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AKTUALITY
Vážení a milí spoluobčané,
nejprve mi dovolte, abych Vám popřál do nového roku vše nejlepší,
hodně štěstí, zdraví a osobních úspěchů, pokud by snad nový rok přinesl
i horší okamžiky, ať se je podaří co
nejrychleji překlenout.
Další rok je za námi. Doufám, že vánoční svátky byly pro Vás dny klidu
a pohody a že jste si jich příjemně
užili. Věřím, že i vstup do Nového roku 2010 jste oslavili důstojně a v plné
spokojenosti.
Máte před sebou první číslo již čtrnáctého ročníku Novostrašeckého měsíčníku. Začal nový rok, rok
ve znamení voleb do obecních zastupitelstev, a my máme téměř poslední možnost vylepšit, co se nepovedlo
a pustit se do toho, co jsme prozatím
z jakéhokoliv důvodu nestihli.
Nastává pro nás čas velmi intenzivních příprav podkladů pro realizace projektů se smutným uvědo-

mováním si skutečnosti, že výdaje
na investice v roce 2010 budou
skromnější. Vyplývá to z nově schváleného rozpočtu zastupitelstvem
města, kde neplánujeme přebytek
v saldu příjmů a výdajů a kde jsme
byli nuceni provést rozpočtové škrty
v kapitole běžné výdaje, vzhledem
k očekávanému výhledu daňových
a nedaňových příjmů, kapitálových
příjmů a očekávaných dotací. Rezervu, pokud dojde k nepříznivému
vývoji hospodaření, máme.
Prioritou pro nás zůstává dokanalizování Nového Strašecí, kde máme
přiznánu v rámci svazku obcí Kanalizace a voda Křivoklátsko dotaci
ze SFŽP 3276 tis. Kč a z Fondu soudržnosti EU částku 55 688 tis. Kč.
Předpokládaná spoluúčast města
bude 20 532 tis. Kč., což je významné
zatížení. Všechny položky, které jsem
uvedl jsou v cenách bez DPH.

V tomto roce budeme připravovat
veškeré nutné dokumenty pro možnost uzavření smlouvy o ﬁnancování stavby. Vlastní realizaci pak plánujeme na rok 2011 a dále.
V polovině letošního roku chceme
realizovat I. etapu „Dětské hřiště BIOS“ v hodnotě 511 051 Kč.
Z ostatních investičních aktivit se
zaměříme na programy s výraznou
podporou státu nebo evropských
fondů v případě, že budou vyhlášeny výzvy s dotačními tituly, pokud
po zpracování a dodržení všech předepsaných náležitostí budou žádosti akceptovány.
Odbočím-li od řady investičních
záměrů, nesmím opomenout kulturní a sportovní akce, které jsou pro
Vás tento rok připraveny a věřím,
že Vás potěší. Bavit se můžete začít
už 16. ledna na 19. plesu občanů
města.

Těším se na Vás na stránkách dalších čísel našeho měsíčníku.
Vše dobré.
Ing. Pavel Vaic, starosta

82. zasedání rady města, konané dne 16. listopadu 2009
Poté, co rada města projednala
přípravu na následující zasedání zastupitelstva, schválila záměr vybudovat nový přechod pro chodce,
a to v místech v ulici Poděbradově
u „Speciální“ ZŠ a snížení rychlosti
jízdy na 30 km/hod. v ulicích Poděbradova a U Školy. Na základě
tohoto rozhodnutí rady bude podána příslušná žádost o schválení
Odboru dopravy MěÚ Rakovník.
V roce 2005 byl instalován sledovací kamerový systém na bytovém domě čp. 970 v Křivoklátské
ulici. Sledovací kamerový systém
slouží k monitorování neoploceného a oploceného parkoviště pro

osobní vozy v Křivoklátském sídlišti.
Umístění sledovacích kamer na bytovém domě čp. 970 v Křivoklátské
ulici nebylo dosud smluvně ošetřeno, neboť dosud nedošlo k právnímu ustanovení společenství vlastníků bytových jednotek. Tento stav
je nadále neudržitelný, proto rada
města schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o umístění
kamerového systému, podle které
bude město po ustanovení společenství platit ročně 5 tisíc korun.
Rada města souhlasí s pronájmem
nebytových
prostor
v domě č.p. 100, které byly zrekonstruovány po požáru opět

paní Batelkové k provozování krejčovství za nájemné ve výši 980 Kč
za m2 a rok. Jinou výhodnější nabídku na pronájem město neobdrželo.
Rada města vyhověla dvěma žádostem o prodloužení nájmu
bytu, a to paní Valešové tak, že
nájemní vztah se mění na dobu neurčitou a paní Pokorné do
30. 6. 2010. Na programu tohoto
jednání bylo ještě užívání jiných
bytů. Rada souhlasila s ukončením nájmu dohodou s manželi Javůrkovými na byt v domě v Křivoklátské ulici (půdní vestavba) a týž
byt pak rada přidělila nové nájem-

kyni, pani Winklerové. Uvolněný
byt v Rakovnické ulici (též půdní
vestavba) rada města přidělila
paní Tvrzové. S novým nájemcem
služebního bytu na fotbalovém
hřišti, s panem Barešem rada odsouhlasila dohodu o zápočtu nákladů na některé stavební úpravy
v bytě ve výši 14.500 Kč proti nájemnému.
Nájemkyně nebytových prostor v budově polikliniky MUDr.
M. Voborská provedla na své náklady výměnu tří oken a jedněch dveří
za 42.346 Kč. Tyto náklady budou
se souhlasem rady započteny proti
nájemnému.

83. zasedání rady města, konané dne 30. listopadu 2009
V důsledku změny právní úpravy, která spočívá v tom, že údržba
chodníků je věcí majitele, a nikoliv
majitele přilehlé nemovitosti, jak
bylo dosud, bylo nutné změnit
i nařízení města upravující tuto
problematiku. Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb.

ve znění pozdějších předpisů
zmocňuje obec (ust. § 27 odst.
5 a 6) k vydání nařízení, ve kterém
obec v nařízení vymezí úseky místních komunikací a chodníků, kde
se pro jejich malý dopravní význam
sjízdnost a schůdnost nezajišťuje
a dále způsob a lhůty odstraňová-

Foto na titulní straně:
Reprodukce obrazu L. Oplta z uměleckých sbírek města namalovaná
podle dobové pohlednice z roku 1943.
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ní závad ve schůdnosti chodníků
a místních komunikací. Město mělo tuto problematiku dosud upravenu v nařízení města č. 1/2004. Rada
města proto vydala nové nařízení
č. 2/2009, které otiskujeme v tomto
čísle měsíčníku v plném znění.
Rada města souhlasila s uzavřením
smlouvy o spolupráci s NoStraDivadlem, o. s., na uspořádání krajského
kola postupové přehlídky studentského a mladého divadla ve dnech
19. – 21. března 2010. Město se zavá-

zalo kromě jiného poskytnout této
divadelní přehlídce prostory v NKC
za poloviční nájemné a ﬁnanční dotaci ve výši deset tisíc korun.
Rada města vyhověla žádosti
nájemnice nebytových prostor
v č. p. 1155 paní Šebestové Růžičkové o ukončení tohoto nájemního vztahu a současně souhlasila
s dohodou o splátkách dlužného
nájemného.
V souladu s nájemní smlouvou byl
radou města odsouhlasen zápočet ›››
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nákladů proti nájemnému, které
vynaložila PharmDr. J. Chytrá do
přestavby prostor v poliklinice, včetně výměny 20 ks dřevěných oken
za okna plastová v místnostech
č. 117 až 129, a výměnu jedněch
dveří v místnosti č. 122. Součástí
přestavby byly i prostory rehabilitace. Nájemkyně požadovala částku
231.549 Kč.
Rada města poskytla dvě slevy
z nájemného NKC, a to ve výši

50% Sboru dobrovolných hasičů
Nové Strašecí a Honebnímu společenstvu Nové Strašecí pro uspořádání svých tradičních plesů.
Závěrem svého jednání rada města vzala na vědomí děkovný dopis vedoucího Muzea T. G. M. Rakovník Mgr. Františka Povolného
za poskytnutí ﬁnančního příspěvku na zhotovení jezdecké sochy
T. G. Masaryka, která bude odhalena v Lánech.
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Přání od sudiček

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

„Co sudičky přály nám, kdo to ví, to
nám ani ďábel sám nepoví“, zpívají v krásné písni Karel Gott a Lucie
Bílá. Rodiče dětí a hosté, kteří byli
přítomni Vítání nových občánků
v Novém Strašecí dne 1. prosince
2009, znají přání, která sudičky vyslovily každému novému miminku,
jež bylo právě tento den přivítáno.
A že sudičky měly hodně práce, značí počet uvítaných dětí. Krásná přání,
„ušitá každému miminku na míru“
prorokovaly 14 dětem. Pohádkově
laděné vítání občánků se sudičkami
jsme pomocí Mgr. Ivy Dvořákové,
která vymyslela krásná proroctví pro
nově narozené dětičky, a za pomoci
slečen ze souboru Mařeni a Pařeny
při Gymnáziu J. A. Komenského Nové Strašecí - sudiček Veroniky Krejčové, Michaely Rabasové, Jany Králové
a Evy Wichsové, vyzkoušely již při
minulém vítání občánků. Pohádkový scénář se nám zalíbil, a již nyní
se těšíme na další miminka, která se
v Novém Strašecí narodí.
Dne 1. prosince 2009 jsme ve Slavnostním sále MěÚ v Novém Strašecí

17. zasedání zastupitelstva města, konané dne 26. listopadu 2009
Po kontrole usnesení zastupitelstvo
schválilo rozpočtová opatření
za období měsíců září až listopad
2009, která byla vynucena přijetím
dotací a navýšením výdajů o podíly města na jednotlivých akcích,
doﬁnancováním zvýšených výdajů
na veřejnou zeleň a čištění odpadních vod, zpracováním projektových dokumentací a znaleckých
posudků a v neposlední řadě tzv.
„chodníkovým zákonem“.
V důsledku novelizace zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů
ve znění pozdějších předpisů, bylo
nutné přijmout změnu zřizovací
listiny Základní a Mateřské školy
J. A. Komenského, která se týká vymezení majetku a vymezení majetkových práv.
Zastupitelstvo projednalo podáním jednatele společnosti Efekta
PM, s. r. o., J. Šusteka, který navrhuje
převzetí do správy nebo odkoupení areálu bývalého Hamira. Uvádí,
že má zájem v areálu dále podnikat a část areálu využít pro stavbu
bytových jednotek. Ekonomické
záměry, jako cenu nájemného
nebo kupní cenu, v návrhu však
neuvedl. Rada města se na svém
78. zasedání dne 21. 9. 2009 rozhodla zastupitelstvu nedoporučit
návrhu vyhovět a konstatovala, že
město zakoupilo do svého vlastnictví nemovitosti tvořící větší část
areálu bývalého Hamira v roce
2004, kromě jiného také proto, aby
zde mohl být realizován územní
plán - oblast jako krajinotvorná zeleň veřejná a rekreační (lesopark),
tedy nikoliv k výstavbě nebo k další
průmyslové činnosti, doporučila
zastupitelstvu města žádosti nevyhovět. Náklady města na zakoupení areálu se již vrátily formou ná-
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jemného z pronájmů jednotlivých
objektů a město postupně celý areál přebírá pod svoji správu. Většina
areálu je spravována Technickými
službami Nové Strašecí, s. r. o., a se
společností HAFEN, s. r. o., se vyjednávají výhodnější podmínky pronájmu, eventuálně nájemní vztah
skončit. Zastupitelstvo pak svým
usnesením potvrdilo stanovisko
rady města a návrh na odprodej
areálu neodsouhlasilo.
Zastupitelstvo schválilo dar ČR –
Zemědělské
vodohospodářské
správě, se sídlem v Brně, projektové
dokumentace „Revitalizace Strašeckého potoka“ v pořizovací ceně 91.630 Kč za účelem vytvoření
podmínek, aby obdarovaná Zemědělská vodohospodářská správa
mohla požádat o dotaci na tuto
stavbu v rámci 14. výzvy MŽP ČR,
což se v současné době jeví jako
výhodnější, než aby o dotaci žádalo město a následně se stalo
i jejím investorem. Město již několik let připravuje stavbu revitalizace Strašeckého potoka a výstavbu nového rybníka Na Konopasu spolu s žádostí o dotaci.
Ačkoli město Nové Strašecí není správce potoka, opatřilo pro
stavbu projektovou dokumentaci za částku 73.780 Kč a požádalo
o vydání územního rozhodnutí
(vydáno dne 14. 6. 2006) a o vydání stavebního povolení (vydáno
dne 7. 9. 2006). Dne 30. 1. 2008
byla podána první žádost o dotaci
z programu OPŽP. Náklady stavby
(rok 2007) činily 8.790.736 Kč. Žádost však nebyla vybrána k ﬁnancování.
V roce 2009 byla na základě konzultace na SFŽP přepracována
projektová dokumentace stavby
za částku 17.850 Kč a projednána

změna stavby před jejím dokončením. Tyto úpravy řešily některé majetkové záležitosti. Z rozsahu stavby
byly vypuštěny ty úseky, u kterých
nebylo možné zajistit majetkové
projednání dle požadavků SFŽP,
ať již pro nesouhlasy vlastníků pozemků (např. p. Šustek), či pro neznalost vlastníků pozemků (úmrtí,
neznámý pobyt apod.). S ohledem
na realizované a očekávané stavby
a dotační tituly, které jsou nesmírně ﬁnančně náročné, byla zahájena
jednání se správcem Strašeckého
potoka Zemědělskou vodohospodářskou správou o ﬁnanční spoluúčast správce potoka na realizaci
stavby. Správci potoka bylo navrženo uhradit ﬁnanční spoluúčast žadatele o dotaci z programu OPŽP
(při předpokládaných nákladech
stavby 9 mil. Kč lze uvažovat spoluúčast žadatele o dotaci ve výši
cca 1 mil. Kč). Zemědělská vodohospodářská správa však přišla
s jiným návrhem, a to darováním
zpracované projektové dokumentace, kdy by o dotaci na revitalizaci
potoka žádal přímo správce potoka a v kladném případě by i stavbu
realizoval.
V případě, že nebude stavba revitalizace uskutečněna do konce roku
2013, může dárce požadovat vrácení předmětu daru podle darovací
smlouvy.
Tajemník MěÚ přednesl pravidelnou zprávu o stavu, přípravě a realizaci projektů v tomto znění:
„Rozhodnutím č. 09031281 SFŽP ze
dne 22. 10. 2009, které jsme obdrželi 12. 11. 2009, je přiznána svazku
obcí Kanalizace a voda Křivoklátsko
pro projekt „Nové Strašecí – ČOV
a kanalizace“ dotace SFŽP ve výši
3.275.746 Kč a z Fondu soudržnosti
EU ve výši 55.687.684 Kč, tedy cel-

kem 58.963.430 Kč. Z celkové ceny
projektu 79.495.335 Kč (bez DPH)
tedy se spoluúčastí města ve výši
20.531.905 Kč. Pro stavbu je nyní třeba vydat stavební povolení
(územní rozhodnutí je již vydáno)
a vypracovat zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na zhotovitele stavby se souhlasem SFŽP.
V jednoroční lhůtě od citovaného
rozhodnutí by měla být po předložení veškeré dokumentace uzavřena se SFŽP smlouva o ﬁnancování
stavby pro vlastní realizaci stavby
lze počítat s rokem 2011.
Žádost o dotaci na výstavbu ČOV
podaná na ministerstvu zemědělství byla doplněna o některé další
údaje a nyní se očekává rozhodnutí.
Projekt Czech POINT upgrade
s podporou Ministerstva vnitra
v rámci Integrovaného operačního programu „eGovernment v obcích – Czech POINT“ v hodnotě
68.540 Kč byl realizován.
Dne 10. 11. 2009 jsme obdrželi
oznámení Regionální rady regionu
soudržnosti Střední Čechy o schválení projektu „Dětské hřiště v areálu
BIOS – I. etapa“, což představuje
přiznání dotace ve výši 400.000 Kč.
Přepokládané celkové náklady činí
511.051 Kč, tzn. spoluúčast města
111.051 Kč. Předpoklad realizace
do poloviny roku 2010.
V rámci Programu rozvoje venkova
prostřednictvím Místní akční skupiny Rakovnicko získalo město dotaci
na realizaci parkových úprav a instalaci mobiliáře pro ulici Atriovou
a Žižkovo náměstí ve výši 89.762 Kč.
Předpokládané celkové náklady činí 118.685 Kč, tzn. spoluúčast města 28.923 Kč. Předpoklad realizace
v 1. polovině 2010.“
JUDr. Jiří Tláskal, tajemník

uvítaly
do života
tyto nově
narozené děti
(jména uvádíme
se souhlasem rodičů):
Lilianu Rášovou
Karla Štrobla
Jana Šubina
Alenu Růžičkovou
Martinu Müllerovou
Daniela Cibulku
Vojtěcha Štillera
Elišku Jirsovou
Ondřeje Vyžďuru
Jaromíra Piláta
Magdalenu Pichlovou
Marii Andráškovou
Dominika Šilara
Ninu Kostakovou
Všem ještě jednou touto cestou
přejeme hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a do nového roku jen samé radostné chvilky.
Eva Malá, DiS.
asistentka starosty

EMC s.r.o.

autodíly
náhradní díly
na všechny typy
vozidel včetně
nákladních

Okružní 59
(u hotelu DUO)
Nové Strašecí
Tel.: 313573165-6
Mobil: 777292499
info@emc-autodily.cz
www.emc-autodily.cz
Novostrašecký měsíčník / leden 2010

Široký
sortiment
zboží:
řemeny
brzdové destičky
obložení
kotouče
bubny
filtry
oleje
sady spojek
výfuky
ložiska
rozvody
kabely
svíčky
poklice
vany do kufru
stěrače
autobaterie
autochemie
klouby
poloosy
těsnění
tlumiče pérování
elektrosoučástky
atd.
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MĚSTO NOVÉ STRAŠECÍ
Nařízení města č. 2/2009
O sjízdnosti a schůdnosti místních
komunikací
Rada města Nového Strašecí se usnesla dne 30. listopadu 2009 vydat na základě § 27 odst. 5 a 6 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
v platném znění, a v souladu s § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích v platném znění, toto nařízení:
Článek I.
Preambule
Tímto nařízením se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad
ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků v zimním období a vymezují se úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se
pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.
Článek II.
Základní pojmy
(1) Místní komunikací se rozumí veřejně přístupná pozemní komunikace,
která slouží převážně místní dopravě na území obce.
(2) Chodníkem se rozumí místní komunikace (cesta) upravená pro pěší,
cesta v podobě schodů, pruh veřejné komunikace v šíři 1,5 m přiléhající
k nemovitosti potřebný k bezpečné chůzi v místech, kde chodník není
zřízen. Chodníkem jsou rovněž nadchody, podchody, podloubí, veřejná
parkoviště a zařízení pro zajištění bezpečnosti přechodu pro chodce.
Chodníkem se rozumí rovněž veřejná cesta pro pěší, pokud byla schválena jako veřejná.
(3) Sjízdnost komunikace se rozumí i stav, kdy je umožněn bezpečný pohyb silničních a jiných vozidel přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikace a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.
(4) Schůdností komunikace nebo chodníku se rozumí stav, kdy je umožněn bezpečný pohyb chodců přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikace či chodníku a povětrnostním
situacím a jejich důsledkům.
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(5) Závadou ve sjízdnosti či schůdnosti komunikace se rozumí změna
ve sjízdnosti či schůdnosti komunikace nebo chodníku, kterou nemůže
řidič vozidla či chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikace nebo chodníku
a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.
Osobou odpovědnou za sjízdnost a schůdnost místní komunikace
včetně chodníků mimo zastavené území obce se rozumí vlastník místní komunikace nebo správce či uživatel místní komunikace, je-li k tomu
smlouvou s vlastníkem vázán.
(6) Odpovědnou osobou za sjízdnost a schůdnost chodníku v zastavěném
území obce se rozumí vlastník komunikace.
(7) Zimním obdobím se rozumí období od 1. listopadu. do 31. března kalendářního roku.
(8) Technologická přestávka je stanovena od 22.00 hod. - do 04.00 hod.
ranní. Vlastní výkon zimní údržby bude prováděn od 4. hodiny ranní
do 22. hodiny noční. Technologická přestávka je vyhlášena z kapacitních a ﬁnančních důvodů správce komunikací. Výjimku tvoří pouze
kalamitní situace, kdy mohou být na základě rozhodnutí štábu zimní
údržby nařízeny nepřetržité výkony zimní údržby.
(9) Kalamitní situace - neobvyklý spad sněhu zpravidla doprovázený silným větrem nebo souvislým náledím. Kalamitní situaci vyhlašuje starosta města na návrh odpovědného pracovníka Technických služeb
Nové Strašecí, s. r. o., (dále jen TS). Po vyhlášení kalamitní situace neplatí plán zimní údržby, postup prací stanovuje vedoucí štábu zimní
údržby.
Článek III.
Způsob odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků v zimním období
A. Zajištění sjízdnosti místních komunikací
(1) Místní komunikace zařazené do I. pořadí budou udržovány pluhováním, na udržení bezpečné sjízdnosti nebezpečných úseků (kopce, nebezpečné zatáčky, dojezdy do křižovatek) bude použito chemického
posypu, případně směsí inertního a chemického materiálu.
(2) Komunikace zařazené do II. stupně naléhavosti budou především pluhovány a posyp bude prováděn jen na udržení bezpečné sjízdnosti nebezpečných úseků (kopce, nebezpečné zatáčky, dojezdy do křižovatek)
směsí inertního a v případě nutnosti chemického materiálu.
(3) Na komunikacích v III. pořadí bude prováděno pluhování. Vedoucí pracovníci TS rozhodnou o případném jiném ošetření komunikací.
Zajištění schůdnosti chodníků a místních komunikací učených pro
pěší
(1) Schůdnost chodníků a místních komunikací se zajišťuje odmetením
nebo odhrnutím sněhu, oškrábáním zmrazků a posypem zdrsňovacími
materiály. Na těchto komunikacích musí být trvale odstraněno náledí posypem zdrsňovacími materiály a výška sněhu nesmí přestoupit
5 cm.
(2) Na posyp schodišť, lávek a přechodů pro pěší bude používána posypová sůl. V případě mrznoucího deště, při tvorbě ledovky nebo námrazy bude i k posypu ostatních chodníků a místních komunikací použita
posypová sůl. Chemickým rozmrazovacím materiálem se smějí sypat
pouze ty chodníky a stezky, ve kterých nejsou uloženy inženýrské sítě
(ledaže mají uzavřený kryt) a jsou odděleny od zelených ploch a pásů
pro stromy takovým způsobem, aby na ně nemohl stékat slaný roztok.
(3) Odstraněný sníh, sněhová břečka a zmrazky se ponechají v hromadách
na okraji chodníku při vozovce.
(4 Je zakázáno:
a) shrnování do vozovky a na poklopy tvořící přístup k sítím a zařízením
uloženým pod povrchem chodníku
b) přihrnování ke stromům nebo sloupům veřejného osvětlení
c) zatarasení přechodů pro chodce přes vozovku a příchodů a vjezdů
do objektů
›››

