjíždění za zaměstnáním. Tato data jsou pro
obce či kraje cenným zdrojem informací při
strategickém plánování, ale také podkladem pro
hodnocení dlouhodobého vývoje.
Kromě jiného lze sčítání lidu chápat jako unikátní výpověď o době, ve které vzniká.
Více informací ke sčítání naleznete na internetových stránkách www.scitani.cz.
Tereza Slavíková,
s využitím podkladů od ČSÚ

Novostrašecký měsíčník

INFORMACE PRO OBČANY

Co jsme se o sobě dozvěděli před deseti lety
Několik vybraných údajů o Novém Strašecí ze sčítání lidu v roce 2001

7% (z osob starších 14 let)
1 105
1 780
51%
72%
38%
(zdroj dat: www.czso.cz)

Podíl osob s vysokoškolským vzděláním
Počet osob vyjíždějících ze zaměstnání mimo NS
Počet trvale obydlených bytů
- z toho v rodinných domech
Podíl obyvatel napojených na kanalizaci
Podíl obyvatel se zapojeným plynem do bytu

Novostrašecký měsíčník

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Nakolik se tyto ukazatele za deset let změnily, se dozvíme z letošního sčítání. Budeme však muset být trpěliví. Předběžné výsledky budou známy již na konci
letošního roku, ale ﬁnální výsledky obsahující také podrobné údaje za jednotlivé obce budou dostupné až v průběhu roku 2013.
Tereza Slavíková
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Zasílání informací občanům na mobilní telefony
Město Nové Strašecí zavedlo 1. listopadu 2004 centrální informační SMS systém. Ten umožňuje prostřednictvím SMS zprávy rychlé předávání důležitých informací občanům. Každý občan, který se do systému přihlásí, dostává prostřednictvím těchto zpráv informace např. o přerušení dodávky elektrického proudu, vody nebo plynu, o krizových situacích, uzavírce ulic či varování před nebezpečím či havárií. Stejně tak
jsou předávány informace o kulturních a sportovních akcích a termínech jednání zastupitelstva.
Podstata systému je v jeho rychlosti a jednoduchosti. Důležitá zpráva Vás zastihne třeba i na dovolené
v zahraničí.
Tato služba je pro přihlášené účastníky bezplatná a při přihlašování není třeba uvádět jméno objednavatele.

Jak se přihlásit k odběru informačních SMS?
Do informačního SMS systému se můžete přihlásit osobně v sekretariátu MěÚ, kde také získáte podrobné informace o fungování celého systému. Další možností je telefonické objednání služby na čísle
313 511 640 a nebo zaslání SMS zprávy v podobě: CISS NST S odeslané na číslo 9000106.

Jak zasílání informací o dění ve městě zrušit?
Osobní návštěvou sekretariátu MěÚ v úředních hodinách a nebo prostřednictvím SMS zprávy v podobě: CISS NST VYP odeslané na číslo 9000106.
Z podkladů vedení města zpracovala Iva Dvořáková

Třídit odpad se vyplatí
Odpady – propady? I takto by se dal charakterizovat jeden z problémů, s nímž se musí
dnešní civilizace vypořádat.
Odpady jsou tématem i pro Nové Strašecí a intenzívně se jimi zabývá nově jmenovaná komise
pro životní prostředí, poradní orgán rady města.
Odpadové hospodářství ročně spolyká 4,5 milionu korun, tedy 7,5 % městského rozpočtu. Příjmy
spojené s odpady (hlavně poplatky občanů) pokryjí jen asi dvě třetiny nákladů. Pokud bychom
tedy chtěli vyrovnanou bilanci, museli by občané
k současným 480 Kč za osobu ještě 200 Kč ročně
připlatit.
Kromě ekonomického pohledu je zde ještě aspekt ekologický: velká část komunálních odpadů
končí na skládkách. I když je jejich zabezpečení
proti únikům škodlivin na vyšší úrovni než v minulosti, zcela bezpečné řešení to stále není. Přitom
na skládkách mnohdy leží odpad, který může sloužit jako cenná surovina. Koho by napadlo, že např.
z nápojových kartónů se vyrábí tepelně izolační
desky pro stavbu domů, z papíru se zpracovává
celulózová izolace využívaná u dřevostaveb. Z recyklovaných plastů se vyrábějí lavičky nebo ploty.
Polystyren se opět nadrtí a namíchá do betonových směsí. Člověk by tedy očekával, že když bude
třídit odpad, pomůže nejen přírodě, ale i městské
kase. Je tomu opravdu tak?
Odpověď zní ANO. Uložení jedné tuny směsného
odpadu na skládce stojí přibližně 700 Kč a od roku
2017 lze očekávat nezanedbatelné navýšení. Ale
6

za vytříděný odpad (surovinu) dostává město naopak odměnu, která v současné době pokrývá cca
70 % nákladů spojených s tříděným odpadem. Systém je přitom nastaven motivačně: při správném
fungování a ochotě občanů ještě více třídit lze toto
procento zvyšovat. Obecně platí, že lepších výsledků dosahují menší obce, jež v množství vytříděného odpadu na osobu mohou i několikanásobně
předčit velké „městské Goliáše“.

Jak a kde třídit?
Nejznámějšími místy pro uložení tříděného odpadu jsou barevné kontejnery na plasty, sklo a papír, umístěné na více než třiceti místech města.
Skutečnost, že značnou část týdne jsou přeplněné,
můžeme brát jako známku ekologického chování
mnohých občanů. Možná by třídili i více, kdyby

se nemuseli obávat, že s taškou plastů nebo papíru budou obíhat půl města.
Blýská se ale na lepší časy. Pokud zastupitelstvo města schválí navrhovanou změnu, budou
se modré kontejnery na papír vyvážet od března
každý týden, tj. dvakrát častěji než dosud. Zvýšené
náklady (asi 108 tis. Kč ročně) by se měly z velké
části zaplatit vyššími odměnami za třídění a snížením objemu směsného odpadu.
Stojí za to připomenout, že do žlutých kontejnerů na plast umístěných v našem městě lze dávat
i kartony od nápojů (typicky od mléka nebo džusů). Všechny kontejnery jsou totiž následně dotřiďovány a jednotlivé typy obalů odděleny.
Právě probíhají jednání o uzavření spolupráce
s místními ﬁrmami zabývajícími se výkupem surovin (Odpady – Chlumčák s.r.o., Kotto s.r.o., Důl Čs.
Novostrašecký měsíčník

TÉMA MĚSÍCE
Armády). Společnost EKO-KOM a.s., která ﬁnancuje
vytříděné složky v kontejnerech a sběrném dvoře,
ﬁnančně motivuje obce i k této formě spolupráce.
Na drobné elektrospotřebiče získá naše město
v dohledné době tři nové červené kontejnery, které budou umístěny v různých částech města.
Sběrný dvůr v areálu Technických služeb v Lipové ulici je občanům Nového Strašecí k dispozici
pro odkládání dalších druhů odpadu. Jde o objemný odpad zařízení domácností (dřevo, kov, textil),
sutě z bytových úprav, pneumatiky, elektroodpady (lednice, TV, bojlery, elektronika, atd.), odpad
z údržby zeleně, zářivky, baterie, atd. Sběrný dvůr
je otevřen v pracovní dny od 7.30 do 16.00 hodin,
v první sobotu v měsíci od 8.00 do 12.00 hodin.
V této souvislosti je nutné zmínit nebezpečné
odpady (rozpouštědla, kyseliny, barvy, tiskařské
barvy, lepidla, pryskyřice, akumulátory a další),
které vyžadují speciální zacházení a skladování.
Pro tyto účely je v určené dny organizován tzv.
mobilní svoz nebezpečného odpadu, při němž
jsou zajištěny všechny technické nároky. Informace o dnech konání svozu budou uveřejněny na webových stránkách města a v Novostrašeckém měsíčníku.
Intenzívně se v komisi diskutuje o zřízení svozu
bioodpadu. Ne každý má zahrádku s komposté-

rem, a tak slupky od brambor nebo natě ze zeleniny končí velmi často v popelnicích. Ani domácí
kompostér však často nepobere veškerý odpad
ze zahrad, a tak se popelnice před vyvezením
mnohdy doplňuje plevelem nebo trávou. Možnost
dát bioodpad do speciálního kontejneru u bytovky
nebo do speciálně označeného pytle vedle vlastní
popelnice, to by mnohým vyřešilo nerudovský
problém (koneckonců obsah slamníku je přímo
ukázkovým bioodpadem) a město by ušetřilo
na skládkování.

Koho se třídění týká?
Systém třídění bude deﬁnovat nově připravovaná Vyhláška o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území města Nového Strašecí. Bezplatné ukládání odpadu do speciálních kontejnerů
nebo na sběrném dvoře se týká pouze občanů.
Firmy a podnikatelé mají ze zákona povinnost
odpad třídit a vést o něm záznamy. Pokud neevidují, jak s tříděnými odpady nakládají, hrozí jim
nemalá pokuta. Mohou uzavřít smlouvu se svozovou společností nebo mohou odvážet vytříděné
složky odpadů např. do sběrných surovin. Máme
tu ale také subjekty, které mají menší produkci

vytříděných složek odpadu. I pro ně vedení města
připravuje možnost zapojit se za výhodných podmínek do městského systému.
V oblasti třídění existují rezervy i u některých institucí zřizovaných městem. Zatímco ve školách je
třídění běžné, některé mateřské školy dosud netřídí. Právě na ně je zaměřena nová kampaň komise.
Nejde jen o to vytřídit více kelímků od jogurtů, ale
hlavně o to, vychovávat formou her ty nejmenší.

Proč má třídění smysl?
Současná právní úprava stanovuje poplatek
za odpad v maximální výši 500 Kč na osobu
a rok. Tato hranice je již mnoho let nedostačující
a je jen otázkou času, kdy se zvýší. Lze očekávat,
že obce s velkými deﬁcity v odpadovém hospodářství přistoupí po změně legislativy ke zvýšení
tohoto poplatku. Nakolik se případné zvýšení poplatku dotkne také občanů Nového Strašecí záleží
na správném nastavení systému třídění a na odpovědném přístupu ke třídění každého z nás. Komise pro životní prostředí v součinnosti s vedením
města a odborem investic se této problematice
bude plně věnovat tak, abychom šetřili naše životní prostředí a pokud možno také naše peněženky.
Zdeněk Doležal, Jan Bureš, Jiří Toužimský

Textil ze Strašecí se využívá pro charitu i k recyklaci
Řada z nás si už zvykla na možnost odnést nepotřebné oblečení do kontejneru na textil, který
se před časem objevil v blízkosti prodejny Penny–
Market. Možná jste si všimli, že po republice jsou
kontejnery na textil různého typu. Náš strašecký
patří do sítě ekologického projektu Koutex podporovaného Ministerstvem životního prostředí. Jeho
smyslem je pomáhat potřebným a chránit životní prostředí tím, že textil nekončí ve spalovnách
nebo na skládkách.
Co je možné do kontejneru odnést?
- nepotřebné oblečení,
- domácí textil, ložní prádlo, ručníky, utěrky,
- nově též spárovanou obuv.
Do kontejneru naopak nepatří koberce, matrace,
molitany nebo silně znečištěný a mokrý textil.
Jak textil určený do kontejneru doma připravit?
Suchý a čistý textil nebo obuv je vhodné zabalit
do igelitových tašek a zavázat nebo přelepit izolepou. Tímto postupem ochráníte věci před možným
znehodnocením vlivem vlhkosti a zajistíte, aby
se udržely pohromadě jednotlivé části párového
textilu nebo páry obuvi.
Pak stačí tašku umístit do vhazovacího prostoru
a posunout páku nahoru ve směru šipky.
Vámi připravený balíček se právě překlopil do kontejneru a možná Vás v tu chvíli také napadlo:

Novostrašecký měsíčník

Co konkrétně se s takto předaným textilem děje?
Svoz textilu je v rámci projektu zajišťován zdarma, a to třikrát až čtyřikrát týdně. Našemu městu
v této souvislosti nevznikají žádné náklady – naopak se sníží objem komunálního odpadu a tedy
i náklady na jeho likvidaci.
Jednotlivé kousky oblečení, textilu a páry bot
oott
jsou ručně roztříděny. Věci, které mohou
u jještě
posloužit svému původnímu účelu jsou
ou
u
předány charitativním organizacím. Zmí-íněný projekt v tomto ohledu spolupracuje
uje
s Charitou ČR a s Českým červeným křížem,
m,
které mají v oblasti pomoci potřebným lidem velké zkušenosti.
Ostatní textil je recyklován a následně
něě
využit a zpracován v závislosti na svém chaharakteru, např. pro výrobu textilních čisticích
ích
h
hadrů.
To je důležité vědět, protože tím nám oddpadá rozhodování, zda více obnošené oblečečeení je ještě vhodné nabízet charitě. Do balíčku
čku
u
můžeme směle přibalit i roztržené pracovní
ovní
triko (samozřejmě vyprané a suché), kteréé užž
nemá smysl poněkolikáté spravovat a které
teréé
bychom už opravdu nikomu k nošení nenabínabíízeli. Byla by však škoda poslat jej v obyčejné
ejnéé
popelnici do spalovny, když může po recyklaci
ecykllacci
ještě posloužit jinak.
Tereza Slavíková
l ík á
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Počátky třídění v Novém Strašecí
Požádali jsme Ing. Viléma Žáka, jehož osoba
je spojena s počátky třídění odpadu ve městě
Nové Strašecí, aby krátce zavzpomínal na toto
období.
Kdy se o možnosti třídění odpadu ve městě začalo uvažovat?
Možností zavést v našem městě sběr tříděného
odpadu jsem se začal zabývat v roce 1991, krátce
po svém zahraničním studijním pobytu v bývalém
západním Německu. Sbíral jsem informace a přemýšlel, jak to u nás realizovat. V roce 1992 jsem zahájil postgraduální studium na Institutu aplikované ekologie a přišlo mi

jako dobrý nápad zvolit si jako téma své závěrečné
práce „Tříděný sběr komunálního odpadu v Novém
Strašecí“. Zabil jsem jednou ranou dvě mouchy, měl
jsem obsahově zajímavou práci a navíc jsem ji mohl
také prakticky aplikovat. Systém sběru a svozu
podle mého návrhu byl naplno spuštěn do provozu
v roce 1993. Rozsahem a propracovaností systému
jsme byli mezi prvními městy v ČR.
Přijali občané myšlenku třídění od počátku
dobře?
Systém byl zpočátku založen na myšlence pozitivní motivace: čím víc vytřídíš, tím méně zaplatíš.
(V té době nebyly paušální platby za odpad, ale
platil se každý jednotlivý odvoz popelnice – pozn.
redakce.) Dobrý nápad však narazil na, slušně řečeno, nekorektnost některých spoluobčanů. Místo
toho, aby třídili a do nádob na separovaný odpad
odkládali jen vytříděné suroviny, začali do nich
nosit svůj zbytkový komunální odpad, aby nemuseli platit za odvoz své domácí popelnice. Někteří
k tomuto účelu zneužívali dokonce veřejných odpadkových košů.
Původní systém třídění byl nakonec z důvodu
této nekázně zrušen, protože se stal ekonomicky
neúnosným. Svozová ﬁrma v den svozu sebrala po Strašecí pár popelnic na zbytkový odpad
a kontejnery na tříděný odpad byly plné směsného
komunálního odpadu, který se místo využití musel vyvážet na skládku, protože byl jako druhotná
surovina nepoužitelný.
A tak jsme po nějaké době museli systém přehodnotit a zavést paušální poplatky za odpad.

