AKTUALITY

Vytyčené cíle lze realizovat postupně
mentace ve stupni dokumentace
ke stavebnímu povolení na stavbu
„Nové Strašecí – cyklotrasa, cyklostezka“. Vybrán byl v rámci řádné
soutěže uchazeč Sladký a Partners,
s. r. o., jako nejlevnější. Tato dokumentace je nutná k podání žádosti o tento dotační titul. Lokalita,
která je předmětem projektu, je
cesta od Křížku ke Stochovu a zpět
od Stochovské kapličky ke Hliništím a dále cesta od Nového rybníka
okolo bývalé úpravny vody k viaduktu u Pecínova a pokračování
nahoru k Pecínovu. Zda budeme
úspěšní, v této chvíli, samozřejmě
ještě nevíme.

Obyvatelé Nového Strašecí vstoupili do roku 2010 s očekáváním, co
pěkného jim přinese, ale i s vkrádající se pesimistickou myšlenkou nesoucí podtitul - hospodářská krize.
Město i v této nejisté době připravuje řadu plánů, které by měly
vést k tomu, aby Nové Strašecí
bylo místem pro příjemný život.
Podrobnosti k výhledům pro letošní rok zodpověděl starosta města
Ing. Pavel Vaic.
Jaký bude letošní rok?
Na otázku, jaký bude letošní rok
2010, odpovídám v tom smyslu,
že se bude odvíjet v duchu schváleného rozpočtu města Nového
Strašecí zastupitelstvem města. Víme, že jsme museli přijmout taková
opatření, abychom se v rámci předpokládaného daňového propadu
vyrovnali v jednotlivých kapitolách,
s cílem nejít do záporných čísel. To
je naší prioritou, kterou budeme
dodržovat. Volné ﬁnanční prostředky jsme cíleně nezapojili v rámci
sestavení rozpočtu roku 2010, protože slouží jako rezerva v eventuálním nepříznivém vývoji hospodaření nebo k použití pro dotační tituly,
které jsou pro město výhodné.
Město v posledních letech zvýšilo objem svých investičních aktivit? Podaří se tento trend v době
hospodářské recese udržet?

Město opravdu v posledních letech zvýšilo pozitivně objem svých
investičních aktivit. Tento trend
držet v době krize je velice složité,
ale domnívám se, že připravovaná
akce dokanalizování města Nového
Strašecí je svým objemem dominantní a byla by pro naše město významných počinem. Z investičních
aktivit sice nižšího řádu, ale pro nás
ne zanedbatelného je plánovaných
500 000 Kč na znovuzřízení rentgenového pracoviště, dále 511 000 Kč
na I. etapu dětského hřiště u haly
BIOS. Významná částka je plánována na stavební úpravu nutnou pro
usazení nových vrat na místním
hřbitově. O menších investičních
akcích, které jsou žádoucí a bude je
možné v rámci volných prostředků
v průběhu roku 2010 realizovat, budu průběžně informovat.
Jaká je šance na vybudování nových dětských hřišť nebo vylepšení těch stávajících?
Začátkem II. čtvrtletí roku 2010 budeme realizovat akci „Dětské hřiště
v areálu BIOS – I. Etapa“ v hodnotě
511 051 Kč.
Mohou se cyklisté těšit na novou
cyklostezku?
Na základě usnesení rady města
č. 1017/2009 byla vypsána veřejná
soutěž na zakázku malého rozsahu
na zpracování projektové doku-

Foto na titulní straně:
19. ples občanů města (16. ledna 2010)
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Jste velitelem Městské policie
Nové Strašecí. Můžete krátce
zhodnotit její dosavadní činnost?
Činnost našich strážníků je hodnocena pozitivně a to nejen v našem
městě, ale s jistotou mohu prohlásit, že i v obcích, se kterými máme
podepsány smlouvy. Souhlasím
s tímto hodnocením, i když vím,
že se vyskytlo několik jednotlivostí,
které se většinou ukázaly jako neoprávněné.
I když jste naskočil do rozjetého
vlaku a funkci starosty jste nezastával od počátku volebního
období, máte za sebou více jak
rok na této pozici. Jak byste ono
zmiňované období zhodnotil?
Máte pravdu, že jsem naskočil
do rozjetého vlaku a že svoji funkci
zastávám téměř dva roky. Za toto
období si dovolím říci, že se zrealizovalo v součinnosti se stávajícím
ZM a RM, ale i v součinnosti s orgány kraje a dalšími, značné množství
významných akcí, které dále jmenuji. Mám okolo sebe velmi kvalitní
kolegy, bez nichž by jistě toto vše
nebylo. Mohu jmenovat tyto akce:
oprava ulice Lidická a 1. máje,
chodníky a úprava Palackého náměstí, fasáda budovy kadeřnictví,
realizace autobusové zastávky
u Isidora, odstranění skateboardové dráhy u LOSL, prodej pozemku
ﬁrmě LOSL, nákup hasičského vozu
VOLVO, nová dlažba na hřbitově,
vzájemná dohoda o uvolnění cesty na Palouček, a tím odblokování
možnosti další výstavby rodinných
domů v našem městě, nové otevře-