›››

(5) V místech, kde je instalováno zábradlí pro podporu bezpečné chůze
chodců, se závady ve schůdnosti odstraňují nejdříve v místech zábradlí.
(6) Závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují nejdříve na přístupech
ke vchodům do objektů a k přechodům pro chodce.
Článek IV.
Rozsah a lhůty odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků v zimním období
(1) Specifikace pořadí důležitosti při údržbě místních komunikací
a chodníků:
I. pořadí důležitosti – frekventované místní komunikace a chodníky,
(stezky, schodiště, přechody pro chodce apod.) širšího významu, zastávky veřejných dopravních prostředků, přístupy k těmto zastávkám
a další komunikace důležité pro příjezd a přístup ke zdravotnickým zařízením, veřejným budovám a veřejným objektům (školky, školy, úřady,
obchody)
II. pořadí důležitosti – spojovací a přístupové komunikace a chodníky, které slouží převážně obyvatelům přilehlých nemovitostí.
III. pořadí důležitosti – málo frekventované místní komunikace chodníky, které lze nahradit jinou souběžnou trasou.
IV. místní komunikace a chodníky neudržované, kde se nezajišťuje
sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí pro jejich malý
dopravní význam.
(2) Seznam neudržovaných chodníků a komunikací pro pěší
ul. Pecínovská (od viaduktu k rest. Na Růžku)
ul. Lidická,
ul. Družstevní
ul. Tovární (od Žižkova nám. k rybníku Fortna)
ul. Okružní (část od ul. Jungmannova k ZZNZ)
ul. Rabasova (II chodník s VO)
ul. Vilová
ul. Vrchlického
ul. Nerudova
ul. Lesní
ul. Polní

ul. Erbenova
ul. Máchova
ul. Mšecká (od Křižovatky s Karlovarskou ul. levá strana k ul. Polní)
(3) Doba zjištění závady ve schůdnosti chodníku a místní komunikace
do doby výjezdu prvních mechanizmů ke zmírnění této závady nesmí
být v zimním období delší než 30 minut.
(4) Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo zimní období, zmírňují se závady ve schůdnosti chodníku a místní komunikace bez zbytečných odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci.
(5) Vlastními výkony musí být zajištěna schůdnost v zimním období v těchto časových lhůtách od výjezdu mechanizmů:
- na místních komunikacích a chodnících zařazených do:
I.
pořadí důležitosti
do 4 hodin
II.
pořadí důležitosti
do 12 hodin
III.
pořadí důležitosti
do 48 hodin
Při nepřetržitém a dlouhotrvajícím sněžení musí být úklid prováděn průběžně. Tyto lhůty neplatí na území, na němž byl vyhlášen kalamitní stav.
(6) Technické služby Nové Strašecí, s. r. o., vypracují vždy nejpozději do
31. 10. příslušného roku „Operační plán údržby místních komunikací“,
který kromě jiného stanoví stupně pracovní pohotovosti svých pracovníků, lokality určené k odvozu sněhu a lhůty odstraňování závad
ve sjízdnosti dle jednotlivých stupňů důležitosti komunikace.
(7) Za vypracování operačního plánu a jeho předložení radě města odpovídá ředitel TS.
Čl. V
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se Nařízení města Nového Strašecí 1/2004 o schůdnosti místních
komunikací a průjezdních úseků silnic
Čl. VI.
Účinnost
Toto nařízení města nabývá v souladu s ust. § 12 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích ve znění pozdějších předpisů z důvodu naléhavého obecného
zájmu účinnosti dnem 1. prosince 2009.
PhDr. Jaroslav Hlína, CSc.
Ing. Pavel Vaic,
místostarosta města
starosta města

Informace redakční rady
Vážení občané Nového Strašecí,
vážení čtenáři,
zveřejněním tohoto čísla Novostrašeckého měsíčníku vstupujeme
do 14. ročníku vydávání vlastního
městského periodika. Ti starší si
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možná vzpomenou na měsíčník
ve formě trojstranné skládačky,
na kterou navázal jednobarevný
měsíčník složený z několika stran
ve velikosti A4.
Od července 2005 je měsíčník vydáván s barevnou obálkou, která

umožňuje publikovat barevné fotograﬁe z významných událostí, což bezesporu přispělo ke zlepšení estetické
stránky měsíčníku. Změny nastaly
nejenom ve formální stránce, ale
i obsah měsíčníku doznal postupně
řadu změn. Městské měsíční periodikum má většinou 15 rubrik (aktuality, městský úřad informuje, informace pro občany, stavební deník,
kultura, knihovna a muzeum, školy,
děti a mládež, hasiči, městská policie, spolky a církve, sport, příspěvky
čtenářů, okénko do historie, zprávy
z regionu, přehled dění a společenská kronika). Rozdělení do rubrik má
za cíl zajistit lepší orientaci čtenáři
v jeho obsahu. Vydávání měsíčníku
zajišťuje redakční rada ve spolupráci
s řadou externích spolupracovníků. Jak se to daří, můžete posoudit
nejlépe Vy sami, a my se na základě

Vašich reakcí snažíme případné nedostatky odstraňovat a kvalitu zpravodaje zvyšovat. Z tohoto důvodu
Vás žádáme o vyjádření, poznámky
a připomínky v kladném i záporném smyslu. Ať je měsíčník „n á š“
v úzkém i širším slova smyslu.
Vzhledem k novoročnímu termínu
vydání tohoto čísla chceme upřímně
poděkovat všem, kteří se doposud
podíleli na přípravě podkladů pro
jednotlivá vydání.
Závěrem přejeme všem našim
čtenářům a přispěvovatelům
do nového roku 2010 vše nejlepší,
pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti nejenom s Novostrašeckým měsíčníkem.
PhDr. Jaroslav Hlína, CSc.,
předseda redakční rady
Marcela Černá,
odpovědná redaktorka
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Předvánoční dar pro nás všechny
Náměstek hejtmana Středočeského kraje Marcel Chládek se zúčastnil slavnostního otevření nově
zrekonstruované kuchyně a jídelny
v Domově seniorů v Novém Strašecí. Celá rekonstrukce se uskutečnila v rekordním čase přibližně jednoho měsíce. Započala se
2. listopadu a na Mikuláše s čertem
a andělem už senioři netrpělivě
čekali v příjemném prostředí opravené jídelny.
Středočeský kraj ﬁnancoval tuto
investiční akci 300.000 Kč, zbytek tj.
150.000 Kč doplatil domov seniorů
ze svého rozpočtu, okomentovala
situaci ředitelka Domova seniorů
v Novém Strašecí Miluše Jůnová
a dodala: „Naši klienti, ale ani my se
už nemůžeme dočkat, až v nové jídelně konečně usedneme ke stolu.
Je to pro nás všechny takový velký
předvánoční dar.“

Senátor Marcel Chládek se připojil
slovy, že Středočeský kraj vynakládá do modernizace a rekonstrukcí
svých příspěvkových organizací,
mezi které patří i strašecký domov
seniorů, nemalé ﬁnanční částky,
neboť právě takováto rozhodnutí
považuje za správná.
Jídelnu společně se seniory, ředitelkou Miluší Jůnovou a ředitelem
Domova seniorů v Kolešovicích
Františkem Erbou, pokřtil senátor
Chládek zcela netypicky, šampaňským polil šikovné ruce jedné z paní kuchařek, které se pečlivě starají
o zdejší obyvatele.
O nové fasádě na budově a plánované stavbě zařízení se zvláštním
režimem pro osoby s Alzheimerovou chorobou a senilní demencí
v příštím čísle Novostrašeckého
měsíčníku.
mč

Z Nového Strašecí do Rakovníka
bez objízdné trasy
Dne 27. listopadu 2009 se uskutečnilo na silnici z Nového Strašecí
na Rudu slavnostní otevření nově
zrekonstruovaného úseku komunikace, která je součástí nezastupitelné spojnice města Nového Strašecí
s Rakovníkem.
Páteční odpolední akce se zúčastnil
náměstek hejtmana Marcel Chládek,
který společně se starostkou obce
Ruda Pavlínou Urbanovou, starostou města Nového Strašecí Pavlem

Vaicem a jednatelem zhotovitelské
společnosti Jaroslavem Froňkem
přestřihl pásku a oﬁciálně tak uvedl
komunikaci opět do provozu.
V rámci zmíněné stavby byl vybudován v obou směrech nový povrch, krajnice a vyčištěny
příkopy. Hlavními zhotoviteli stavby byla ﬁrma Dopravní stavby Froněk, spol. s r. o. Investice si vyžádala celkem 19.840.000 Kč.
mč

Náměstek hejtmana Marcel Chládek takto netradičně pokřtil zrekonstruovanou
jídelnu a kuchyň.

Regenerace veřejné zeleně

Kontejner v rybníce
Marcel Chládek v diskuzi o jedné
vyhrané sázce.

Marcel Chládek (vlevo) a ředitel
Domova seniorů v Kolešovicích
František Erba (vpravo) v nové kuchyni

Zleva Bohumil Knobloch (asistent ředitelky domova seniorů), Miluše Jůnová (ředitelka domova seniorů) a senátor Marcel Chládek v nově zrekonstruované kuchyni

Dne 10. prosince byl nalezen zvržený kontejner v rybníce Nový II.
Kontejner byl odvázán od stromu,
aby ho bylo možné vyvézt. Mezitím
ho však neznámý vandal odtlačil
do rybníka. Vyzdvižení kontejneru

a úklid rybníka, do kterého se odpadky vyplavily zajistily Technické
služby Nové Strašecí. Nad počínáním těchto vandalů zůstává rozum
stát.
Ing. Jan Vitner, OI

Město připravuje žádost o dotaci z Operačního programu
životní prostředí v rámci prioritní osy 6, oblast podpory 6.5
– Podpora regenerace urbanizované krajiny na projekt „Regenerace veřejné zeleně – Nové
Strašecí“.
V současné době je vypsáno
výběrové řízení na dodavatele
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Slavnostní přípitek

Spokojení klienti Domova seniorů v Novém Strašecí v nově zrekonstruované jídelně.
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Zleva: Pavlína Urbanová, Jaroslav Froněk, Marcel Chládek, Pavel Vaic
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ti, inventarizaci a pasport stromů
v intravilánu v majetku města
a sadovnické studie významných
zelených ploch ve městě. Dodavatel bude rovněž zajišťovat podání
žádosti, její administraci a projednání s Agenturou ochrany přírody
a krajiny ČR.
Více informací najdete na:
www.novestraseci.cz.
Ing. Jan Vitner, OI

db

Daniela Boīková
GRAFIKA / TISKOVINY / REKLAMA

qlgfsvaunaewq

Od návrhu až k tisku

je to moje starost...

...a vy?

Můžete být bez starostí!
graﬁcké zpracování tiskovin:
brožury, propagační letáčky, plakáty, časopisy,
ale i návrhy logotypů a další

732 856 847

daniela.borkova@seznam.cz

TELEFON

E-MAIL
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V době vegetačního klidu na Šibeňáku rušno

Rozsvícení vánočního stromu

V lesoparku na Šibeničním vrchu
začátkem prosince, tedy v době vegetačního klidu, prováděli zaměstnanci Technických služeb Nové
Strašecí, s. r. o., terénní úpravy. Cesty
byly upraveny a vysypány štěrkem,
náletové rostliny vysekány a rozdrceny. Opraven byl i prostor altánku.
Vyspravila se podlaha z lámaného
kamene a byla zpevněna zídka
z volně ložené opuky, okomentoval
stav prací v lesoparku jednatel technických služeb Štefan Podhorec.
mč

V pondělí po první adventní neděli se uskutečnilo na Komenského náměstí slavnostní rozsvícení
vánočního stromu za přítomnosti
zástupců města, starosty Pavla
Vaice, místostarosty Jaroslava Hlíny a dětí ze Základní školy J. A. Komenského v Novém Strašecí, které
měly připraveny skvělý poetický
zimní program s názvem Stromek
pro pejska doprovázený melodiemi z kláves paní učitelky Pavly
Tondrové.
Po dětském vystoupení byl vánoční strom na strašeckém náměstí
slavnostně rozsvícen. Děti si okolo
zářícího stromu s paní učitelkami
zaskotačily, dostaly od městských
kulturních zařízení sladkou dobrůtku a vzhledem k tomu, že už by-

POZVÁNKA
NA AKCE POŘÁDANÉ MKZ
V MĚSÍCI LEDNU
MAREK JANKOVSKÝ
Výstava fotograﬁí „Svět kolem nás“, přísálí NKC, přístupná v pracovní
době a při akcích

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
1. 1. Komenského náměstí od 18.00 hodin

PŘEDNÁŠKA CYKLU AKADEMIE VOLNÉHO ČASU 6
7. 1. Cesty za folklorem na Novostrašecku a okolí I
RNDr. Bohumil Chochola. V 17.00 hodin
ve velkém salonku NKC.

POSTEL PLNÁ CIZINCŮ
8. 1. Divadelní komedie. Sál NKC od 19.00 hodin.
Vstupné 200 Kč.

NEJEN POHÁDKA NA NEDĚLI – O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE
aneb kouzelné divadlo

Dětské hřiště v areálu haly BIOS
Jak jsme Vás již v minulém čísle
informovali, byla městu přislíbena
dotace na realizaci akce „Dětské
hřiště v areálu BIOS - I. etapa“. Na základě metodického pokynu č. 21,
který vydala Regionální rada, byla
zahájena příprava výběrového řízení na dodavatele. To bylo původně
plánováno na únor 2010, ale dle vydaného metodického pokynu měl

být jeho návrh předán ke kontrole
do 15. prosince poskytovateli dotace. Po jeho odsouhlasení musí bez
zbytečného prodlení následovat
výběr dodavatele. Až po provedení
výběru dodavatele bude možné podepsat smlouvu o přidělení dotace.
O dalším vývoji tohoto projektu Vás
budeme průběžně informovat.
Ing. Jan Vitner, OI

Projekty na cyklotrasy
Dne 21. 10. 2009 bylo vypsáno
výběrové řízení na zpracování
projektové dokumentace povrchu
na cyklostezku „U Křížku – Stochov“ – od rozcestí cesty se státní
silnicí č. II/606, na konec katastrálního území Nové Strašecí ve směru
na Stochov v celkové délce
cca 2.050 m a cyklotrasy od rybníka Nový II do Pecínova v celkové
délce 1.050 m, včetně projednání s vlastníky okolních pozemků,
řešením odtoku povrchových
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vod, navrženým systémem odpočívadel, návrhem dopravního
značení a značení cyklotrasy.
V rámci tohoto řízení došla pouze
jedna nabídka. Proto bylo výběrové řízení radou města na doporučení výběrové komise zrušeno. Rada města ihned schválila
vypsání nového výběrového řízení.
Více informací najdete na:
www.novestraseci.cz.
Ing. Jan Vitner, OI

AKADEMIE VOLNÉHO
ČASU 6
Městská kulturní zařízení Nové Strašecí
zvou na přednášku z cyklu

MŮJ RODNÝ KRAJ JE V SRDCI EVROPY

čtvrtek 7. ledna 2010

CESTY ZA FOLKLOREM I.
NA NOVOSTRAŠECKU
A OKOLÍ
(Novostrašecko jako součást folkloru
Evropy a České republiky
- společné i zcela specifické prvky.)
Přednáší RNDr. Bohumil Chochola
začátek v 17.00 hodin ve velkém salónku NKC
vstupné 30 Kč

10. 1. Hraje Divadelní soubor Tyl Čistá
Sál NKC od 15.00 hodin.
Vstupné dospělí 45 Kč, děti 30 Kč.

19. PLES OBČANŮ MĚSTA NOVÉHO STRAŠECÍ
16.1. K tanci a poslechu hrají K BAND,
BRASS BAND.
Začátek ve 20.00 hodin v sále NKC.
Host PETRA JANŮ
Vstup 250 Kč a 200 Kč,
tombola, předtančení.
Předprodej vstupenek v kanceláři MKZ N. Strašecí.

lo pozdní odpoledne, nejspíše se
rozprchly do svých domovů nebo
možná ovlivněny navozenou vánoční atmosférou běžely nakupovat dárky pro ty, které milují.
mč
foto na obálce NM

Pedikúra
a masáÏe
Eva Franková

Poliklinika Nové Stra‰ecí
âs. armády 414, 1. patro
Tel.: 603 535 234

Městská kulturní zařízení
Nové Strašecí se sídlem
v Novostrašeckém kulturním centru
nabízí v předprodeji vstupenky:

Vstupenky

8. 1. 2010 od 19 hodin

Postel plná cizinců
divadelní komedie, vstupné 200 Kč

16. 1. 2010 od 20 hodin

19. PLES OBČANŮ MĚSTA
Vstupné – sál a salonky 250 Kč, balkon 200 Kč

Předprodej vstupenek v kanceláři MKZ v úřední dny
pondělí, středa 8 – 16 h., tel.: 313 572 340

MYSLIVECKÝ PLES
23.1. pořádá Honební společenstvo N. Strašecí
Sál NKC od 20.00 hodin

PARTY SE SENIORKOU
27. 1. Taneční večer se Seniorkou
Jaroslava Slavíka. Sál NKC
od 17.00 hodin

Připravujeme na únor 2010
4. 2. Přednáška cyklu
Akademie volného času 6
Velký salonek NKC od 17.00 hodin

10. 2. Taneční večer Party se Seniorkou
sál NKC od 17.00 hodin

MATURITNÍ PLES
29. 1. pořádají studenti 4. A Gymnázia J. A. Komenského
nského
v Novém Strašecí. Sál NKC od 19.00 hodin

Novostrašecký měsíčník / leden 2010

14. 2. Dětský maškarní karneval
sál NKC od 14.30 hodin
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KULTURA

NEJEN POHÁDKA NA NEDĚLI

O Šípkové RÛžence

aneb kouzelné divadlo

Kdo pro Vás bude hrát?
Divadelní soubor Tyl Čistá
Co se bude hrát?
Poutavý příběh o princezně,
nad jejíž kolébkou pronesou
dvě sudičky příznivé věštby,
ale ta třetí – zlá sudička
Růžence nepřeje a pronese
věštbu velmi zlou. Věštba
se samozřejmě vyplní.
Co všechno se stane, než může být princezna
osvobozena, se dozvíte přímo na představení.
Kdy, kde a za kolik se bude hrát?
10. ledna od 15.00 hodin v sále v NKC.
Vstupné dospělí 45 Kč, děti 30 Kč.

NEJEN POHÁDKA NA NEDĚLI

KULTURA

Městská kulturní zařízení Nové Strašecí
přejí svým návštěvníkům a divákům
šťastné vykročení do nového roku

4. kolo soutěže
POZOR ZAČÍNÁME
10. ledna v 15 hodin

2010

20. prosince 2009 na divadelním představení
Tři pohádky na Vánoce jsme ukončili předáním
věcných cen (oceněni byli všichni účastníci) 3. kolo
soutěže v rámci cyklu nedělních pořadů pro děti.

AKADEMIE VOLNÉHO ČASU
v Novém Strašecí 6. ročník 2009/2010

Připravujeme již 4. kolo, které začne
10. ledna 2010 od 15 hodin divadelním
představením O Šípkové Růžence, kde děti opět
obdrží hrací karty s rozpisem pořadů,
které je nutné všechny navštívit, aby se dostaly
do losování o věcnou cenu.

přednáškový cyklus pod názvem
Můj rodný kraj je v srdci Evropy

Konec 4. kola soutěže proběhne v neděli
23. května od 15 hodin na divadelním představení
Nešťastný šafářův dvoreček.
Těšíme se na vás.

Iveta Dušková, vedoucí MKZ

Iveta Dušková, vedoucí MKZ

Otevíráme nový rok 2010 a nové
pololetí našeho přednáškového
cyklu. Přeji všem našim posluchačům a příznivcům, aby tento rok
byl pro každého rokem dobrým.
Aby zdraví sloužilo, rok byl plný
dobrých a radostných událostí.
Aby i tento rok přinesl mnoho
zajímavých poznání, přátelských
setkání.
přeje Věra Hrubešová

6. května 2010
Přírodní zajímavosti a zajímavé přírodniny našeho města
a okolí
lektor: RNDr. Milan Dundr, CSc.