V této podobě funguje v podstatě dodnes s tím
rozdílem, že 240litrové nádoby nahradily kontejnery o objemu 1100 litrů.
Je třeba stále ještě propagovat třídění odpadu?
Třídění je třeba neustále opakovat a připomínat,
a to hlavně z hlediska kvality tříděných materiálů.
V kontejnerech se stále objevují komodity, které
tam nepatří. Jsem přesvědčený o tom, že hlavní
příčinou je spíše neznalost, než v úmysl. Ideální
místo pro propagaci třídění je ve školkách a školách. Děti jsou daleko přístupnější informacím,
nechají se získat pro věc a jsou schopné hlídat
i rodiče. To je mnohokrát ověřený fakt.
Myslíte si, že už se Novostrašečané naučili třídit
a považují to za samozřejmé?
Novostrašečané představují úplně normální
vzorek populace, jako jinde v republice. Někteří
třídí dobře, někteří pořád ještě nepochopili, co
a do které nádoby patří, a pak je třetí skupina, která nádoby na tříděný odpad prostě zneužívá. Stačí
se podívat do jakéhokoliv kontejneru ve městě
a uvidíte na vlastní oči, že to je pravda. Ale abych
nevypadal jako škarohlíd, tak musím objektivně přiznat, že oproti devadesátým letům se třídí
daleko více, protože mnoho spoluobčanů třídění
odpadu považuje již za samozřejmost, za součást
slušného vychování. Jen pro zajímavost, víte,
že v třídění obalových odpadů jsou Češi na prvním
místě v Evropě? Předběhli jsme i takové země jako
je Německo a Rakousko.
Otázky elektronicky pokládala Iva Dvořáková

Systém třídění na školách
Děti tráví velkou část dne ve škole, a tak není
divu, že s provozem těchto institucí je spojen také
velký objem odpadu. Jak je s ním naloženo a nakolik je zvykem tento odpad třídit, na to jsme
se zeptali ve strašeckých školách, od mateřských
až po střední.
Začněme u nejmladších dětí. Mateřské školy
nemají jednotný systém třídění, a tak se mnohdy
snaží třídit tak říkajíc „na vlastní pěst“. V takovém
případě třídí odpad do improvizovaných nádob
a ten pak odnášejí do městských kontejnerů na tříděný odpad. Jak již bylo uvedeno v článku Třídit
odpad se vyplatí, Komise pro životní prostředí
chce právě na tuto oblast zaměřit svou pozornost,
zlepšit současný systém a sjednotit přístup jednotlivých školek.
Základní škola, Základní umělecká škola a Gymnázium J. A. Komenského jsou na tom lépe, protože mají příslušné kontejnery přímo na dvoře.
Do nich jsou v rámci úklidu odnášeny odpadky
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roztříděné během dne do barevně odlišených
plastových nádob, které jsou umístěny v prostorách školy, na chodbách a podobně. Tento zaběhlý
systém je mnohdy doplněn i vlastní iniciativou.
Například na základní škole mají v mnoha třídách
neoﬁciální papírovou krabici, do které vyhazují
pouze papír, jenž jednou za čas putuje do malého
kontejneru na chodbě. Na gymnáziu zase začali
s tříděním jako první – na podzim 2007 začali
z vlastního rozhodnutí třídit do papírových, barevně polepených krabic. Oﬁciálně se na školách
začalo třídit o rok později, když byly do škol –
s větším či menším přispěním Středočeského kraje
– pořízeny příslušné kontejnery.
Za pozornost stojí přístup místního Středního
odborného učiliště. I zde najdeme v areálu školy speciální kontejnery, do kterých je přenášen
ze školy vytříděný odpad. Třídění zde má však
spoustu dalších podob, což je dáno zaměřením
odborného učiliště i tím, že ke škole patří zahrada.
Na ní je rozmístěno několik kompostérů, do kte-

rých je dáván organický odpad a rostlinné zbytky.
Větve jsou zpracovány štěpkovačem a použity pro
nastýlku. Také posekanou trávu dokáže škola využít jako mulč pod keře a živé ploty. Použité hadry
jsou recyklovány, kovy odevzdávány do sběren.
Provoz každé školy je sám o sobě provozně a organizačně náročný, přesto se prakticky ve všech
případech podařilo nalézt a zaběhnout efektivní
systém nakládání s odpadem, který funguje a je
přijímán žáky a studenty. Za to patří dík všem,
kteří mají na tomto stavu podíl.
Z podkladů od škol sestavila Tereza Slavíková

Novostrašecký měsíčník

TÉMA MĚSÍCE

Praktický rádce odpovědného třídiče
Sešlapávání plastových obalů
Sešlapávání, mačkání či kroucení PET lahví a nápojových kartonů před vhozením do kontejneru je
velmi vhodné. Díky snížení objemu se do kontejneru vejde asi 4x více odpadu a sníží se náklady na přepravu a recyklaci. O snížení objemu bychom se měli snažit také v případě papíru.

Víčka a etikety
Do žlutých kontejnerů je možné dávat PET lahve i s etiketami
mi
a víčky. Při dalším zpracování bude obojí odděleno. Víčka je vhodnéé
ponechat i na sešlápnutých nápojových kartonech. Není však vhodné
dné
je příliš utahovat.

Vymývání kelímků a dalších obalů
Stačí potravinu z kelímku důkladně dojíst a vyškrábat. Kelímky odd jogurtů a dalších potravin bývají vyplachovány spíše z důvodu delšího
skladování doma, ale z hlediska recyklace mírné znečištění nevadí. Recyklaci by omezila pouze mastnota
a silné znečištění.

Jak jste odpovídali v anketách zaměřených na třídění
odpadu na stránkách města?
Na inte
internetových stránkách
mají obyvatelé možměsta m
nost vyjádřit se k různým
otázkám
prostřednicot
tvím
anket. I když
tv
anonymní
internetová
an
anketa
nepatří k právě
ank
spolehlivým
výzkumným
spole
metodám,
ze kterých by
metod
se měly vyvozovat nějaké
zásadní závěry, podívejme se alespoň pro
zajímavost, jak jsme v minulosti odpovídali
na otázky týkající se tématu odpadů.

Svorky a fóliová okénka
Před vhozením do kontejneru není třeba odstraňovat kovové svorky z časopisů nebo ze sešitých dokumentů ani fóliová okénka v případě poštovních obálek. Tyto složky budou při následném rozvláknění
a několikastupňovém třídění odloučeny. (Případné bublinkové fólie z některých obálek však do modrého
kontejneru nepatří.)

Třídíte doma odpad? (304 odpovědí)

Papírové obaly od vajíček
Jsou vyrobeny z nejméně kvalitních papírových vláken a jejich další zpracování je velmi problematické.
Proto je vhodnější tyto obaly vyhazovat do směsného odpadu.
zpracovala Tereza Slavíková
(zdroj: www.jaktirid.cz)

Věděli jste že...
V České republice bylo v roce 2009 zrecyklováno celkem 71 % obalů. Konkrétně je takto využito 94 %
papírových obalů, 73 % skleněných obalů, 59 % plastových obalů a 16 % nápojových kartonů.
Obyvatelé Středočeského kraje vyprodukují v průměru téměř 38 kg tříděného odpadu na osobu za rok.
Pro zajímavost, nejlepší výtěžnosti ze všech krajů v republice dosahuje Praha, a to něco přes 45 kg
na obyvatele ročně.
(zdroj: www.jaktridit.cz)

Černé skládky
Byly tu a bohužel asi i budou. Ryzí projev bezohlednosti, pohrdání a především lidského buranství.
Na katastru města je jich pořád dost, i když se situace v poslední době zlepšila.
Jako ochranář už roky vyvíjím maximální snahu o potírání i tohoto hnusného nešvaru. Při zjištění
pachatele stačila většinou jen důrazná domluva a vše bylo uvedeno do pořádku. Zarážející byl však dosti
laxní přístup ze strany města.
Jediným, kdo se vcelku nezištně zabýval odstraňováním těchto skládek byly České lupkové závody,
u nichž objem sebraného materiálu dosáhl desítek náklaďáků, dále myslivci Honebního společenstva
ve spolupráci se skauty u příležitosti dubnového Dne Země.
Současné vedení, jak se zdá, má zájem dát tyto staré zátěže do pořádku a zpřísnit i postihy pro
pachatele. Pak už snad nezažiji znovu situaci, kdy jsem při procházce hluboko v lese narazil na náklad
vysypaných pneumatik a jinde třeba na části autovraků.
S přáním, aby takovým pařát zchroml!
Miloslav Kinkal,
redakčně upraveno

Novostrašecký měsíčník

Jsou tyto výsledky uspokojivé? V celorepublikovém průměru se hovoří o dvou třetinách
obyvatel aktivně třídících odpad, takže můžeme hovořit o jistých rezervách. Věřme, že při
příštím opakování této otázky dosáhneme
lepších výsledků.

Jak často využíváte služeb
sběrného dvora? (177 odpovědí)

U této otázky je asi nejzajímavější, že celých 29 % účastníků ankety uvedlo možnost
„Nevím, že v Novém Strašecí sběrný dvůr
funguje“. K tomu snad zbývá jen odkázat
na článek Třídit odpad se vyplatí na str. 7,
ve kterém jsou uvedeny další informace
a otvírací doba.
Ze tří anket na stránkách města
zpracovala Tereza Slavíková

9

STALO SE

Městská policie
Nové Strašecí:
Odpoledne 26. 1. 2011 oznámila zaměstnankyně OD Penny krádež zboží (opět ten oblíbený tuzemák).
Pachatelce M. K. z Prahy byla udělena bloková pokuta ve výši 1000 Kč.
Ve dnech 26. 1. 2011 a 27. 1. 2011 se ztratily dvě dívky, v obou případech pomáhali strážníci policistům s pátráním. Obě pátrání dopadla šťastně a dívky byly nalezeny.
Večer 29. 1. 2011 byl strážníkům oznámen muž ležící na chodníku v Havlíčkově ulici. Muž byl po pádu
zraněn na hlavě. Lékařské ošetření odmítl, byla mu poskytnuta první pomoc a poté byl odvezen domů.
Krátce po poledni 8. 2. 2011 byla strážníkům oznámena rvačka na parkovišti obchodního domu LIDL.
Na místě zasahovali strážníci spolu s policisty. Přitom bylo zjištěno, že čtyři pachatelé krádeže při pokusu
o útěk z obchodního domu napadli pracovníky ostrahy. Všichni pachatelé byli hlídkami MěP a Policie ČR předvedeni ke zjištění totožnosti a po zjištění skutečného stavu věci jim byly uloženy přiměřené blokové pokuty.
Dopoledne 13. 2. 2011 bylo hlídce MěP oznámeno poškození dvou stromků u viaduktu v Pecínově.
Totožnost pachatele je dnes již známa, věc bude vyřízena úhradou škody a blokovou pokutou.
Martin Novák, vrchní strážník MěP

Novinky z Domova seniorů Nové Strašecí
V domově byl dne 28. 1. od 15 hodin pořádán 3. Seniorský ples, který už teď můžeme hodnotit jako
dosud nejzdařilejší. Samotného plesu se zúčastnili senioři našeho domova, Domova Kolešovice, přátelé
z Domova Zavidov a někteří občané města.
Přivítali jsme milé hosty – patrona Domova PhDr. Marcela Chládka, MBA, starostu města Mgr. Karla
Filipa, paní místostarostku RNDr. Libušku Vosátkovou, krajskou radní pro sociální oblast Mgr. Zuzanu J.
Stöcklovou, ředitele Františka Erbu z Kolešovic, ředitele Ing. Petra Tomšů z Hostivice a ředitelku Zavidova
Hanku Rusňákovou.
Součástí plesu bylo vystoupení kladenské taneční dvojice Admira Kladno, imitátorský výstup Mgr. Jardy
Foistla s názvem – „Božský Karel“. Úžasné bylo předvedení samostatné tvorby domovského tria ve složení
Jitka Vošická – klávesy, JUDr. Jiří Michálek – rumbakoule a František Kraus – housle. Tím však samostatná
tvorba domova nekončí – skupina seniorů složila báseň, kterou zde přednesla paní Jiřina Sainerová.
Úvod plesu byl proložen krátkým pozdravením hostů a prvním tancem pana senátora Chládka s „tetičkou Burdovou“, která šla poté do taneční náruče pana starosty. Atmosféra plesu byla příjemná, tradiční
hudební skupina Petra Štáfka – ŠT, ŠP (P. Štáfek, J. Vachtl a L. Štěrba) hrála jen s kratinkými přestávkami
bezmála 5,5 hodiny za neustálého tance a zpívání.
Na ples se také omylem zatoulala „tajemná dáma“ se škraboškou na obličeji, která při té příležitosti
rozdala bohatou královskou tombolu a zatančila Vídeňský valčík s organizátorem B. Knoblochem. Mělo
být tajemstvím, kdo se pod maskou skrývá, a také to tajemstvím zůstalo, dokud ji tajemná dáma nesundala. Jen pár očí ji poznalo.
Stoly se prohýbaly pod výtečnými chlebíčky, chuťovkami, dortíčky, pečivem a samozřejmě také nechybělo výborné krušovické pivo, k přípitku aperitiv, různé druhy vín a kávy. Všechny dobroty byly dílem
našich kuchařek, které jsou svým kuchařským uměním známé široko daleko.
Tančilo se, zpívalo se, nálada byla úžasná, to vše podtrženo bohatou tombolou od našich sponzorských přátel.
Chtěla bych tímto za celý domov poděkovat všem sponzorům, kteří seniorům udělali obrovskou radost.
Mgr. Miluše Jůnová
Reklama
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Aktuální upozornění:
Městská policie upozorňuje touto cestou
na nedostatečně zajištěný soukromý pozemek v „Texasu“ v Novém Strašecí. Jde o objekt bývalé Somolovy pily. Na tomto pozemku je řada stavení a různých zákoutí, která
jsou přitažlivá pro děti, bohužel pro ně jsou
velmi nebezpečná. Žádáme rodiče, aby své
děti náležitě poučili a dohlédli na ně. Město
v současné době jedná s vlastníky pozemku
o jeho řádném zajištění.

Poděkování patří paní doktorce Chytré
z lékárny U České Koruny, která ﬁnancovala všechno občerstvení v hodnotě 7000 Kč.
a předplatné Rakovnického deníku pro
naše seniory.
Královský pivovar Krušovice (Heineken)
zásobil ples pivem a vždy takto podporuje
akce domova.
České lupkové závody věnovaly 3 velké
dárkové balíčky s dobrotami.
Velmi děkujeme i dalším sponzorům:
Drogerie Burešová Nové Strašecí (vlasová
a tělová kosmetika), Elektrocentrum H+H
Nové Strašecí (větrák, holicí strojek, plastové krabičky), Hedera – Kateřina Čížková
Nové Strašecí (zdravotní balíčky), pan Jaroslav Sábl – klient domova, JFC Computers
– Nové Strašecí (podvodní fotoaparát, DVD
disky), Elektronika Jiří Zikmund Řevničov
(svítilny, baterie, DVD disky, bonboniéry,
káva), Květiny a zahrada – Dušan Tomášek
Nové Strašecí (svíčky a sošky), Ladislav
Masák – Lány (fr. ručníky, utěrky, ponožky
a sportovní kalhoty), Město Nové Strašecí
(knihy), MK Market Praha (kosmetické balíčky), Nakladatelsví Gelton – Jiří Červenka
Nové Strašecí (knihy), Střelivo – Robert
Procházka Rakovník (propagační předměty), Železářství Soukup Nové Strašecí (misky a skleničky), Krajský úřad Středočeského kraje (trička, hrnečky, tužky, sportovní
čepice), Podlahový ráj – Ž. Škarda Nové
Strašecí (bonboniéra a svíčka), Textil –
J. Klucová Nové Strašecí (3 polštářky).
Tímto také děkujeme za sponzorský dar
Lékárně Na Palacké Mgr. B. Adltové za video-vybavení pro vzdělávání pracovníků
a volný čas seniorů (dataprojektor v ceně
9 700 Kč).

Novostrašecký měsíčník
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Báseň z Domova Seniorů
Do redakce jsme dostali příspěvek od klientů Domova seniorů, kteří v rámci svých
aktivit v rámci Klubu mozkového tréninku
složili báseň o zimě.