ní knihovny v 1155, rozšíření zdravotnických služeb o interní a diabetologickou ambulanci, rozšíření
M Š - Šotkova ulice, instalace měřičů rychlosti a výměna semaforu,
Atriová ulice – realizace, schválení
strategického plánu rozvoje města,
jsme připraveni na projekt Revitalizace historických center, částečné
opravy chodníků na Komenského
náměstí, k možnosti realizace byla
předána správci potoka dokumentace k revitalizaci Novostrašeckého
potoka, proběhla rekonstrukce bytů, nově se nastavila pravidla MSZ,
MKZ, základní škola a gymnázium –
zateplení, výměna oken, fasáda. Díky spolupráci s krajem - počítačová
učebna v budově gymnázia, nová
fasáda a nová okna na budově Muzea Nové Strašecí.
Do voleb jste šel s jistou představou, jak se ji podařilo naplnit?
Svoje představy, se kterými jsem šel
do voleb, se daří naplnit a věřím,
že dosud dosažené výsledky, které
jsem uvedl, hovoří za vše.
Co byste si osobně nejvíc přál
pro město Nové Strašecí?
Nadále bych si pro město přál, aby
se na rozhodujících postech objevovali lidé, pro které jsou nejvyššími
zájmy prospěch našeho města. Nepolevit v úsilí o jeho rozvoj v rámci
nastaveného strategického plánu
rozvoje města. Jsme zajímavou lokalitou, která je dnes vzdálena díky
nové dálnici 20 minut od Prahy.
Jistě by bylo dobré, a také se o to
snažíme, sem přivést takové zabezpečení pro naše občany, kterým se
mohou chlubit spíše města většího
typu. Vzhledem k jednáním, která
probíhají, není možné uvádět konkrétní fakta. Věřím, že se v dohledné
době podaří revitalizovat naše náměstí, byť v etapách, protože šance
k takovéto změně je neopakovatelná a bez pomoci evropských fondů
nemožná. Někteří mohou namítat,
že je potřeba napřímit úsilí raději
do komunikací, chodníků a nebo
ještě jiným směrem. To bychom jistě chtěli také, a je možné takovéto
cíle realizovat, ale postupně.
Díky za rozhovor a ať jde realita ruku v ruce s Vašimi představami.
mč
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84. zasedání rady města, konané dne 7. prosince 2009
Rada města na tomto svém jednání ustanovila tzv. grantovou komisi
ve čtyřčlenném složení. Předsedou
komise je místostarosta města pan
PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Komise
má za úkol předložit radě města témata pro poskytování grantových
příspěvků a zásady pro jejich poskytování pro rok 2010.
Rada města vzala na vědomí odmítnutí nájmu bytu v Rakovnické ulici
č.p. 695 paní Tvrzové, které rada
byt přidělila v minulém rozhodnutí
a schválila nájem jiným žadatelům,
a to Lucii Špáňové a Michalu Petržílkovi.

Rada města odsouhlasila, aby město podalo žádosti o dotace do těchto dotačních titulů:
1) Středočeský Fond kultury a obnovy památek – rozsah dotace
50.000 Kč až 2.000.000 Kč:
- Podpora obnovy kulturních
památek – údržba Kaple sv. Isidora v rozsahu: oprava střechy
včetně nátěru věžičky, oprava
venkovních a vnitřních omítek, oprava podlahy, obnova
okapového chodníku včetně
souvisejících drobných terénních úprav, repase oken a dveří.

Předběžný odhad nákladů 500
až 600 tis. Kč, při spoluúčasti 5%
by ﬁnanční spoluúčast města
činila cca 25.000 až 30.000 Kč.
2) Středočeský Fond cestovního
ruchu a podpory podnikání – rozsah dotace 50.000 až
1.000.000 Kč:
- Výstavba a vybavení turistických informačních center
ve Středočeském kraji – zřízení
a vybavení nového informačního střediska v přízemí čp. 1155
u městské knihovny. Předběžný
odhad nákladů cca 500 tis. Kč,

při spoluúčasti města 5% by ﬁnanční spoluúčast města činila
cca 25.000 Kč.
3) Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství – rozsah dotace 10.000 Kč až 500.000 Kč:
- Obnova polních cest a remízků
v pořadí důležitosti
1) od rozhledny k „letišti“
2) od ČOV k rybníku Konopas
3) pod Mackovou horou
Předběžný odhad nákladů cca
500 tis. Kč, při spoluúčasti 5% by
ﬁnanční spoluúčast města činila
cca 25.000 Kč.
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v č.p. 957 (na fotbalovém hřišti),
které bylo provedeno za celkové
náklady ve výši 242.238,80 Kč. Některé práce byly provedeny společností ČESTAV, s. r. o., sponzorsky,
město uhradí 121.119,40 Kč.
Rada města odsouhlasila uzavření smlouvy o partnerství se
společností Rakovnicko, o. p. s.

Zaplacení partnerského příspěvku ve výši 30.000 Kč bez DPH si
bude město moci zdarma zapůjčit
vybavení, které bude v tomto projektu pořízeno, a to na dobu 5 let.
Jedná se zejména o velkokapacitní stan, pódium se zastřešením,
venkovní stahovatelné židle, stoly
a lavice, výčepní zařízení, dobový

stan, dobové stánky, plastové kanoe a vodácké vybavení.
Na základě výběrového řízení a doporučení výběrové komise rada
města schválila nabídku společnosti Výtahy Vaněrka, s. r. o., U Hrádku
2960, 415 01 Teplice, na údržbu,
servis a opravy výtahů v městských budovách.

18. zasedání zastupitelstva města, konané dne 16. prosince 2009
Jako jeden z prvních bodů jednání
tohoto zasedání zastupitelstva byla
volba nového člena kontrolního
výboru zastupitelstva po rezignaci
paní Jurgovské. Novým členem byl
zvolen zastupitel pan Šanda.
Ještě před projednáním rozpočtu
města na rok 2010 byla zastupitelstvem schválena rozpočtová opatření za měsíc prosinec 09, která byla vyvolána přijetím dotací a jejich
úpravou v závěru roku 2009.
Schválený rozpočet města na
rok 2010 je postaven jako vyrovnaný a počítá s příjmy ve výši
59.734.000 Kč.
Zastupitelstvo města odmítlo
nabídku na darování pozemku
č. 190/7 (pozemek pod plánovanou
komunikací) od manželů Havlíkových a Pašavových, aniž by došlo
k domluvě o vyřešení výstavby této
komunikace.
Zastupitelstvem byla odsouhlasena
plánovací smlouva mezi městem
a Jiřím a Hanou Lípovými, Karlem
Pátkem, Karlem a Romanou Kouskovými, jako stavebníky stanovují-

cí práva a povinnosti při výstavbě
dopravní a technické infrastruktury
v lokalitě „Na Spravedlnosti“ (zástavba 6 RD – místní komunikace

včetně jednostranného chodníku,
veřejné osvětlení a rozvody vody, splaškové kanalizace, elektřiny
a plynu).