Program ve 2. pololetí:

Doplňující program
sledujte termíny a bližší informace v Novostrašeckém měsíčníku:

7. ledna 2010
Cesty za folklorem I na Novostrašecku a okolí
(Novostrašecko jako součást folkloru Evropy a České republiky,
společné a zcela speciﬁcké prvky)
lektor: RNDr. Bohumil Chochola
4. února 2010
Cesty za folklorem II na Novostrašecku a okolí
(Půlstoletí hledání, objevování,
prezentování folklórních pokladů
Novostrašecka )
lektor: RNDr. Bohumil Chochola
4. března 2010
Architektonické památky I –
Proměny novostrašeckého náměstí v 19. a 20. stol.
lektorka: Ing. arch. Eva Volfová
8. dubna 2010
Architektonické památky II –
Stavební historie kostela Narození Panny Marie s areálem
fary, kaple na Rudě
lektorka: Ing. arch. Eva Volfová

3. června 2010 – slavnostní závěr
AVČ (od 16 hodin)
Muzeum T. G. M. v Rakovníku –
poslání, činnost, úkoly muzea
Lektor: Mgr. František Povolný

Vycházka do Lánské obory
Přírodovědná vycházka s panem
RNDr. Milanem Dundrem, CSc.
Vycházka po zajímavých místech
Prahy s průvodcem
Autobusový poznávací výlet
II. vycházka po stavebních památkách, se koná v sobotu 16. ledna
2010, sraz je ve 14 hodin před
Městským úřadem NS. Budeme
se věnovat bližšímu poznání
interiéru kostela, kaple, odborný
průvodce paní Ing. arch. Eva Volfová.
Na přednášky srdečně zveme také
zájemce, kteří nemohou navštěvovat přednášky pravidelně. Nabízíme individuální vstup na vybraný pořad, vstupné je ve výši 30 Kč.
Platí se na místě v den přednášky.
Všichni jste vítani.
Informuje:
Věra Hrubešová, autorka projektu

Případné další informace na tel. 313 572 340
10
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KNIHOVNA A MUZEUM

KNIHOVNA A MUZEUM

Nevšední kalendáře na rok 2010
Již tradičně si Vás dovolujeme pozvat do našeho malého obchůdku
v Muzeu Nové Strašecí, kde jistě
naleznete spoustu milých maličkostí k potěšení svému či svých
blízkých.
V novém roce Vám můžeme nově
nabídnout netradiční kalendáře na rok 2010. Velmi zajímavý je
Nekonečný kalendář na 100 let
Lucie Čapkové a Lenky Rojíkové
o tradicích, lidových zvycích, zdravém jídle a dobrých nápadech
v návaznosti na naše kořeny, jehož
součástí je také DVD a pohled. A to
vše za pouhých 230 Kč.
V prodeji máme také kalendář
Lucie Suché, kdy v každém měsíci můžete obdivovat jiný obraz
této berounské malířky. Pokud by
se Vám obrázky zalíbily, potěší Vás

Kniha mého srdce – výsledky

jistě informace, že paní Suchá bude v našem muzeu tyto malované
okenní rámy vystavovat a rovněž
prodávat – a sice od dubna do května letošního roku.
Podle dalšího kalendáře s názvem
Ještě se zpívá si můžete sami zahrát a zazpívat lidové písně či si vyšít roztomilé hračky a polštářky.
Novinkou v našem muzejním obchůdku je kniha plná říkadel, říkánek, říkaček od Miloše Horanského
a Jaromíra Gála s názvem Pohádkář určená pro ty nejmenší.
Z již tradičního našeho zboží Vám
ještě můžeme nabídnout:
} audioknihu na 2CD od Karla Čapka s názvem Hovory
s T. G. Masarykem, kterou
předčítá Rudolf Pellar a Jiří Hanák. Kniha sice vznikala před
více než sedmdesáti lety, ale

Ještě jednou se vracíme k anketě Kniha mého srdce. Možná Vás bude zajímat, jak si v závěrečném hlasování vedlo TOP 12 nejoblíbenějších knih.
V průběhu celého hlasování (bez započítání ﬁnálového večera) celkem
hlasovalo 322 749 čtenářů / diváků pomocí kuponů z knihoven, internetu
a sms zpráv. Hlasování bylo uzavřeno 30. září. Knihy ﬁnálové TOP 12 nasbíraly celkem 184 834 hlasů.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Saturnin (Zdeněk Jirotka)
38 430
Babička (Božena Němcová)
29 935
Malý princ (Antoine de Saint-Exupéry)
24 232
Stmívání (Stephanie Meyerová)
24 217
Harry Potter (J. K. Rowlingová)
22 665
Egypťan Sinuhet (Mika Waltari)
19 674
Děti z Bullerbynu (Astrid Lindgrenová)
14 245
Co život dal a vzal (Betty MacDonaldová)
13 384
Pán Prstenů (J. R. Tolkien)
12 941
Osudy dobrého vojáka Švejka (Jaroslav Hašek)
10 362
Rychlé šípy (Jaroslav Foglar)
9 721
Alchymista (Paulo Coelho)
6 742
Jitka Tomšů, vedoucí MěK

VÝZVA
Kdo pomůže vyzdobit dětské oddělení
v městské knihovně?
Přivítáme obrázky na téma:
✎ Můj oblíbený knižní hrdina
✎ Takhle se čte u nás doma
✎ Zimní radovánky
citlivá Čapkova duše a mimořádná Masarykova osobnost
zůstávají zárukou dobrého poslechu. Čapek zde reprodukuje
Masarykovo vypravování tak
spolehlivě, jako by člověk slyšel prezidenta přímo na vlastní
uši. Kniha je nabita životem,
zkušeností a pravdou. V běžné
obchodní síti je audiokniha
prodávána za 249 Kč, ale v muzeu, které podpořilo její vydání,
si ji můžete zakoupit se slevou
za 220 Kč.
} pravý český včelí med od pana
Lavičky ze Pšovlk, a to buď pastový či smíšený
} ručně vyráběné textilní hračky z Domu českých řemesel:
marionety, klíčenky, magnetky,
chrastíky, péráky, plechové zápichy do květináčů, obrázky, tašky
a peněženky
} zboží s indiánskou domorodou a hippie tematikou z Asie
a Jižní Ameriky: dřevěné korále
na ruku, dřevěné korále na krk,
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klíčenky, náušnice, keramické
korále na krk i na ruku, amulety
na krk a lapače snů
} široký výběr ze skleněných
a dřevěných korálků
} kameny, růžence a různé přívěsky: keltské znaky, zbraně
a zvířátka
} dřevěné a keramické zboží: hrnečky, zvonečky, svícny, aromalampy, repliky keltského hrnku
} publikace, knihy, mapy a pohledy města a okolí
Barbora Honzíková, DiS.
vedoucí muzea

Každý „výtvarný umělec“ bude odměněn.
Na Vaše originální díla se těší Vaše knihovna

Thovt v Novém Strašecí
V podzimních měsících proběhla v knihovně prodejní výstava dětských
knížek z produkce nakladatelství Thovt. Možná vás bude zajímat, že zájemci nakoupili knížky za více než 12 000 Kč.
Jitka Tomšů, vedoucí MěK

Novostrašecký měsíčník / leden 2010
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ŠKOLY, DĚTI A MLÁDEŽ

ŠKOLY, DĚTI A MLÁDEŽ

Ohlédnutí za slavnostním rozsvícením
novostrašeckého vánočního stromu

ZŠ

Mikuláš v DDM
4. 12. 2009 připravili žáci ZŠ Nové
Strašecí mikulášské dopoledne pro
děti z novostrašeckých mateřských
škol a odpoledne pro žáky školní
družiny. Děti byly za básničku nebo
písničku sladce odměněny. V pondělí si Mikuláš se svou čertovskou

DDM

bandou akci zopakoval i v tanečním souboru Klobouček, ale ani
tady čerti nebyli úspěšní a všechny
děti zůstaly u svých rodičů. Ve Strašecí prostě děti nezlobí.
Jitka Samšuková
foto na obálce NM

Naše sportovní úspěchy
V úterý 8. prosince 2009 proběhlo ve sportovní hale v Rakovníku
okresní kolo soutěže ve florbale.
Sportovci ze SOU Nové Strašecí
ve složení Michal Šulc, Radek Kačaba, Jakub Dörﬂer, Michal Sunkovský, Patrik Kočí, Jan Boháč, Martin Wittmayer, Jan Helešic, Adam
Brynda a Martin Řezanka obsadili
1. místo a nechali za sebou s pře-

hledem ostatní soupeře – dalších
sedm středních škol z okresu, když
kromě jedné remízy vyhráli všechny zápasy.
Postupují tak do dalšího kola, které
proběhne v jarních měsících.
Všem zástupcům gratulujeme
a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Ing. Ivana Veselá

Motoristický kroužek

Během prvního adventního víkendu se v mnoha městech rozzářila
světla vánočních stromů. Ten náš
si musel počkat až do pondělí 30.
listopadu. Ale myslím, že to nikomu
nevadilo. Ačkoliv byl všední den, zaplnil se kolem čtvrté hodiny odpolední střed náměstí nedočkavými
dětmi, rodiči, prarodiči, kamarády
i náhodnými diváky.
Nejprve krátce promluvil pan starosta Nového Strašecí Ing. Pavel
Vaic a po něm už dostaly slovo děti
z Dramaťáčku. Pro tuto slavnostní

chvíli si připravily poetické vyprávění s názvem Stromek pro pejska.
S písničkami z příběhu jim pomohli
kamarádi ze školy, kteří vytvořili
takový malý pěvecký sbor. Po společné písni „Kdo se těšíš na Vánoce …“ a po prosbě všech dětí určené hvězdičkám, které měly rozsvítit
vánoční strom, se po chvilce napjatého ticha rozzářil do posledního
listopadového večera i ten náš novostrašecký vánoční strom.
Pavla Tondrová
foto L. Spieglová

Mikuláš v Mateřské školce Zahradní

Co by to bylo za budoucí automechaniky, kdyby si své znalosti
a dovednosti nemohli prakticky
vyzkoušet.
Již od září se 18 z nich každou středu,
někdy i ve čtvrtek odpoledne schází
v dílnách učiliště, odkud se pak ozývá bouchání, vrtání, vrčení motorů….. a jiné „podivné“ zvuky.
Pod vedením učitele odborného výcviku Tomáše Bláhy se dali
do opravování motokár a navázali
na tradici tohoto kroužku, který

SOU

v učilišti již před několika lety fungoval.
Mladí budoucí automechanici
chystají překvapit vlastním strojem
v podobě buggy, kterou staví úplně
od základů z dílů vozů Škoda.
Velkou radostí a odměnou za volný
čas, který kroužku věnují, jim potom je, když se na svých motokárách, kterým vdechli život, mohou
prohánět v areálu učiliště.
Ing. Ivana Veselá
foto Ing. František Beneš

DDM

Pro nové zkušenosti do Švýcarska
SOU Nové Strašecí ve spolupráci
s ﬁrmou Povos Pardubice zajišťuje svým studentům, kteří úspěšně
studují v 1. ročníku nástavbového
studia zemědělskou praxi ve Švýcarsku.

Akce DDM

DDM

20. 1. Turnaj ve vybíjené pro žáky 4. a 5. tříd
– od 13.30 hod. v tělocvičně ZŠ
Novostrašecká laťka – termín bude upřesněn
9. prosince kouzlil ve školní družině na tvářích dětí úsměvy kouzelník.
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SOU

Co to obnáší?
Začátkem března se zájemci o tuto
praxi rozjíždějí na jednotlivé farmy
a po dobu 4 měsíců zde pracují.
Ubytování a stravování mají zajištěno v rodině sedláka, čímž poznávají
i život na švýcarské farmě.
Je to pro ně obrovská životní zkušenost, díky které se zdokonalí v cizím
jazyce, ověří si svoje odborné znalosti a vyzkouší si práci v zahraničí.
V neposlední řadě zájemce láká i ﬁnanční stránka. Žáci si během této
Novostrašecký měsíčník / leden 2010

SOU

čtyřměsíční praxe vydělají kolem
100. 000 korun.
Tato spolupráce trvá již téměř 10 let,
za tuto dobu SOU reprezentovalo
více než 40 žáků a pozitivní ohlasy
švýcarských farmářů jsou pro nás
dobrou reklamou, protože nikdo
z našich žáků škole ostudu neudělal. Někteří praktikanti po maturitě
dokonce znovu odjeli pracovat
na švýcarské farmy, tentokrát již jako regulérní zaměstnanci. I to svědčí o velké spokojenosti farmářů.
Prvním účastníkem této praxe byl
bývalý žák Bc. Jan Krupička, který
zůstal škole věrný a pracuje zde
jako učitel odborného výcviku, nyní dokončuje inženýrské studium
na ČZU v Praze.
Ing. Ivana Veselá

Zápis do 1. tříd

ZŠ

Zápis žáků do prvních tříd
proběhne

21. a 22. ledna 2010 od 14.00 do 18.00 hod.
v 1. patře budovy Základní a Mateřské školy
J. A. Komenského v Novém Strašecí
Zápis do prvních tříd naší základní
školy proběhne letos nezvykle brzy,
a to již v předposledním lednovém
týdnu.
Co by rodiče měli vzít s sebou?
a) rodný list dítěte
b) přezůvky pro dítě
Pokud rodiče žádají pro své dítě
odklad školní docházky, mohou se
obrátit na paní učitelky v mateřské
škole. Ty jim poradí, jak v takovém
případě postupovat, a předají jim
formulář pro odklad školní docházky. Ten by s sebou rodiče také měli

Podařilo se nám …
Zimní období přeje halovým sportům, například ﬂorbalu. Ve dnech
2. a 3. prosince proběhlo v Rakovníku okresní kolo ORION FLORBAL
CUPu. Našim chlapcům se letos
příliš nedařilo. Naopak družstvo
starších dívek nastoupilo do boje
ve skvělé formě.
Ve dvou skupinách změřilo své síly
celkem sedm družstev. Při turnaji
se střídaly dvě brankářky, čtyři dívky
v útoku a čtyři v obraně. V semiﬁnále
naše děvčata nejprve zvítězila nad týmem 2. ZŠ Rakovník (2:1). Ve ﬁnále

vzít k zápisu. Nezbytně nutné je současně s ním doložit i vyjádření dětského lékaře a pedagogicko - psychologické poradny.
I letos je pro naše nové prvňáčky
připraveno zajímavé „putování“
po proměněných třídách. Tentokrát
však nepotkají Červenou Karkulku,
Kašpárka či krásné princezny, ale
různá zvířátka, která žijí v lese.
Veškeré potřebné informace najdou
rodiče na vývěskách v jednotlivých
mateřských školách, současně budou vyvěšeny i na dveřích školy.
Moc se na naše nové prvňáčky
těšíme!

ZŠ

pak družstvu ZŠ Kolešovice nedala
žádnou šanci a tím zvítězila (2:0).
„Celý tým hrál skvěle. Navíc útok
i obrana měla v zádech Míšu Hortovou, která v brance na letošním OFC
podala vynikající výkon!“ prozradil
jejich trenér p. uč. P. Chochola.
Gratulujeme a věříme, že dívkám
forma vydrží do krajského kola,
které se koná 16. 12. 2009 v Kutné
Hoře. (termín po uzávěrce lednového čísla)
Pavla Tondrová
foto H. Opatová

Zleva: M. Hortová, E. Jandová, L. Kočová, L. Kalistová, E. Vosátková, T. Kindlová,
L. Tydlitátová, M. Řepková, T. Loudilová, A. Blechová, B. Šípková a M. Šrolová
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Gymnázium

Strom bude připomínat 55. výročí založení gymnázia

DDM

Vánoční kapr

Velkou radost nám, žákům prvních ročníků novostrašeckého
gymnázia, v pátek 20. listopadu
udělala paní profesorka biologie
Ivana Haiflerová. Namísto učení
ve školních lavicích jsme se totiž
spolu s ní a v doprovodu pana
ředitele Richarda Spiegla, jeho zástupce Zdeňka Suchého a členů

9. 12. 2009 se uskutečnila v klubu DDM již tradiční
soutěž Vánoční kapr.
Ve 2. kategorii (6. a 7. třídy) se Jakub Toužimský
(7. A) umístil na 1. místě a Jan Baloun (6. A)
na 2. místě.
Celkem soutěžilo 30 žáků ze ZŠ okresu Rakovník.

studentského parlamentu vydali
za místní kostel, abychom zasadili památeční strom na oslavu 55.
výročí vzniku gymnázia v Novém
Strašecí.
Když jsme dorazili na místo, už
na nás čekal Ing. Vitner z odboru
investic zdejšího městského úřadu, který vhodné místo a strom

Ve 3. kategorii se z 35 žáků škol okresu Rakovník
umístila Kateřina Hladíková (9. A) na 3. místě.
Jitka Samšuková
➲ První místo ve volejbale

Chlapecké družstvo novostrašeckého gymnázia slavilo úspěch
v okresním kole ve volejbalu,
které se konalo ve středu 25. listopadu v Rakovníku. Tým ve složení
Petr Duchoň, Ondřej Kratochvíl,
Martin Kriško, Jiří Pelc a Jiří Stehno
obsadil první místo a postoupil
do krajského kola, které se uskuteční 16. ledna v Neratovicích.

„Přestože družstvo tvořilo jen pět
hráčů, neztratilo v soutěži ani set.
Přitom pouze jeden student se volejbalu věnuje závodně. Chybějícího hráče nahradilo naše družstvo
příkladnou bojovností, pohybem
a koncentrací. „Blahopřejeme,“ řekl trenér týmu Mgr. Milan Soukup.
Dívčí družstvo obsadilo v soutěži
třetí místo.
(kin)

Připravujeme na pololetní
a jarní prázdniny

DDM

29. 1. Výlet ZOO Ústí nad Labem + Boreč
– odjezd od zastávky autobusů v 8.15 hod.
návrat kolem 16.00 hod. Cena 100 Kč
– dotováno minimálně Preventivním
programem Středočeského kraje
2. 2. Aquapark Kladno
– odjezd od zastávky autobusů, směr Praha
v 9.15 hod., cena 100 Kč – dotováno Fondem
primární prevence Středočeského kraje

Skutečnost, sen a fantazie
– autorská kniha studentů
Ve středu 13. 1. 2010 v 18.00 osm
studentů gymnázia pokřtí svou
knihu Skutečnost, sen a fantazie.
Na slavnostním večeru autoři přečtou úryvky ze svých povídek.
Celý studentský projekt začal
na podzim roku 2008, kdy pět
spolužáků začalo chystat své první autorské čtení v Modrém sále
ZUŠ Nové Strašecí. Brzy nato se
objevil nápad vydat vlastní knihu. Z její přípravy vzešlo druhé
autorské čtení na počátku června
2009, na kterém se počet autorů
rozrostl o další dva. Na podzim

3. 2. Divadlo S+H - Jak pan Spejbl prášil
– odjezd od zastávky autobusů, směr Praha
v 8.15 hod., návrat kolem 12.30 hod. Cena
180 Kč
➲ Křeslo pro Bohumila Chocholu

Prvním, kdo v rámci oslav 55. výročí založení novostrašeckého
gymnázia usedl do pomyslného
křesla pro hosta, byl ve čtvrtek 10.
prosince RNDr. Bohumil Chochola,
někdejší ředitel a současný vyučující této školy. V dopolední besedě
se studenty a v odpoledním setkání
s veřejností v Novostrašeckém kulturním centru připomněl zajímavé
osobnosti, jež jsou s historií školy
➲ Úspěšné stolní tenistky

Druhé místo obsadily studentky
čtvrtého ročníku gymnázia Kateřina Vajcová a Lucie Halamová, když
se koncem listopadu zúčastnily
krajského kola v ping-pongu, které
se konalo v Mladé Boleslavi. „Druhé
místo není špatné, vítězky turnaje
totiž hrají profesionálně, byly jako
tým lepší než my,“ řekla Kateřina
Vajcová. Sama hraje stolní tenis

16

úzce spjaté, a odpovídal na dotazy
posluchačů, které se nesly převážně ve třech základních rovinách:
Bohumil Chochola jako student,
jako profesor a v neposlední řadě
jako ředitel gymnázia. Prosincové
setkání bylo první z chystaných besed v cyklu Křeslo pro hosta, další
budou následovat během celého
školního roku.
(kin)
foto Zdeněk Suchý
v krajském přeboru za muže a ligu
za pražské Nusle. Spokojená byla
s průběhem i s atmosférou turnaje.
„Účast byla tak velká, že ta plechová
hala, kde se hrálo, doslova praskala ve švech. Velký podíl na našem
vítězství má i naše profesorka tělocviku Marie Kudelová a její manžel,
který zajistil dopravu. Oba nás mohutně povzbuzovali.“
(kin)

4. 2. Den v DDM Rakovník
– sraz u ZŠ v 8.30 hod.,
návrat kolem 14.00 hod. Cena 50 Kč.
Zájemci na jednotlivé akce se mohou hlásit
u J. Samšukové 731 610 569

Akce pro ZŠ na leden

Gymnázium

přibyl poslední člen do týmu začínajících spisovatelů.
V lednu představí svoji tvorbu Kateřina Hanzlíková, Michaela Krausová, Elena Ortová, Tomáš Pastýřík,
Michal Sýkora, Jiří Tláskal, Karolína
Urbanová a Eva Wichsová.
Vydání knihy podpořilo město
Nové Strašecí, fond hejtmana
Středočeského kraje, Gymnázium
J. A. Komenského Nové Strašecí,
SRPDŠ při Gymnáziu JAK, NoStraDivadlo a několik soukromých
osob.
Iva Dvořáková

vytipoval. Zanedlouho už jsme
napjatě sledovali, jak se k nám blíží malý jeřáb a veze vzrostlou, asi
čtyřmetrovou lípu srdčitou. Jáma,
do které měl být strom zasazen,
byla už předem připravena, nic tedy nebránilo tomu, aby se dva vybraní siláci z prvních ročníků chopili lopat a začali kořeny zahazovat
hlínou. Ostatní je při tom upřeně
pozorovali a většina chlapců byla
pravděpodobně ráda, že nemusí
s nářadím zápolit místo nich. První
zálivku obstarali zástupci studentů z vyšších ročníků, poté jsme se
na místě vyfotografovali a vyslechli projev pana ředitele Spiegla.
Studenti pak většinou využili té
možnosti a místo do školních lavic
se vydali rovnou domů. Dospělí,
kteří se sázení stromu zúčastnili,
se na místě ještě zdrželi, aby doladili detaily jako dřevěnou oporu
pro čerstvě vysazenou lípu, a snad
i proto, aby si ještě vychutnali pří-

Gymnázium

jemnou atmosféru, která zde panovala.
Kdo, kdy a proč sem tuto lípu zasadil, připomene lidem cedulka,
která sem bude zanedlouho umístěna. Tato lípa není totiž prvním
(a pravděpodobně ani posledním)
stromem, který studenti gymnázia
zasadili, od loňska zde už za kaplí
svatého Isidora roste jilm vysazený
u příležitosti Dne stromu.
Chceme touto cestou poděkovat
vedení školy a paní profesorce
Haiﬂerové za skvělý nápad strom
zasadit, vedení města pak za vytipování místa a technickou pomoc.
Celá tato akce na nás působila velmi krásným a příjemným dojmem,
na který asi nikdo z nás nezapomene. Domníváme se, že se velice
podařila a byla i příjemným zpestřením výuky.
Za zúčastněné studenty gymnázia
Tereza Průšková
a Michaela Petříková, 1.A

Technika sboru
Veškerá historická technika sboru byla poslední říjnovou sobotu převezena z areálu TS do garáží v bývalém Hamiru v Novém Strašecí. Na výjezdových
vozidlech CAS 36 Volvo, CAS 32 Tatra 148 a OA Felicie byla provedena technická kontrola.