ZIMA
Sníh a mráz
Souží nás
Tma a led
Vánoce hned
Není doba na mouchy
Dělají se rampouchy
V řadě stojí sněhuláci
Co nemají nic na práci
Děti zima těší
Sáňkování, koulování
Radostně
Se vydovádí
Mráz na okně se třpytí
My nemáme nic k pití
Čaj, grog, svařáček
Z páry je tu obláček

Vítání občánků
Dne 8. února 2011 přivítala zastupitelka města Nového Strašecí paní Naděžda Jurgovská nové občánky
našeho města. Obřad již tradičně proběhl ve Slavnostním sále MěÚ za účasti studentek gymnázia (sudičky), dětí základní školy (recitační pásmo) a dětí základní umělecké školy (hudební doprovod), které
zajistily velmi milý průběh celé naší slavnosti. Touto cestou děkuji opravdu všem, kteří se podílejí na této
akci a díky nimž se z vítání občánků stává velmi milé a příjemné setkání.
Uvítáno bylo celkem 9 nově narozených dětí (jména uvádíme se souhlasem rodičů): Michal Anděl,
Svatopluk Štekl, Patrik Holý, Olga Vašíčková, Jan Horák, Kateřina Koulová, Filip Macháček, Tereza Vodrážková a Oliver Bláha.
Všem ještě jednou touto cestou přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
Eva Malá, DiS., asistentka starosty

Laň se zimou třese
V zasněženém lese
Neslyšíme ptáčky
Mají ztuhlé zobáčky
Stromy tíží sníh a mráz
Lámají se zas
Vlaky potom nejedou
Cestující hubujou
Zima se nám líbí
Když trvá jen chvíli
Kolektiv klientů
(jmenovitě: p. Kraus, p. Burdová,
p. Strobachová, p. Nováková,
p. Dlouhá, p. Sainerová, p. Michálek,
p. Machara, p. Zímová)

Novostrašecký měsíčník
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KULTURA

Setkání ve Strašecí 2011 – s kým se letos setkáme?

Setkání ve Strašecí 2010. Soubor Roztočená vrtule. Foto: Martin Černý

Ve dnech 25. až 27. 3. 2011 se Nové Strašecí
opět plně ponoří do atmosféry studentského
a mladého divadla. Koná se mezi divadelníky
(a v poslední době i mezi novostrašeckými občany) známá divadelní přehlídka Setkání ve Strašecí.
Letos se na jevišti Modrého sálu ZUŠ a v Novostrašeckém kulturním centru setkáme již poosmé.
Divadelní soubory ze Středočeského kraje a z Prahy, které se Setkání ve Strašecí účastní, usilují o postup na celostátní divadelní přehlídky Mladá scéna
v Ústí nad Orlicí a Šrámkův Písek. Přestože si ale
hrající soubory vlastně konkurují, nikdy se to neprojevilo na tvůrčí a přátelské atmosféře přehlídky.
Setkání ve Strašecí je skutečným setkáváním různých lidí, které spojuje láska k divadlu. Divadelníci
se v průběhu přehlídky proměňují v diváky a zase
naopak. A divadelní nabídka je každoročně pestrá
a zajímavá – v jednom víkendu můžeme sledovat
různé divadelní žánry, mnoho příběhů zpracovaných pro jeviště, a to jak klasických (z minulých

ročníků jmenujme např. Romeo a Julie, Tristan
a Izolda, Ze života hmyzu, Máj, Kytice), tak zcela
nových – autorských (Mrazák, Elektronická kostka,
Intelektual show + Partneři s.r.o.).
Na závěr dvoudenního maratonu soutěžních
představení je připraven dárek, který přehlídce
věnuje město Nové Strašecí – inspirativní představení Rádobydivadla Klapý Elegie tyrolská.
Program Setkání ve Strašecí bude zahájen v pátek 25. 3., pravděpodobně v 18.00 hodin. Z tradičních účastníků přehlídky se můžeme těšit
například na divadelní dvojici Duo Toť (věnující
se výhradně autorskému divadlu), soubor Nazabití
z Brandýsa nad Labem (tradiční účastník přehlídky a posila rozborových seminářů) anebo na legendární slánskou Roztočenou Vrtuli. Nebudou
ale chybět ani úplní nováčci, například Divadelní
soubor Gymnázia Ch. Dopplera z Prahy.
Součástí přehlídky budou kromě divadelních
představení také rozborové semináře vedené

odborným lektorským sborem složeným ze zkušených divadelních odborníků a pedagogů. Dva
z porotců již jsou jasní – poněkolikáté k nám zavítá někdejší učitelka LDO ZUŠ a pedagožka Katedry
výchovné dramatiky DAMU Praha Jiřina Lhotská
a poprvé se účastníci setkají s Karlem Tomasem,
pracovníkem organizace Nipos – Artama Praha.
Pro účastníky přehlídky je připravena herecká
dílna, kterou povede Lenka Vávrová. O redakci
přehlídkového deníku pečuje Martina Tothová, reportážím z přehlídkového dění letos velí Daniela
Šteruská. Fotografy přehlídky budou Martin Černý,
Luboš Dvořák a Adam Tetaur. Jednotlivá představení uvádějí studenti ze souboru Mařeni a Pařeny při
Gymnáziu J. A. Komenského, kteří se také podílejí
významnou měrou na organizaci přehlídky. Starají
se o noclehy zúčastněných souborů, o lektorský
sbor, pomáhají v redakcích. Letos po dlouhé době
na přehlídce toto domácí studentské divadlo nevystupuje, připravuje náročnou hru Lope de Vegy
Fuente Ovejuna, jejíž premiéra je naplánována
až na konec školního roku 2010/2011.
Přehlídku Setkání ve Strašecí pořádá Spolek pro
kulturní činnost NoStraDivadlo, o. s. a Studentské
divadlo Mařeni a Pařeny při gymnáziu. Finančně ji
podporuje MK ČR, Středočeský kraj, SRPDŠ při ZUŠ
a SRPDŠ při Gymnáziu J. A. Komenského v Novém
Strašecí a město Nové Strašecí. Úzce spolupracují
také Občanské sdružení bubakov.net a Ha-vel, s.r.o.
O časech a místech představení budou informovat plakáty. Všechna představení jsou pro novostrašeckou veřejnost zdarma.
Ať už jste našimi stálými příznivci, či jste přehlídku ještě nenavštívili, určitě si tento unikátní divadelní zážitek nenechte ujít. Velmi se na vás těšíme!
Za NoStraDivadlo, o. s. Martina Tothová

Co přinese festival Expediční kamera?
V sobotu 5. 3. 2011 pořádá Dětský domov Nové
Strašecí v Modrém sále ZUŠ ﬁlmový festival Expediční kamera. Od 16.00 hodin bude představeno
sedm ﬁlmů s cestovatelskou tematikou. Uvidíte
vítězné ﬁlmy z mezinárodních ﬁlmových festivalů,
např. Mongolsko – ve stínu Čingischána či Sám
ve stěně, které jsou doplněny o ﬁlmy nejen českých sportovců a dobrodruhů (Brahmaputra, Ztracený horizont, Projekt Kačkar, Entre Nós – mezi
námi a Staří Argonauti).
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Vstupné na festival činí 50 Kč, děti a senioři platí
20 Kč. Tento festival se v Novém Strašecí koná již
podruhé.
Bližší informace o ﬁlmech najdete na www.expedicnikamera.cz, www.strasidylko.cz, www.novestraseci.cz nebo volejte Alexandru Krškovi, řediteli
Dětského domova Nové Strašecí na telefonní číslo
605 738 513.
Iva Dvořáková

Novostrašecký měsíčník

SPOLKY

V Rakovníku jsme se učili novou techniku
a nová pravidla tance „Line Dance“

Účastníci kurzu. Foto: Naďa Jurgovská.

nání špiček. Všechny dívky si vedly velmi dobře.
Novou techniku studovala ze starších děvčat
Eliška Kuchyňková a Míša Jelínková. Dobře si vedla Lenka Štogerová, která se do Kloboučku vrátila
po deseti měsíční pauze, když zjistila, že se jí přece
jenom stýská. Z mladších děvčat to byla Nikola
Běloušková a Míša Knoblochová. Šestá vybraná

Eliška Stříbrská se nakonec kurzu nezúčastnila.
Teď je třeba naučit vše ostatní Kloboučkovské
děti. Podob tohoto tance je velmi mnoho a nám
se otevřel nový směr, který je teprve před námi.
Děkuji vedoucím souboru Lentilky z Rakovníka.
Naďa Jurgovská

Reklama

Ve dnech 4. — 6. února 2011 jsem odjela s několika vybranými děvčaty do Rakovníka do klubu
DDM. Protože jsem tušila, že tento víkend bude
velmi náročný, vybrala jsem pouze šest děvčat,
která jsou již vytancovaná a mají větší zkušenosti.
Pod vedením pana Oty Toma Dvořáka z Písku
jsme celé tři dni vstřebávali nové tance a hlavně
techniku. Pro vysvětlení: „Line Dance“ se tančí v řadách a zástupech bez partnera.Většinou se tančí
ve skupině, v zahraničí i sólově. Kromě nové techniky jsme zjistili, že se k nám do republiky dostává
modernější styl, který je rozdělen do několika částí
nazvaných podle klasických a latinsko-amerických
tanců – např. waltz, rumba cha - cha atd. Museli jsme zvládnout kroky, ﬁgury a novou techniku.
Teprve po zvládnutí této části jsme se naučili nový
taneček. Za celý víkend nás tímto způsobem pan
Ota Dvořák naučil deset tanců. Doposud se v České republice tančil jeden druh „lajnového“ tance,
v kterém jsou základní kroky. Až teď zjišťujeme, jak
je rozmanitý a zajímavý.
Nás vedoucí nadchl tanec na hudbu z muzikálu „Hello, Dolly“ nazpívanou Louisem Armstrongem. Dětem se zase líbily modernější styly např.
„Lady Gaga“.
Vše se ale nedalo stihnout za jediný víkend, a tak
jsme se alespoň podívali na různé tance předvedené lektorem a jeho pomocníkem Matějem
(15 let). Děvčata zvládla i „lajnový“ tanec ve stylu
Irska, který je velmi rychlý a je založen na propí-

Novostrašecký měsíčník
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Knihovnické ohlédnutí za rokem 2010
Protože máme v Novém Strašecí hezkou knihovnu, zájem o ni mezi občany stále narůstá. V uplynulém roce bylo zaregistrováno 868 čtenářů,
tj. 16,35% z počtu obyvatel města. Na dospělém
oddělení je přihlášeno 602 čtenářů (134 mužů
a 468 žen), u dětí je poměr více vyrovnaný – celkem 266 čtenářů (dívek 156, chlapců 110). Tento
trend je v Novém Strašecí již několik let stejný –
zkrátka ženy čtou více.
V roce 2010 se zapsalo do knihovny 715 strašeckých čtenářů, 153 návštěvníků k nám dojíždí
z okolních vesnic. Nejčastěji nás čtenáři navštěvují
ve středu. Nejvíce plno bývá v knihovně v pátek
mezi 13. a 16. hodinou. V uplynulém roce byla
knihovna otevřena 151 půjčovních dnů (1359
hodin), navštívilo nás 11 525 uživatelů, průměrně
tedy 76 čtenářů denně.
Čtenáři si půjčili během roku 41 723 knížek,
tj. v průměru si každý čtenář odnesl domů 48
knih. Pro zajímavost: při počtu 266 dětských
čtenářů a počtu 7875 výpůjček dětské literatury
vychází 29 přečtených knih na jednoho dětského
čtenáře, což není v dnešní přetechnizované době
vůbec špatné.
Kromě půjčování knih a k návštěvě různých
akcí dochází uživatelé do knihovny také za internetem. V loňském roce jsme zaznamenali 1119
uživatelů internetu v MěK. Zajímavou novinkou
uplynulého roku bylo zprovoznění čtenářských
kont na webu. Každý čtenář se může z domova
podívat do naší knihovny – prolistovat si katalog,
v klidu si rozmyslet, co by si chtěl přečíst, co by
ho z naší nabídky zajímalo. Sám si může knihu
po internetu zamluvit (je-li právě půjčena), sám

si může knížky prodloužit (aby zbytečně neplatil
upomínku za pozdní vrácení). Tuto službu vloni
využilo 1860 virtuálních návštěvníků. Kdo to ještě nezkusil, má možnost: www.mknovestraseci.
cz/katalog/. Potřebuje k tomu jen znát číslo své
průkazky a PIN, tj. datum svého narození – vždy
poslední dvojčíslí: rok, rok, měsíc, měsíc, den,
den (RRMMDD).
Jsem moc ráda, že se naše knihovna stále více
a více stává místem setkávání. Rádi se u nás
zdržují studenti, party dětí si chodí do knihovny
popovídat. Aby se o knihovně mezi veřejností vědělo, snažíme se pořádat různé besedy, přednášky nebo exkurze. Vloni nás navštívilo při těchto
akcích 643 zájemců.
Závěrem roku nás moc potěšila zpráva,
že knihovně byly zřizovatelem zakoupeny nové regály do dětského oddělení, které jsou v současné
době díky pomoci Technických služeb již na svém
místě a knihovna je tudíž ještě krásnější. Takže shrnuji: pro knihovnu byl rok 2010 velmi úspěšný.
Jitka Tomšů, vedoucí MěK

Připravujeme
Výtvarné dílny
I v letošním roce navážeme na tradici, koncem
března si do knihovny pozveme 3. třídy ZŠ, abychom si připomenuli zvyky Velikonoc, přečetli si
společně ukázky ze zajímavých knížek a vyrobili si
pěkný dárek na jaro.

Březen – Měsíc knihy a čtenářů
Svátek knihy a jejího čtenáře bychom chtěli
v knihovně připomenout uspořádáním besedy
s novostrašeckým rodákem, spisovatelem literatury faktu a vydavatelem, panem Jiřím Červenkou.
Popovídat si s ním a poslechnout si jeho zážitky při pátrání po informacích, které potřebuje do svých zajímavých knížek, si můžete přijít
23. března 2011, od 17 hodin do Městské knihovny v Novém Strašecí. Určitě se nebudete nudit,
pan Červenka opravdu umí poutavě vyprávět a rád
zodpoví vaše připravené dotazy.

Připomínáme publikace vydané
panem Jiřím Červenkou:
Jak se žilo před sto lety
Kriminální případy z Kladenska, Slánska
a Novostrašecka
Podivuhodné příběhy z dob nedávno minulých
Prokletí továrníka Pály
Šla s ním až k šibenici
Vánoční zločin na Šibeničním vrchu
Farářova zpověď
Záhady Kladenska, Slánska a okolí
(Liška Vladimír)
a další svazky, vydané nakladatelstvím Gelton

Městská knihovna, dětské oddělení

Pozvání do Středočeské vědecké knihovny v Kladně
na březen 2011
V rámci Národního týdne trénování paměti
14.—20. 3. 2011 proběhnou ve středu 16.3.
2011 ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně dvě osvětové přednášky. Od 16.00 do 16.45
hod. se PhDr. Mgr. Jakub Pavlík vyjádří k tématu Paměť a studium cizího jazyka. Pak na něj
naváže (16.45 -17.30 hod.) Jaroslav Volf přednáškou Mnemotechniky a jejich využití v trénování paměti.
Další z přednášek z Cyklu „Základy právní gramotnosti“ se bude konat 23.3. 2011 v 17.00 hodin.
Povede ji JUDr. Simona Corradiniová pod názvem
„Jak se vede sousede?“ Lidé nežijí osamoceně, ale
ve větších či menších společenstvích. Těmi mohou
být byty, sousedící domy, blízké pozemky, zemědělská půda. S tím souvisí i povinnost každého
chovat se tak, aby jednak nad míru přiměřenou
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poměrům nezasahoval do práv jiného, jednak aby
strpěl zásahy do svých práv tam, kde je to z hlediska sousedství třeba. Kolik známe různých variant
sousedství, tolik různých problémů může nastat,
pokud se jedna či druhá strana nechová podle
zákona? Další přednášky JUDr. Simony Corradiniové se budou týkat vztahů, bydlení a převodů
nemovitostí, vzájemných práv a povinností mezi
členy rodiny, exekucí, osobních bankrotů a právních důsledků ﬁnančních dluhů, darování, dědění,
vydědění a dalších témat.
Nově zahajujeme další pokračování trénování
paměti pro veřejnost – 1. část Tréninku paměti
III. proběhne 30.3. 2011 od 16. 00 do 17. 30
hod. Druhá část navazuje 6.4. 2011 od 16.00
do 17. 30. Smyslem tréninku je prohloubení
práce s mnemotechnikami, k zajímavostem patří

regionální témata při trénování paměti, zapamatování tváří a další. Nebude chybět ani práce
s dlouhodobou pamětí, efektivní čtení a práce
s informacemi a pamětí.
Zájemci se mohou přihlásit od 10. 3. 2011 prostřednictvím webových stránek http://www.svkkl.cz,
osobně nebo telefonicky na čísle 312 813 122.
Poplatek za oba tréninky paměti 50 Kč je splatný
v hotovosti do 28. 3. 2011 na pracovišti registrace. Poplatek je možné zaplatit také formou SMS
Na číslo 900 77 50 pošlete jednu SMS ve tvaru:
SMS (mezera) SVKKL (mezera) JMÉNO (mezera)
PŘÍJMENÍ.Například: SMS SVKKL Josef Novotny.
Cena jedné SMS je 50 Kč.
Středočeská vědecká knihovna v Kladně nabízí
od počátku roku 2011 vzdálený přístup k licencovaným zahraničním online zdrojům.
Novostrašecký měsíčník
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Poskytujeme přístup k zahraničním elektronickým zdrojům obsahujícím plnotextové
nebo bibliograﬁcké informace: databáze EBSCO, OCLC FirstSearch a Library PressDisplay
Newspaper. Přístup je od ledna 2011 možný
i formou vzdáleného přístupu pro registrované
čtenáře knihovny.
Počítačový kurz pro seniory v rozsahu 10 vyučovacích hodin bude zahájen ve středu 6. 4. 2011
ve studovně knihovny od 12:00 do 13:45 hod.
Plánovaný počet účastníků kurzu je 11. Náplní
kurzu bude výuka základů práce s počítačem,
MS Wordem, internetem a e-mailovou poštou.
Přihlásit se je možné od úterý 8. 3. 2011 od 9:00

hod. pouze osobně. Kurz je určen pro veřejnost
od 55 let, podmínkou účasti je dosažení této
věkové hranice v době konání kurzu. Poplatek
za celý kurz je 100 Kč.