Nově vznikající Vackova ulice

nová výstavba rodinných domů,
případně se taková výstavba připravuje, a kde nejsou pojmenovány nově vznikající (či navrhované)
ulice. Zastupitelstvo schválilo názvy nových ulic v těchto lokalitách:
U Spravedlnosti – naproti hřbitovu:
Vackova a Nad Obíralkou a Na Spravedlnosti u vodojemu: U Vodojemu.
JUDr. Jiří Tláskal, tajemník

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.

Nové Strašecí pod sněhem, technické služby v akci

85. zasedání rady města, konané dne 14. prosince 2009
Rada města souhlasila s kandidaturou dvou občanů města na přísedící Okresního soudu v Rakovníku, paní Šindlerové a pana Krčila
na období 2010 - 14. Volba pak proběhne na lednovém zasedání zastupitelstva města.
Rada města rozhodla o udělení peněžitého daru panu Bc. Dvořákovi
za výkon čestné funkce vlajkonoše
města. Tuto funkci vykonává perfektním způsobem v době svého
volna a přispívá tak k důstojnosti
jednotlivých akcí a k posílení hrdosti obyvatel na své město.
Rada města odsouhlasila změnu nájemce v osobě pana Sobotky, na kterého přešla práva
a povinnosti z nájemní smlouvy
na pronájem nebytových prostor
v domě č.p. 191 na Komenského
náměstí.
Rada města odsouhlasila dohodu
o narovnání mezi městem a Českým rybářským svazem - místní
organizací Nové Strašecí spočívající
v kompenzaci za odpracovaných
650 brigádnických hodin na zhodnocení majetku města v roce 2009
ve výši 45.000 Kč.
Na základě výběrového řízení
a na doporučení výběrové komise
rada města schválila nabídku společnosti 4D PROJEKT, s. r. o., Praha 6, na vypracování projektové
dokumentace na stavbu „Nové
Strašecí – ul. Al. Jiráska“, za nabídkovou cenu 1díla (včetně DPH)
178.800 Kč.
Rada města projednala konečné
zhodnocení rekonstrukce bytu

Zastupitelstvo schválilo převod části nebytového prostoru v domě č.p.
882 tvořící prostor bývalé uhelny s plochou cca 76 m2 z majetku
města do vlastnictví Společenství
vlastníků jednotek domu čp. 881
– 882 ze cenu 500 Kč za m2. Bývalá
kotelna bude využita pro potřeby
obyvatel domu jako kočárkárna
a sklepy.
V Novém Strašecí jsou v současné
době 4 lokality, ve kterých probíhá
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Letošní zima se přihlásila polehoučku, o to více se do svého působení opřela po Novém roce velkými
mrazy a přívaly sněhu, a rozhodla
se tak potrápit nejen obyvatele,
ale i Technické služby Nové Strašecí, s. r. o., které mají údržbu komunikací a chodníků ve městě na starosti.
Na zapadané silnice a chodníky
v Novém Strašecí tak pravidelně
vyráží s technikou i hrably zaměstnanci technických služeb.
Podle slov ředitele společnosti
Štefana Podhorce se i přes velké
nasazení pracovníků a techniky
celé město nedá uklidit najednou
a ve stejnou dobu. Přednost při
odklízení mají frekventovaná, pro
chod města důležitá místa (úřady,
školy, zdravotnická zařízení, autobusové zastávky apod.) a z pohledu
jízdních vlastností nebezpečná místa (kopce, zatáčky, křižovatky), postupuje se podle Operačního plánu
zimní údržby. Prakticky hned od začátku spadu sněhu (5. ledna) jsme
nasadili všechen personál a veškerou
techniku připravenou na zimní údržbu. Potřebné úseky na komunikacích
jsme ošetřili chemickým nebo inertním posypovým materiálem, ostatní
úseky komunikací byly ošetřeny pluhováním, hrabáním a zametáním.
Po celou dobu intenzivního sněžení
se nám podařilo udržet silnice sjízdné
a chodníky schůdné, a za to bych rád
poděkoval nejen všem pracovníkům
nasazeným na zimní údržbu, ale
i zodpovědným občanům, kteří nenechali vše na technických službách
a odklízeli sněhovou nadílku před
svými nemovitostmi. Děkuji.
Dále ředitel TS podotkl, že občané
by měli být k zimní údržbě ohleduplní a dbát při parkování svých
automobilů na ponechání doNovostrašecký měsíčník / únor 2010

statečného prostoru pro průjezd
pluhovací techniky. V některých
místech je práce traktoru s pluhem omezena právě díky nedostatečnému prostoru pro průjezd
tohoto zařízení, které zabere šíři
zhruba tří metrů. Z těchto důvodů se několikrát stalo, že dotčený
úsek komunikace musel být vynechán a následný návrat byl s časovou prodlevou. Odklízení sněhu

z vlastních nemovitostí na chodník
a nebo na komunikaci není také
vůči ostatním občanům ohleduplné a pro naši práci je přímo brzdící
či kazící její výsledek.
Na otázku, kolik ﬁnančních prostředků letošní zima pojme, odpověděl ředitel technických služeb. Jeden měsíc neurčuje náklady na zimní
údržbu. Například loňský listopad
byl velmi teplotně přívětivý a k zimní

údržbě šetrný. Prosinec byl již typicky
zimní měsíc a leden je zatím malinko
náročnější, zejména počtem výjezdů
a odklizením nahromaděného sněhu
z centra města. Uvidíme jaké budou
poslední dva zimní měsíce. Jaká bude
ale celková bilance si netroufám zatím odhadnout.
mč
Na fotograﬁích pohled na situaci
ve strašeckých ulicích 13. ledna.
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Městské granty 2010