ZŠ

Kolektiv mladých hasičů

20. 1. Chemická olympiáda
– III. ZŠ Rakovník

Žáci kolektivu v rámci exkurze navštívili stanici
HZS hl. m. Prahy na Smíchově a hasičskou
zbrojnici SDH Praha 11 Chodov.

26. 1. Dějepisná olympiáda
– Klub DDM Rakovník

Kolektivu bylo za ﬁnanční prostředky pořízeno
vybavení pro požární útok a bude provedena
oprava požární stříkačky PS 12.

27. 1. Matematická olympiáda
– kategorie Z5 – ZŠ Nové Strašecí

Do Rady mládeže okresu Rakovník
byl zvolen vedoucí kolektivu mladých hasičů
Jan Beránek.

27. 1. Matematická olympiáda
– kategorie Z9 – DDM Rakovník

Předprodej vstupenek od 15. 1. 2010 v Tabáku pí Mlejnkové, 150 Kč

›››
Novostrašecký měsíčník / leden 2010
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HASIČI

MĚSTSKÁ POLICIE / SPOLKY A CÍRKVE

Zásahy JSDH Nové Strašecí
19. 10. 2009, 10:35 – Ruda, Rakovnická ulice – zasypaná osoba
Jednotka SDH Nové Strašecí byla
dne 19. 10. 2009 povolána KOIS
Kladno s technikou CAS 36 Volvo
FL6 k vyproštění osob, které zavalila
zemina při práci ve výkopu v obci
Ruda. Po příjezdu jednotky na místo byl proveden průzkum. Po domluvě s velitelem zásahu byla jednotka ponechána v záloze na místě
události. Po ukončení zásahu se
jednotka vrátila zpět na svoji základnu.
Zasahující jednotky + technika:
JSDH Nové Strašecí - CAS 36 Volvo
FL6
HZS Střed. kraje stanice Stochov CAS 24 Scania
10. 11. 2009, 17:25 – Rynholec,
Náměstí 1. máje – požár stodoly
Jednotka SDH Nové Strašecí byla
dne 10. 11. 2009 povolána KOIS
Kladno s technikou CAS 36 Volvo

FL6 a CAS 32 Tatra 148 k požáru stodoly do obce Rynholec. Po příjezdu
jednotky na místo byl proveden
průzkum. Po domluvě s velitelem
zásahu byla jednotka ponechána
v záloze na místě události. V průběhu zásahu byla jednotka s technikou CAS 36 Volvo FL6 na příkaz VZ
odeslána zpět na základnu. Druhé
vozidlo se vrátilo na základnu po likvidaci požáru.
Zasahující jednotky + technika:
JSDH Nové Strašecí - CAS 32 Tatra
148, CAS 36 Volvo FL6
HZS Střed. kraje stanice Stochov CAS 24 Scania
JSDH Lány – CAS 32 Tatra 148
JSDH Rynholec – CAS 20 Tatra 815
Terrno
HZS Střed. kraje stanice Kladno CAS 32 Tatra 815
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20. 11. 2009, 19:45 – Nové Strašecí, Křivoklátské sídliště 833 –
zatopené sklepní prostory
Jednotka SDH Nové Strašecí byla
dne 20. 11. 2009 povolána s technikou CAS 36 Volvo FL6 do Křivoklátského sídliště. Po příjezdu jednotky
na místo události byl proveden
průzkum, kterým byla zjištěna zatopená výměníková stanice ve sklepních prostorech panelového domu.
V době příjezdu JSDH byla stanice zatopena do výšky cca 60 cm.
Na odčerpání vody ze zatopeného prostoru bylo nasazeno jedno
plovoucí a jedno kalové čerpadlo.
Od každého čerpadla zasahující
jednotka vytvořila dopravní vedení B ven ze sklepa do kanalizační
sítě. Přibližně po hodině byla voda
odčerpána a po uložení TP zpět
do CAS se jednotka vrátila zpět
na svoji základnu.
Zasahující jednotky + technika:
JSDH Nové Strašecí - CAS 36 Volvo
FL6
23. 11. 2009, 10:00 – Nové Strašecí, Pecínov areál ČLUZ – požár
haly
Jednotka SDH Nové Strašecí byla
dne 23. 11. 2009 povolána s technikou CAS 36 Volvo FL6 a CAS 32 Tatra
148 k požáru v areálu podniku ČLUZ
Pecínově. Po příjezdu na místo zásahu byl proveden průzkum, velitel
jednotky se ohlásil veliteli zásahu,
který pověřil jednotku, aby v dýchací
technice vytvořila od připraveného
dopravního vedení s rozdělovačem
jeden proud C a provedla průzkum
a případnou záchranu osob z jedné
části haly, kde se nacházely opravárenské dílny a zaparkovaná vozidla.
Dvoučlenná skupina v této hale nalezla jednu zraněnou osobu a provedla její evakuaci mimo ohrožený
prostor. Další dvoučlenná skupina
byla v dýchací technice vyslána k záchraně zasahujícího příslušníka HZS,
kterého zavalila při průzkumu část
zdi. Ten byl po odhrabání sutiny
a poskytnutí první pomoci, pomocí
nosítek, evakuován mimo ohrožený
prostor. Po likvidaci požáru jednotka provedla odvětrání haly pomocí
přetlakového ventilátoru, sbalila
věcné prostředky a vrátila se zpět
na základnu.
Jednalo se o taktické cvičení jednotek PO.

Zasahující jednotky + technika:
JSDH Nové Strašecí - CAS 32 Tatra
148, CAS 36 Volvo FL6
HZS Střed. kraje stanice Stochov CAS 24 Scania
JSDH Rynholec – CAS 20 Tatra 815
Terrno
HZS Střed. kraje stanice Beroun –
OA Škoda Praktik Roomster
23. 11. 2009, 22:36 – Silnice Nové Strašecí – Mšec – odstranění
padlého stromu
Jednotka SDH Nové Strašecí byla
dne 23. 11. 2009 povolána s technikou CAS 36 Volvo FL6 a CAS 32
Tatra 148 k odstranění padlého
stromu na pozemní komunikaci vedoucí z Nového Strašecí
do Mšece. Po příjezdu jednotky
byla na místě zásahu přítomna
městská a státní policie, která řídila provoz. Byl proveden průzkum,
kterým bylo zjištěno, že strom padl přes celou pozemní komunika-

ci. Pomocí motorové řetězové pily
byl strom rozřezán a odstraněn.
Poté jednotka provedla úklid pozemní komunikace. Při návratu
zpět jednotka s technikou CAS 36
Volvo FL6 provedla monitoring
Nádražní ulice v Novém Strašecí kvůli případným popadaným
stromům. Žádný padlý strom zde
nebyl nalezen, a tak se jednotka
vrátila zpět na základnu.
Zasahující jednotky + technika:
JSDH Nové Strašecí - CAS 32 Tatra
148, CAS 36 Volvo FL6

Poděkování:
Dovolte mi, abych jako jednatel
SDH poděkoval Městskému úřadu v Novém Strašecí a všem, kteří nás podporují v naší činnosti.
Do roku 2010 přeji hodně štěstí,
zdraví a úspěchů.
Za SDH Nové Strašecí,
jednatel Josef Kořán

Městská policie
Dukelská 550, 271 01 Nové Strašecí
tel.: 602 395 312
E-mail: mestska.policie@novestraseci.cz

Dopravní nehody
Rynholec
K malé dopravní nehodě byli strážníci přivoláni dopoledne 18. 11. 2009.
Na místě bylo zjištěno, že řidič nevlastní řidičský průkaz, nemá doklady od vozidla a na vozidle jsou
registrační značky z jiného vozidla.
Muž byl zajištěn a věc byla na místě
předána Policii ČR.
K dopravní nehodě naproti „Armádě“ došlo odpoledne 20. 11. 2009.
Strážníci na místě společně s policisty prováděli usměrňování provozu
až do odstranění následků nehody.

Nové Strašecí
K dopravní nehodě, při níž došlo
naproti Penny Marketu, ke střetu
autobusu s osobním vozidlem,
přivolali odpoledne 26. 11. 2009
městské strážníky zasahující hasiči.
Strážníci na tomto místě usměrňovali silniční provoz až do příjezdu
Policie ČR a odstranění následků
nehody.

Řevničov

Školení JSDH Nové Strašecí
Dne 29. 11. 2009 proběhlo na stanici HZS Stochov školení členů
výjezdové jednotky, které bylo zaměřeno na zásahy při dopravních
nehodách. Školení bylo zahájeno
výkladem o poskytování první
pomoci, výjezdu jednotky k události a taktice zásahu u dopravní
nehody. Poté následovala ukázka
zásahového automobilu CAS 24
Scania. Dále se členové seznámili
s prací hydraulického vyprošťovacího zařízení Lucas a vyzkoušeli si
činnost vakuových nosítek. Následovala praktická ukázka postupu

u dopravní nehody s vyproštěním
zraněné osoby z havarovaného
vozidla. Po praktické ukázce se
hasiči přesunuli zpět do zasedací místnosti kde bylo probíráno
označování vozidel převážejících
nebezpečné chemikálie, navádění
vrtulníku k zásahu a třídění raněných na místě události.
Chtěl bych touto cestou poděkovat
stržm. Martinu Vondrovi a příslušníkům stanice Stochov za dobře
připravené školení jednotky a také
za poskytnuté zázemí.
Josef Kořán, jednatel

K dopravní nehodě dvou osobních
automobilů došlo poblíž odbočky
k Bucku dopoledne 28. 11. 2009.
Strážníci na žádost zasahujících hasičů usměrňovali silniční provoz až
do odstranění následků nehody.

Časté krádeže
v Penny Marketu
Nové Strašecí
Další krádež zboží v Penny Marketu odhalila ostraha prodejny
odpoledne 19. 11. 2009. Pachateli
byla uložena přiměřená bloková pokuta. K další krádeži došlo
večer 29. 11. 2009. Přivolaní strážníci i tentokrát věc projednali
pokutou v blokovém řízení. Zatím
poslední krádež v této provozovně byla odhalena ostrahou odpoledne 7. 12. 2009, postup strážníků byl stejný – tedy další bloková
pokuta.

Strážníci poskytli
první pomoc
Nové Strašecí
Dopoledne 22. 11. 2009 bylo
hlídce MěP oznámeno, že v Penny Marketu opilý muž obtěžuje
zákazníky. Strážníci na místě
zjistili, že muž není pod vlivem
alkoholu, ale má zřejmě malou
mozkovou příhodu. Poskytli mu
první pomoc a přivolali rychlou
záchrannou službu, která muže ošetřila a odvezla do nemocnice.

Znečištěná
komunikace
Lány

Upadla a poranila se
Rynholec
Těsně před půlnocí 20. 11. 2009
byla hlídkou MěP v ulici V Brance
zjištěna ležící žena. Po zjištění, že
na místě upadla a zranila se, byla
přivolána rychlá záchranná služba,
která ženu převezla do nemocnice.
Novostrašecký měsíčník / leden 2010

Silně znečištěná vozovka mezi Slovankou a obcí Lány byla hlídce MěP
oznámena odpoledne 4. 12. 2009.
Po zjištění původce znečištění byla
vozovka neprodleně uklizena.

Martin Novák
vrchní strážník MěP

Předprodej vstupenek od 4. 1. 2010
ve Zlatnictví pí Lacinové,150 Kkč
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Novinky z Domova seniorů Nové Strašecí
Rekonstrukce, změny, opravy
Dne 2. listopadu byla zahájena rekonstrukce kuchyně, kde došlo
k výměně dlažby, obkladů stěn,

delna) 4. prosince. Jednalo se o náročný měsíc prací, skromnosti (vše
se odehrávalo za plného provozu)
a statečnosti seniorů i personálu.

elektrických a plynových rozvodů,
vodního řadu a doplnění o nové
vybavení. Zároveň s kuchyní se vylepšovala jídelna o nové obložení
stěn, výdejní okénka a celkovou
úpravu. Ve všech prostorách staré
budovy byly vyměněny dveře, včet-

Velkou pomocí pro nás byla náhrada kuchyně, kterou se na měsíc
výtečných obědů stala restaurace
Sportka. Tímto bychom chtěli poděkovat panu Bohuslavu Widemannovi, panu Karlu Kindlovi a dalším
pracovníkům restaurace za pomoc.

ně původních „lítaček“ ve vstupním
vestibulu. Rekonstrukce byla dokončena 3. prosince a seniorům
slavnostně předána (kuchyně i jí-

Obědy do domova dováželi celý
měsíc včetně sobot a nedělí.
Celková
rekonstrukce
stála
457.000 Kč. Domov dostal od zři-

Obec baráčníků Černá Ves Nové Strašecí
zve na

Valné zasedání
10. ledna 2010 od 13.00 hod. v Baráčnické rychtě
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Taneční soubor Klobouček
zovatele – krajského úřadu investiční prostředky ve výši 300.000 Kč,
zbývající část domov uhradil ze
svého rozpočtu.
Slavnostního předávání kuchyně
a jídelny seniorům se od samého
začátku zúčastnil i pan senátor
Marcel Chládek, který si s klienty
symbolicky připil šampaňským vínem na zdraví a další vylepšování
domova. Při této příležitosti došlo
i na sázku, která byla uzavřena mezi
některými obyvateli domova a panem senátorem v lednu letošního
roku v průběhu 1. seniorského plesu. Tehdy pan senátor slíbil sehnat
investice na přístavbu domova.
A vyhrál. Krajský úřad vyčlenil částku 13 milionů korun na postavení
domova pro osoby se zvláštním režimem se specializací na Alzheimerovu nemoc nebo senilní demenci.
Další investiční akcí byla rekonstrukce jedné z kluboven
na dvoulůžkový pokoj se sociálním zařízením, sprchovým koutem
a kuchyňkou, kterou nyní využívají seniorky s potřebou většího
prostoru k samostatnému pohybu. Rekonstrukce stála 87.000 Kč
a byla ﬁnancována z prostředků
domova.
Neméně důležitá je i instalace
takzvaného „tísňového volání“,
signalizace jak ji známe ze zdravotnických zařízení. Signalizační systém je instalován v celém domově,
ve všech pokojích a koupelnách.
Každý klient má své tlačítko k přivolání pomoci v případě potřeby.
Akce byla ﬁnancována z prostředků
domova.
Velkou investicí, rovněž od zřizovatele je částka 2.325.000 Kč
na novou fasádu na staré budově,
která se bude realizovat už v tomto
měsíci a bude pokračovat podle
rozmarů počasí. V jarních měsících
bude domov oblečen do nového
kabátu.
V průběhu prosince byla dokončena také oprava dlažby chodby
ve staré budově. Staré „školní“ dlaždičky nahradila pěkná, moderní
dlažba hrazená z prostředků domova.
Tím už i samotný vstup do domova
začíná být příjemným prožitkem.
Během měsíce prosince bylo také
vyměněno 15 lůžek, z nichž 10 je
vybaveno hrazdičkou, zábranami,

nočními stolky a všechny pohodlnými matracemi.
Výbava pokojů byla doplněna novými poličkami na knihy.
Společenský život v domově
Slavnostní zahájení provozu kuchyně pokračovalo odpolední zábavou s Mikulášem, hudbou Petra
a Ládi, tancem a výborným rautem.
Odpoledne bylo velmi příjemné
a zakončila je naše stálá „Ta naše
písnička česká“.

V letošním školním roce čítá soubor Klobouček 28 členů z toho 3
chlapce. Každé pondělí se schází
přípravka mladších dětí, a přestože
přijímáme děti školního věku, v letošním roce jsme udělali výjimku
a přijali i 4 pětileté holčičky. Starší
a pokročilejší děti souboru se pak
schází každý čtvrtek.
S touto sestavou dětí jsme začali
4. září 2009 a hned jsme provedli
výběr děvčat a přípravu tanečků
pro „12. Mistrovství České republiky v dětském country tancování“
konaném v Sokolově. Odstartovali
jsme tím starosti, zodpovědnost,
důslednost, píli, ale také radost,
nadšení a očekávání jak pro vedoucí, tak i pro děti. Bylo zapotřebí
mnoho papírování, shánění peněz,
kostýmů a vyřizování.
Je těžké si představit, jak se ostatní
soubory letos budou prezentovat.
Všechny soubory se musí držet stanovených pravidel pro tuto soutěž,
a pak záleží na porotě, jak vše bude
hodnotit, co jí zaujme a k čemu se
přikloní .
Zvolit tu správnou hudbu, upoutat
nápadem, choreograﬁí, odpovídajícím kostýmem a zaujmout tak
porotu je po více jak 25-ti letech
country tancování v České republice stále větší oříšek.
Do kategorie „Line dance“ jsme
vybrali hudbu z kolekce „Country

hits US“, což je moderní americká
country hudba. Velice pečlivě jsme
však uvažovali o výběru hudby pro
nově otevřenou kategorii letošního
ročníku a to „Moderní country tance“. Po dlouhém zvažování a s kolektivním souhlasem jsme vybrali
skladbu od kapely „Hradní duo“
z Rakovníka. Choreograﬁi připravila
a s děvčaty nacvičila slečna Nikola
Jurgovská, která je velkou posilou
souboru Klobouček.
Třetí taneček je zařazen do kategorie „Country show“. Hudbu jsem
vybrala osobně a je také z kolekce
„Country hits US“.
Když jsme měli jasno, s čím se budeme prezentovat na letošním mistrovství, začali jsme pilně trénovat.
Scházeli jsme se o sobotách, a nebo
jsme přípravě věnovali celý víkend,
a to se pak tančilo od rána do noci.
Bylo to pro nás velmi náročné a bez
skvělých dětí, které v souboru máme, bychom to nezvládli.
Často slýchávám názory, jestli by
nebylo lepší, se raději scházet a tancovat jen tak pro radost. Já jsem
přesvědčena, že to za tu nádheru
a atmosféru přímo na místě setkání stojí. Někdy se pláče, když se
zrovna nezadaří, jindy se radujeme,
je-li úspěch. V letošním roce na jaře jsme se zúčastnili „ Celostátního
setkání 2009“ v Táboře a dostalo se
nám vyjádření paní porotkyně, která

nám řekla: „Znám Klobouček od samého začátku a leccos jsem s vámi
prožila. Měli jste období úspěchu
i neúspěchu, ale hlavně jste to nikdy nevzdali. Nyní vidím ve tvářích
vašich dětí báječný projev, radost
z tance a elán. Držím vám palce
do budoucna, věřím ve vás a mám
z vás radost“.
Dne 16. 11. 2009 týden před soutěží, kdy bylo vše nacvičeno, zaplaceno a přihlášeno, došla nepříznivá zpráva. Hygienická stanice
Sokolov důrazně doporučila zrušení celé soutěže z důvodu velké
nemocnosti v kraji v souvislosti

s chřipkovou epidemií. Ještě nikdy
jsme nic takového nezažili. Po zvážení celé situace a obav rodičů
o zdraví svých dětí to bylo nejlepší
řešení.
12. Mistrovství České republiky
v dětském country tancování se tak
odložilo na květen 2010, a tak se už
nyní těšíme do Sokolova.
Velké poděkování patří Městskému
úřadu v Novém Strašecí, DDM v Rakovníku, paní Jitce Samšukové, Českým lupkovým závodům v Novém
Strašecí a rodičům za podporu.
Naděžda Jurgovská
vedoucí souboru Klobouček

Zleva: E. Kuchyňková, K. Červinková, A. Sattlerová, N. Jurgovská, M. Jelínková,
K. Štěpánková, K. Mrnková

Mikulášská diskotéka Na Růžku
V pecínovské hospodě Na Růžku se
v neděli odpoledne (6. 12.) konala
mikulášská diskotéka pro děti. Sál se
zaplnil malými i většími čertíky, Mikuláši, andílky a dalšími karnevalovými bytůstkami, které mezi sebou

soupeřily v hravých soutěžích a vesele tancovaly. Občanské sdružení
Přátelé Pecínova pro děti rovněž připravilo bohatou mikulášskou nadílku. Navzdory listopadovému počasí
Na Růžku panovala rozverná nálada.