Březen, měsíc čtenářů
Touláme se po stránkách knih – čtenářská soutěž pro všechny návštěvníky knihovny. První kolo
soutěže začíná ve čtvrtek 3. 3. 2011, další kola budou vyhlášena vždy ve čtvrtek až do 24. 3. 2011.
Vyhodnocení výsledků soutěže a vylosování
vítězů proběhne 31. 3. 2011 v 17:00 hod. Zúčastnit se můžete prostřednictvím internetu
http://www.svkkl.cz nebo přímo v naší knihovně.

Magnesia Litera – pomozte vybrat nejlepší českou knihu za rok 2010. Vybírejte z původní
české prózy, poezie a knih pro děti z knih, které
poprvé vyšly v roce 2010. Hlasovat lze prostřednictvím pohlednic, které jsou k dispozici v knihovnách a dalších institucích. Hlasovat lze i elektronicky na mailovou adresu soutez@magnesia-litera.cz,
a to až do 31. března.
Redakčně upraveno z podkladů
PhDr. Jakuba Pavlíka

Soutěž „O velikonočního beránka“
Velikonoční klání v novostrašeckém muzeu dozná v letošním roce výraznou změnu. Příznivci „Soutěže o nejkrásnější novostrašeckou kraslici“ nemusejí být zklamáni, neboť tuto akci nahradí novinka v podobě „Soutěže
o velikonočního beránka“. Účastníci prvního ročníku jsou zváni v pátek
15. 4. 2011 ve 14.00 hod. do výstavní síně Muzea v Novém Strašecí. Čeká
na vás přehlídka soutěžních beránků, hudební vystoupení, malé občerstvení a především zastavení se v předvelikonočním úklidu a posezení
v příjemném prostředí novostrašeckého muzea.
Neváhejte a zapojte se do velikonoční soutěže. Upečte beránka podle
svého oblíbeného receptu ve vaší osvědčené formě a dopravte jej v pátek
15. 4. 2011 do novostrašeckého muzea do 13.30 hod. Soutěžit se bude
ve dvou kategoriích – pětičlenná komise bude anonymně hodnotit vzhled
a chuť soutěžního pečiva. Pro 3 nejúspěšnější soutěžící v obou kategoriích jsou připraveny diplomy a ceny. Závěr soutěže bude patřit společné
ochutnávce soutěžních beránků. Případné dotazy zodpoví pracovnice
Muzea v Novém Strašecí, paní Irena Smržová.

Symbolika velikonočního beránka
Pro poslední generace se piškotový beránek stal
stejným symbolem Velikonoc jako kraslice, mazanec a pomlázka. Beránka pečeme doma v nových
i ve starých formách po babičce nebo si můžeme
vybrat z bohaté nabídky pečiva na současném
trhu. Jaký je tedy vztah beránka a Velikonoc? Symbolika velikonočního beránka je velice stará, souvisí s magií jarních obřadů předhistorických pasteveckých kultur. Beránka najdeme v křesťanské
ikonograﬁi vycházející z textů Starého i Nového
zákona jako symbolické zobrazení Ježíše Krista.
Symbol oběti a Vzkříšení. Ve starých kulturách
Přední Asie byl beránek vedle kozla nejběžnějším
obětním zvířetem pravděpodobně pro svou mírnou povahu a ochotu nechat se vést k porážce.
Ve Starém zákoně najdeme řadu dokladů, že beránek byl u Izraelitů běžné obětní zvíře (denně
se obětoval beránek za odpuštění hříchů). V tomto smyslu ukazuje Nový zákon symbolicky Ježíše
Krista jako beránka (Beránek boží, který snímá
hříchy světa) a jeho oběť na kříži. Na znamení
zázračného vysvobození Izraelitů z egyptského
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zajetí se každoročně konala v Izraeli slavnost
Pascha (tj. období Velikonoc), každý rok večer
14. nisanu obětovali otcové rodin jednoročního
neposkvrněného beránka na chrámovém nádvoří
v Jeruzalémě. Podle textu Nového zákona zemřel
Ježíš ve stejnou hodinu, kdy se zabíjeli beránci
pro tuto velikonoční slavnost. Symbol oběti vidíme i na jiných místech biblického textu. Srovnává
se i starozákonní obětování Izáka (místo něhož byl
obětován beránek) s novozákonní Kristovou obětí
na Golgotě. Často nacházíme vyobrazení ležícího
beránka s korouhví a palmovými ratolestmi jako
symbol vzkříšeného Ježíše. Velikonoční beránek
je tedy nejčastějším alegorickým ztvárněním Ježíše obětovaného na kříži a vítězný beránek je pak
symbolem Vzkříšení.
Beránek jako obřadní pokrm. Pro národy staré
Palestiny byl pečený beránek významnou součástí
obřadní hostiny a dodnes patří do skladby velikonočního jídelníčku židů. I podle textu Nového
zákona zasedl Ježíš Kristus se svými učedníky při
Poslední večeři právě k tomuto pokrmu. V našem

prostředí nebylo skopové maso v takové oblibě,
proto se v našem typickém velikonočním jídelníčku
objevuje beránek spíše ve formě pečiva. A takto byl
a je velmi rozšířeným svátečním pokrmem, o čemž
také svědčí řada dochovaných keramických i kovových forem beránka. Původní symbolika se pro
současného člověka také posunula. Dnešní lidé beránka chápou ve zjednodušené formě jako symbol
jara a probouzející se přírody.
Mgr. L. Šmídová,
Muzeum T. G. M. Rakovník
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Josef Šlajchrt - příkladný nálezce opukové hlavy
Kelta ze Mšeckých Žehrovic
Již 21. 4. 2011 bude v Muzeu Nové Strašecí slavnostně zahájena výstava
Příběh nejkrásnější keltské hlavy, která je věnována významnému nálezu opukové hlavy Kelta, jeho zhodnocení a nálezcům. Mezi nimi vyniká osobnost
pana Josefa Šlajchrta ze Mšeckých Žehrovic, jehož podíl na záchraně předmětu pro českou kulturu je nepřehlédnutelný. Jeho památku bychom dnes
rádi připomněli v rámci pozvánky na výstavu, kde bude k vidění na jeden den
i originál vzácné keltské plastiky 20. května v rámci Muzejní noci.
Nenápadný mladý horník Josef Šlajchrt (1913 – 2008), pracující v Rynholci
na dole Anna, dojížděl denně do práce ze Mšeckých Žehrovic za každého
počasí na kole. Možná také proto zůstal až do vysokého věku ﬁt, přestože
hornické povolání je velmi fyzicky náročné a horníci odcházeli do důchodu
ve věku padesáti let. Kondici mu pomáhala udržovat také celoživotní náklonnost k hudbě. Už na vojně se stal členem plukovní hudby 5. pěšího pluku T. G.
M., s níž se mimo jiné zúčastnil pohřbu prezidenta Masaryka 21. září 1937.
Josef Šlajchrt neobdržel za odevzdání nálezu žádnou ﬁnanční odměnu a ani
ji nikdy nežádal, protože celou záležitost považoval za samozřejmou. Za svůj
citlivý přístup, jakým se zasloužil o záchranu památky, obdržel děkovný dopis
z Národního Muzea a doživotní vstup do jeho expozic zdarma. Nikdy neztratil zájem o osud vzácného nálezu a v archivu jeho korespondence a dalších
materiálů, týkajících se opukové hlavy, včetně novinových článků a odborných statí, můžeme nalézt řadu zajímavých kontaktů s Národním Muzeem,
ale i dopisů ze zahraničí. Všechny svědčí o tom, že sám aktivně kontaktoval
odborníky, aby se dozvěděl nové poznatky o nálezu. Například v roce 1958
obdržel pozvánku na výstavu Pravěk Československa do Národního Muzea,
kde měl být nález vystaven, ovšem bez uvedení naleziště se zajímavým odůvodněním, že to není pro zmapování historického vývoje české kotliny důležité. Mezi korespondencí je také dopis z roku 1976 od londýnské společnosti
Visual Publications, která reagovala na dopis Josefa Šlajchrta poděkováním

za zaslání kopií článků o nálezu pro účely dokumentárního ﬁlmu. Ani regionu
nebyl jeho příběh neznámý, v roce 1993 otiskly jeho vyprávění Novostrašecké
listy. Rozhodně bychom neměli opomenout také fakt, že jedna z planetek
sluneční soustavy (konkrétně 24837), objevená v roce 1995 astronomem Milošem Tichým na hvězdárně na Kleti, dostala jméno Mšecké Žehrovice na počest významného keltského nálezu.
Od počátku 21. století se o osobnost nálezce začali zajímat také zástupci nově
se rodící vlny zájmu o keltskou tematiku. Byl to např. Ing. Zdeněk Ministr, zabývající se archeoastronomií a v neposlední řadě také Pavel Roháč známý spíše
pod označením Keltoman, na jehož stejnojmenných webových stránkách se poprvé v roce 2004 objevily dobové dokumenty a fotograﬁe poskytnuté Josefem
Šlajchrtem. Setkání s ním zanechalo ve všech posluchačích, ať už z řad laiků
nebo odborníků, vždy hluboký dojem pro jeho obyčejně lidský přístup a vnímání významu svého nálezu, za který nečekal žádnou slávu ani vděk. Povzbuzený
zájmem okolí vždy potěšeně vyprávěl svůj příběh.
Ke konci života měl příkladný nálezce ještě jednu možnost pohlédnout
do tváře keltské opukové hlavy, když byl v roce 2004 při příležitosti svých
90. narozenin na žádost jeho dětí pozván do Národního Muzea na prohlídku originálu památky. Pár měsíců před smrtí Josefa Šlajchrta v roce
2008 byla uspořádána v Muzeu Nové Strašecí poslední a nezapomenutelná beseda při prvním ročníku Dne s Kelty, pořádaného u příležitosti oslav
65. výročí nálezu v nové expozici Keltové na Rakovnicku. Náklonnost všech
přítomných si tento obdivuhodně dobře vypadající 94letý bývalý horník získal
i díky svému vyprávění o koloritu doby na pozadí svého životního příběhu.
V tento den také zažil svou první a poslední autogramiádu v životě.
Kateřina Blažková,
Muzeum T. G. M. Rakovník

Rej masek v NKC
OZNÁMENÍ :
Zápis
do podzimního kurzu tance
a společenské výchovy v Novém
Strašecí
bude probíhat od pondělí
18. dubna
a dále pak v úřední dny
(pondělí 8—17, středa 8—18)

Ze dvou se to lépe táhne
Zdeněk Izer v NKC
Oceněné masky. Foto: MKZ

Na 13. února jsme pro děti připravili dětský karneval. I letos jsme byli mile překvapeni, kolik dětí
a rodičů přišlo strávit společné odpoledne. S ohledem na zkušenosti z předchozích karnevalů každé
dítě u vchodu obdrželo sladkost pro případ, že by nebylo mezi oceněnými maskami. Celým odpolednem provázela opět Barborka se svými kamarády. Při slavnostním deﬁlé se předvedlo velké množství
masek, ze kterých porota jen těžko vybírala tu nejhezčí.
Na závěr byly vítězné masky odměněny věcnou cenou. Po skončení nás i letos hřál pocit z dobře připravené akce. Děkujeme rodičům, babičkám a dědečkům za to, že k nám přivedli tak skvělé děti a že se rozhodli
strávit nedělní odpoledne s námi. Již teď se těšíme na nové maškarní kreace v příštím roce.
Iveta Dušková, vedoucí MKZ
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Ve středu 30. 3. 2011 od 19.00 hod. pobaví
v NKC novostrašecké publikum oblíbený komik
Zdeněk Izer. Představí svůj nový program, ve kterém se diváci mohou těšit na parodie mnoha
českých a zahraničních zpěvaček a zpěváků,
na originální převleky a typický Izerův humor.
Jeho partnerkou v novém programu bude zpěvačka Šárka Vaňková.
Iveta Dušková, vedoucí MKZ
Novostrašecký měsíčník
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Podařilo se nám…
Po lednovém „soutěžním půstu“, kdy se žáci
věnovali především vlastnímu školnímu učivu
a případnému vylepšování známek pro pololetní
vysvědčení, přichází opět měsíce bohaté na znalostní, dovednostní a samozřejmě i sportovní
zápolení. Své znalosti historie, důležitých dat,
osobností a nejen historických souvislostí si mohli
porovnat v úterý 1. února v rakovnickém Klubu
DDM žáci 8. a 9. ročníků základních škol rakovnického okresu. Šestnácti zúčastněným bylo předloženo téma obsahově i rozsahově velmi náročné
s názvem „Od šamana k penicilinu“.
Naši školu reprezentovala dvě děvčata a rozhodně si nevedla nijak zle – Hana Huliciusová
obsadila 2. místo (postup do krajského kola) a Jitka Hejhalová byla čtvrtá. Paní učitelka M. Widemannová, která měla přípravu děvčat na starost,
mi prozradila, že se v podstatě jednalo o historii
lékařství a léčitelství od starověku až do 2. pol. 20.
století. Bylo tedy třeba mít nejen dějepisné znalosti, ale i široký kulturní rozhled a také alespoň
základní orientaci v biologii a částečně i v alternativních směrech medicíny. O náročnosti letošního
tématu prý svědčí i fakt, že do okresního kola postoupilo z jednotlivých škol jen 16 žáků a potřebný počet bodů pro postup do kraje získali pouze
tři účastníci.
Druhý únorový den se v učebnách rakovnického GZW sešli mladí chemikové. Mezi nimi se rozhodně neztratili ti naši – Miroslav Humeš, Pavel
Haužvic, Michal Friedrich a Lukáš Vošček. Oceně-

ní nakonec získali dva z nich – Míra za 2. místo
a Pavel za 3. místo.
Ve stejný den, ovšem v odpoledních hodinách,
se v Klubu DDM konala tradiční pěvecká soutěž
Karlovarský skřivánek. Strašečtí si z ní každý rok
přivážejí řadu ocenění. Nejinak tomu bylo i letos.
V kategorii mladších (1.– 5. roč.) neprofesionálů
a starších profesionálů (žáci 6.–9. roč. docházející
na hodiny zpěvu soukromě či v ZUŠ) jsme neměli
konkurenci! Ostatně, posuďte sami.
I. kategorie - neprofesionálové
1. místo: Tereza Doubravská
2. místo: Petr Doubravský
3. místo: Julie Adltová
IV. kategorie – profesionálové
1. místo: Anna Babíčková – postupuje do celostátního ﬁnále soutěže
2. místo: Lucie Křížová
3. místo: Nikola Staňková
Oproti loňským ročníkům, kdy naše šikovné zpěváky doprovázela většinou na klavír některá z paní
učitelek, se tohoto úkolu tentokrát skvěle zhostila
jedna z děvčat – Nikola Staňková. A postupující
vítězka Anička Babíčková se na mě jistě nebude
zlobit, když prozradím, že svůj krásný, jemný zpěv
doplnila v mezihrách ještě čistými tóny zobcové
ﬂétny, kterou také velmi dobře ovládá!
Ve čtvrtek 10. února se v rakovnickém Klubu
DDM konalo okresní kolo konverzační soutěže