O bezpečnosti silničního provozu

Město Nové Strašecí vyhlašuje grantové
příspěvky na rok 2010

Město Nové Strašecí se dlouhodobě zabývá problematikou bezpečnosti silničního provozu obecně.
Zároveň se soustřeďuje na provoz
na frekventovaných úsecích a místech, která z pohledu bezpečnosti vyžadují zvýšenou pozornost.
V minulosti se proto nasvěcovaly
nejfrekventovanější přechody pro
chodce, byly nainstalovány měřiče
rychlosti, které pomáhají regulovat
rychlost na problematických vjezdech do města. Zkušenosti ukazují,
že většina řidičů skutečně zpomalí,
když na panelu zaregistruje zvýšenou rychlost.
Stále je aktuální monitorování situace v okolí mateřských škol, zejména
Mateřské školy v Šotkově ulici, kde
byl v loňském roce instalován nový
přechod pro chodce, a v bezprostřední blízkosti základní školy, kde

Témata pro poskytování grantů jsou jednak
zaměřená na mládež do 18 let v kultuře, sportu,
školství a volnočasových aktivitách, druhý okruh zajišťuje spoluúčast města
na akcích společně s ostatními subjekty v kultuře a sportu (reprezentační
aktivita města) a třetí okruh je zaměřen na sociální a zdravotní oblast.
a) Témata pro mládež do 18 let:
1) Oblast kultury
a) neprofesionální umělecké projekty s divadelní, ﬁlmovou, hudební, výtvarnou a taneční tématikou
2) Oblast sportu
a) jednorázová sportovní akce se zaměřením na děti a mládež
b) podpora činnosti družstev dětí a mládeže sportovních klubů a oddílů
se sídlem na území města Nového Strašecí
3) Oblast školství a volnočasových aktivit
a) jednorázové akce se zaměřením na děti a mládež ze školství a organizací zaměřených na volnočasové aktivity
b) podpora činnosti skupin a družstev dětí a mládeže ze Základní školy
a Mateřské školy J. A. Komenského a organizací dětí zaměřených na volnočasové aktivity se sídlem v Novém Strašecí

byly v minulosti zřízeny tři přechody pro chodce (u kostela, u pošty
a na náměstí u studny). S ohledem
k výše napsanému a připomínce
jednoho občana, byl vypracován
návrh, který sestával ze zřízení přechodu pro chodce a snížení rychlosti na 30 km/hod, který byl předán
k posouzení Odboru dopravy Městského úřadu v Rakovníku.
Konkrétně bylo zažádáno o úpravu
provozu na pozemních komunikacích na křižovatce místních komunikací ul. Poděbradova a Čs. armády
spočívající ve vyznačení přechodu
pro chodce a omezení rychlosti odbočujících vozidel na 30 km.
Odbor dopravy žádost Odboru
investic Městského úřadu v Novém
Strašecí posoudil a po provedeném
místním šetření vydal zamítavé stanovisko, ve kterém se uvádí.

b) Akce pořádané subjekty v kultuře a sportu se spoluúčastí města

Vandalismus zabil lípy na Paloučku

c) Sociální a zdravotní oblast

V dubnu tomu budou téměř čtyři roky, co většina lidí nevěřícně
kroutila hlavou a nechápala, jak
se něco takového mohlo stát
a hlavně proč. Po řádění neznámého pachatele začalo odumírat
osmnáct přibližně půl století starých lip srdčitých v lokalitě na Paloučku.
Pachatel do kmene zdravého stromu navrtal dva až tři hluboké otvory ve výšce 6 cm nad zemí, 1,5 cm
široké. Vrty byly vedeny šikmo dolů
do středu kmene ke kořenům. Byl
do nich vlit přípravek neznámého
původu s jasným úmyslem zničit
dotyčné stromy.

Výběr z uchazečů o grantové příspěvky je prováděn podle Zásad
pro poskytování grantových příspěvků města Nového Strašecí schválených radou města usnesením č. 1046. Pro informaci uvádíme výpis
ze schválených zásad. S celým rozsahem zásad je možné se seznámit
na úřední desce MěÚ Nové Strašecí a na internetových stránkách města
(www.novestraseci.cz).
1) Grantový příspěvek se poskytuje na jednorázové akce a na činnost.
2) O poskytnutí grantového příspěvku se může ucházet právnická nebo
fyzická osoba, která má vypořádané závazky vůči státu a městu, se sídlem na území města Nového Strašecí.
3) Grantový příspěvek se přiděluje na základě výsledku výběru z předložených projektů a není na něj právní nárok.
4) Grantový příspěvek se poskytuje na období kalendářního roku a musí
být využit v rámci tohoto kalendářního roku a pouze pro účel, na který
byl přidělen.
5) Grantový příspěvek se poskytuje po podepsání písemné dohody.
6) Příjemce grantového příspěvku je povinen předložit zprávu o realizaci
projektu či uskutečněných činností včetně vyúčtování poskytnutého
příspěvku do konce února následujícího roku.
7) Formuláře žádostí o grantový příspěvek jsou k dispozici v podatelně MěÚ Nové Strašecí a na internetových stránkách města
(www.novestraseci.cz).
8) Žadatel o poskytnutí grantového příspěvku zašle doporučeně žádost
na adresu MěÚ Nové Strašecí nebo jí osobně předá do podatelny MěÚ.
Žádost, zpracovanou výhradně na předepsaném formuláři, spolu se
všemi přílohami podá v zalepené obálce, kterou označí textem „Příspěvek - granty“.
9) Pro posouzení žádostí je rozhodující datum razítka podatelny. Nedodržení termínu, formálních náležitostí a absence povinných příloh žádosti
je důvodem vyloučení žadatele z procesu výběru.
Termín pro podání žádosti - 19. února 2010 do 12.00 hod.
Za správnost: PhDr. J. Hlína, CSc. – místostarosta města

4

Projekty podpořené z rozpočtu
Středočeského kraje
V lednu byly úspěšně ukončeny
akce „Výsadba olší“ a „Ošetření
památného jasanu“, které byly podpořeny dotací z Fondu
životního prostředí Středočeského kraje. V rámci těchto akcí
bylo vysazeno 6 olší na hrázi rybníka Podhorní a proveden bezpečnostní a zdravotní řez památného stromu v parku sv. Isidora.
Celkové náklady na tyto akce byly
32 991 Kč. Středočeský kraj přispěl