2. seniorský ples – se uskuteční
dne 29. ledna v prostorách domova. Ke zpěvu a tanci bude hrát
kapela Petra Štáfka.
Svoji účast přislíbili senátor
PhDr. Marcel Chládek, Mgr. Zuzana
Jentsche Stöcklová - radní pro sociální oblast, MUDr. David Grüntal
- vedoucí odboru sociálních věcí
krajského úřadu, ředitel a klienti
Domova Kolešovice a Domova
Zavidov a samozřejmě obyvatelé
našeho domova.
Mgr. Miluše Jůnová
ředitelka
Novostrašecký měsíčník / leden 2010
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Svátek Tří králů
Západní křesťanství si připomíná
památku sv. Tří králů dne 6. ledna, tedy o Epifanii. Východní církve vzpomínají na příchod mudrců
do Betléma o svátku Narození Páně
dne 25. prosince. V západokřesťanském světě byl kdysi Tříkrálový den
poslední příležitostí k vánočnímu
koledování. Vánoční okruh se uzavřel hned o první následující neděli.
Oslava Narození Krista skončila a začalo liturgické mezidobí, připravující
věřící na největší křesťanský svátek
- Velikonoce (data velikonočních
svátků bývají v západokřesťanských
kostelech ohlašována o svátku sv.
Tří králů při bohoslužbě po evangeliu). Pro pravoslavné věřící však
Vánoce 6. lednem teprve začínají.
Ve východní liturgii na tento den
připadá svátek Zjevení Páně (Epifaneia), který se slaví jako původní
svátek Ježíšova zjevení se světu a je
nejdůležitějším vánočním svátkem
pravoslavné církve.
V našich zemích převládala volná
interpretace arménské verze apokryfů z 8. století a královský původ
mudrců se nezpochybňoval. Nejstarší muž byl nejčastěji nazýván
Melkon, Mechior či Melichar,
prostřední Balthazar, Belsazar
nebo Balzar. Oba měli bílou pleť.
Jako nejmladší král byl zobrazován
Caspar neboli Kašpar. Od 14. století se na obrazech objevoval jako
urostlý muž tmavé pleti. Ikonograﬁcké zobrazení třech králů však nebylo v českých zemích, podobně jako i v ostatních evropských státech,
zcela jednotné a podoba Baltazara,
Melichara a Kašpara se měnila během staletí. Dnes je za nejstaršího
z králů většinou vydáván Kašpar
a černou tváří se pyšní Baltazar.
Svátek Tří králů byl Jednou z nejoblíbenějších lidových oslav. Již
ve středověku chodili o Tříkrálovém dni chlapci s hvězdou a zpívali náboženské písně s vánoční
tématikou. V německých zemích je
tento zvyk stále živý a chlapcům se
přezdívá hvězdní zpěváčci. V předvečer svátku se v některých krajích
věštila délka života. Všichni členové
domácnosti zapálili s první večerní
hvězdou stejně vysoké a silné svíce
a nechali je pomalu hořet. Komu
svíce dohořela jako první, toho si
Morana (smrt) odvedla podle pověry nejdříve. Když dým z voskovice
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Bohoslužby ve vánočním oktávu:
stoupal vzhůru a plamínek byl jasný
a čistý, dostal se její majitel po smrti
do nebe. Pokud svíce prskala, plamen byl nerovný a dým směřoval
k zemi, čekalo na nešťastníka peklo.
Podobně jako o Štědrém večeru se
i na Tři krále lilo olovo a pouštěly se
lodičky ze skořápek vlašských ořechů se zapálenými svíčkami. Mladá
děvčata se ještě před východem
slunce omývala sněhem, aby měla
v novém roce pleť čistou a bílou
jako Panna Marie. Tříkrálový večer
byl zkrátka večerem kouzelným. Ne
nadarmo mělo slavné Shakespearovo drama Večer tříkrálový původní
název Cokoliv chcete a jeho kořeny
sahají do dob předkřesťanských.
Ve starověku se na počátku nového roku slavil svátek boha Eona
(též Arona), jehož kult byl spojen
s vodou. Křesťané si o 6. lednu připomínali zázračnou novozákonní
proměnu vody ve víno na svatbě
v Káni Galilejské a křest Krista. Není
divu, že řada lidových pověr byla
o tomto dni spojena s vodou. Pevné
zdraví si prý mohl zajistit každý, kdo
měl odvahu se o svátku sv. Tří králů
na okamžik ponořit do ledové vody potůčku nebo řeky. Od stonání
měla pomáhat v kostele posvěcená tříkrálová voda vypitá nalačno.
Od konce středověku je v západní
Evropě v pramenech doložen obyčej žehnání vody, soli, křídy a kadidla
a následné žehnání obydlí s jejich
pomocí. Byla s ním spojena magická
zaklínání na ochranu domu. V době,
kdy ještě platil juliánský kalendář,
mohl počátek nového roku připadnout i na 5. nebo 6. leden. Je možné,
že žehnání křesťanských příbytků
o svátku Tří králů vzniklo jako ohlas
starodávných pohanských oslav
a zvyky s ním spojené jsou odrazem
víry v moc kouzelných zaklínání,
chránících domov před zlobou pohanských démonů. Nad dveře se
o svátku sv. Tří králů psala svěcenou
křídou písmena. Od dob třicetileté
války obcházel na Tři krále všechny
domy ve vesnici kněz doprovázený
ministranty, kostelníkem, učitelem
a žáky. Kněz se modlil a vykuřoval
dům kadidlem nebo kropil světnice svěcenou vodou, ostatní zpívali.
Na dveře či okenní rám napsal kněz
svěcenou křídou velká písmena
K(C) + M + B a příslušný letopočet.
P. Mariusz Walczak

2010
(Svátek Matky Boží, Panny Marie, Nový rok) pátek
1. 1.
8.00
kostel sv. Kateřiny Alexandrijské ve Mšeci
1. 1.
9.30
kostel Narození P. Marie v Novém Strašecí
1. 1. 15.00
kostel Nejsvětějšího Jména Ježíšova v Lánech
2. 1. 2010
2. 1. 2010
3. 1. 2010

Václav Horáček z této šance branku
nedal.

první sobota v měsíci: Nové Strašecí
- modlitba sv. růžence od 16.30 a po ní mše sv.
na faře v NS zdobení Tříkrálových perníčků
od 13.00 po celé odpoledne
(neděle) Mšec 8.00, Nové Strašecí 9.30, Lány 15.00

›››

Tříkrálová sbírka 2010
Tříkrálová sbírka 2010 proběhne
v Novém Strašecí v termínu od neděle 3. ledna do pondělí 11. ledna formou skupinek koledníků, kteří
budou v tomto období koledovat
v ulicích a na náměstí.
Skupinku tvoří zpravidla tři koledníci v dětském věku, převlečení
za bájné krále (mudrce z východu),
kteří se podle tradice přišli poklonit do Betléma novorozenému
Ježíškovi. Vedoucím skupinky musí
být dospělá osoba, vybavená průkazem koledníka. Skupinka chodí
od domu k domu nebo koleduje
v ulicích, přináší lidem radostnou
zvěst vánočních svátků, obdarovává je drobnou pozorností. Současně
koledníci prosí o ﬁnanční příspěvek

do úředně zapečetěné
válcovité kasičky, opatřené charitním logem.
Výtěžek Tříkrálové sbírky je tradičně určen především na pomoc
nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni
a dalším jinak sociálně potřebným
skupinám lidí a to zejména v regionech, kde se sbírka koná. Přibližně
desetina výnosu sbírky je určena
na humanitární pomoc do zahraničí. Koordinátorkou akce je paní
Iveta Černohorská, tel. 605702939
a Charita Česká Republika.
Více informací naleznete na webových stránkách: www.charita.cz
nebo www.nove-straseci.eu.
Iveta Černohorská

nělý. Nejvyšší počet branek, který
statistiky uvádějí, je 12. Dokázaly
je vstřelit Dobřany v sezoně 20042005 a pražské Kovo v sezoně
2007-2008.
Litoměřice dokázaly udržet bezbrankový stav necelých šest minut. Poté do jejich branky padal
jeden míček za druhým. První třetina skončila hrozivým výsledkem
7:1. Kdo předpovídal stejný vývoj
i v dalších třetinách, tedy výsledek 21:3, nebyl daleko od pravdy.
Statistiky utkání ukazují mnoho
zajímavého. Tak například: Nejkratší doba mezi dvěma brankami
domácích byla 5 sekund. Dvakrát
se Strašecí prosadilo osm vteřin
po předchozím gólu. Nejdelší dobu
neinkasovali hosté ve třetí třetině.

Míček ze sítě nevyndavali po dobu
necelých devíti minut. Milan Sýkora dal osm branek a přidal k nim
ještě čtyři asistence. Z posledních
šesti branek dal pět právě mistr
světa z Plzně. Nejspíše ho k tomu
vyhecovala motivace gólmana
Karla Šnobla, který za stavu 11:1
vyhlásil za dvaceti gólovou výhru
sud piva. Jediným útočníkem, který neskóroval, byl David Ryss. Václav Horáček dal gól lýtkem. René
Douša zaznamenal své dva první
góly v sezoně. Nestárnoucí veterán
Dan Daenemark nasázel podruhé
za sebou hattrick. Litoměřice daly
tři branky, což je vysoko nad jejich
dosavadním průměrem na zápas
(1,54 branky). Nové Strašecí dalo za
45 minut 20 branek, tedy tolik, kolik
daly Litoměřice v předchozích třinácti zápasech. Milan Sýkora zaznamenal v sezoně už 20 bodů a má
průměr 4 body na utkání. Ve třetí
třetině zápasu dalo Nové Strašecí
7 branek za 7 minut. Zápis o utkání
uvádí, že Nové Strašecí vystřelilo
na branku čtyřicetkrát, na každý
gól tedy potřebovalo dvě střely.
V první polovině základní části podávalo vedení Litoměřic inzerát, že

hledá střelce. Jaký inzerát se objeví
po debaklu v Novém Strašecí?
HBC Nové Strašecí – SHC Killers
Litoměřice 20:3 (7:1, 4:0, 9:2)
Branky: Sýkora 8, Daenemark 3,
Hošek 2, Lev 2, Douša 2, Průša, Petrus, Horáček.
Asistence: Sýkora 4, Kuna 3, Petrus
2, Průša 2, Ryss 2, Hošek 2, Douša,
Daenemark, Beznoska, Horáček,
Civáň.
Vyloučení: 0:4, navíc Průša (NS) 10
minut, využití: 2:0.
Střely na branku: 40:21
Diváci: 100.
Sestava NS: Šnobl (16. Horyna) –
Beznoska, Civáň, Kuna, Douša, Husák, Porcal – Horáček, Sýkora, Ryss
– Lev, Petrus – Průša, Daenemark,
Hošek. Trenér: Veselý.
Příští utkání bude jistě zcela jiné.
V posledním podzimní zápase
1. ČNHbL přivítá Nové Strašecí
ve šlágru kola rezervu Mostu, která vede tabulku. Nové Strašecí je
druhé a vzhledem k tomu, že Most
ztratil body proti Junglu, může jít
do čela, pokud vyhraje v normální
hrací době. Most vede o dva body.

Diváci uvidí s největší pravděpodobností i souboj mistrů světa. Novostrašecký Milan Sýkora nastoupí proti spoluhráči z plzeňského
šampionátu Slavomíru Švancarovi.
Utkání začíná v neděli 29. listopadu
ve 14:00.
Fery
foto Jiří Duchoň

A z této také ne.

Jediným útočníkem, který nedal
branku, byl David Ryss. Tuto šanci
neproměnil.

Litoměřičtí si z Kocourku odvezli
rekordních 20 gólů!
NOVÉ STRAŠECÍ – To tu ještě
nebylo. Hokejbalisté Nového
Strašecí nasázeli svému soupeři nevídaných dvacet branek.
Neškodné Litoměřice zaostávaly úplně ve všem a domácí si
s chutí zastříleli. Hlavní měrou se
na debaklu podílel Milan Sýkora,
autor osmi gólů.
Fraška. Scénář jako ze soutěže
mladších žáků. Na jedné straně
silný tým domácích, na druhé
straně odevzdaný soupeř, který
jen vyndává jeden míček z branky
za druhým. Většina vhazování je
ve středovém kruhu a zapisovatelka nestíhá psát gólové zápisy domácích. Takový obrázek se naskytl

divákům, kteří se přišli podívat
na 14. kolo 1. ČNHbL do Kocourek
Arény.
Výsledek, který v takové soutěži, jakou je druhá nejvyšší v republice, nemá obdoby. Podle
archivu výsledků na hokejbal.cz
je výkon Nového Strašecí ojedi-

Nestárnoucí Daenemark dává svůj
druhý gól.

Radost v podobě počítání do dvaceti si hráči Nového Strašecí neodpustili.
Typický obrázek ze zápasu. Nápřah Milana Sýkory skončil gólem celkem osmkrát.

›››

I když se ocitl Dan Daenemark někdy na kolenou, podruhé za sebou zaznamenal
hattrick.

Novostrašecký měsíčník / leden 2010

Zápis o utkání. Do zaplnění kolonky pro branky domácích chyběla jedna branka
(vlevo).
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Hokejbalisté Nového Strašecí přezimují na prvním místě
NOVÉ STRAŠECÍ - Podzimní
část je u konce a Nové Strašecí
ji zakončilo výhrou nad dosud
neporaženou rezervou Mostu.
Středočeši porazili soupeře posíleného o hráče z extraligy 3:1
a vystřídali ho v čele tabulky.

Novostrašečtí poté byli zatlačeni
do defenzívy. Hlavním důvodem
byly zbytečné útočné fauly. Most
měl ale převahu spíše územní, větší
brankové příležitosti si nevytvořil.
Když už se mu to povedlo, Šnobl
byl na místě. Ve druhé třetině mělo

Milan Sýkora vyhrál buly, nahrál Ryssovi,...

Střely na branku: 27:17.
Diváci: 187.
Sestava NS: Šnobl - Duchoň, Kuna, Douša, Porcal, Husák - Horáček,
Sýkora, Ryss - Petrus, Lev, Pechanec
- Daenemark, Průša, Hošek. Trenér:
Veselý.

víkend, tedy 5. nebo 6. prosince. Až
bude termín zápasu 4. kola českého znám, bude uveřejněn na webu hokejbalistů Nového Strašecí.
(hbcns.bubakov.net)
Fery
foto Jiří Duchoň

Nové Strašecí tedy přezimuje
na prvním místě 1. ČNHbL s jednobodovým náskokem na Most.
Do deﬁnitivního konce podzimu
ale zbývá odehrát ještě jeden zápas
- pohárový. Do Kocourek Arény zavítá úřadující mistr České republiky,
KEB Kladno. O dni a začátku utkání
se jedná. Mělo by se odehrát tento

Vyrovnáno. Voženílek využil
přesilovku - 1:1.

Karel Průša se, ač faulovaný, probil přes obránce...

Hokejbalisté Nového Strašecí v sezoně 2009 - 2010

...který vrátil domácím vedení...
...a zavěsil pod víko - 3:1.

V zajímavé pozici se ocitl, po jednom ze soubojů, domácí obránce
Tomáš Duchoň.

Skvělý zápas viděla necelá dvoustovka diváků v Novém Strašecí. Domácí rozjásali tribuny už
po dvou minutách. V přesilovce
pálil Sýkora a jeho ránu si hosté
srazili do branky. Vyrovnáno však
bylo rychle. Most také využil početní výhodu po vyloučení Pechance,
když potrestal nedůrazné vyhození
Kuny. Partu z Kocourku dostal ale
zpět do vedení po minutě Ryss.
Sýkora vyhrál vhazování v útočném pásmu, oklamal svého soka
na buly, naservíroval míček Ryssovi a ten vrátil domácím vedení.
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Nové Strašecí několik šancí na zvýšení náskoku. Tu největší Sýkora.
Po faulu na Rysse neproměnil strašecký ostrostřelec nařízené trestné
střílení. Posila z áčka v brance hostí,
Pavel Brém, ho vychytal. Na průnik
Průši ve třetí patnáctiminutovce
ale už byl krátký. Strašecký útočník
se natlačil před branku a zblízka
zavěsil po víko. Nové Strašecí vedlo
3:1. V nervózním závěru plném vyloučení už si své vedení pohlídalo.
Spíše mohlo náskok navýšit. Neujala se rána Průši, ani vyložená šance
obránce Husáka. Po 45 minutách

atraktivního duelu se mohli hráči
Nového Strašecí začít radovat nejen z tříbodové výhry, ale i z posunu na první příčku - právě před rezervu Mostu. Výhra je o to cennější,
že Most byl posílen o 4 hráče z extraligy a zatím ani jednou neprohrál
v základní hrací době. Nové Strašecí porazilo Severočechy i podruhé
v sezoně. První zápas v mostecké

Tabulka po 15. kole

hale vyhráli svěřenci trenéra Veselého na nájezdy.
HBC Nové Strašecí - HBC Pento
Most "B"
branky: 2. Sýkora (Průša, Ryss), 8.
Ryss (Sýkora), 37. Průša (Daenemark) - 7. Voženílek (Lipert, Málek).
vyloučení: 8:9, navíc Hulín (M) 10
minut, využití: 1:1.

...a oba hráči se mohli radovat.

›››

1. HBC Nové Strašecí
2. HBC Pento Most B
3. SK Ďáblové Praha
4. TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec
5. Ježci Heřmanův Městec
6. HBC Alfa Pardubice
7. Jungle Fever Kladno
8. HC Jestřábi Přelouč
9. TJ Tatran Třemešná
10. HBC Hostivař
11. TJ Paramo Svítkov Stars Pardubice
12. SHC Killers Litoměřice

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

11
11
10
9
10
6
4
5
5
4
2
0

2
0
2
2
0
2
3
1
0
0
0
1

0
3
0
2
3
0
0
1
0
0
1
3

2
1
3
2
2
7
8
8
10
11
12
11

89:40
65:28
58:38
73:45
60:43
61:51
33:48
30:47
46:59
42:70
30:64
24:78

37
36
34
33
33
22
18
18
15
12
7
5

Pavel Brém kryl nájezd Milana Sýkory.

Čelo kanadského bodování Nového Strašecí

Petrus už se radoval z gólu, Brém ale míček ukryl ve výstroji.

1. Karel Průša
2. David Ryss
3. Milan Sýkora
4. Lukáš Lev
5. Lukáš Petrus
6. František Kuna
7. Dan Daenemark
8. Václav Horáček
9. Vojtěch Pechanec
10. Petr Hošek

body
24
24
22
19
19
14
13
10
9
8

Novostrašecký měsíčník / leden 2010

branky + asistence
13 + 11
11 + 13
13 + 9
12 + 7
6 + 13
5+9
8+5
2+8
4+5
3+5

zápasů
13
15
6
15
15
15
15
15
14
15

Nové Strašecí zakončilo podzimní část výhrou. Porazilo Most 3:1 a přezimuje na
prvním místě. Zleva Sýkora, Kuna, Průša, Duchoň.
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Strašecí vyřazeno po boji
NOVÉ STRAŠECÍ – Hokejbalisté
Nového Strašecí vypadli z Českého poháru ve 4. kole. Nad jejich
síly byl úřadující mistr ČR KEB
Kladno. Extraligový tým rozhodl
o své výhře v první třetině ranou
Dědiče. Po sympatickém výkonu
tak Nové Strašecí v domácím poháru končí po prohře 0:2.

Vyrovnaný zápas nabídlo 4. kolo
Českého poháru. Nové Strašecí bylo extraligovému sokovi vyrovnaným soupeřem a častokrát ho zatlačilo do hluboké defenzívy. Parta
z Kocourku ale nedokázala překonat výtečného Jirotku v brance
hostí, kteří nepřijeli v kompletní
sestavě a byli doplněni o hráče B

Jirotka v brance Kladna byl neprůstřelný, nepřekonal ho ani z této šance
Lukáš Lev.

mužstva. V úvodní třetině otevřeno
v přesilové hře skóre Kladno. Rána
Dědiče propadla Šnoblovi mezi tělem a rukou. Následné minuty nabídly vyrovnaný souboj. Zápas byl
ale čím dál více nervózní a některé
zákroky byly často za hranicí pravidel. Delegovaná dvojice rozhodčích neodpovídala kvalitě obou
týmů a tak značná část zápasu
byla jen otázkou, kdo dříve přijde
ke zranění. Ve druhé i třetí třetině
mělo Nové Strašecí více vyložených brankových příležitostí. Jirotka v brance hostí byl ale neomylný.
Neujaly se rány Sýkory, střely Rysse
ani dorážka Lva. V dobré příležitosti byl i Petrus, ale neproměnil. V závěru měli domácí tlak, ale branka
z něj nevzešla. Kladno upravilo
na konečných 0:2 až v závěrečné
power play zásluhou Topolánka.
Kladenští se tak v dalším kole Českého poháru mohou těšit na další regionální derby - proti Jungle

Fever. Pro Nové Strašecí podzimní
část sezony skončila. Zimní přípravu má trenér Veselý v plánu začít
po novém roce.
HBC Nové Strašecí - TJ HBC KEB
Kladno (0:1, 0:0, 0:1)
Branky: 9. Dědič (Ogurčák), 45. Topolánek (Hnízdil D.)
Vyloučení: 7:9, navíc Petrus a Horáček 10 min – Dědič 10 min.
Využití: 1:0, střely na branku: 33:30.
Diváci: 154.
Sestava NS: Šnobl – Duchoň, Kuna, Douša, Husák, Porcal – Horáček,
Ryss, Sýkora – Petrus, Lev, Pechanec
– Hošek, Průša, Daenemark. Trenér
Veselý.
Trenér Veselý: „Podali jsme dobrý
výkon, škoda jen zbytečných vyloučení. Myslím, že jsme mohli dotáhnout zápas do vítězného konce,
i když jsme prohrávali.“
Fery
foto Jiří Duchoň

PRVOREPUBLIKOVÉ DĚNÍ V NOVÉM STRAŠECÍ 1918 – 1938
16. Stavební rozvoj a úpravy Nového Strašecí prováděné městem
V roce 1919 se ve městě projevil
nedostatek vody, což oživilo zájem
občanů o vybudování vodovodu,
ale uvažovalo se i o dalších možnostech. Byla zaslána žádost zemědělské radě do Prahy s prosbou,
aby do města bezplatně poslala
znalce, který by prohlédl místo,
kde má vodovod stát. Zemědělská
rada byla ochotná příslušné plány
zdarma vypracovat. Dne 7. dubna
1919 uskutečnil znalec zemědělské
rady a vrchní stavební rada Ort šetření v lese „Libinná“, se závěrem, že
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místní prameny mají dostatek vody
a zaručí stálost vodovodu pro zdejší
město na dobu delší než třicet let.
Spotřeba vody ve městě byla značná, a proto obecní zastupitelstvo
dalo povolení ke stavbě vodovodu.
Pecínov se hodlal od Nového Strašecí osamostatnit, a tak byl přijat
návrh Bohumila Dvořáka, aby byl
vypracován samostatný rozpočet
vodovodu pro město Nové Strašecí
a samostatný pro Pecínov. K rozdělení na dvě samostatné obce došlo
11. února 1924, popud k rozdělení

vzešel od zástupců rady Pecínova,
obecní zastupitelstvo města s tím
nesouhlasilo.
Městu se podařilo od Jana Schwarzenberga, majitele lesa „Libiny“, získat povolení ke stavbě vodovodu.
Ovšem se stavbou se hned nezačalo. V roce 1923 obecní zastupitelstvo projednávalo otázku stavby
vodovodu, na jehož deﬁnitivním
zřízení se dohodli na obecní schůzi
28. ledna 1922. Během jednání bylo
připomenuto, že nyní může město
získat již pouze čtyřicet pět procent
státní dotace a přitom dříve to mohlo být až šedesát procent. Zastupitelstvo odhlasovalo zadání stavby
vodovodu ﬁrmě Antonín Kunz Hranice a zároveň dle návrhu Františka
Grűnera došlo ze zadání projektu
k vyloučení stavby strojního zařízení a tato zakázka byla zadána ﬁrmě
Janka a spol. v Radotíně.
V dubnu 1927 byla projednávána
rentabilita lesů, které se mají koupit, k čemuž byl potřeba znalecký posudek. Za znalce byl vybrán
Dr. Ing. Ševčík. Město pověřilo Františka Frolíka a Františka Svatoše, aby
projednali koupi lesů od panství