Informace k objednávání, odhlašování
nebo přihlašování obědů přes internet
1. Obědy lze objednávat, odhlašovat i přihlašovat na adrese: http://strav.nasejidelna.cz/0022
Pro přihlášení je nutné znát přihlašovací jméno a heslo, která vám sdělí paní Jitka Kubešová
ve školní jídelně. V poslední době zatím nedocházelo k dlouhodobějším výpadkům. Na server se nelze
přihlásit pouze v době, kdy se na něm pracuje (změna jídelníčků atd.).
2. Princip elektronického objednávání funguje následovně:
Na počátku měsíce je všem evidovaným strávníkům platícím formou inkasa automaticky objednán
oběd číslo 1 (platí to i pro 1. září).
Pokud chcete změnu, lze ji provést na výše uvedené adrese. Změna se neprovede okamžitě, chvíli trvá
než ji server zaregistruje.
Tímto způsobem lze oběd i odhlásit (nebo přihlásit) – pouze však na 14 dnů dopředu.
Na delší dobu lze odhlásit obědy u paní Jitky Kubešové ve školní jídelně (tel. 311 240 424).
Změnu je nutné provádět více jak 24 hodin předem, oběd již nelze odhlásit ráno před vyučováním.
Při náhlém onemocnění žáka lze oběd první den nemoci odnést ze školní jídelny v donesené nádobě.
V případě, že obědy platíte hotově ve školní jídelně, může se stát, že vaše dítě nemá objednaný oběd
(není zaplacený), protože paní Kubešová objednala pouze počet zaplacených obědů. Jedná se hlavně o
začátky měsíců. Proto je lépe, když jsou obědy uhrazeny formou inkasa z účtu.
Pokud budete mít zásadnější problémy s objednáváním, sdělte mi je na adresu zsnovstra@iol.cz.
Mgr. Stanislav Hajný, ředitel ZŠ a MŠ

Novostrašecký měsíčník

Anna Babíčková - vítězka IV. kategorie soutěže
Karlovarský skřivánek.. Foto: Jitka Samšuková

v anglickém jazyce. Za naši školu se zúčastnilo
celkem šest žáků ve dvou kategoriích. Mezi mladšími (6. a 7. ročník) se nejvíce dařilo Clemensi
Schlechterovi, který získal 2. místo. Ze starších si
diplom za 3. místo přivezl domů Pavel Haužvic,
kterého těsně následovali Michal Friedrich a Stela
Tetaurová.
Všem našim žákům, kteří se výše zmíněných
soutěží zúčastnili, děkujeme za reprezentaci naší
školy a těm úspěšným samozřejmě zároveň gratulujeme k jejich pěknému umístění.
Pavlína Tondrová

Jaké soutěže čekají na žáky ZŠ
v březnu?
Po celý březen budou probíhat okresní kola nejrůznějších olympiád a soutěží vyhlašovaných Ministerstvem školství ČR.
Proto se v dalších číslech měsíčníku můžeme těšit na výsledky a reportáže např. ze školního (1. 3.)
a okresního (16. 3.) kola soutěže v sólové recitaci
Dětská scéna 2011, pěvecké soutěže Rakovnický
slavíček (9. 3.), okresních kol olympiád v českém
jazyce (22. 3), zeměpise (9. 3.), fyzice (30. 3.) či
Pythagoriády (23. 3.). Školní kolo Matematického
klokana bude probíhat po celé republice 18. 3.
Ze sportovních klání se bude konat okresní kolo
Preventan Cupu ve vybíjené (9. 3.) a Silový čtyřboj
v Lužné (22. 3.).
Přehled všech soutěží konaných mimo obec
Nové Strašecí můžete najít na webových stránkách obce.
Z podkladů ZŠ zpracovala
Iva Dvořáková
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Maturitní ples jsme si opravdu užili
Když se řekne maturitní ples, vybavíte si sál plný
nervózních maturantů, zběsile pobíhajících po celém
prostoru a dolaďujících poslední nedostatky. Pyšné
výrazy všech přítomných rodičů, prarodičů, tetiček,
strýčků, sourozenců, prostě celé slavnostně oblečené
rodiny. Dojemné šerpování, při kterém ukápne nejedna slza. Půlnoční překvapení, ve kterém ze sebe studenti vytlačí všechen talent notně posilněný trochou
alkoholu ze slavnostních přípitků.
Jinak pro diváka nevypadal koncem ledna tohoto roku ani maturitní ples tříd 4. A a 4. B Gymnázia
Jana Amose Komenského. Ale my jsme ho přece
jen viděli v trochu jiném světle. Byl totiž náš a my
jsme byli odhodlaní si ho pořádně užít. Těšili jsme
se na něj a mluvili o něm už od začátku školního
roku a všichni jsme chtěli pomoct s jeho organizací. Nečekali jsme ale, že s přípravami bude tolik
práce, a tak jsme, jak už to u studentů často bývá,
nechali skoro všechno na poslední chvíli. A v listopadu jsme se začali pozvolna divit, co je třeba
zařídit. Natrénovat nástup, vymyslet půlnoční překvapení, zařídit fotografa, výzdobu, pronájem NKC
a tak dále.
Bylo toho opravdu hodně. Naštěstí jsme mezi sebou našli obětavé duše, Nikolu Kešnerovou a Karolínu Matějkovou, které vzaly většinu zařizování
na svá bedra. Jistě nejsem jediná, koho zajímá, jak
to holky všechno zvládaly. Tady jsou jejich dojmy.
Jak probíhaly přípravy na ples z vašeho pohledu?
Karolína: Musím říct, že někdy to bylo trošku
náročné.
Nikola: Myslím, že i trošku víc Ale jsme dobrý
ročník a když šlo do tuhého, všichni přiložili ruku
k dílu a spolupracovali.

Jak se podle vás ples nakonec povedl?
Nikola: Určitě to bylo dobré. Jenom někteří studenti z nižších ročníků, kteří nám slíbili pomoc při
organizaci plesu, nám udělali čáru přes rozpočet.
Karolína: Tohle nás mrzí, ale jinak to byl hodně
vydařený ples.
Poradíte něco organizátorům příštího plesu?
Nikola: Poradila bych jim, ať si obě maturitní třídy určitě udělají ples dohromady. Je s tím opravdu hodně výdajů a spousta zařizování. Myslím si,
že čím více lidí se na organizaci podílí, tím lépe.
Ples je pak navíc pro diváky pestřejší.
Karolína: A ať si hlavně dají pozor na to, koho si
vybírají jako pomocníky.
Káje a Nikče určitě patří obdiv a naše díky za celý
čtvrtý ročník. Ale nejvíc mě zajímá, jak si ples užili
maturanti, kteří tolik starostí se zařizováním neměli. Poprosila jsem pár z nich, aby se společně
se mnou vrátili v čase a prozradili mi nějaké zajímavé detaily ze svého velkého večera.
Vnímáte maturitní ples jako důležitý?
Zuzana: Určitě je dost důležitý. Je to jeden
z okamžiků, které si člověk pamatuje až do konce
života.
Vítek: Nejhezčí na něm je, že se setká spousta
známých a kamarádů. Také je to prezentace každého z nás.
Honza: Byl to pěkný večer, užil jsem si ho, ale asi
bych se bez něho dokázal obejít.
Byli jste před začátkem plesu nervózní?
Monika: Nervózní jsem nebyla, ale bála jsem
se půlnočního překvapení. Musela jsem sedět Pa-

trikovi na ramenou jako na koni a dělat indiána.
Myslím, že to bylo extrémně nebezpečné!
Vítek: Abych řekl pravdu, ještě deset minut před
začátkem plesu jsem si neuvědomoval, že je to
můj maturák. Jsem ale rád, že přišlo hodně lidí
a hlavně, že se mi s jednou tajemnou tanečnicí
povedla lepší zvedačka než v Hříšném tanci.
Honza: Trošku nervózní jsem byl, potom to ale
ze mě spadlo a užil jsem si večer asi jako většina
lidí, kteří tam byli.
Jak teď na ples vzpomínáte?
Monika: Byl to dokonalý, nejkrásnější večer,
budu na něj vzpomínat ještě dlouho.
Zuzana: Ples byl nádherný, byli jsme s lidmi,
které máme rádi.
Patrik: Líbilo se mi to tak půl na půl. Nejlepší bylo
šerpování na začátku, pak se ale někteří účastníci
společensky unavili a už se s nimi nedalo bavit.
Vítek: Maturák se mi líbil celý, jen mě trochu
mrzelo, že jsem se nemohl naplno věnovat lidem,
kteří se na mě přišli podívat, měl jsem totiž povinnosti spojené s organizací plesu. Až na konci
to bylo uvolněnější, mohl jsem konečně nerušeně
tancovat a pařit.
Honza: Večer to byl suprový, nejlepší to bylo
po odšerpování.
Čtvrťáci byli s průběhem večera vesměs spokojeni a já doufám, že si ho všichni opravdu užili.
Sama za sebe můžu říct, že letošní maturák byl
zkrátka nejlepší, úžasný a legendární. Kdo nepřišel, rozhodně prohloupil. Tak a teď je to jenom
na vás, naši mladší kolegové. Podaří se vám náš
ples překonat?
Michaela Šťastná, 4. B

Výstava výtvarných prací studentů
Hra barev zahájena
Ve čtvrtek 10. 2. 2011 v 16.00 se v Muzeu Nové Strašecí sešli příznivci výtvarného umění na vernisáži
výstavy Hra barev, která představuje výtvarné práce studentů novostrašeckého gymnázia.
V úvodu přivítal příchozí Hudební klub gymnázia vedený Mgr. Františkem Buškem několika písněmi.
Zároveň byli posluchači upozorněni, že se jedná o poslední vystoupení Hudebního klubu v tomto složení, jelikož dvě významné členky – Viola Richterová a Barbara Koreňová s provozováním hudby na gymnáziu z důvodu blížících se maturit končí. Proto také měly větší prostor pro sólové vstupy. Velkého potlesku
se dočkala ale i jejich mladší spolužačka Anna Hrdá. Dále se představili Renata Cajthamlová, Karolína
Matějková, Veronika Pleierová, Sandra Čečková, Václav Šafránek, Jakub Kramer a další.
Po hudebním vystoupení krátce promluvila Mgr. Soňa Kudrová, představila studentské práce a zahájila výstavu.
Mezi návštěvníky vernisáže byli především rodinní příslušníci hudebníků, rodiče vystavujících studentů, učitelé, někteří spolužáci, ale také Novostrašečané, kteří patří k pravidelným návštěvníkům
kulturních akcí. Obrázky a objekty inspirované impresionismem, fauvismem a kubismem se setkaly
s příznivým ohlasem.
Výstava potrvá do 13. 3. 2011.
Iva Dvořáková
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Viola Richterová a Barbara Koreňová při svém
posledním hudebním vystoupení na gymnáziu.
Foto: Adam Tetaur
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Studenti gymnázia besedovali
o totalitním Československu

Studenti gymnázia při besedě. Foto: Iva Dvořáková

Organizace Člověk v tísni nabízí každým rokem školám v rámci projektu Příběhy bezpráví možnost
oživit výuku dějepisu dokumentárním ﬁlmem s besedou. V tomto školním roce jsme pro studenty
gymnázia vybrali ﬁlm Postavení mimo hru, který se zabývá osudem české hokejové reprezentace v padesátých letech dvacátého století. K promítání ﬁlmu jsme uspořádali besedu s historikem Tomášem
Bursíkem, který se specializuje na Československo v době padesátých let a na ﬁlmu spolupracoval
jako odborný poradce.
Na listopadové promítání ﬁlmu pak v lednu navázalo divadelní představení A modrý z nebe byste nechtěli? v podání divadelního souboru seniorek Třetí věk z Loun. Inscenace odráží dětství hereček v době,
kdy byli čeští hokejisté perzekuováni. Po představení následovala beseda s aktérkami.
Beseda s historikem a následně s pamětnicemi umožnila studentům získat informace ucelující pohled
na dobu padesátých let dvacátého století v Československu a propojit je s osudy konkrétních lidí. Dějepis tak pro studenty přestává být pouhými slovy nebo obrázky na papíře a stává se živou realitou opřenou o zážitky. V obou případech zpracovávali studenti své zážitky formou zamyšlení, ve kterém na závěr
porovnávali obě akce projektu. Dovoluji si ocitovat alespoň některé zajímavé názory.
O. Stříteský se k ﬁlmu a debatě s historikem T. Bursíkem vyjádřil takto: „Po zhlédnutí dokumentu jsem
si částečně udělal obrázek o tom, co se v této době mohlo dít a dělo. Chvílemi jsem některým věcem skoro nevěřil a zároveň jsem velmi obdivoval Gustava Bubníka, že byl schopen v tomto dokumentu veřejně
mluvit o těžkých chvílích, které prožil se svým mužstvem.“
V. Richterová k divadelnímu představení napsala: „Ve své hře mi herečky nesdělily žádnou novou zásadní informaci o minulosti, ale spíše mě donutily znovu si uvědomit to, co už jsem někdy slyšela. I předtím
jsem věděla, že když mělo dítě rodiče nepohodlné režimu, bylo v určitých věcem omezené a nesmělo
jednat podle své vůle. Ale když jsem viděla scénu, ve které zakážou dobře se učící a hodné žačce účastnit
se soutěže jen proto, že má otce obchodníka, takže je považován za vykořisťovatele, pořádně jsem si
uvědomila, jaké absurdní situace se každý den odehrávaly.“
Chtěla bych studentům čtvrtého ročníku poděkovat za soustředěnou pozornost, dobře pokládané
otázky a poctivě zpracovaná zamyšlení.
Iva Dvořáková

Letošní zápis
do 1. tříd
Ve dnech 9. a 10. února 2011 se některé chodby a třídy naší školy zaplnily budoucími prvňáčky
a jejich rodiči. K zápisu letos přišlo celkem 84 dětí.
Podle stávajících výsledků bychom v září měli mít
75 novopečených školáků.
A na co se předškoláci mohli v den zápisu těšit?
Třídy i chodby jsme vyzdobili veselými ovocnými stromy, aby si děti připadaly třeba jako v létě
na zahrádce a zapomněly na nějaké „zkoušení“.
Nejdřív se seznámily s usměvavou paní učitelkou.
Společně s ní si pak každý budoucí školák prohlédl
jednu vyzdobenou třídu, vyzkoušel si, jak se sedí
ve školní lavici, a nakonec si na školu i zahrál.
Děti postupně ztrácely ostych, přemohly strach či
nejistotu a vesele vyprávěly o zvířátkách, počítaly
ovoce a zeleninu, přednášely, zpívaly, skládaly obrázek, určovaly barvy a geometrické tvary. Snažily
se ukázat, jak jsou šikovné a co všechno už znají
a dovedou. Maminky a tatínkové všechno pilně natáčeli či fotografovali, občas trochu poradili a někdy se všichni společně pořádně zasmáli.
Program zápisu byl již tradičně doplněn prodejní
výstavou zdravých pracovních a výtvarných potřeb
pana Petra Prokopa a výstavkou textilních pomůcek pro školáky z Krejčovství paní Radky Batelkové. Rodiče si také mohli prohlédnout doporučené
školní pomůcky, případně se o čemkoliv poradit
s kteroukoliv přítomnou paní učitelkou. Velkým lákadlem pro děti byla možnost vyfotit se s maskotem reklamní kampaně Modré pyramidy - velikým
bernardýnem.
Na budoucí prvňáčky se již nyní velmi těšíme
a věříme, že se jim u nás bude líbit.
Ale protože do září je ještě daleko, jsou pro ně
i pro jejich rodiče na jaro opět připraveny ukázkové hodiny v prvních třídách. A na druhou polovinu května 2011 plánujeme důležitou informativní
schůzku pro rodiče budoucích prvňáčků, jejíž
přesný termín bude včas uveřejněn na stránkách
NM a také na webových stránkách školy.
Mgr. Dana Thumová
a Pavlína Tondrová