částkou 25 500 Kč a 7 491 Kč hradilo město.
Ke konci se také blíží akce „Úprava lesoparku na Šibeničním vrchu“, o které jsme Vás informovali
v minulém čísle. Na tuto akci se
rovněž městu podařilo získat dotaci z Fondu životního prostředí
Středočeského kraje a to ve výši
42 000 Kč.
Ing. Jan Vitner,
referent odboru investic

Výsadba olší na Podhůrce

Záležitost byla po zjištění nahlášena
policii, která věc vyšetřovala. Bohužel,
pachatele se vypátrat nepodařilo.
Podařilo se však směnou převést
pozemky v bezprostřední blízkosti
otrávených stromů na město Nové
Strašecí. Je tak nyní v kompetenci
městského úřadu havarijní stav lip,
které svůj boj o život prohrály, řešit. Městu tak na bedrech spočinul
nelehký úkol, odstranit následky
řádění zákeřného vandala, který,
pomineme-li hmotnou újmu, způsobil škodu nevyčíslitelné kulturně
– společenské hodnoty.
mč
(foto archiv NM)

[Odbor dopravy MěÚ Rakovník,
14. prosince 2009] Zřízení přechodu pro chodce v místě výše uvedené
křižovatky by nezvýšilo žádným způsobem bezpečnost silničního provozu. Vozidla, která by odbočovala
z ul. Čs. armády do Poděbradovy ulice
by musela zastavit přímo v křižovatce, a tím by se podstatným způsobem
snížila celková bezpečnost všech
účastníků silničního provozu na poměrně složité křižovatce. Vyznačení
přechodu pro chodce níže, v ul. Poděbradova, neumožňují vjezdy do okolních nemovitostí.
Co se týče snížení rychlosti na 30 km,
tak vozidla, která odbočují z ul. Čs. armády do ul. Poděbradova a z opačného směru ul. U Školy do ul. Poděbradova, již dnes za současného
stavebního uspořádání a stavebně
technického stavu komunikací musí

Pedikúra
a masáÏe
Eva Franková

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

Jeden z vyvrtaných otvorů (2 - 3 na každém kmenu)

Havarijní stav dřevin (leden 2010)
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snížit rychlost jízdy při odbočování
minimálně na požadovanou hranici
30 km.
Město, i po zamítavém stanovisku
Odboru dopravy Městského úřadu
v Rakovníku, nadále hledá řešení
a snaží se o další progresi v bezpečnosti silničního provozu v ulicích.
mč

Stav lip v roce 2006
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INFORMACE PRO OBČANY

STAVEBNÍ DENÍK / KULTURA

Poděkování za dar

Rekonstrukce oplocení sběrného dvora

Umělecké sbírky města, donedávna neznámý pojem, se v lednu
t. r. rozrostly o další dva obrazy s tematikou našeho města. Obrazy městu daroval pan Josef Hercinger z Malíkovic, kterému srdečně děkujeme.
Jedná se o akvarel o rozměrech
30 x 43 cm představující pohled
na kostel od Fortenského rybníka se signaturou Rudolf Výborný
1940 a o olejomalbu o rozměrech
59 x 44 cm s pohledem na kostel
a Kocourek od neznámého autora
odhadem z let 1930–35. Oba obrazy budou vystaveny v prostorách
MěÚ.
JUDr. Jiří Tláskal, tajemník

Dalším úspěšně dokončeným projektem byla „Rekonstrukce oplocení
sběrného dvora“. Na realizaci této
akce se městu podařilo získat dotaci
z Fondu ASEKOL ve výši 70 000 Kč.
Spoluúčast města činila 33 298 Kč.
Současně s rekonstrukcí vnějšího

oplocení byl v areálu umístěn tzv.
E-domek, který byl rovněž zapůjčen
Fondem ASEKOL. V tomto uzamykatelném přístřešku jsou skladovány
odevzdávané elektrické spotřebiče.
Ing. Jan Vitner,
referent odboru investic

Domov seniorů v novém kabátku
Pohled na kostel a Kocourek
- olejomalba

Pohled na kostel od Fortenského rybníka
- akvarel

Zařízení pro klienty se zvláštním režimem
součástí strašeckého domova seniorů
Na jaře začne růst v areálu Domova seniorů v Novém Strašecí nová,
svým využitím, výjimečná přístavba,
která doposud ve Středočeském
kraji nemá obdoby a na území České republiky je zařízeních tohoto typu jako šafránu, prsty jedné ruky by
možná stačily k jejich výčtu. Jedná
se o pobytové zařízení pro osoby se
zvláštním režimem, konkrétně pro
jedince, kteří onemocněli Alzheimerovou chorobou nebo senilní
demencí a nemají problém s pohybem. Navržená kapacita je pro
dvacet klientů.
Částku 13 milionů pro tuto investiční akci uvolnil ze svých ﬁnančních
prostředků Středočeský kraj.

Paradoxem je, že domovy pro seniory, podle zákona o sociálních
službách, nemohou do svých zařízení umisťovat klienty s demencí,
přestože tito lidé pomoc potřebují,
zůstává tak pouze na rodině, aby
se o ně postarala. Tímto je projekt,
jehož výstavba by se měla začít realizovat na konci jara v zadním traktu domova výjimečný a ojedinělý
a umožní přijímat právě tyto osoby,
uvedla ředitelka domova Miluše Jůnová a dodala, že momentálně se
zpracovává projekt podle architektonické předlohy architekta Filipa
Ditricha, aby stavební práce mohly
započít v daném termínu.
mč

V prosinci 2009 byly zahájeny práce
na rozsáhlé investiční akci „Rekonstrukce fasády na Domově seniorů
v Novém Strašecí“.
Stavební práce, které se prozatím
uskutečnily se týkaly otlučení spodního soklu na budově domova.
Dále jsme se s ohledem na nepříznivé počasí nedostali. Pokračovat
v pracích se bude okamžitě, jakmile
to klimatické podmínky umožní,

okomentovala dění okolo stavby
ředitelka Domova seniorů v Novém
Strašecí Mgr. Miluše Jůnová.
Dodavatelem stavby je pražská ﬁrma Kariola, s. r. o.
Akce je realizována za ﬁnanční podpory Středočeského kraje, který proinvestuje částku ve výši 2 400 000 Kč.
Částku 100 000 Kč doplatí domov
seniorů z vlastních prostředků.
mč