(2. část)
Mšec a Křivoklát. Bylo nutno vyjednávat s Janem Schwarzenbergem
a Maxem Egonem Fűrstenbergem.
Obecní zastupitelstvo se 20. července 1927 rozhodlo vzít si komunální
půjčku ve výši 2,6 mil. korun. Problém nastal, když došlo ke kácení
lesů v Libni, jelikož zde bylo kácení
zakázáno, zastupitele zajímalo, kam
jdou peníze za vytěžené dřevo. František Frolík jim sdělil, že zálohy sám
vyplácí hajným a přibral si k sobě
na pomoc pana Jůnu ze Slovanky.
Po tomto incidentu byla plná moc
Františka Frolíka a Františka Svatoše
z 10. srpna 1926 zrušena. Ovšem
bylo nutné koupi lesů pro město
dovést ke zdárnému konci, proto
novou plnou moc k vyjednávání
dne 16. srpna 1927 získali Antonín
Bomba, Rudolf Fišer a Josef Kochmann, zároveň bylo podáno trestní oznámení na Františka Frolíka.
V témže roce zastupitelé řešili i další
otázku ohledně lesů. Rozhodovali se, zda má na nich město samo
hospodařit nebo je propachtovat,
neboť stále kolovaly zvěsti o tom,
že lesy byly slíbeny panu Jůnovi ze
Slovanky.
›››

Ani na počátku třicátých let nebyla otázka ohledně lesů vyřešena.
Po rozmluvě s Maxem Egonem
Fűrstenbergem získali zástupci
města dojem, že státní pozemkový
úřad lesy zakoupené městem ani
nezabral, tím méně zaplatil. Zastupitelstvo proto dalo státnímu pozemkovému úřadu poslední lhůtu,
ve které požádalo, aby k 1. lednu
1931 byly lesy předány městu, aby
se již záležitosti ohledně lesů zbytečně neprodlužovaly.
V září 1932 požádalo obecní zastupitelstvo Ministerstvo vnitra,
aby zrušilo koupi lesů od panství
Mšec Janem Jůnou ze Slovanky,
protože k tomu došlo nezákonným
způsobem, jelikož správní komise
města Nového Strašecí přestoupila
své pravomoci. Jaroslav Beznoska
poukazoval na fakt, že zastupitelé
nevědí, jak se Jůna k lesům dostal,
nemají potřebné informace ohledně vybudování vodovodu a na jednání, na které byl pan Jůna pozván,
se nedostavil.
Dne 9. listopadu 1932 jednalo obecní zastupitelstvo o uzavření půjčky
2,655 mil. korun na provedení kanalizace, vodovodu, regulačního
plánu a dláždění. Ing. Ladislav Koňas s uzavřením tak vysoké půjčky
nesouhlasil a navrhoval ohledně
dláždění silnic ve městě vyjednat
u Okresního úřadu ve Slaném co
největší ﬁnanční podporu, a prosazoval uzavření půjčky na tři sta
padesát tisíc korun. O stavbě vodovodu bylo potřeba jednat vlastně od začátku, neboť lesy koupil
Jan Jůna a prameny v Libni tudíž
město nemělo jisté. A pokud se kanalizace týkalo, nebyl zatím hotový plán realizace, proto Ing. Koňas
trval na tom, že plánovaná půjčka
je příliš vysoká. Jaroslav Beznoska
trval na nutnosti vybudování kanalizace a přiklonil se k půjčce aspoň
ve výši milion korun. Josef Kubík
se přiklonil k názoru pana Koňase,
aby byla uzavřena půjčka na tři sta
padesát tisíc korun. Alois Černý
podotýkal, že vzhledem ke značné nezaměstnanosti byl obnos
navrhovaný Koňasem nízký a podle jeho názoru bylo nutné zvýšení
úvěru. Bylo patrné, že názory jednotlivých zastupitelů se ohledně
výšky úvěru odlišovaly, proto Karel
Truxa navrhl hlasovat o uzavření
půjčky ve výši tři sta padesát tisíc
korun, tento návrh byl přijat. PozNovostrašecký měsíčník / leden 2010

ději zastupitelstvo na své dubnové
schůzi v roce 1933 odsouhlasilo
na návrh Leopolda Broumského
uzavření úvěru ve výši 1,7 milionu korun, který by obec využila
na stavbu vodovodu.
Ovšem stále se ve výstavbě vodovodu nepokročilo. Městská rada dle
usnesení ze dne 25. května 1937
doporučila vystavění vodovodu
a kanalizace ve zdejším městě, vybudování obou považovala za velmi nutné. Poukázala na případ
požáru stodol Františka Andráška
a Antonína Stříbrného, kdy nedostatek vody byl prokazatelný. Avšak
městská rada neupozorňovala pouze na nedostatek vody v případě
požáru, ale požadovala výstavbu
vodovodu i ze zdravotních důvodů,
aby byl ve městě zdroj pitné vody.
Připomněla, že bylo možné získat
příspěvek na stavbu od státu, Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva sociální péče. Stejně naléhavá
byla i potřeba vybudovat kanalizaci, její nutnost se vždy více projevila
při větším množství srážek.
Zastupitelstvo města se na své
schůzi dne 10. června 1937 odhlasovalo stavbu vodovodu. Zmocnilo městskou radu, aby vykonala
přípravné práce na vodovod, včetně opatření projektu a provedení subsekvenčního řízení, ovšem
s výhradou, že o samotném zadání
stavby rozhodne obecní zastupitelstvo. Na základě tohoto zmocnění provedla městská rada část
přípravných prací, jejichž realizaci
předložila zastupitelstvu ke schválení na jeho schůzi 25. listopadu
téhož roku. V rámci šetření vedeného městskou radou bylo upozorněno na nedostatek vhodné
pitné a užitkové vody, se kterým
se město potýká již delší čas. Dále
bylo poukázáno na dobrozdání geologického znalce, na situační poměry zdejšího města a dosavadní
způsob zásobování města vodou,
totiž využívání veřejných i soukromých studen, které v období sucha
pochopitelně vysychaly. Zpráva
z šetření nezapomněla ani na zcela
neuspokojivé podmínky ohledně
požárních zásob. Dále upozorňovala na skutečnost, že oproti roku
1921, kdy byla sledována spotřeba
vody a prováděné šetření ohledně
pramenné oblasti v Libni, se situace
města změnila. Město se rozrostlo
a tím úměrně vzrostla i spotřeba

vody, denní spotřeba byla v roce
1937 dvě stě dvanáct tisíc pět set
litrů, do budoucna se počítalo ještě se zvýšením stávající spotřeby
o dvacet procent. Proto ani prameny v Libni nemohly uspokojit
potřeby města, jejich vydatnost
činila průměrně 1,7 litru za vteřinu,
avšak současným podmínkách odpovídalo průměrné množství 2,45
litru za vteřinu a do budoucna se
muselo počítat s možným nárůstem na tři litry za vteřinu. Zástupce
zemského úřadu vykonal ve dnech
16. a 17. srpna 1937 nová měření
všech zdrojů, a z jeho zprávy bylo patrné, že žádný z měřených
zdrojů neprokazoval potřebnou
vydatnost. Zemský úřad doporučil
jako vhodná místa k vrtání oblast
na východ od Libně na dně údolí,
kde vystupují karbonské vrstvy. Bylo nezbytné provést šetření těchto
případných zdrojů, ale předem bylo
potřeba získat povolení od majitelů
pozemků k případnému deﬁnitivnímu vybudování vrtací studny s právem odběru vody a k zakoupení
potřebné části pozemku. Podle
výsledku vrtů se pak město mělo
deﬁnitivně rozhodnout, které ﬁr-

mě stavbu zadá. Sondovací práce
a provedení čerpacích pokusů bylo
zadáno ﬁrmě Ing. Jar. Matička v Praze Karlíně za 66 625 korun.
Otázka výstavby vodovodu byla
spjata s budováním kanalizace a tak
stejného dne, tedy 10. června 1937,
obecní zastupitelstvo také zmocnilo městskou radu, aby provedla přípravné práce pro odvodnění města. Na základě již zmíněného šetření
ze srpna 1937 zástupce zemského
úřadu ve své zprávě doporučil zřízení jednotné splachovací soustavy. Tou by veškeré splašky domovní i vody povrchové a podzemní
byly jednotnou sítí stok z obvodu
města odvedeny a po přečištění
vypuštěny do odpadu, popřípadě
v určitém období využity k zavlažování luk. Nové Strašecí se ucházelo
o podporu na stavbu kanalizace
z veřejných fondů. Vypracování projektu kanalizace města bylo zadáno
podobně jako v případě projektu
vodovodu pražské ﬁrmě Ing. Jar.
Matička za částku 32 290 korun.
V námi sledovaném období první
republiky se nepovedlo vodovod
ani kanalizaci realizovat.
Mgr. Eva Papežová
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Zůstane naše město zelené?
Nevím, jestli jste si toho také všimli
– neubývá v našem městě zeleně?
Myslím té vyšší, stromů a keřů. Já
jsem si to uvědomil po nedávném
pokácení dalších tří vzrostlých lip
v Nádražní ulici. Začal jsem proto
bádat ve své paměti a pro období
za minulých osm až deset let jsem
z ní vydoloval toto:
Zůstaňme v Nádražní. Tuším předloni se v ní vykácelo asi deset nemocných nebo jinak poškozených
lip, jednu letos v létě porazil vítr,
další tři byly pokáceny nedávno.
Kousek nad bývalým zahradnictvím byly poraženy nejméně tři,
podle vzhledu zdravé švestky,
po poslední je tam možná dosud
asi šedesát centimetrů vysoký
pahýl. V téže ulici a na přilehlém
náměstí 5. května zmizely staré
a nemocné hlohy. U okresního
domu byly odstraněny všechny
túje podél budovy a silně zredukovány živé ploty. V sousední ulici
Obětí okupace byly (až na dva?!)
vykáceny proschlé a houbou napadené jeřáby. Nejméně jeden
strom byl pokácen při rekonstrukci ulice Atriové, několik keřů padlo
za oběť parkovišti na začátku Jabloňové ulice. Ve Mšecké ulici bylo
vykáceno několik jabloní a u stříbrných smrků na kraji ulice byly
odříznuty špičky.
Na Šibeňáku došlo k vandalskému
zničení více než deseti asi čtyřicetiletých lip, při pěšině z Rabasovy
ulice na Palouček byla pokácena
rozčísnutá lípa. Podle mezer ve výsadbě tam tři nebo čtyři stromy
zmizely již dříve.
U školky v Šotkově ulici byl skácen
smrk poškozený větrem. Při úpravě areálu bývalého zimního stadionu byly vykáceny keře a stromy
podle potočního koryta. Nedávno
byl pokácen vzrostlý javor v horním rohu. U druhého sportoviště
v této lokalitě byly pokáceny staré
ovocné stromy a náletové dřeviny
ve svahu na jižní straně. Rovněž
staré ovocné stromy a keře byly vykáceny na pozemku vpravo
od uličky nad sportovním areálem.
Pod Fortnou zmizely všechny stromy z hráze rybníka, nedávno byl
odstraněn ořešák v zatáčce Tovární ulice, na další značně proschlý,
to zřejmě čeká co nejdříve.
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V centru města byly pokáceny tři
nebo čtyři proschlé lípy na Komenského náměstí, byla zredukována vzrostlá zeleň u školní
jídelny.
Citelný zásah postihl areál polikliniky. V souvislosti s výstavbou pečovatelského domu byly pokáceny tři vzrostlé topoly černé, které
jednak silně prosychaly, jednak
po odkvětu svým chmýřím nepříjemně zamořovaly okolí. U vstupu do areálu byly pokáceny dva
vzrostlé modříny pro napadení
hmyzem, v souvislosti s prodejem
bývalého plicního oddělení byly
pokáceny dva (nebo tři?) stříbrné
smrky, nový majitel navíc pokácel
pěkný a zdravý kaštan.
V ulici Čs. armády byly pokáceny nejméně dva vzrostlé stříbrné
smrky staré mezi třiceti a čtyřiceti
lety, údajně ohrožující sousední
domy. V parku u Isidora byl pokácen u bývalé autobusové zastávky starý, vykotlaný akát hrozící
pádem, v souvislosti s výstavbou
nové zastávky bylo pokáceno
několik původních hlohů a pruh
živého plotu. Při budování parkoviště v Texasu, na místě bývalého
SDZ a na jižní hranici tohoto areálu byla odstraněna náletová zeleň, kterou tvořila hlavně jasanová
mladina.
V přilehlé Křivoklátské ulici bylo
vykáceno několik hlohů, před hřbitovem byly poraženy staré jeřáby
a několik ovocných stromů, na samotném hřbitově většina hlohů.
A kácet se bude dál. Stromy stárnou, prosychají, jsou napadány
škůdci a chorobami, překážejí
stávající i připravované výsadbě.
Jejich stavu neprospěla jistě ani
rozsáhlá výstavba podzemních sítí která v minulých letech v jejich
blízkosti probíhala. Zřejmě nemocné jsou třeba dva z původně
tří jilmů v malém parčíku u pecínovského vodojemu, bude třeba
odstranit zbylé napadené jeřabiny
v ulici Obětí okupace, zásah bude nutný u topolů za garážemi
v Rakovnické, napadení houbou
se nevyhnulo ani některým lípám
u plotu technických služeb, přestárlá je skupina moruší u kostela,
bude třeba dokončit úpravy hřbitova, obávám se, že není konec ani
kácení v Nádražní ulici, zásah bu-

de nutný i v jinak pěkném parku
mezi Šotkovou ulicí a fotbalovým
stadionem (pamětníkům známý
pod názvem třešňovka), kde jsou
nejméně dva suché stromy a některým, již dříve zmrzačeným smrkům není co věřit. A jistě by se našly i další lokality nebo samostatné
stromy. Samostatnou kapitolou je
připravované vykácení stromů
a keřů na Komenského náměstí
a v ulicích kolem školy, o kterém
se zmíním podrobněji dále.
Všechno to kácení jistě bylo a bude z nějakého dobrého důvodu
nezbytné a určitě převážná část
byla a bude povolena ve smyslu
platných zákonů a podpořena
objednanými odbornými posudky. Co mě ale zaráží, je poměrně
nízký věk poražených stromů.
Jen u těch, které jsem uvedl výše
vychází průměrný věk něco přes
šedesát let, tedy méně než je průměrný věk člověka. Není to málo?
Vždyť třeba lípy se běžně dožívají v dobrém stavu sto padesáti
i dvou set let. Nekácí se tedy příliš?
Kácelo se samozřejmě i dříve, ale
řekl bych že s větším rozmyslem,
když už nebylo jiné řešení. Možná,
že to bylo i tím, že dříve nebyly
motorové pily a pokácet strom
který měl v průměru šedesát nebo osmdesát centimetrů dalo
podstatně větší námahu. Stromy
se častěji prořezávaly, řezné rány
ošetřovaly, rozštěpy se stahovaly
lany nebo třmeny (jak je možno
vidět pod Fortnou nebo v Nádražní), vyhnilá místa se čistila a často
vyplňovala třeba maltou, velké
dutiny i zdivem, řezy po velkých
větvích se překrývaly šindelovou
stříškou. Dalo to práci, ale pomáhalo to. A také to asi chtělo více
citu. Vždyť starý, vzrostlý a udržovaný strom byl pýchou usedlosti,
ulice i obce.
I ve městě a jeho okolí takové
stromy máme. Ať je to nádherný
dub na Kocourku, lípy a jasany
na Fortně nebo v parku u Isidora,
lípa u stochovské kapličky, řada
lip v Nádražní ulici, vzrostlé jilmy
a lípy u nádraží, lípa a červené
buky u domova důchodců, pěkný
červený buk, i když poznamenaný nedávným větším zásahem, je
i v zahradě domu u Bukové ulice,
vzrostlé vrby nedaleko od Rud-

ské pěšiny a jistě by se našly dominantní stromy další. Kolik asi
takovýchto stromů ze stávajících
a nově vysazovaných budou obdivovat naši potomci?
Ve městě se však jenom nekácelo.
Stromy a keře se samozřejmě také vysazovaly. A nebylo jich málo.
Za těch uvedených osm až deset
let odhaduji, že počet vysazených
stromů mohl výrazně překročit
i tři stovky. Kde ty všechny stromy
jsou?
Nejvíce se jich vysázelo kolem
cest v okolí města, třeba ke stochovské kapličce, při cestě mezi
viadukty na Rudské a u Pecínova,
při cestě vedoucí od pecínovského vodojemu k bývalému paraplíčku a v rekreačním lesíku pod
touto cestou. Zrovna tam se ale
výsadba moc nepovedla. Vysazené stromky byly ukryty v plastových tubusech a převážná většina
z nich to bohužel nepřežila. Mám
s tím i osobní smutnou zkušenost.
Předloni na podzim jsem ve třech
tubusech u cesty, v blízkosti informační tabule, zjistil známky života.
Tubusy jsem odstranil a objevily
se tři sazenice buku, vysoké asi
šedesát centimetrů. Jedna nepřečkala nadcházející zimu, dvě
na jaře bohatě obrazily. Letos v letě pracovníci technických služeb
v rámci vyžínky trávy podél cest
vyžnuli i je.
Bohužel i na ostatních místech
jsou ve výsadbě značné mezery.
Za dost jich mohou vandalové,
část stromů uschla. Mezery však
zůstaly. Podle jednotlivých lokalit
odhaduji jejich četnost na pět až
čtyřicet procent z provedené výsadby.
V zastavěné části města vypadá
výsadba skromněji, hlavně proto, že je roztříštěna do více míst.
Snad nejrozsáhlejší byla provedena v Nádražní ulici. Do původní
lipové aleje bylo doplněno kolem
padesáti sazenic lip, v její části
u okresního domu byly vysazeny
hlohy. Nevím, čím to je, ale z vysazených lip se má k světu asi pětina,
několik jich zřejmě závod o život
vzdalo, zbylé se snaží ale viditelně
je to stojí značné síly. U hlohů zase byly asi předčasně odstraněny
podpůrné kůly, několik jich je silně
nakloněných.
›››