Zápis k docházce do mateřské školy
pro školní rok 2011/2012
Zápis k docházce do mateřské školy pro školní rok 2011/2012 se uskuteční ve dnech
31. března a 1. dubna 2011 vždy od 14.00–17.00 hodin v budově základní školy (vchod proti
poště). Potřebné dokumenty k zápisu si lze vyzvednout na jednotlivých pracovištích mateřské
školy od 1. února 2011, vždy mezi 15.00–16.00 hodinou.
Mgr. Stanislav Hajný,
ředitel ZŠ a MŠ
Novostrašecký měsíčník

Foto ze zápisu Pavlína Todrová.
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Kde se rodí řemeslo (4. díl)
Vážení čtenáři, naše další zastávka při prohlídce
areálu SOU Nové Strašecí Vás zavede do kovárny.
Nahlédneme za dveře dílny, jejíž název v mnohých

z nás vyvolá pocit pohádkového tajemna a představa teplé výhně příjemně zahřeje.
Žáci prvního ročníku, budoucí opraváři zeměděl-

ských strojů, v této dílně setrvávají 90 hodin, což
je při šestihodinové pracovní době 15 dní. Z našich žáků se po absolvování výuky v kovárně nestávají v plném rozsahu kováři, ale naučí se práce,
které plně využijí při své profesi opraváře zemědělských strojů v zemědělské praxi. Mezi základní operace, které žáci zvládají, patří tváření kovů
za tepla, např. kování špičky, prodlužování, rozšiřování, osazování, pěchování, dále práce související s tepelným zpracováním oceli – kalení, žíhání,
popouštění… Žáci se věnují především ručnímu
kování a seznámí se i s obsluhou bucharu.
Práce v kovárně je pro žáky velice zajímavá a poučná, neboť pochopí, jak se mění vlastnosti oceli
s narůstající teplotou.
Výsledkem snažení všech žáků je výroba jednoduchých součástí, jako např. skob, hřebů, kramlí,
kotvících kroužků apod. Po splnění osnov mají
šikovnější z nich prostor pro výrobu složitějších
kovářských výrobků, svícnů, podkůvek …
Fungování kovárny má na starosti učitel odborného výcviku pan Tomáš Bláha, náš bývalý absolvent, který na tomto místě vystřídal dlouholetého
učitele odborného výcviku pana Jiřího Křenka.
Ing. Ivana Veselá

Kovárna v SOU. Foto: SOU

Katolická církev

Workshop v SOU

Kořen církve nelze hledat jinde než ve společenství apoštolů a učedníků kolem Ježíše. Už samotné řecké
označení – ekklesia (z toho pocházející lat. ecclesia, it. chiesa, fr. église) – znamená svolání, shromáždění.
Ve Starém zákoně označuje shromáždění Izraele, které se sešlo před Bohem. V této tradici pokračovali
první křesťané, když se scházeli k četbě z Božího slova a k „lámání chleba“ (což je starokřesťanský výraz
pro eucharistii) podle Ježíšova přání při poslední večeři: „To konejte na mou památku!“ (Lk 22, 19). Aby
tato společenství odlišili od židovských shromáždění, přidávali ekklesia kýriaké (shromáždění Páně),
a tak speciﬁkovali, že centrem jejich setkání je Pán – Ježíš Kristus. Z přízviska kýriaké pocházejí něm.
Kirche, angl. Church a také i české církev.
Církev jako společenství křesťanů nevznikla jako lidské přání vytvořit nějakou instituci, ale svůj původ
staví výhradně na Kristu. Pochopení jeho osoby a jeho poslání je klíčem k pochopení podstaty a poslání
církve. Ježíš zcela záměrně vytváří společenství dvanácti apoštolů, které je jádrem mnohem širší skupiny
učedníků a těch, kteří Ježíše provázeli. Těchto „Dvanáct“ se mělo stát základními kameny společenství,
které shromáždí lidi ze všech národů (srv. Mt 28, 19–20). Ale původ církve má ještě druhý zdroj – je
jím Ježíšova oběť na kříži za spásu světa. Ježíšova poslušnost Otci a láska k člověku až k sebeobětování
vyvrcholily událostí kříže. „Až budu ze země povýšen, potáhnu všechny lidi k sobě“ (Jan 12, 32) – těmito
slovy Ježíš předpovídá nejen okolnosti své smrti, ale i důsledek ukřižování: Kristovo ukřižování není
zánik, ale vylití milosti, která člověku přináší vysvobození od hříchů a posilu pro uskutečnění požadavku
lásky k Bohu a k člověku. Společenství apoštolů si je dobře vědomo, že právě jemu Ježíš svěřil pokračování svého úkolu a péči o všechny, kdo v něj uvěří.
Z Ježíšova poslání apoštolů „Jděte ke všem národům… Já jsem s vámi po všecky dny až do skonání
tohoto věku“ (Mt 28, 19–20) vysvítá univerzálnost misií: poslání se tedy netýká pouze Dvanácti, ale
i jejich pokračovatelů. Tak to také bylo v prvotní církvi pochopeno. Apoštolové si po Mistrově příkladu
vybírají své nástupce a „vkládají na ně ruce“ (srv. 2 Tim 1,6). Písemná svědectví z prvních křesťanských
staletí dále popisují předávání „apoštolské moci“ vkládáním rukou na své nástupce. Tento obřad bychom
dnes označili jako biskupské svěcení. „Episkopoi“ – biskupové, čili „ti kdo dohlížejí a jsou představenými“ jsou pokračováním apoštolského sboru a vykonávají úkol kázání evangelia po celém světě. Biskup
spolu s křesťany na určitém území tvoří místní církev. O tom svědčí i list sv. Ignáce, biskupa z Antiochie,

Kdo si myslí, že o pololetních prázdninách zůstávají všechny školy prázdné a uzamčené, tak
ten se hluboce mýlí. V pátek 4. února nezůstali
doma ani učitelé odborných předmětů ze SOU
Nové Strašecí a rozhodně se nenudili.
Ve škole uspořádali workshop pro partnerské
školy podílející se na projektu s názvem Podpora
zkvalitnění výuky technických oborů s využitím
ICT techniky. Do Nového Strašecí přijeli zástupci
ze SOU Hluboš, SOU Hubálov a SOŠ a SOU Vlašim, aby si s našimi učiteli vyměnili zkušenosti
získané při tvorbě a ověřování výukových programů pro vyučování odborných předmětů.
V současné době je do digitální podoby převedeno již více než 800 výukových hodin z celkového počtu 1200, které mají být do digitální
podoby převedeny.
Dopoledne proběhlo v pracovním duchu. Poté
si naši hosté z partnerských škol prohlédli vybavení školy a dílen odborného výcviku.
Diskuse byla pro všechny zajímavá a přínosná
pro rozvoj další spolupráce.
Ing. Ivana Veselá
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který píše kolem roku 107 křesťanům do Efezu: „Sluší se, abyste byli jednoho smýšlení s biskupem, jak
to i děláte. Vždyť vaše slovutné kněžstvo, hodné Boha, žije s biskupem v takové harmonii jako struny
na kytaře. Vaše jednomyslnost láskyplný soulad opěvuje Krista. Jestliže já jsem se v krátké době spřátelil
s vaším biskupem, tím spíše blahořečím vám, kteří jste s ním spojeni jako církev s Ježíšem Kristem
a jako Ježíš Kristus s Otcem, aby vše bylo v harmonické jednotě. Nikdo se nedej na bludnou cestu! Kdo
se nedrží oltáře, připravuje se o Boží chléb. Má-li totiž takovou moc modlitba jednoho či dvou lidí, čím
spíše modlitba biskupa s celou křesťanskou obcí!“.
Počátek Ježíšova veřejného působení provází hlásání o příchodu Božího království. „Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a kázal Boží evangelium: `Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte
pokání a věřte evangeliu´.“ (Mk 1, 14–15). Když se ho později Židé ptali, kdy Boží království přijde, odpovídá: „Království Boží nepřichází tak, abyste to mohli pozorovat, ani se nedá říci: `Hle, je tu´ nebo `je
tam´! Vždyť království Boží je mezi vámi!“ (srv. Lk 17, 20–21). Můžeme tedy v duchu evangelijní zprávy
mluvit o Božím království jako o společenství lidí, kteří přijali za své principy Božího zjevení, vyjádřené
přikázáním lásky k Bohu a k člověku.
Církev jako Boží království je na jedné straně společenstvím povolaných samotným Bohem, na druhé
straně ovšem zůstává společenstvím hříšných a chybujících lidí. Tento paradox je samozřejmě pro člověka stojícího vně církve dosti obtížně pochopitelný.
Křtem byl každý křesťan připojen ke Kristu, a tak se stal svým způsobem nositelem Kristova kněžského,
prorockého a královského úřadu, a tak jsou povoláni k poslání, které Bůh svěřil církvi. Křtem se každý
věřící stává nositelem tzv. všeobecného kněžství. Povoláním laiků v církvi je apoštolát v profánním světě – nést poselství spásy lidem po celé zemi těm, se kterými se setkají v rodinách, na pracovišti, při
odpočinku. Nemusí to být přímo formou hlásání, ale spíše osobního příkladu, protože ten patří mezi
neúčinnější výchovné prostředky.
Zvláštní účast laiků na Kristově kněžském úřadu je povolání manželů a rodičů, kteří svým životem
svědčí o velikosti lásky, jako Bůh otec chová ke svým dětem. Dále se laikům svěřují služby lektorátu
(pověření ke čtení Božího slova) a akolytátu (pomoc při rozdávání eucharistie a přinášení eucharistie
nemocným) při liturgii nebo mohou být pověřeni řízením liturgických modliteb a udílením křtu.
Nezastupitelný úkol laiků je poslání katechety – učitele, který předává dětem nebo i dospělým pravdy
víry. Podílejí se i na řízení místních církví v diecézních sněmech, pastoračních radách, spoluprací při
řízení farnosti. Laici jsou často i těmi, kdo vnáší křesťanského ducha do světských institucí, pracují
v charitních organizacích, vstupují do veřejného života a politiky.
Někteří věřící přijímají kromě obecného kněžství i svátost služebného kněžství. „Služebné“ kněžství
proto, že je ve službě Kristu a všem věřícím laikům. Pravomocemi, které Pán udělil apoštolům, dál vedou
Boží lid, vyučují ho a posvěcují svátostmi.
I když bylo kolem Ježíše velké společenství učedníků, přece si vybral dvanáct nejbližších, aby byli s ním
a učili se od něj a aby je pak poslal jako hlasatele do celého světa. Tito apoštolové vkládáním rukou
světili své nástupce. Tak vznik sbor biskupů jako nepřerušená řada nástupců apoštolů od prvních dob.
Apoštolové i jejich nástupci vystupovali před ostatním křesťanským společenstvím ne ze své moci, ale
z pověření Kristova. Proto si tento úkol nikdo nemůže vzít sám.
Biskupský sbor jako celek, zvláště na všeobecném církevním sněmu je nositelem nejvyšší a platné
pravomoci nad celou církví. K tomuto úřadu mu dal Ježíš svého svatého Ducha, aby chránil církev před
omyly v otázce víry a mravů. Jednotliví biskupové pak na svém území vykonávají pastýřskou službu
nad Božím lidem. Jejich zástupci na menších celcích – farnostech – jsou kněží. Biskupu i kněžím jsou
k pomoci jáhnové.
Jako ve společenství Dvanácti měl apoštol Petr výsadní postavení a Ježíš mu věnoval zvláštní péči,
tak ve sboru biskupů zaujímá výsadní postavení biskup Říma. Ten je podle tradice nástupcem apoštola,
který „dostal moc klíčů“ (srv. Mt 16, 18–19) a poslání pást Kristovy ovečky (srv. Jan 21, 15–19). Římský
biskup, nazývaný též papež, je viditelný symbol jednoty církve a vykonává službu Kristova náměstka
na zemi a pastýře celé církve. I on dostává při svém zvolení dar neomylnosti ve věcech víry a mravů.
Podle Katechizmu katolické církve sestavil: Pater Mariusz Stanley Walczak

Honební společenstvo
Nové Strašecí
Myslivci honebního společenstva Nové
Strašecí děkují všem těmto sponzorům,
kteří pomohli uskutečnit myslivecký ples
v roce 2011:
Elektro-viola s.r.o.
Energie CZ s.r.o.
Ferona
Fotoateliér Eva
Galanterie Jurgovská
Hamiroplast a.s.
HOBBY J.Lopour
Horizont – vzděl.středisko J. Šlégr
Hotel Classic Lány
Chovatelské potřeby DAMI
Kadeřnictví Kellerová
Keramik Petr Volf
Knihkupectví Filip
Kompek Kladno
Kornhäuserová Pavla
Kosmetický salon E. Haužvicová
Koupelnové zařízení Janderovi
Krejčovství R. Batelková
Krmiva a květiny
Pracovní oděvy J. Vyskočil
Restaurant Jansa
Řeznictví Fürst
Řeznictví Haladová
Sarek s.r.o. J. Šnobl
Sklenářství Bujdák
Stavby Polívka s.r.o.
Stínící technika M. Janák
STK Nové Strašecí
Středozápadní realitní s.r.o.
Střechy Toužimský, s.r.o.
Technické služby N. Strašecí s.r.o.
UNISERVIS Hašek
Výčep práce p. Ladra
Vykov Steel s.r.o.
Zahradnictví D. Tomášek
Zámečnictví Knobloch
Zbraně a střelivo Procházka
Zlatnictví Lacinová
Antonín Librcajt

Prosba Rady starších CČSH
Koncem března proběhne v České republice sčítání lidu. Vzhledem k minulým zkušenostem prosíme
všechny členy, pokřtěné a sympatizanty, o jediné uznatelné vyplnění názvu naší církve, a to v podobě
Církev československá husitská.
Jakékoli jiné označení názvu církve je neplatné. Odpověď má význam statistický a má vliv na ﬁnancování církve státem. Nezavazuje vás k žádné ﬁnanční, právní nebo jiné povinnosti.
Děkujeme.
Rada starších CČSH v Novém Strašecí.
Novostrašecký měsíčník

21

Z HISTORIE

Nové Strašecí za druhé světové války (pokračování)
Osvobození
Následující řádky zaměříme na první květnové dny roku 1945. Jde o jeden z nejvíce diskutovaných námětů ve městě, avšak jako v předešlých částech i zde platí, že kromě historika
M. Görtlera a dříve uvedených diplomových prací
se tématem dosud nikdo seriózně nezabýval. Problém bývá často zúžen na otázky, kdo nás vlastně
osvobodil, jaká byla role Vlasovových vojáků, kdy
přijela do města Rudá armáda, jak se chovali ruští
partyzáni nebo zda byli místní povstalci hrdinové.
Z konkrétních událostí bývá často zmiňováno přepadení obrněného vlaku, smrt Jiřího Šotky a úmrtí
partyzánů na mostě pod nádražím. Málokdo už
dnes ocení skutečnou úlohu jednotlivých aktérů
tak vzrušené a nebezpečné doby, kdy ve hře byly
životy našich spoluobčanů a městem procházely
stovky německých vojáků i civilistů.