Městská kulturní zařízení Nové Strašecí
zvou na přednášku z cyklu

MŮJ RODNÝ KRAJ JE V SRDCI EVROPY

Vánoční jarmark
Davy lidí 11. prosince v dopoledních
hodinách zaplavily Komenského náměstí, kde se konal již tradiční vánoční trh v režii dětí zdejší základní školy.
I když nad místem, dnes již loňského
vánočního trhu do poslední chvíle,
vzhledem k nepřívětivému počasí,
visel velký otazník. Počasí naštěstí
vydrželo, prodej se nemusel stěhovat na chodbu základní školy a vše
tak jako každoročně proběhlo venku
na náměstí, poblíž rozsvíceného vánočního stromu, který dotváří zcela
osobitý kolorit této akce.

AKADEMIE VOLNÉHO
ČASU 6

Prodejní místa se sortimentem
výrobků, které zhotovily samy
děti je každoročním magnetem
pro mnoho obyvatel našeho
města. S rostoucím zájmem, roste i nabídka a lavice s nabízeným
zbožím už expandovaly ze spodní
části náměstí až před budovu gymnázia.
Jako každý rok byla nabídka velmi
pestrá. K mání bylo zboží od perníčků, přes svícny, až po nádherné
ubrusy s vánoční tématikou.
mč

čtvrtek 4. února 2010

CESTY ZA FOLKLOREM II.
NA NOVOSTRAŠECKU
A OKOLÍ
(půlstoletí hledání, objevování
i prezentování folklorních pokladů
Novostrašecka)
Přednáší RNDr. Bohumil Chochola
začátek v 17.00 hodin ve velkém salonku NKC
vstupné 30 Kč

Zahradnická ﬁrma z N. Strašecí nabízí tyto služby:

• Návrhy zahrad • Realizace zahrad •
• Údržby zahrad •

OZNÁMENÍ

První návštěva a konzultace u Vás je zdarma
Návrh zahrady zdarma (v případě následné realizace)

Zápis do podzimního kurzu
tance a společenské výchovy
v Novém Strašecí
bude vyhlášen v dubnu.

Ing. Roman Švígler 723 607 228, svigler.r@seznam.cz
Ing. Marta Švíglerová 608 027 435

www.ZAMARO.info

6

Ředitelka domova Miluše Jůnová (vpravo) se senátorem Marcelem Chládkem
(vlevo) nad architektonickým návrhem plánované výstavby. (vzadu vlevo František Erba, ředitel Domova seniorů v Kolešovicích)
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KULTURA

KULTURA

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

MŮJ RODNÝ KRAJ JE V SRDCI EVROPY

čtvrtek 18. února 2010

ČTYŘLÍSTEK NA ZÁJEZDECH
(Prostřednictvím obrazového záznamu
se setkáme s oceněným folklorním souborem Čtyřlístek z Nového Strašecí, který
vystupoval na mnoha místech a při zajímavých událostech.)
Přednáší RNDr. Bohumil Chochola
začátek v 17.00 hodin ve velkém salonku NKC
vstupné 30 Kč

NEJEN POHÁDKA NA NEDĚLI
tentokrát

Dětský maškarní
karneval
Kdo Vás bude bavit?
Barborka a její kamarádi a DJ Jiří Ladra

Co se bude dít?
Zábava plná písniček a soutěží pro malé i velké.
Soutěž o nejhezčí dětskou masku.
Ve foyer bude připraven opět salon krásy pro malé
i velké.
Děti si mohou k masce nechat pomalovat obličej
s příslušným motivem a dospělí si mohou nechat
poradit s líčením.
Kdy, kde a za kolik?
14. února od 14.30 hodin v sále v NKC.
Vstupné dospělí 45 Kč, děti 30 Kč.

AKADEMIE VOLNÉHO ČASU
v Novém Strašecí 6. ročník 2009/2010
přednáškový cyklus pod názvem
Můj rodný kraj je v srdci Evropy
v přednáškovém salonku Novostrašeckého kulturního centra
vždy od 17 – 18.30 hodin
4. února 2010
Cesty za folklórem II na Novostrašecku a okolí
(půlstoletí hledání, objevování,
prezentování folklorních pokladů
Novostrašecka )
lektor: RNDr. Bohumil Chochola
BONUS pro posluchače
18. února 2010
Čtyřlístek na zájezdech
(oceněný folklorní soubor Čtyřlístek z Nového Strašecí vystupoval
na mnoha zajímavých místech
a při zajímavých událostech)
Průvodcem pořadu je RNDr. Bohumil Chochola
4. března 2010
Architektonické památky I –
Proměny novostrašeckého náměstí v 19. a 20. stol.
lektorka: Ing. arch. Eva Volfová

Iveta Dušková, vedoucí MKZ

Připravujeme na březen 2010
4. 3. Přednáška cyklu Akademie volného času 6.
Architektonické proměny I – Proměny
novostrašeckého náměstí v 19. a 20. stol. Velký salonek
NKC od 17.00 hodin

14. 3. Nejen pohádka na neděli – „Červík Jiřík
a světluška Liduška“, sál NKC od 15.00 hodin.
Představení odehraje Liduščino divadlo Praha

17. 3. Party se Seniorkou, sál NKC od 17.00 hodin
19. 3. - 21. 3. Setkání ve Strašecí 2010
Středočeská přehlídka studentského a mladého divadla.
Sál NKC a ZUŠ

26. 3. Divadelní představení „Honza a čert“
od 8.30 hodin pro ZŠ N. Strašecí a 10.00 hodin pro MŠ
N. Strašecí a veřejnost. Hraje divadlo Pohádka Praha.
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Vyhlášení témat dobrovolné ročníkové písemné práce pro posluchače
AVČ
Písemná práce může být napsána
v rozsahu 3 stran formátu A4, strojem nebo na PC, doplněná obrázky, fotem, kresbou.