V sousední ulici Obětí okupace
byla nová výsadba provedena
pouze zhruba z poloviny. Zatímco
v západní části vysazené stromky
jeřábu muk prosperují, několik
mladých jasanů ve východní části
působí dojmem, že se jedná o nechtěné děti pletoucí se parkujícím
automobilům.
Podobně jsou na tom i jasany vysazené v ulici Čs. armády, na zeleném
dělícím pásu. Několik jich již chybí,
zbývající působí většinou dojmem,
že pouze vegetují. Potíže má zřejmě i náhradní výsadba za pokácené jabloně v ulici Mšecké.
Kde je chyba? Jsou vybírány špatné
druhy, nevhodná velikost, nevhodné stanoviště, chyby při výsadbě,
nedostatečná péče po ní? Nevím,
asi od každého trochu, i když ta
nedostatečná následná péče má
jistě podíl značně veliký. Výsadba
ve městě působí dojmem, že nejpozději po půl roce se na ní prostě
zapomene a je ponechána svému
osudu.
Jsou tu ale i dobré příklady. Je
to například dokončená část revitalizace hřbitova, povedla se
rekonstrukce Tyršova náměstí,
která vhodně navazuje na Havlíčkovu ulici, dobře vypadají i městská sídliště, povedlo se vyčištění
městského pozemku na Kocourku
kde vynikl mohutný dub, stříbrný
smrk, ořešák i veliký lískový keř.
Provedená výsadba několika mladých stromů, i přes jeden uhynulý,
je vhodně doplňuje a přitom nechává široký prostor pro budoucí
vhodné využití pozemku. Místo
hlohů se dobře vyjímají kulové
formy javoru vysazené v Šotkově
ulici, u okresního domu, husitského kostela, proti školní jídelně nebo v rakovnickém sídlišti, celkem

dobře se daří i kulovým jasanům
v ulici Karlovarské. Povedla se i výsadba keřů u parkoviště prodejny
PENNY, i přes nepovedenou dosadbu vypadá celkem dobře i rekreační lesík na Šibeňáku, zvláště
pokud se provedou plánované
úpravy, odstraní suché, polosuché
a nakloněné stromy a bude dále
prováděna jeho údržba.
Nebývale rozsáhlé úpravy se připravují na Komenského náměstí
a ulicích kolem školního bloku.
Podle současně projednávané
studie zde bude vykáceno téměř
padesát stromů, prakticky všechny keře a zrušeny téměř všechny
trávníky. Nyní je na zhruba hektarové ploše náměstí něco přes 2000
m2 zelených ploch – tj. 20%, projednávaná studie je omezí na cca
600 m2 – tj. 6%. Zbytek - kamenná
nebo betonová dlažba. Místo 47
stromů určených k vykácení jich
má být vysazeno 79, kromě toho asi 100 ks keřů, ovšem místo
vzrostlých lip se bude jednat podle dosavadních zkušeností o dva až
třímetrové pruty, převážně hlohů,
kterých má být z celkové výsadby
rovných šedesát. Ty, i při řádném
ošetřování, nevytvoří korunku
schopnou zastínit lavičku déle
než na několik minut dříve než
za dvacet let. Vzhledem k tomu,
že většina stromů má být vysazena do „zahrádek“ o ploše cca do
10 m2, nedá se očekávat že stromy se budou i po těch dvaceti
letech dále vyvíjet a více košatět.
Už i proto, že kamenné okolí bude odrážet mnohem více tepla
a tím se zvýší i odpar vody, navíc
téměř všechna srážková voda bude odvedena místo ke stromům
do kanalizace. Takže jsme zřejmě
na hodně dlouhou dobu poslední

generace, která si mohla posezení ve stínu na náměstí vychutnat.
Bohužel, začne-li se opravdu tato
studie realizovat, letos to asi bylo naposled. Studie je schválena,
probíhá územní řízení a pracuje
se na zajištění ﬁnancí. Nevím, kolik
občanů jí takto poznalo a vyjádřilo
se k ní a pokud ano, jak jejich připomínky dopadly. Vedení města,
radě i většině zastupitelů se však
zřejmě líbí, ale opravdu takové náměstí chceme?
Ve městě je však kromě toho ještě
celá řada míst, kde by byla vysoká
zeleň vhodná, ale zatím tam chybí, nebo by se jí tam vešlo více.
Jenom namátkou: okolí prodejny
LIDL, kolem parkoviště a směrem
k Atriové ulici, parčík na náměstí 5.
května a trojúhelník u památníčku
před okresákem, svahy u sportovišť na Kocourku (kde by mohla
být doplněna i několika lavičkami, kout parku u Isidora na místě bývalé autobusové zastávky,
prostory u fotbalového stadionu,
zejména u nově vybudovaného
tréninkového hřiště, u tělocvičny
BIOS, zelené ostrůvky v Palackého
ulici, v ulicích Okružní a Čs. armády, východní část ulice 1. máje,
hráz fortenského rybníka a jistě by
se našly další. Dřeviny by se jistě
měly objevit i při konečných úpravách nově vznikajících ulic ve výstavbě rodinných domků na rovině Šibeňáku. Samozřejmě by se
měly doplnit mezery ve stávající
výsadbě.
Co říci na závěr? Se stromy a keři ve městě je to holt těžké. Překážejí parkování, jejich pyly vadí
alergikům, výsadba je nákladná,
následná péče pracná, stromy
po odkvětu shazují zbytky květů,
v létě a na podzim plody, násled-

ně i všechno listí. To navíc, kromě
nepořádku, ucpává odtokové
mříže a okapy. Vysoké stromy nepouštějí světlo do domů, kořeny
narušují vedlejší zpevněné plochy,
kanalizaci, zdivo jímek, někdy i základů, vadí kabelům, ztěžují zemní
práce, suché větve padají a ohrožují provoz a lidi. Keře se odspodu
vyholují což působí nevzhledně,
zachytává se v nich svinčík, který
se těžko dostává ven, živé ploty se
musí pravidelně zastřihovat. A co
za to dřeviny nabízejí? Jenom to,
že jsou hezké, zpestřují své okolí
a pobyt pod nimi nebo i v jejich
blízkosti je příjemný. Ale i to jen
tak sedm měsíců v roce. Je to málo nebo dost? Pravda, likvidují také
kysličník uhličitý a uvolňují kyslík,
zlepšují mikroklima snížením letních teplot a zvýšením vlhkosti
vzduchu, zachycují prach a těžké kovy ze zplodin hoření, ale to
bychom asi uměli zařídit i jinak,
Potřebujeme je tedy? Nestačily
by jenom trávníky které stačí čtyřikrát nebo pětkrát za rok posekat
a občas pokropit? A asfaltové,
betonové nebo kamenné plochy
nepotřebují ani to. Co na to vy,
strašečtí?

organismy, které jsou proměnlivé
jak během jednoho vegetačního
období tak během svého životního cyklu. A tím jak rostou, vyvíjí se,
plodí a odumírají, dokazují, že jsou
živé. A z toho plyne jejich krása.
Využívejme více jako prvek krásy
jejich proměnlivosti, kterou nám
přinášejí. Proměnlivosti v růstu,
proměnlivosti ve struktuře, v barvě, ve vůni. Nechme se unášet
strukturálními zázraky, které nám

dřeviny poskytují. Vlídný stín. Střídání světla a stínu. Hloubka prostoru. Rytmizace prostoru. Pozadí.
Podhledy pod korunami stromů.
A jistě je toho mnohem více.
Pro rozvoj zelených ploch a zeleně
v intravilánu města je velmi důležitá jasná a ucelená koncepce zeleně, která řeší zeleň v intravilánu
sídla jako v prostoru spojitý a logicky uspořádaný systém zelených
ploch s vazbami na okolní krajinu.

PS: tento článek si nedělá nárok
na přesný výčet toho či onoho nebo
na nějaký návod, jak dál. Je to jen
pokus o souhrnný pohled z trochu
jiné strany na stav a možné vyhlídky
zeleně v našem městě. Jak jsem uvedl v úvodu, čerpám ze své paměti
(a ta jistě není dokonalá) a z pozorování dění ve městě. Nejsem všude
denně a řada věcí mi mohla samozřejmě i uniknout. Vezměte to, prosím, na vědomí a pokud jsem něco
pominul, nemějte mi to za zlé.
Václav Hájek

O zelené město by nám mělo jít především
Zeleň patří k nezbytné součásti vnitřních prostorů městských sídel. V procesu plánování a navrhování městských interiérů to už není
jen beztvará výplň hluchých míst,
kterou nemají architekti a územní
plánovači zcela pod kontrolou.
Čím dál více architektů vnímá zeleň jako nezbytný přídavek dobré
architektury. Cesta je však bohužel k tomuto poznání někdy více
než dlouhá. Je to možná proto, že
Novostrašecký měsíčník / leden 2010

mnozí stále neumí krásu zeleně
ocenit. Tím důvodem může být
třeba i to, že se hotové zelené plochy za lidský život nedočkáme. Zeleň roste pomalu a lidé jsou netrpěliví. Je potřeba se naučit vnímat
zeleň jednak jako architektonický
prvek, který může být doplňkem
prostoru, dominantním prvkem
prostoru nebo i celou jeho architekturou, ale také je potřeba naučit
se vnímat zeleň jako konkrétní živé
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Město Nové Strašecí tyto podklady
již má. Proto, aby tato dokumentace měla opravdu vliv ať už na stávající, nově utvářené nebo obnovované plochy zeleně, musí sahat
její podrobnost od celoměstského
systémového charakteru ke konkrétnímu použití jednotlivých taxonů na těch kterých lokalitách.
Včetně velikosti vysazovaných
výpěstků. Použití rostlin a navrhovaná druhová skladba přitom musí
respektovat krajinně ekologické,
urbanistické a stavebně technické
vlastnosti místa.
Samostatné velké téma je péče
o stávající dřeviny ve městě a jejich obnova. Jak už jsem předeslal,
dřeviny jsou živé organismy a jejich existence na stanovišti je tedy
vždy dočasná. Všichni bychom si
samozřejmě přáli udržet dospělé
a nádherně vyvinuté exempláře
letitých stromů na stanovišti co
nejdéle. Bohužel, městské prostředí většinou neposkytuje dřevinám
vhodné stanovištní a pěstební
podmínky (omezený prostor pro
růst kořenů, omezený přísun vody
a živin, suchý vzduch, mechanické
poškozování, zasolení půdy, apod.),
v praxi to tedy znamená, že ta samá dřevina, která by se ve volné
přírodě nebo v parku mohla dožít
např. tří set let, dožije se v uličním
prostoru města sotva poloviny.
První věcí, která ovlivňuje setrvání
dřeviny na stanovišti ve městě je
její životaschopnost. Ta je závislá
na stáří dřeviny, je ovlivněna její
genetickou výbavou a abiotický-
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mi, biotickými a antropickými faktory prostředí. Druhou věcí, která
s předešlým úzce souvisí a ovlivňuje setrvání dřeviny na stanovišti,
je její provozní bezpečnost. Tedy
pravděpodobnost mechanického
selhání a ohrožení jejího okolí (osoby, doprava, stavby atd.). Zásadní
důležitost má při tom skutečnost,
zda se jedná o mechanická selhání
nepředvídatelná nebo předvídatelná. Nepředvídatelná selhání se
vyskytují s určitou malou pravděpodobností i u zcela bezchybných
a zdravých stromů, jako přirozená
cena za energii šetřící lehkou stavbu, která je příznivá pro zachování
druhu v přírodním výběru. Uspořená energie je nejčastěji využita
ke zvýšení konkurenční schopnosti a ukazateli jsou např. rychlejší
růst, větší výška, zvýšená reprodukce apod. K nepředvídatelným
selháním dochází také v důsledku
zhoršení mechanických vlastností
dřeva, jež zkřehne, ale jeho tuhost
se nezmění. Strom v tomto případě nemá důvod k tzv. opravnému
růstu a nevytváří tedy ani vizuálně
postihnutelné symptomy možného selhání. K tomuto jevu dochází
v důsledku stárnutí a také v počátečních fázích některých druhů
hnilob dřeva. Uvedené zhoršení
vlastností dřeva lze sice prokázat
fraktometrem, ale pro destruktivnost metody je však tento postup
obvykle reálné aplikovat pouze
k „rehabilitaci“ pracovníka odpovědného za strom, který již mechanicky selhal (Pejchal, 2006).

Za předvídatelná selhání by měli
nést (nesou) odpovědnost správci zeleně. Proto je nutné provádět
pravidelné kontroly stromů ze
země. Jejich potřebné časové odstupy závisí na stavu stromů, stanovišti a konkrétních provozních
podmínkách. Předvídatelná selhání jsou způsobena mnoha faktory,
předně to jsou mechanická poškození, hniloby a dutiny, chybné
větvení v nadzemní části, křehkost
dřeva v důsledku rychlého opravného růstu po chybné realizaci
řezu, nepříznivé polohy těžiště,
snižující se vitalita. Místa možného
selhání lze rozpoznat. Obtížnější je
však určení časového parametru
hrozícího nebezpečí.
Učebnicovým příkladem rizikových dřevin ve městě, u kterých je
provozní bezpečnost velmi nízká,
jsou lípy na náměstí Komenského.
U těchto dřevin byl v minulosti realizován tzv. hlavový řez, (který je
dnes konečně právem považován
za deviaci a zvrhlost), po němž
došlo k opětovnému rychlému
nárůstu nadzemní hmoty. Koruny
těchto stromů jsou tedy utvořeny
z velmi křehkého dřeva a architektura jejich korun není pro lípy typická - nepředvídatelná mechanická
selhání. V důsledku závěrečného
věkového stádia stromů, které je
předčasně dáno nejen nepříznivými stanovištními podmínkami
(viz výše), došlo dále k nezvratnému snížení vitality a zhoršení
zdravotního stavu u všech jedinců
na náměstí. Výskyt hnilob a dutin,

předčasný opad listí, zvýšená reprodukce, odumírání kosterních
větví, zasychající terminální výhony – předvídatelná mechanická selhání. Tyto dřeviny v centru
města přímo ohrožují svoje okolí.
Městská informační správa zeleně
má již k dispozici dva na sobě nezávislé odborné posudky (dendrologické průzkumy), z jejichž závěru
jednoznačně vyplývají uvedená
fakta, tedy odstranění stávající generace dřevin a založení generace nové, odpovídající pěstebním,
provozním a kompozičním podmínkám místa.
S obnovou dřevin na náměstí Komenského úzce souvisí i jeho celková revitalizace, která je součástí
revitalizace celého historického
centra města zahrnující náměstí
Komenského, přilehlé ulice, náměstí Bedřicha Smetany a nástupní prostor kostela Narození Panny
Marie. Revitalizace historického
centra města v sobě spojuje vyřešení jeho nevyhovující dopravní
situace a jeho výtvarně architektonické zpracování, které vychází
z historického vývoje místa v sobě
nese potřeby současných funkčních, provozních a duchovních
stránek veřejného, kulturního
a společenského života ve městě.
Ing. et Ing. Jan Michalíček
Zahradní a krajinářský architekt
Autor návrhu revitalizace historického centra města Nového Strašecí,
zpracovatel systému zeleně města
Nového Strašecí a autor jeho
zahradně architektonické koncepce

Jenomže já nejsem ta pravá osoba na pokecání telefonem a raději, když už si potřebuji s někým
popovídat, tu osobu navštívím
a mám to úplně zadarmo. Ovšem
to platí jen v místě, kde bydlím a kam dojdu po svých, tedy
do Pecínova, Rynholce a na Rudu.
Do Třtice bych musel jet autem,
které již nemám, neb mé řidičské
schopnosti i soustředění na cestu
se jaksi vytratilo a ohrožoval jsem
nejenom sebe i své auto, ale možná i jiné osoby a automobily. Kromě toho autobus, myslím do Třtice, snad ani žádný nejezdí, takže je
na řadě mobil. Přiznávám, že život
bez mobilu si i dnes ještě předsta-

vit umím, ale jenom představit.
Přece jenom žít v moderním světě
bez automobilu a mobilu se sice
ještě dá, ale dostavují se mnohé
potíže s komunikací, kterou nemohu odložit, a také bych vlastně byl
pro své blízké nedobytný. Takže
automobil se mnou skončil asi navždy, ale mobil už mám. Samozřejmě to není žádný výkřik moderní
techniky, ale svou základní službu
koná spolehlivě, občas mi zapípá
operátor a občas i já sám zavolám
svým nejbližším a ujistím je, že žiji
a že život je stále krásný, protože
chodím bez pomocné techniky,
nic mě zatím nebolí, důchod dostávám pravidelně, ve školní jí-

delně mi dělají pomyšlení, v DPS
se na mě pečovatelky usmívají
a vlastně už nic víc nepotřebuji.
Sice bych ještě o některých příjemnostech života věděl, ovšem
na ně jsem již příliš starý, ale hlavně a především příliš chudý.
Mobilní telefon má dnes již snad
každý, od dětí počínaje až po dědky jako jsem já, ale hlavně ho mají
všechny ženy a dívky. Má to svojí logiku, neboť ženy jsou oproti
mužům mnohem a mnohem hovornější, a prý je to tím, že v mozku mají na tuto činnost zvláštní
přihrádku, kterou muži postrádají
a určitě nebude nijak malá. Asi to
není žádný výmysl či kec, protože
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Zatímco dříve se lidé více setkávali, navštěvovali, dnes mám občas
pocit, že nám stačí jen namačkat
příslušné číslo na mobilu a jsme
s žádanou osobou v kontaktu.
Úžasná na tom je možnost spojit
se s kýmkoliv z jakéhokoliv místa,
třeba cestou po náměstí, či z lesa,
kde jsme právě na houbách a můžeme milované či jen blízké osobě
sdělit, jakého jsme našli velikého
hřiba a nebo si zavolat o pomoc,
protože jsme právě ztratili orientaci. Ale co bych já osobně nejvíce
uvítal, kdybych mohl jen jediné
osobě zavolat tam „nahoru“. Bohužel, na to je i tato mobilní vyspělá
technika krátká, a kdo ví, zda na tuto možnost vůbec kdy dosáhne.
Jenomže jako každý výkřik moderní techniky má své kladné, ale
i záporné stránky a je jen na nás,
které z nich budeme využívat, aby
se nám po delším čase nestalo, že
osoby, které dnes dobře známe
a rádi jsme se s nimi setkávali, nám
budou později při setkání připadat
jen povědomé a začneme si klást
otázky, odkud je známe. Například
vynález atomové energie umožnil

výrobu elektřiny bez uhlí a značně
snížil zamořování ovzduší jedovatými plyny ze spalovaného uhlí,
což je úžasné, ale ta horší stránka
vynálezu je možnost výroby atomových zbraní, což už zase tak
úžasné není. Stejně tak naši předkové kdysi jásali nad vynálezem
automobilu a první čoud z výfuku
se jim zdál skvělou vůní.

Zkrátka je to vždy stejné a záleží jen na člověku, zda všechny
ty úžasnosti nejenom věd technických, chemických, lékařských,
a jak se dovídáme v poslední době i právnických, začne využívat
a nezneužívat! Bohužel, zkušenosti jsou různé a ne vždy člověka potěší. Tím končím.
Antonín Krčil

zení o své trestní bezúhonnosti
jsem právě včera získal za 50 Kč
na MěÚ a tak zbývají jen hříchy
dávno minulé, ale ty jsou již stejně dávno promlčené. Nyní již nehřeším, jen sedávám u okna svého nového bytu či počítače, sice
občas také nadávám, ale jen sám
sobě při hledání brýlí, peněženky
a občas i na nevlídnou oblohu
a vůbec počasí. Přesto blížící se
den dárků a všeobecné pohody
působí i na mne. Přemýšlím, zda
bych zcela výjimečně neměl svým
nejbližším pod stromeček něco
koupit, jenomže je zde jako vždy
v letech minulých zásadní otázka,
co by to mělo být? Kdysi, v těch
dávných letech, kdy se ještě četly
knihy, bylo rozhodování poněkud
jednodušší a skoro nikdy jsem nechybil. Dnes je ovšem situace jiná,
čte se mnohem méně a při každé
své návštěvě knihovny vidím v její
předsíni na stolku plno knih, které
již nikdo nečte a ani je nechce. Nu
a také přiznávám, že při prohlídce nových titulů v knihovně mám
velice často pocit, jako bych četl

televizní programy zaslané nám
z jedné vzdálené země za oceánem. Takže kniha jako dárek
by také asi moc nepotěšila. Čili jako vždy mi zbývají jen dvě
možnosti. Ta první znamená nejenom prohlížet, ale i dokonce číst
desítky letáků velebících své
zboží, a přemýšlet, co by se zalíbilo mým nejbližším. To ovšem
při našem věkovém rozdílu je
absurdní a také naprostý nesmysl. Zbývá jako vždy cesta druhá,
a to je položit pod stromeček
obálky se jménem příjemce, což
se také stane, pokud ovšem ekonomická krize nepronikne i na mé
konto ve spořitelně. Problém
dárků mým nejmilejším i nejbližším je vyřešen a zbývá problém
poslední, a to je, co bych si měl
přát já.
Jediným a nejdůležitějším přáním, které mám já a se mnou asi
všichni lidé na celém světě, a nejenom ti staří, je zachovat si zdraví, tedy mám na mysli především
bezbolestný pohyb a také stejně
důležité každodenní ranní uvol-

nění. Bez těchto darů všechny
ostatní dárky ztrácí smysl a vlastně jsou to jen vyhozené peníze.
Přesto jsem v tomto roce obdržel
od své vnučky již 9 měsíců s napětím očekávaný nádherný dárek.
Stal jsem se pradědečkem. Je to
holčička a jako většina dětí v tomto věku je přerozkošná. Bohužel
sídlí v Praze, takže pro mne není
příliš dostupná, a proto jsem ji
viděl zatím jen 3x. On ani čas není právě na návštěvy nejpříznivější, ale to se jistě v příštím roce
změní.
Nový rok se blíží, s ním i Silvestrovská noc, ale na tu se dnes již skoro
vůbec netěším, protože vše, co
bych si v tento jedinečný den přál,
mi lékaři zakázali, a jediné co dosud zakázáno nemám, je sledování televizního programu a půlnočních ohňostrojů, čili jsem radostí
celý bez sebe. Takže všem lidem
dobré vůle přeji „Šťastný Nový rok
a pochopitelně i nový rok se vším,
co bude následovat a co ovlivnit
nemůžeme“.
Antonín Krčil

Mé adventní ráno

O mobilu a o nás
Právě se mi dvojitým pípnutím
ozval na stolku u lůžka, kde ho každý večer pokládám, abych k němu
nemusel pozdě večer či v noci
vstávat, kdyby mi někdo snad zavolal nebo zavolala. Pípnutí pouze registruji a ani mi nenapadne
vstávat od svého přítele počítače,
protože tuším, kdo mi asi píše.
Po hodině beru mobil a nemýlil
jsem se. Opět mě laskavý operátor
nabádá, abych něco změnil na své
komunikaci, protože bude levnější
a tím i pro mne výhodnější. Operátor tímto laskavým činem přijde
asi zkrátka, ale zřejmě mě má rád,
a chce, abych ušetřil a mohl si lépe popovídat. „Hodnej“ operátor.

velice často potkávám ženy i dívky
s mobilem u ucha a dokonce jsem
si všiml, že přibývá i telefonujících
řidiček. Je to opravdu úžasný vynález spojovací techniky, a když jsem
se jednoho mladíka zeptal, co vše
dnes mobil umí, vyjmenoval mi
s úsměvem tolik činností, mezi
jiným focení, činnost na internetu a ještě několik dalších, že jsem
jen zíral. Bohužel mi je jmenoval
do levého naslouchadla, které si
již dlouho dělá, co chce a protože
jeho spojení s pamětí je víc než
nejisté, jen jsem kýval a vyjadřoval
údiv, což mi jde stále dobře. Přesto jsem si něco zapamatoval a také mi ihned napadlo, že s mobilem člověk nemusí ani vytáhnout
paty z domova či své kanceláře,
všechno lze s ním zařídit na dálku.
Samozřejmě to má několik výhod
a nikoliv zanedbatelných, například to možná šetří peníze, určitě
čas, ale to se ovšem mne netýká,
mám ho opravdu dostatek a často
nevím, co s ním, kam s ním. Jenomže mobil má, ovšem jen dle
mého názoru, i své stinné stránky
a nejsou nijak zanedbatelné.
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Nic k popukání a ani počasí se
nijak nevyznamenává. Je mlhavo,
chladno, nevlídně a zřejmě i vládci
oblohy a počasí je lhostejné, o jaký významný den se jedná, stejně
asi jako i mně. Zřejmě se také nijak
netěší, že nadchází advent, což
je nepochybně odvozeno z latinského slova adventus a znamená
příchod. V západní, latinské části
světa – východ jsme již opustili,
je znamením přípravného období
před vánočními svátky, dnů pokání
a hlavně očekávání příchodu Mesiáše. Pro mne kdysi období, kdy
jsem o pokání ještě vůbec nic nevěděl, ba ani o příchodu Mesiáše,
ale kdy jsem nedočkavě odpočítával každý den zbývající do Štědrého večera, těšil se na dárky, že
nebudu muset do školy a místo
sezení v lavici a učení budu chodit
sáňkovat a o něco později i lyžovat na Šibeňák či na Mackovou
ke kapličce. Tyto dny jsou bohužel
nenávratně pryč, stejně jako nádherné a nenávratné mládí.
Dnes místo pokání, nevím ani
z čeho bych se měl kát, potvrNovostrašecký měsíčník / leden 2010
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Veškerý zvuk zvonu toho posvátného
budiž tolikerým hlasem Tebe milujících ctitelů
Příběh novostrašeckých zvonů (dokončení)