Novostrašečtí povstalci

Přípravy
Situaci v okolí Nového Strašecí, jak vypadala během dubna 1945, jsme zhodnotili v minulém článku. Okupační moc tehdy nařídila, aby se v obcích
budovaly protitankové zátarasy, které měly zmírnit
postup Rudé armády. Šlo již o zoufalý krok, neboť
improvizované bariéry nemohly mít na postup spojeneckých armád žádný vliv. Naopak Jan Mansfeld
v novostrašecké městské kronice uvádí, že Němci
sice začali 22. dubna město opevňovat, avšak „tato
opevnění nakonec vydatně posloužila našim odbojovým složkám v osvobozovacím boji“.
Na konci dubna také zvýšila činnost mnohokrát
zmíněná lánská skupina, seskupená kolem kapitána
vládního vojska Jaroslava Rendla. Podle svědectví
22

Cyrila Rohera se zformovalo asi sto padesát dalších
lidí z Lán a okolí, kteří se ke skupině připojili a složili přísahu věrnosti republice. Kdo neuměl zacházet
se zbraní, prošel tajným výcvikem v okolních lesích,
pořádaným Roherem a Augustinem Wimmrem.
Vedení vládního vojska navázalo spojení s povstaleckou Českou národní radou v Praze a obdrželo
zásadní úkoly, mezi něž patřila i obrana lánského
zámku. Místní strážní oddíl měl tehdy 117 mužů
a tři důstojníky, kteří již dříve spolupracovali s okolními partyzány. Na Lánech tak vzniklo centrum koordinující povstání v širším regionu.
V samotném Novém Strašecí se dobrovolnická
jednotka začala sestavovat už počátkem prosince
1944. Odvolat se můžeme na svědka událostí Josefa Hofmanna. Ten již v dubnu 1946 a posléze
znovu v roce 1965 sepsal podrobné vzpomínky
na květnové události. Jednalo se většinou o mladé
lidi do třiceti let, mezi nimi i o tři uprchlé francouzské zajatce. Vedle Hofmanna se tu účastnili
například Karel Wideman, Eduard Benda nebo
Stanislav Hrdý. Skupina navázala kontakty s lánským odbojem a byla zapojena do zmíněného
Hnutí za svobodu, jež pak ovlivňovalo povstání
ve středních Čechách. Povstalci se připravovali
poněkud naivně, sháněli bodné a sečné zbraně
a plánovali ukořistit pušky a munici. Jistý zlom
znamenal příchod majora Pavla Malíka (narozen
1893), který pracoval v novostrašeckém muzeu
na místě dokumentátora sbírek. Byl sem umístěn
jako bývalý československý voják a po osvobození
zamýšlel sepsat dějiny odboje. Brzy však odešel
do Litoměřic, kde už roku 1947 zemřel.
Malík přesahoval svým věkem i zkušenostmi
místní povstalce, a proto stanul v jejich čele.
Do rodící se bojové skupiny vstoupil někdy na jaře
1945. Podle Hofmannova svědectví nebyl zpočátku nakloněn ke spolupráci s místními partyzány,
během povstání si zachovával zdrženlivost a vystupoval proti neuváženým riskantním akcím.
Ač jej Hofmann za tyto postoje spíše kritizuje, Malíkovu rozvahu a opatrnost musíme ocenit. Zdrženlivě se stavěl především k německým vojákům,
prchajícím před Rudou armádou do západního
zajetí. Jejich počet rostl a pro město se stávali čím
dál větším nebezpečím. Hofmann ale lituje, že povstalci tím přišli o řadu zbraní a munice, kterou
mohli využít v revolučních dnech. Němci zaplnili
školu a místní sokolovnu. Takový byl stav ve městě
do 2. května 1945, kdy se tu objevili vojáci Vlasovovy armády. Zmatečná situace se rozhodně
prohlubovala.

Vlasovci
Nemůžeme zde podat podrobnější výklad o armádě generála Vlasova, jejíž část postupovala naším
regionem k Praze. Odkazujeme zde na literaturu,
která k záležitosti tak zvané Ruské osvobozenecké

armády (ROA) už vyšla. Stručně jen připomeneme,
že šlo o dobrovolecké útvary většinou z ruských
a ukrajinských zajatců v německých táborech, kteří
nesouhlasili se Stalinovou diktaturou v Sovětském
svazu nebo se chtěli vyhnout otřesným podmínkám
v zajateckých táborech. ROA vznikla v lednu 1945
jako součást wehrmachtu a jejím vrchním velitelem
byl jmenován generál Andrej A. Vlasov, jehož v roce
1942 zajali Němci u Petrohradu. Nejvýznamnější složkou ROA se stala 1. divize generála Sergeje
K. Buňačenka. Právě ona zasáhla do povstání v Praze a předtím prošla naším regionem.
Buňačenkova divize měla bojovat pod německou armádní skupinou Střed maršála Schörnera
a plánovalo se její nasazení proti ukrajinskému
frontu Rudé armády. Buňačenko se ale odmítal
podřizovat německému velení a vyžadoval rozkazy
generála Vlasova. ROA tajně vyjednávala se spojenci, avšak ti ji zcela logicky považovali za nepřítele. Schörner chtěl přesunout dobře vyzbrojenou
divizi k Brnu, aby město bránila před Rudou armádou. Buňačenko však začal postupovat na jih,
u Děčínského Sněžníku překročil hranice předmnichovského Československa a směřoval na Teplice.
Ve dnech 27. a 28. dubna se divize dostala do prostoru Louny – Rakovník – Slaný.
Buňačenkův štáb se 29. dubna usídlil v Kozojedech, na severním okraji dnešního Rakovnicka.
Tamější kronikář později líčil, jak místní obyvatelé
nemohli pochopit, že do vsi přijeli vojáci v německých uniformách, ale mluvili ruskou řečí. Den poté
přijel do Kozojed samotný Vlasov a svolal zde poradu, kde odmítl bojovat po boku Němců a proklamoval záměr osvobodit Rusko od komunistů a Stalina. Tehdy přiletěl do Kozojed i maršál Schörner
a došlo zde k zásadnímu jednání, z něhož vyplynulo, že vlasovci vypověděli Němcům poslušnost.
Nejradikálnější byl Buňačenko. Schörner pochopil,
že 1. divizi u Brna nasadit nelze, a směroval ji
do jižních Čech, aby se vyhnula Praze. Kázeň protiněmecky naladěných vojáků se uvolňovala, což
pocítili i místní obyvatelé, avšak stále k vlasovcům
jevili sympatie.
Pobyt a jednání v Kozojedech se tak staly v této
záležitosti zásadními. Vlasovci začali rabovat především na nádražích, hledali zásoby a vojenský
materiál, k civilnímu obyvatelstvu se však podle
četných svědectví v kronikách chovali slušně. Doloženy jsou jejich útoky na nádraží v Rakovníku
nebo v Krupé, kde sebrali vagon lihu, a také v pivovaru v Krušovicích. Nejvýznamnější je obsazení
nádraží Lužná – Lišany prvního a druhého května.
Šlo o první větší akci ROA namířenou proti Němcům, a to za účelem získání pohonných hmot.
Vlasovci brali i zbraně v civilních vlacích a dostali se do přestřelky s oddíly SS. Z nespolehlivého
spojence okupantů se rychle stali jejich nepřátelé.
Buňačenko měl postupovat na Příbram, ignorovat
Novostrašecký měsíčník
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německé rozkazy a směřovat k Američanům. Pražské povstání, protiněmecká radikalizace a očekávání amerického postupu na východ však stočily
vlasovce na Prahu. Silným motivem bylo vyhnout
se sovětskému zajetí.
V Novém Strašecí se Buňačenkovy jednotky objevily 2. května. Josef Hofmann na ně vzpomínal:
„Výměnou za cigarety se nám podařilo získat ně-

bojovali proti postupující Rudé armádě. Vlasov
s Buňačenkem byli nakonec zajati a 1. srpna 1946
v Sovětském svazu popraveni za velezradu.
Úlohu vlasovců v našem městě a okolí tak nemůžeme hodnotit jednoznačně. Nelze říci, že šlo
o osvoboditele, určitě se jednalo o komplikovaného spojence, kterému nic jiného nezbývalo než
se podřídit dané situaci. V Novém Strašecí pobý-

Zajatí němečtí vojáci na náměstí

kolik ručních granátů a náboje do pušky VZ 24.“
Z četnické kroniky ještě víme o dvou uprchlých
vlasovcích, kteří měli 6. května bojovat na straně
povstalců proti německému obrněnému vlaku.
Jsou to jediné doložené podíly vojáků ROA na zdejší revoluci. O jejich kontaktech s místními obyvateli
nemáme podrobnější zprávy, lidé se jich údajně báli
a schovávali své zásoby, ale nebylo to nutné. Vřelé
vztahy doložíme v Lánech, kde 3. května uspořádali
vlasovci s místními občany společenský večer.
Z válečného pohledu spojenců šlo stále o nepřátele, neboť zradili sovětskou armádu, a jednání s nimi bylo komplikované. Sovětští partyzáni
ukrytí v křivoklátských lesích proti nim vystupovali, i když víme o spolupráci s uvedenými dvěma
uprchlými vojáky. Po osvobození vlasovce cíleně
vyhledávala Rudá armáda. V Lánech s Buňačenkem patrně jednal kapitán Rendl a zkontaktoval
ho s pražským povstaleckým centrem. Vlasovci
odtud odtáhli 4. května směrem na Beroun a Zdice a 5. května jednal generál Vlasov v Suchomastech s organizátory Pražského povstání.
Boje vlasovců v Praze a jejím okolí již podrobněji
rozebírat nebudeme. Zpočátku hlavnímu městu
pomohli, ale povstalci je byli nuceni považovat
stále za zrádce a stavěli se k nim rezervovaně. Sedmého května se začali stahovat na západ od Prahy. Zčásti směřovali do amerického zajetí, zčásti
Novostrašecký měsíčník

vali druhého a třetího května, když město mělo
nejtěžší chvíle teprve před sebou. Dodávka munice
a účast dvou vojáků v bojích u nádraží se tak staly
nejdůležitější podporou. Jak se chovali k Němcům
ubytovaným ve škole, nevíme. Hlavní pozornost
však musíme přenést na následující události, kde
rozhodující úlohu hráli místní povstalci a ruští partyzáni z okolních lesů.

Počátek povstání
Zcela reálně se povstání rozbíhalo po odchodu
vlasovců, od 4. května 1945. Toho dne odpoledne odjel Josef Hofmann na velitelství do Lán, kde
dostal příkaz začít povstání druhý den ráno v osm
hodin. Do té doby muselo být všechno připraveno
k odzbrojení německých posádek. Večer ještě stačil
přijít na četnickou stanici telegram z Prahy o odstraňování německých nápisů. Náměstí se plnilo
lidmi. Hofmann s Malíkem svolali zformovanou
jednotku a vyvěsili na domě čp. 24 (dnešní Smetanovo nám.) československou vlajku, u níž do rána
nechali držet hlídku. Dne 5. května v sedm hodin
ráno nastoupila povstalecká jednotka v improvizovaných uniformách a přijala hlášení od majora
Malíka, který se stal posádkovým velitelem. Vlajka
zavlála i na radnici.
Jak jsme uvedli, Malík trval pouze na hlídkách
a odmítal se zapojovat do bojových akcí proti Něm-

cům. Byl to jistě rozumný postoj, protože nikdo
neměl dobrý přehled o vojenské situaci a nevěděl,
jak se budou chovat německé jednotky, prchající
po karlovarské silnici. Hofmann se přiznává k neposlušnosti, což svědčí o improvizovaném a málo
koordinovaném postupu povstalců a hlavně o rostoucí zmatečnosti. Přes Malíkův zákaz odzbrojila
část povstalců německého důstojníka v hotelu
Slezák a dvě zabavené pistole použila do své výzbroje. Zrovna tak povstalci prohlíželi německé
uprchlíky ubytované ve škole, kde zabavili čtyři
pušky i se střelivem. Další pušky, samopal, pistole
a ruční granáty získali odzbrojením německých
vojáků v kavárně Sport.
Posádkové velitelství sídlilo v prostorách městské
strážnice, tedy v budově radnice čp. 188 na náměstí, v přízemní místnosti. Aktivnější část povstalců
sem posléze přišla odevzdat zabavené zbraně a podala hlášení o provedených akcích. U některých
členů vedení to prý vyvolalo nevoli, avšak Malík
měl údajně pro první výstupy pochopení a vydal
rozkaz k obsazení pošty a nádraží, tedy hlavních
komunikačních uzlů ve městě. Jednotku na poštu
vedl Karel Zíka, druhou na nádraží Josef Hofmann.
Ten později vzpomínal na rabovací akce místních
občanů, kteří rozkrádali věci z vagonů. Proti nim
jednotka úspěšně zasáhla a nádraží bylo zajištěno.
O postoji oﬁciálního vedení města, v jehož čele
stál vládní komisař Bohumil Prokop, nemáme žádné zprávy, avšak skutečnost, že hned po osvobození
obdržel vyznamenání za přípravu revoluce, vypovídá o tom, že moc bez potíží přešla na povstalce
a na utvářející se revoluční národní výbor. O něm
máme první oﬁciální zprávy z 2. května, kdy ústředí Hnutí za svobodu pověřilo Miroslava Kolbabu
z Nového Strašecí organizováním národního výboru
pro novostrašecký soudní okres a jmenovalo jej tajemníkem. Kolbaba je poněkud záhadná postava,
za války pracoval jako okresní tajemník Národního
souručenství a angažoval se v místním muzeu kolem inventarizace knihovny, kde nadělal nepořádek.
Po válce z města náhle zmizel. Hlavním motorem
národního výboru byl nejspíše Alois Černý, o němž
jsme již pojednávali a který z pražského centra dostával všechny pokyny na vědomí. Vystupoval jako
místopředseda ONV a teprve po ukončení povstání
formálně přijal funkci předsedy. Okresní národní výbor měl za úkol organizovat místní výbory ve zdejším soudním obvodu. Pátého května zahájil svou
činnost MNV v Novém Strašecí, s jedenácti členy.
Počáteční role Černého není zcela jasná, vystupoval jako faktická hlava novostrašeckého národního
výboru (okresního i místního) a 5. května v osm
hodin ráno promluvil z vyzdobené radnice k občanům. Na náměstí hrála hudba, byl uspořádán průvod a slavnostně vyhlašováno obnovení republiky.
Teprve tehdy začaly závažné odzbrojovací akce
proti německým uprchlíkům a vojákům. Dramatické chvíle přicházely.
Jan Černý
(pokračování příště)
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Florbalistky bojovaly statečně o ﬁnále Orion ﬂorbal cupu
V minulém čísle Měsíčníku jsem slíbila,
že se v březnu dočtete, jak si naše mladé ﬂorbalistky vedly v kvaliﬁkaci pro republikové ﬁnále
Orion ﬂorbal cupu.
Po úspěchu v Kutné Hoře se dívky pečlivě připravovaly. Využily každou příležitost, aby se před
odjezdem do Jičína co nejlépe sehrály. Jistě stojí
za zmínku, že letošní krajské prvenství úspěšně
obhájil zcela nově sestavený tým.
Ale nechme minulost a pojďme se podívat do Jičína. Tam se ve čtvrtek 3. února společně s děvčaty
vydal i náš pan ředitel, který je velkým sportovním
fandou, aby děvčata mohl během jejich zápasů vydatně povzbuzovat. Dívky jistě cítily nervozitu, ale
snažily se ji nedat nijak najevo. Vzájemně se cestou pošťuchovaly a hecovaly k maximálnímu výkonu, Martina Řepková se nejspíš snažila nemyslet
na svou nešťastně zraněnou nohu… Ať už jim hlavou před nástupem na hrací plochu běželo cokoliv,
proti soupeřkám nastoupily rázně a v obou dvou
zápasech bojovaly ze všech sil.

V tom prvním proti turnovským ﬂorbalistkám
se jim celkem dařilo a s převahou vyhrály. Jejich
spanilou jízdu však zastavil druhý tým – dívky
ze ZŠ Fr. Kupky v Dobrušce. Jejich brankářka
do sítě za sebe nepustila ani jeden vystřelený míček. Prázdným kontem ze zápasů s námi i s Turnovem tak zajistila svým spoluhráčkám absolutní
vítězství a, bohužel pro nás, i účast na republikovém ﬁnále.
Minule se s vámi o své dojmy podělily samy
dívky. Dnes jsem poprosila o několik slov jejich
trenéra – Petra Chocholu.
„Jasně, že nás to všechny mrzí – republikové ﬁnále je republikové ﬁnále. Musím ale říct,
že děvčata byla skvělá. Dala do hry všechno,
co mohla, a tak to má být! Chyběla nám asi
jen ta pomyslná „kapička štěstí“. Ze „staré“
party hrály letos vlastně jen Martina Řepková
s Eliškou Matějkovou. Pro ostatní to byla první velká zkušenost a musím říct, že ji zvládly
dost dobře. Není co dodat – jsem na ně hrdý!