1. téma
Výlet, na který nezapomenu.
(Dojmy a poznání z míst, které
jsem navštívil/a.)
2. téma
Můj nejhezčí kulturní zážitek
v posledním roce
(Zážitek z divadla, koncertu, pořadu, který mě osobně nejvíce
obohatil.)
3. téma
Moje představa o harmonii života
(Co je potřeba, aby člověk prožil
harmonický život. Co to znamená? Proč člověk touží po harmonii?)
4. téma
Je v dnešní době potřebná lidská solidarita a soudržnost?
(Obejde se člověk bez solidarity? Pěstuje se ještě v rodinách,
na pracovišti? Čím drží svět pohromadě?)
Písemné práce je nutné odevzdat
paní Hrubešové do 26. května 2010.
!! Doplňující program a termíny
sledujte v dalších číslech Novostrašeckého měsíčníku.

Folklorní soubor Čtyřlístek z Nového Strašecí
vystupuje 13. února 2010
na XII. Národním krojovém plesu
pořádaném Folklorním sdružením ČR
Místo konání TOP HOTEL Praha, Blažimská 4, Praha 4
Info: www.krojovyples.cz
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 vítaní.
Věra Hrubešová, autorka projektu

Případné další informace na tel. 313 572 340
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KULTURA

KNIHOVNA A MUZEUM

19. ples občanů města Nového Strašecí
V sobotu 16. ledna 2010 v Novostrašeckém kulturním centru zahájil plesovou sezonu v Novém
Strašecí již 19. ples občanů města.
Tento nový trend se vyzkoušel poprvé loni, zatímco v předchozích
letech se konal městský ples naopak v závěru sezóny. Této prestižní
společenské události se zúčastnili
vedoucí představitelé města a řada
hostů. Z pohledu pořadatele to byl
povedený večer, kdy se do kulturního domu přišlo pobavit 350 „tancechtivých“ lidí.

Stejně jako v loňském roce panoval
veliký mráz, a tak příchozí rovněž
jako loni hned při vstupu byli přivítáni sklenkou lahodného moku
s názvem „Kaloňův dech“, samozřejmě jen ti, kterým bylo nad 18
let. Ve foyeru příchozí vítala hudba
rakovnického Brass Bandu, který se
posléze tradičně přesunul na bar,
kde vyhrával až do konce plesu.
Po úvodním slovu pana starosty
Ing. Pavla Vaice, který ples zahájil
a popřál všem přítomným dobrou
zábavu, se rozběhl program. Celý

Natura Inspira
večer k tanci na sále hrál taneční
orchestr K Band. Program obohatilo předtančení latinskoamerických
tanců v podání páru Lenka Kostková a Karel Náprstek. Stejně jako
v minulém roce, i letos byly připraveny dvě bohaté tomboly. Ceny
z klasické tomboly si výherci mohli
vyzvedávat v průběhu celého večera. Tombola o top ceny byla losována od 23 hodin na sále. Hlavními
cenami v top tombole byly např.
víkendový zájezd do rakouských
Alp, sprchový kout, videokamera,

espresso, vysavač, navigace aj. Poté vystoupila hlavní hvězda večera
populární zpěvačka Petra Janů
se svým koncertním vystoupením.
Závěr večera opět patřil skupině
K Band. Poslední návštěvníci plesu
se rozcházeli do svých domovů těsně před třetí hodinou ranní.
Děkujeme všem občanům, kteří
ples navštívili a snad se i bavili. Přesto uvítáme Vaše připomínky a názory k programu plesu, které zúročíme při přípravě plesu dalšího.
Iveta Dušková, vedoucí MKZ

PODĚKOVÁNÍ
organizacím, ﬁrmám a soukromým podnikatelům, kteří přispěli do tomboly 19. plesu občanů města Nového Strašecí, 16. ledna 2010
ELEKTROMONT Matějka, s. r. o.

RESTAURANT JANSA

H + H ELEKTROCENTRUM – R. Horáková

KUCHYŇSKÉ A DOMÁCÍ POTŘEBY – M. Němečková

KRÁLOVSKÝ PIVOVAR KRUŠOVICE, a. s.

UNO – VEČERKA

ČESKÉ LUPKOVÉ ZÁVODY, a. s.

LÉKÁRNA U ČESKÉ KORUNY

D + D ČESTAV, s. r. o.

ELEKTROOPRAVNA – Z. Poncet

REAL INVEST FRANC, s. r. o.

ZAHRADNICTVÍ LÍPOVÁ

STK Nové Strašecí

OVOCE - ZELENINA – I. Koucká

TECHNICKÉ SLUŽBY N. Strašecí, s. r. o.

PEKÁRNA HOŠER

DROGERIE – H. Burešová

LÉKÁRNA NA PALACKÉ

ŽELEZÁŘSTVÍ Soukup, s. r. o.

ŘEZNICTVÍ HENDRICH

KVĚTINÁŘTSTVÍ HEDERA – K. Čížková

SKLENÁŘSTVÍ – F. Bujdák

MPS KLADNO, spol. s r. o.

HOBBY – J. Lopour

COPYSERVIS – V. Libich

HAMIROPLAST, a. s.

KREJČOVSTVÍ – R. Batelková

JÍZDNÍ KOLA – V. Zelenka

OBUV - PRACOVNÍ ODĚVY – J. Vyskočil

KAVÁRNA PATRO – J. Janoušek

ALLEGRO RESTAURACE – M. Černá

PAPÍRNICTVÍ – M. Šlégrová

SOUKROMÁ BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA ČERNÝ

SVAŘOVACÍ TECHNIKA – J. Kudr

FOTOATELIÉR EVA

J+J KOUPELNOVÉ ZAŘÍZENÍ – A. a P. Janderovi

CESTOVNÍ AGENTURA ALLEGRO – Ing. I. Kapková

OVOCE-ZELENINA – H. Cinková

LEKU – J. Kubeš

POTRAVINY AXAMIT

KÁVA-ČAJ – L. Jiras

JIŘÍ DUCHOŇ

ŘEZNICTVÍ – I. Haladová

MAMÁNEK

ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ- Fürst

PC CENTRUM

ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY – MUDr. K. Doskočilová

TABÁK MLEJNKOVÁ

GALANTERIE – L. Jurgovská

JFC COMPUTERS

OBUV – ANG, s. r. o.