1) Rekvizice zvonu Josef nejspíše v listopadu 1917

Nová situace nastala v roce 1862,
kdy vyvrcholila snaha o pořízení
dalších zvonů. Už o dva roky dříve probíhala sbírka na přelití poškozeného menšího zvonu, kam
přispěli věřící z Nového Strašecí,
Pecínova, Rudy a Rynholce, dále
samotné město a několik dárců,
mezi nimiž dominovali sourozenci Krobovi. Ti nejenže věnovali
výrazně vyšší sumu, ale dokonce
zakoupili jakýsi poničený menší
zvon a v dubnu 1862 ho odevzdali zdejší farnosti k přelití. Oba
zvony, poškozený z roku 1817
a darovaný sourozenci Krobovými, přelil v Praze Karel Bellmann
mladší, v té době asi nejznámější zvonař u nás, který vedl dílnu
po stejnojmenném otci. Vše se
dělo za nového místního faráře
Františka Nigrina. Zvony vysvětil
v Praze strahovský opat Jeroným
Zeidler, první byl věnován Panně
Marii a druhý svatému Josefu.
Oba nesly také reliéf svého světce. Na menším zvonu Josef byli
uvedeni dárci a nápis obsahoval
text, jehož úvodní část jsme použili do názvu našeho článku. Zvony tedy získaly svá pojmenování.
Největší, pocházející z roku 1817,
měl na plášti reliéf ukřižovaného
Krista. Možná proto se ujalo jméno zvonu Ježíš. Z peněz vzešlých
ze sbírky mohla být opravena také kaple svatého Isidora, a víme
tak, že v tamější věžičce visely dva
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malé zvony. Taktéž dva stále visely
i v sanktusové vížce kostela.
Zvony Ježíš a Josef jsou také prvními, které máme zachycené na fotograﬁi. Bohužel se tak stalo při
jejich likvidaci za rekvizic v první
světové válce. Kvůli sbírkám kovů
pro válečné potřeby začala být
situace pro zvony vážná od roku
1915. V Čechách probíhaly jejich
soupisy a zmapování, konzervátoři
a památkoví pracovníci pořizovali
fotograﬁe či otisky reliéfů a ozdob,
zaznamenávali míry a dokumentovali nápisy. Roku 1916 se město
po dohodě s farním úřadem rozhodovalo, který zvon se pro vojenské
účely obětuje a který se uchová.
Nakonec to stejně na počátku roku
1917 určila vojenská komise. Sto let
po svém ulití padl za oběť největší
zvon Ježíš, kterému se svého času
posmíval kronikář Preinhelter a jehož nápisy tenkrát vyvolaly zmíněné rozpory.
Snímání zvonu započalo 12. února uvedeného roku. Školník Bohumil Halada k tomu poznamenal:
„O půl třetí hodině začalo se všemi
zvony zvoniti naposled, asi čtvrt
hodiny. Potom začalo osm vojínů
za vedení dvou důstojníků [s] rozebíráním a připravováním na snětí
největšího zvonu Ježíš. Jak začali
zvoniti, seběhlo se obrovské množství lidu zdejšího, by přihlíželo k této
práci za všelijakých poznámek, ale
nic nebylo viděti, přípravy činěny

2) Svěcení nových zvonů 31. května 1925 (datace na fotografii je nepřesná)

uvnitř, jen jak vojíni přinášeli provazy a řetězy a kladky. Až zítra snad je
sundají dolů.“ O den později Halada
napsal: „Dnes sňali zvon největší z věže a pustili jen po kladkách k půdě
kostela, dál to nešlo, protože by se
zbořily schody. Tam navrtali do něho
několik děr a klíny jej rozbili na
21 kusů, pak jej naložili na vůz
[šlo o jednoduché saně – pozn.
J. Č.] a odvezli na nádraží.“ Krátce
před rozbitím zvonu byla ve věži
kostela pořízena fotograﬁe, publikovaná v prvním dílu tohoto článku. Můžeme tak aspoň zčásti ověřit
správné znění tolikrát zmiňovaných
nápisů, rozeznáme také uvedený
kříž s Kristem. Výjimečná je koruna
zvonu, tedy oblé kovové úchyty
k dřevěné hlavici. Zvonař Bellmann
v nich otiskl charakteristické maskarony, které u jiných novostrašeckých zvonů nenacházíme. Zvon
Ježíš byl jedinečnou památkou.
Nejenže odměřoval po sto let rytmus místního života, ale vázaly se
k němu pěkné příběhy, a tedy i kus
místní historie.
Ostatní zvony první vlnu rekvizic
přežily. Je podivné, že dobové zprávy o těchto záborech jsou zmatečné a že přímí svědkové událostí je
zapsali nepřesně, včetně historika Vacka, který již tehdy pobýval
ve městě a měl i později informace
z první ruky od faráře Františka Svatoše. Zůstává však jisté, že několik
měsíců po Ježíši byl zrekvírován

také zvon Josef, někdejší dar rodiny
Krobovy. Podle Halady se tak stalo
24. listopadu 1917 a toto datum
je nejvíce pravděpodobné. Z rekvizice Josefa se zachoval dojemný, bohužel nedatovaný snímek.
V době vrcholné válečné krize stojí
před kostelem místní děti a před
nimi na sněhu vidíme menší zvon.
Z nápisů je zřejmé, že jde o umíráček Josefa. Ve věži tak zůstala prostřední Marie z roku 1862. Jestli byl
odvezen některý ze zvonků v sanktusové vížce, nevíme, ale ve svatém
Isidoru oba zvonky zůstaly. Městská
rada už v lednu 1918 rozhodovala,
jestli od Isidora přemístit jeden malý zvon na hlavní věž kostela kvůli
ladění při zvonění. K tomu skutečně
došlo, v roce 1924 byl podle zpráv
v hlavní kostelní věži zvon Marie
a malý zvonek od Isidora. Který to
ovšem byl, nevíme.
Zvon Marie osiřel do roku 1925, kdy
se ve městě přistoupilo k pořízení
zcela nových zvonů. Tato záležitost
nebyla tehdy výjimečná, neboť
za první republiky probíhala všeobecná snaha věže a zvonové stolice opět zaplnit a vrátit hlasy zvonů
do běžných životů obyvatel. Zvonařské dílny pracovaly naplno, a výroba tak byla spíše řemeslná než
umělecky originální. Více se prosazovaly dílny mimopražské a také
Novostrašečtí sáhli po chomutovském zvonaři Richardu Heroldovi.
Ve městě se utvořil výbor pro or- ›››

ganizaci sbírky na zvony a vznikl
zvonový fond. Rozproudila se také
debata, komu místní zvony náleží.
Město na ně v minulosti ﬁnančně
přispívalo, v roce 1817 prosadilo
své nápisy na největší zvon a vybíralo poplatky za zvonění, především o pohřbech. Platilo i zvoníka.
Obec tak po válce obdržela 2200
korun od armády za oba odebrané
zvony. Částku nyní hodlala věnovat
na zvony nové a zároveň se vzdát
vlastnických práv, která stejně nebyla vyjasněná. Pokud by město
o potvrzení vlastnictví naopak usilovalo, muselo by pořízení nových
zvonů ﬁnancovat. Do toho se mu
samozřejmě nechtělo. Ostře proti
uvedenému záměru vystupovala
tehdy nová komunistická strana.
Ta nechtěla připustit, aby se město
vzdalo zvonů ve prospěch katolické církve. Novostrašecké zvony se
tak po více jak sto letech opět staly
předmětem místních dohadů. Nakonec se obec práv zřekla, věnovala uvedený obnos a pořízení zvonů
zajišťovala místní farnost s patronátním úřadem.
Snad se v budoucnosti najde k této záležitosti více pramenů, je ale
nasnadě, že malý zvonek putoval
z hlavní věže kostela zpět ke svatému Isidoru a novostrašecký farní
úřad s uvedeným výborem objednal u chomutovské Heroldovy ﬁrmy výrobu tří zcela nových zvonů.
Zásluhu na všem měl především
místní farář F. Svatoš, jemuž se podařilo dát příspěvky dohromady.
Pořízení zvonů stálo necelých třicet
tisíc korun. Poprvé se tak zcela zaplnila všechna čtyři místa na zvonové stolici, neboť k Marii z roku 1862
přibyly od Richarda Herolda hned
tři nové zvony. Největší byl zasvěcen svatému Václavu, prostřední
sv. Ludmile a nejmenší sv. Františku. Měly pouze krátké a jednoduché nápisy. Do města dorazily
z Chomutova po dráze 9. května 1925, uloženy byly prozatím
v kapli svatého Isidora. Posledního
dne uvedeného měsíce se konala
ve městě slavnost jejich svěcení
a zavěšení. Zvony se vezly v průvodu přes město a před kostelem
je vysvětil kanovník svatovítské kapituly František Hrubík. Hned poté
byly vytaženy na věž. Z celé slavnosti se dochovaly tři pozoruhodné fotograﬁe, ovšem s nepřesnou
datací. Zvony byly laděny ke zvoNovostrašecký měsíčník / leden 2010

nu Marie na motiv slavnostního Te
Deum. Dnes si skutečně neumíme
představit, jak se městem a jeho
okolím nesly hlasy všech čtyř zvonů.
Bohužel tento stav trval pouhých
sedmnáct let. Přišla druhá světová
válka a s ní nové rekvizice předmětů z neželezných kovů. Situace začala být pro zvony kritická tentokrát
od listopadu 1941, kdy jejich odebírání nařídila protektorátní vláda.
V každé náboženské obci měl být
ponechán jen jeden zvon, nejlépe
co nejmenší. Záležitosti kolem rekvizic se děly pokud možno skrytě
a ke všemu máme ještě méně pramenů než k rekvizicím předchozím.
Farní kronika pouze stručně zaznamenala: „Ve čtvrtek po Velikonocích, tj. dne 9. 4. 1942, byly sejmuty
zvony z farního kostela zdejšího
v počtu 5 a odevzdány pro válečné
účely, a to zvon 622 kg sv. Václav,
zvon 241 kg sv. Ludmila, zvon 72 kg
(umíráček) sv. František a pak zvon
Maria, který tu zůstal přes první světovou válku, asi 250 kg. Ze sanktusové
věže odevzdán také jeden sanktusový
zvonek, asi 30 kg.“
Tyto zprávy můžeme zčásti potvrdit z centrálních pramenů, uložených v Národním archivu v Praze.
Devátého dubna vykonal místní
autodopravce Stanislav Vaňkat dvě
cesty na nádraží se sejmutými zvony. Od třetího dubna svezl zvony
i z Kroučové, Mšece a Stochova
a z třináctého toho měsíce se dochovala faktura za odmontování
zvonů v Pecínově, na novostrašeckém hřbitově a ve svatém Isidoru.
Nelze se však dopátrat, co se s nimi

dělo a zda byly z města odvezeny.
Aspoň zvony od Isidora zde nakonec buď zůstaly, nebo se po válce
vrátily.
V dubnu 1942 tak město přišlo
o všechny velké zvony a dřevěná
stolice v kostelní věži osiřela zcela.
Ze zápisu je zřejmé, že byl odevzdán i jeden zvonek z věžičky nad
kněžištěm a zůstal tam nejspíše
ten dnešní z roku 1716. Z toho lze
usuzovat, že neznámý zrekvírovaný
malý zvon byl snad mladší, a tedy
považován za méně hodnotný.
Odebrané zvony z hlavního kostela
se již do Nového Strašecí nevrátily
a patrně skončily někde na území
Německa, kam se z protektorátu
rekvírované zvony odvážely. Po válce zůstaly ve městě tři malé zvonky,
které můžeme dosud nalézt a jimiž
jsme započali náš článek. Dva z nich
byly zavěšeny na stolici do hlavní
věže kostela a jeden zůstal v sanktusové vížce. U Preinheltrova zvonu
máme jistotu, že z Isidora pochází,
nejspíše tam visel se zvonem z roku
1756 a zvonek z roku 1716 by mohl
do sanktusové věžičky náležet původně. O přemístění nebo namontování zvonků do hlavní věže jsem
prozatím žádný záznam nenašel.
Vše takto zůstalo po celou druhou polovinu 20. století, přesněji
do června 2001, kdy novostrašecká
farnost zahájila sbírku na pořízení
nového velkého zvonu. Záslužný
záměr se zdařil a 24. září 2002 jej ulila ﬁrma Rudolfa Pernera v Pasově.
Pernerova dílna pochází z Českých
Budějovic, ale zvonař se kvůli poválečnému odsunu usadil v nedalekém bavorském městě. Nový zvon

je pojmenován podle zasvěcení
kostela a tehdejšího papeže Maria
Jan Pavel II. Je na něm umístěn znak
našeho města. Farnost plánovala
osadit všechna čtyři místa na stolici,
která byla plná jen jedenkrát a krátce, v letech 1925–1942. Nový zvon
do této koncepce zapadal, a měl
tak být druhý největší. Třináctého
října 2002 jej vysvětil generální
vikář Michal Slavík a hned poté byl
zvon vynesen do věže. Od té doby
visí na místě malého Preinheltrova zvonku, který spočinul na zemi
pod stolicí. V létě 2009 byl péčí
města zrestaurován a dnes je k vidění na novostrašeckém městském
úřadě. Nový velký zvon byl připojen na automatický pohon a na stolici dosud visí s malým zvonkem
z roku 1756.
Tím můžeme náš článek uzavřít,
ač ve městě bylo možné v minulosti najít zvonky další, které jsme
aspoň zmínili. Jeden visel na malé,
dnes zbořené kapličce v Pecínově,
kam byl městem zakoupen patrně
v roce 1921, další bylo možné najít
na nové márnici, postavené roku
1912 v průčelí současného hřbitova. Nenápadná vížka dnes zeje
prázdnotou. Upozornit je třeba
také na hodinové cimbály ve věži radnice. Spatřit a stále slyšet
můžeme dva. Nejspíše pocházejí
z počátku druhé třetiny 19. století,
kdy se radniční věž stavěla. A tak
i v Novém Strašecí bylo ještě před
druhou světovou válkou možné
slyšet zvony na každém kroku. Jejich hlas nás posléze na dlouhou
dobu opustil.
PhDr. Jan Černý

3) a 4) Rekvizice zvonů v dubnu 1942
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Knoblochová slavnostně rozsvítily
Vánoční strom a osvětlení na budově úřadovny. Poté se občané
Kroučové v družné zábavě ještě
dlouho občerstvovali připraveným vánočním cukrovím, čajem, grogem a svařeným vínem.
Vskutku předvánoční atmosféra

dokreslovala celou akci, která se
podle přítomných opravdu vydařila. Všichni se již těší na další
společné setkání, které se uskuteční 19. prosince a bude předzvěstí Vánoc. Jsou připraveny
koledy, písničky a soutěže. Mladí
i ti dříve narození si budou moci

zasoutěžit a připravíme soutěž
o nejlepší vánoční cukroví a doufáme, že se do ní přihlásí co nejvíce kuchařinek z Kroučové. Nejhezčí na celé akci pak určitě bude
ochutnávka cukroví po skončení
soutěže.
Bohumil Knobloch

Rekonstrukcí fotbalového hřiště začala ve druhé polovině října v Rynholci výstavba špičkového víceúčelového sportovního areálu na ploše
zhruba dvou hektarů, jehož investorem je obec Rynholec. Fotbalisté

výběhových zón, o ploše 7797 m2.
Umělý trávník a osvětlení umožní
celoroční využívání hřiště, a to pro
tréninky, zápasy i turnaje domácího
týmu, ale i mužstev z dalších fotbalových klubů.

Zahradnická ﬁrma z N. Strašecí nabízí tyto služby:

• Návrhy zahrad • Realizace zahrad •
• Údržby zahrad •
První návštěva a konzultace u Vás je zdarma
Návrh zahrady zdarma (v případě následné realizace)
Ing. Roman Švígler 723 607 228, svigler.r@seznam.cz
Ing. Marta Švíglerová 608 027 435

www.ZAMARO.info

Výstava fotografií sdružení ROSA
V termínu 7. 1. – 26. 2. 2010 proběhne v prostorách Středočeské vědecké knihovny v Kladně
výstava fotografií zachycující
činnost této neziskové organizace.

místního Baníku se mohou těšit
na nový umělý trávník s osvětlením
na jaře příštího roku, kdy v rámci první etapy přibude dráha pro požární
sport a především pro širokou veřejnost bude dokončena in line dráha.
Následně bude budování sportovního areálu v Rynholci pokračovat
novým zázemím fotbalového klubu, které sestává ze šaten, sauny,
posilovny, společenské místnosti
a potřebného sociálního a technického vybavení. Kromě fotbalové plochy vyroste ještě víceúčelové hřiště o rozměrech 20 x 40 m
s umělým povrchem a osvětlením.
Fotbalové hřiště odpovídá svými
parametry standardům doporučovaným Českomoravským fotbalovým svazem pro umělé trávníky
nové třetí generace. Celková plocha hřiště je 69 x 113 m, včetně

Areál bude sloužit sportovnímu
vyžití, rekreaci a relaxaci obyvatel
obce a blízkého okolí i případně
potřebám školní výuky tělesné
výchovy. Cílem záměru je doplnit
chybějící kapacitu sportovních
zařízení v regionu v souladu s rozvojem obce, jak ji předpokládá
schválený územní plán. V této
souvislosti je třeba připomenout,
že v letošním roce předala obec
do užívání vyznavačům tenisu
novou budovu zázemí ke kurtu
s umělým povrchem.
Fotbalový klub TJ Baník Rynholec
má osmdesátiletou tradici. Stávající plocha fotbalového hřiště byla
vybudována v šedesátých letech
minulého století a byla pro sportovní účely nepřetržitě užívána bez
zásadních oprav a rekonstrukcí.
Vladimír Civín

Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA je občanské sdružení,
které poskytuje psychologické
a pedagogické služby rodinám

s dětmi. V kladenském regionu
působí již od roku 1992. Jeho programy jsou zaměřeny na rodiny
s dětmi se zdravotním hendikepem, rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči, rodiny etnicky
a sociálně znevýhodněné, rodiny
s malými dětmi do šesti let a rodiny, kde nastaly obtíže z důvodu
narušení vztahů.
PhDr. Ivana Feldmanová
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Sobotní podvečer dne 28. listopadu 2009 byl v Kroučové ve znamení adventu. Kolem půl páté se
u obecního úřadu začali scházet
občané Kroučové. Senioři, dospělí, mladí i ti zcela nejmenší se připravovali na lampionový průvod
obcí. Průvod byl spojený s položením květin u kroučovských památných míst a měl končit opět
u budovy obecního úřadu, kde
bylo připraveno rozsvícení vánočního stromu a nasvícení úřadovny.
Po krátkém občerstvení perníčky,
čajem a grogem začal průvod. Jako 100 a 1 dalmatinů se 101 kroučovských občanů vydalo na procházku po obci. Lampiony a louče
jim svítily na cestu. Protože se již
setmělo a trasa vedla po silnici
a místních komunikacích, průvod
na jeho konci uzavíralo vozidlo
SDH Kroučová, které dbalo o bezpečný průběh celé akce. Po položení květin u pomníku padlých
z 1. světové války, pomníku prvního československého prezidenta
T. G. Masaryka na návsi a u hrobu
sovětského partyzána na místním
hřbitově, se průvod vrátil před
obecní úřad, kde starostka Hana
Hajná a místostarostka Václava

V Rynholci vyrůstá špičkový
sportovní areál
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Adventní průvod v Kroučové
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PŘEHLED DĚNÍ

Lednový přehled dění
1. 1.

Novoroční ohňostroj

NKC

Marek Jankovský – Svět kolem nás (výstava)

NKC

7. 1.

Akademie volného času

NKC

17.00 h.

8. 1.

Postel plná cizinců (divadelní komedie)

NKC

19.00 h.

10. 1.

Valné zasedání baráčníků

Baráčnická rychta

13.00 h.

10. 1.

Nejen pohádka na neděli

NKC

15.00 h.

13. 1.

Autorské čtení studentů gymnázia a křest knihy
Skutečnost, sen a fantazie

Modrý sál ZUŠ

18.00 h.

16. 1.

19. ples občanů města

NKC

20.00 h.

21. 1.

Zápis žáků do prvních tříd

ZŠ

14.00 - 18.00 h.

22. 1.

Zápis žáků do prvních tříd

ZŠ

14.00 - 18.00 h.

23. 1.

Myslivecký ples

NKC

20.00 h.

27. 1.

Party se Seniorkou

NKC

17.00 h.

29. 1.

Maturitní ples gymnázia

NKC

19.00 h.

4. 1. – 26. 2.

18.00 h.

Společenská kronika
Vzpomínka
Vzpomeňte si s námi, prosím, na výjimečného člověka, pana Luďka Šírka,
který nás navždy opustil 13. listopadu 2009, a na jeho paní Jarmilu Šírkovou,
se kterou bychom 1. ledna 2010 oslavili její 70. narozeniny.
Děkujeme, rodina.

Vzpomínka

Vzpomínka

12. ledna tomu budou 4 roky, co nás
opustil náš drahý manžel, tatínek, syn,
švagr, strýc, tchán, bratr, dědeček, pan
Radislav Holar.

20. ledna uplynou 2 roky, kdy nás navždy
opustil pan Jiří Husák.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Dcera s rodinou

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
R. Holarova
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