A doufám, že i ony na sebe! Navíc když spočítáte, kolik má naše republika „okresů“ a kolik družstev tedy soutěží od počátku prošlo,
pak vám vyjde, že jsme ve výsledku celkově
na 6. – 10. místě v rámci celé České republiky.
A to je, myslím, dost dobrý výsledek.“
Co dodat na závěr? Myslím, že i když naše ﬂorbalistky nezasáhnou do ﬁnálových bojů, odvedly
pořádný kus „práce“ a sportovním fandům dokázaly, že si ke jménu naší obce mohou kromě
fotbalu a hokejbalu, kterým se v Novém Strašecí
také daří, připojit i dívčí ﬂorbal.
A které dívky tvořily letošní sestavu na ﬂorbalových utkáních Orion ﬂorbal cupu? Byly to Kateřina Irová, Lucie Jandová, Denisa Janoušková,
Eliška Kuchyňková, Denisa Kuklová, Eliška Matějková, Michaela Rusová, Martina Řepková, Dagmar Schulmeisterová, Karolina Svášková, Lenka
Štogerová a Kateřina Zímová.
Pavlína Tondrová

Rozpis fotbalových utkání jaro 2011

Nový Kurz Pilates
Body
forming
určeno všem věkovým kategoriím, posilování pomocí
různých metod, s pomůckami i bez.
Neděle 20.00hod. - 6. 3. zdarma ukázková hodina

Programy pro děti
Cvičení rodičů s dětmi do 4 let

od středy 2. 2. 2011 v 10 hodin a v 16 hodin.
50 min. cvičení s využitím hudby a náčiní.

K2 HIKING pro děti - od 125 cm výšky

Neděle od 17 hod.
Ideální pro redukci nadváhy, zlepšení kondice i nálady.

K2 HIKING

přidáváme hodiny pro úplné nováčky, pro lidi
s nadváhou, seniory, atd.

Kruhové tréninky

v posilovně jsou ideální pro rychlé vylepšení postavy

Reklama
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Turnaj Kaprkap –
9. ročník
Oddíl lyžování pod hlavičkou Sokola Nové Strašecí uspořádal v sobotu 11. 12. 2010 ve sportovní
hale BIOS letos již 9. ročník předvánočního turnaje
v sálové kopané „Kaprkap“.
Letos se turnaje zúčastnilo šest mužstev, čtyři
místní a dvě přespolní. Z novostrašeckých to byli
pořádající lyžaři New Bubu ČV, oddíl Šebkovců,
THC Železný a oddíl SK Sportka. Z přespolních
se tradičně zúčastnili fotbalisté z Braškova a Kolešovic.
Po celodenním klání, které po organizační stránce proběhlo hladce a především bez zranění, skončil turnaj s tímto výsledkem: zlatou příčku obsadili
fotbalisté Braškova, stříbrnou fotbalisté Kolešovic
a bronzovou lyžaři New Bubu ČV. Čtvrtý byl oddíl
Šebkovců, za ním THC Železný a SK Sportka.
Nejlepším střelcem turnaje byl vyhlášen Nachtigal z oddílu fotbalistů Braškova.
Po vyhlášení výsledků a předání cen očekávalo
fotbalisty tradiční společné posezení v hospůdce
haly BIOS. Pochopitelně jako každý rok chceme
tímto poděkovat personálu, všem účastníkům
i návštěvníkům turnaje, kteří se všichni zasloužili
o příjemně strávené sportovní odpoledne.
Závěrem se chceme omluvit Liboru Koliášovi
za nedopatření z loňského ročníku, kdy jsme zapomněli uvést jeho jméno ve vítězné sestavě družstva lyžařů New Bubu.
Jiří Novák, předseda lyžařského oddílu

Vítězní fotbalisté z Braškova

Poháry pro vítěze

Fotbalisté pořádajícího oddílu New Bubu

Novostrašecký měsíčník
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PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ / SPOLKY

Před devíti lety ukončil činnost důl Tuchlovice
Ještě v nedávné minulosti živilo řadu novostrašeckých rodin hornictví a důlní činnost. Nebyl to jen Hořkovec a jeho lupek, ale i kamenouhelné doly.
Jedním z nejbližších dolů, který byl v provozu nejdéle, byl důl Tuchlovice,
známější pod názvem Nosek. Letos v březnu je to devět let, co se jeho brány
zavřely a mnohý náš spoluobčan si musel hledat práci jinde.
Jeho historie se začala psát před sedmdesáti lety, 10. února 1941, hloubením hlavní těžní jámy. Důl založený Pražskou železářskou společností měl
krýt úbytek těžby z již vyčerpaných dolů. Dne 30. října 1943, po dosažení
hloubky 480 m, bylo hloubení zastaveno. V této době se začala budovat železniční vlečka od stanice Kamenné Žehrovice. V říjnu 1944 byl postup prací
zastaven, obnoven byl počátkem února 1945.
Do konce roku 1945 bylo vyraženo spojení s vedlejším dolem Wannieck.
(Spojení s Vaňkovkou bylo funkční do roku 1982, kdy došlo k dorubání zásob
na dole Vaňkovka - Nejedlý II a následnému uzavření dolu.) Již v roce 1949
byly vytěženy první tuny uhlí, a to 6038 tun z příprav, první tuny z rubání byly
vytěženy v roce 1952, a to 59 949 tun. V roce 1953 již celková těžba činila
218 182 tun. Od té doby měla roční těžba neustálý narůst. Rok 1965 byl, co
se týče těžby, rekordní, když bylo vytěženo 991 812 tun uhlí při šestidenním
pracovním týdnu.
V roce 1951 bylo 1,5 km jihozápadně od dolu zahájeno hloubení větrací
šachty Na Pustince, která byla s těžní jámou spojena v roce 1955. V roce 1952
byla vybudována na místě původní provizorní dřevěné těžní věže nová železná
věž, šachetní budova a budova uhelného prádla. Hotovy již byly objekty dílen,
vodárna, vlečka, kompresorovna a lanovka na důl ČSA v Rynholci. V letech 1953
až 1955 byl vyhodnocován geologicky průzkum a zásoby uhlí.
V roce 1954 byl osazen nový těžní stroj, v roce 1956 bylo zavedeno mnoho
mechanizace, mimo jiné i první dobývací kombajn Donbas. Do roku 1959
se uhlí dobývalo tradiční kladenskou metodou pilířování na zával v plné mocnosti sloje. Od tohoto roku se začíná zavádět zátinkování se zpětným sestřelováním stropní lávky.

Dne 23. září 1960 došlo na Nosku k jedné z největších katastrof v dolech
na Kladensku. Zplodinami požáru bylo zaskočeno 72 horníků, z nichž otravou
oxidem uhelnatým jich zahynulo 20. Dalších 36 horníků bylo v těžkém stavu
převezeno do kladenské nemocnice.
1972 se začala zavádět komplexní mechanizace dobývání ve stěnových porubech s porubní výztuží a dobývání uhelnými kombajny (na Kladensku tu
byl prvně použit dobývací komplex OMKT-M a v roce 1974 první razící kombajn). V roce 1977 byla dosažena druhá nejvyšší roční těžba, a to 958 050
tun při pětidenním pracovním týdnu. Od roku 1980 došlo k pozvolnému snižování roční těžby.
V rámci centralizace těžby byla v dubnu 1995 zahájena ražba spojovacího
překopu mezi doly Schöller a Tuchlovice v délce 4484 m. Ražba byla dokončena 7. ledna 1997 a po převedení dopravy uhlí na důl Schöller byl 30. června
1997 ukončen provoz úpravny na dole Tuchlovice. Těžba na samotném dole
Tuchlovice trvala do 31. března 2002, kdy byl důl oﬁciálně uzavřen v souvislosti s likvidací dolu Schöller. Dnes jsou zlikvidovány i všechny objekty
dolu, který se naší generaci nezapomenutelně vryl do paměti jako NOSEK
a v místech se začíná psát nová historie výroby elektrické energie za pomoci
slunečních paprsků.
Tuchlovický důl byl nejmladším dolem na Kladensku. V době svého vzniku
nesl jméno Jaroslav (po generálním řediteli koncernové centrály těžebního
průmyslu Živnobanky, akcionáři PŽS, dr. Jaroslavu Preissovi). Od března 1942
to oﬁciálně byl Tuchlowitzer Schacht in Tuchlowitz. Po roce 1945 opět Jaroslav, od 7. 4. 1946 se nazýval důl Nosek (po tehdejším ministru vnitra Václavu
Noskovi) a v roce 1990 byl přejmenován na důl Tuchlovice. K 1. 1. 1991
zakládací listinou FMH Praha, rozhodnutím ministra hospodářství ČSFR
č. 187/1990 byl založen samostatný státní podnik Důl Tuchlovice se sídlem
v Tuchlovicích (od 1.7. 1995 součást o. z. Kladenské doly – Libušín).
Anděla Pejšová

Burza dětského oblečení v Bubáčku
Dne 5. 4. 2011 od 10 do 12 hodin a odpoledne od 16 do 18 hodin proběhne v Bubáčku (Havlíčkova ulice, pod budovou „pojišťovny“) burza dětského jarního
a letního oblečení, bot a hraček. Máte-li zájem se burzy zúčastnit nebo získat další informace, navštivte nás přímo v Bubáčku, který je pro maminky s dětmi otevřen
každé pondělí a středu od 10 do 12 hod. Popřípadě volejte na telefonní číslo 605 453 507 Eva Burešová.
Uvítáme také všechny maminky, které jsou ochotny pomoci s organizací.
Můžete se k nám přidat také v pondělí a ve středu, kdy pracujeme především s dvouletými dětmi. Malujeme, pracujeme s modelínou, zpíváme s doprovodem kytary
dětské písničky a nebo hrajeme dětem divadlo.
Eva Burešová

Veterinární technička nabízí veškeré úpravy srsti všech plemen i neplemen
pejsků a koček na profesionální úrovni za příznivé ceny.
Stříhání - trimování - koupání - česání + drobná veterinární péče.

V případě úpravy srsti je stříhání drápků, depilace uší a ošetření análních žláz ZDARMA.
Láskyplný a trpělivý přístup je samozřejmostí, přítomnost páníčka
vítána, není však podmínkou.
Těší se na Vás Kateřina Laurincová
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA / INFORMACE PRO OBČANY

Společenská kronika
VZPOMÍNKA

VZPOMÍNKA

Dne 8. března uplyne 13 let
od úmrtí našeho drahého tatínka
a dědečka, pana Ioana Paštiu.

Dne 9. 3. 2011 uplynou čtyři roky od úmrtí
pana Zdeňka Chovana z Nového Strašecí,
který by 16. 2. 2011 oslavil 56 let.

Stále vzpomínají dcery s rodinami.

Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.
Manželka Anna, synové Zdeněk a Petr, otec.

VZPOMÍNKA

VZPOMÍNKA

Dne 16. 3. 2011 uplyne 10 let
od smrti pana Josefa Vaňky.

Dne 19. 3. uplyne šest let,
kdy nás navždy opustila
paní Zdeňka Husáková.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Manželka a děti.
Dcera s rodinou.

VZPOMÍNKA

VZPOMÍNKA

Dne 21. 3. uplyne pět let,
kdy nás navždy opustil pan Jiří Lansdorf.

Dne 21. 3. 2011 uplyne 5 let,
co nás navždy opustil pan František Kolda.

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

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Rodina Jelínkova.

Manželka, dcera s rodinou, syn a maminka.

DĚKUJEME

Oznámení pro občany

Sboru dobrovolných hasičů v Novém Strašecí za rychlé a profesionální řešení situace při povodni v Čelechovicích č. p. 68 dne 14. 1. 2011. Dále děkujeme
za pomoc při stavbě protipovodňové hráze. Díky obětavé práci novostrašeckých hasičů nedošlo k větším škodám na majetku.
Jiří Maršál a Marie Vengrinová

Novostrašecký měsíčník

Autobusové spoje
V únorovém čísle Novostrašeckého měsíčníku byl otištěn seznam autobusových spojů zrušených k datu 1. 2. 2011.
Tento seznam už neodpovídá skutečnosti. V únoru došlo
k dalším změnám jízdních řádů ze strany dopravce a stejně tomu
bude i v březnu. O konečné stavu změn v jízdních řádech se
budeme snažit informovat.
(red)
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KALENDÁŘ AKCÍ / PŘIPRAVUJE SE

Kalendář akcí – březen
Kdy

Akce

Místo konání

Čas

Pořadatel

Vstupné

10. 2 .— 13. 3. Hra barev – výstava prací studentů gymnázia

Muzeum NS

dle otvírací doby

Muzeum

obvyklé

1. 3. — 30. 3.

Výstava Toulky s objektivem – Vladislav Kokta

přísálí NKC*

v pracovní
době a při
akcích

Městská
kulturní zařízení

zdarma

1. 3.

Školní kolo recitační soutěže

Modrý sál ZUŠ

13.30

Základní škola

zdarma

2. 3.

Karneval ve školní družině družina

Na Kocourku

13.30

DDM

zdarma

3. 3.

Proč muži vedou bitvy a potřebují vítězit
Přednáška AVČ** 7 , Ing. Zdeněk Justoň

velký salonek
Novostrašeckého
kulturního centra

17.00

Městská
kulturní zařízení

30 Kč

5. 3.

Expediční kamera

Modrý sál ZUŠ

16.00

Dětský domov

50 Kč
děti, senioři
20 Kč

5. 3.

Hasičský ples

sál NKC *

20.00

SDH Nové Strašecí

180 Kč
150 Kč

8. 3.

Masopust, průvod a masopustní taškařice

od ZUŠ, pak NKC-

15.30

9. 3.

Členská schůze ZO

školní jídelna,
ul.Palackého

14,00
hod.

10. 3.

Příběhy včelích medvídků – divadlo Krapet Praha

Novostrašecké
kulturní centrum

8.30 ZŠ
10.00 MŠ
a veřejnost

zdarma
pořádá ZO SZP
Městská kulturní zařízení

45 Kč

10. 3.

Flamenco - vystoupení španělských tanečnic a dílna

Modrý sál ZUŠ

15.00

ZUŠ

14. 3.

Švihadlový maraton

tělocvična ZŠ

15.30

DDM

15. 3.

Výborová schůze Svazu diabetiků

Baráčnická rychta

14.00

Svaz diabetiků

17. 3.

Každý den dostáváme novou šanci - přednáška AVČ** 7
Setkání s malířkou a výtvarnicí M. Mrugovou

velký salonek NKC*

17.00

Městská kulturní zařízení

30 Kč

18. 3. — 17. 4. Výstava fotograﬁí Ing. Jiřího Perglera - příroda

Muzeum

dle otvírací doby

Muzeum TGM

obvyklé

20. 3

Josefská zábava

Baráčnická rychta

13.00

Baráčnická obec
Černá Ves

20. 3

Nejen pohádka na neděli
Šípková Růženka Divadélka U Zvonu Kladno

sál NKC*

15.00

Městská
kulturní zařízení

45 Kč
30 Kč děti

23. 3.

Party se Seniorkou Jaroslava Slavíka

sál NKC

17.00

Městská
kulturní zařízení

60 Kč

25.—27. 3.

Setkání ve Strašecí - divadelní přehlídka

Novostrašecké
kulturní centrum,
Modrý sál ZUŠ

dle
plakátů

NoStradivadlo, o.s.

zdarma

29. 3.

Glykemická poradna

Baráčnická rychta

9.00 –
11.00

Svaz diabetiků

30. 3.

Ze dvou se to lépe táhne – Z. Izer a Š. Vaňková

sál NKC*

19.00

Městská
kulturní zařízení

Připravuje se
7. 4.
10. 4.
15. 4.
12. 4.
20. 4.
21. 4.

17.00
15.00
19.00
18.00
17.00

28. 4.

19.00
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Přednáška cyklu Akademie volného času 7.
Nejen pohádka na neděli – Zapletené Velikonoce
Opakovací hodina pro absolventy tanečních kurzů
Krize křížem krážem — přednáška Tomáše Sedláčka
Party se Seniorkou
Výlet do svíčkárny v Šestajovicích
odjezd 8.00, návrat 14.00
Soubor Schola Gregoriana Pragensia

200 Kč
předprodej
160 Kč

*NKC - Novostrašecké kulturní centrum
**AVČ - Akademie volného času

19. 5.
Den s Kelty v muzeu
20. 5. 17.00
Muzejní noc
21. 5. 10.00
Peřiny
Letní tábory plánované DDM:
10.7. - 15.7.
LT Jesenice - cena 2 200,- Kč
25.7. - 29.7.
Léto novostrašeckých dětí - cena 900,7.8. - 12.8.
LT Máchovo jezero - cena 2 300,Zájemci se mohou hlásit u J. Samšukové 731 610 569
Novostrašecký měsíčník

Ples Gymnázia J. A. Komenského Nové Strašecí
28. 1. 2011

Setkání ve Strašecí
25. — 27. 3. 2011

Ilustrační fotograﬁe z roku 2010