NÁPOJE Brada

DUKÁT, s. r. o.

KERAMIKA Volf

STAVEBNINY U NOVÁKŮ, s. r. o.

RENC OPTIK

MONA – J. Klůcová

FITKLUB

POTRAVINY SVOP – A. Bradáčová

CHOVATELSKÉ POTŘEBY – I. Horynová

BUTIK IMPULS – M. Kuchynková

MILENIUM ZET, s. r. o.

PEKÁRNA – H. Špáňová

ORIFLAME – A. Friebertová

POTRAVINY – E. Albrechtová

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA METAL - ALIANCE

ČALOUNICTVÍ – J. Sulzerová

MĚSTO NOVÉ STRAŠECÍ

Příroda poskytuje nepřeberné
množství prvků, které se díky své
bohatosti a různorodosti stávají nevyčerpatelným zdrojem inspirace.
Výstava Natura inspira je malou
ukázkou těchto přírodních motivů,

které jsou využity na textilních dezénech, dekoračních látkách do interiéru či na textilních hračkách.
Vystavené dezény jsou ztvárněním
tří ročních období. V prvním z nich,
představující jaro - kolekce ,,Hippies“- jsou využity jarní jásavé barvy
ve veselých abstraktních prvcích.
Léto představují návrhy s názvem
,,Jungle“- zde jsou dominantami
těžké a dusné barvy navozující atmosféru deštného pralesa.
Poslední soubor návrhů nese název ,,Harvest“ (Úroda) a představuje
podzimní dary přírody. Součástí vystavených dezénů jsou také návrhy
na potisk trička pro značku Atom
rat, jejíž hlavní doménou je oblečení pro mladé.
Na výstavě je ke shlédnutí také
ukázka voskové batiky na plátně
(triptych ,,Listy“), ruční tisk - sítotisk
(Krajina), prostírání z paličkované
krajky nebo háčkované kabelky.
Textilní hračku zastupuje artefakt
s názvem ,,Domino“ (technika tapiko), který překračuje rámec klasické
bytové textilie (koberce) a stává se
didaktickou pomůckou poskytující
haptický zážitek díky použití různých materiálů. Zároveň slouží jako
zprostředkovatel kolektivní hry.
Praktickým funkčním doplňkem
do interiéru je ukázka kuchyňského
prostírání a mísy, které se účastnily
výstavy Mobitex Brno 2007, s názvem ,,Průhledy“. Předností těchto
doplňků je jejich omyvatelný materiál, který je v kuchyni velkou výhodou. Artefakty jsou doplněny háčkovanými detaily, které se nechaly
inspirovat květinovými prvky.
Autorka by na sebe ráda touto výstavou upozornila a nabídla své
služby (návrhářské práce, realizace

bytových textilií, doplňků i oděvů
nebo kresbu portrétů podle fotograﬁí) všem, kteří mají rádi originální záležitosti nebo hledají vhodný
dárek pro sebe i své blízké.
Výstavu si můžete prohlédnout až
do 7. února 2010 v Muzeu v Novém
Strašecí vždy od úterý do pátku
od 8.00 do 15.30 hodin, v sobotu
od 9.00 do 13.00 hodin a v neděli
od 13.00 do 17.00 hodin.
Těšíme se na Vaši návštěvu
Zuzana Stehnová, autorka výstavy
a Barbora Honzíková, DiS.,
vedoucí muzea

KNIHKUPECTVÍ – K. Filip
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KINOKAVÁRNA: Milionář z chatrče
Muzeum Nové Strašecí si Vás již
tradičně dovoluje pozvat na letošní první kinokavárnu, která se
uskuteční ve středu 24. února
2010 v 17.00 hodin v prostorách
muzea. Pustíme si čerstvého držitele čtyř Zlatých glóbů – za nejlepší ﬁlm, scénář, režii a původní

Novoroční ohňostroj přilákal davy lidí
V první den nového kalendářního
roku před šestou hodinou večerní
směřovaly kroky mnoha lidí na Komenského náměstí, aby zde v roli
diváků pozvedli oči k obloze a podívali se na novoroční světelnou
show, kterou pro všechny připravilo
město Nové Strašecí.
Společně jsme tak mohli přivítat
rok 2010.

Podívanou na oblohu hýřící mnoha
barvami si nenechali ujít lidé všech
generací, které od účasti neodradilo ani nevlídné počasí.
Starosta města Ing. Pavel Vaic vyjádřil potěšení, že se akce zúčastnilo
tolik občanů našeho města společně s malými dětmi.
mč
foto na obálce NM

hudbu – ﬁlm Milionář z chatrče,
jehož hlavní hrdina, mladík Jamal
Malik (Dev Patel), sedí v televizním
studiu naproti moderátorovi indické verze soutěže Chcete být milionářem a čeká na poslední otázku,
která jej dělí od pohádkové výhry
20 milionů rupií. Ještě před nedáv- ›››

POZVÁNKA
NA AKCE POŘÁDANÉ MKZ
V MĚSÍCI ÚNORU
MAREK JANKOVSKÝ
výstava fotograﬁí a kreseb, přísálí NKC, přístupná v pracovní době
a při akcích

PŘEDNÁŠKA CYKLU AKADEMIE VOLNÉHO ČASU 6
4. 2. Cesty za folklórem na Novostrašecku a okolí II
RNDr. Bohumil Chochola.
V 17.00 hodin ve velkém salonku NKC.

›››

nou chvílí byl chlapcem z bombajského slumu, chlapcem, který se
narodil do světa bez budoucnosti,
do světa nám nepředstavitelné
bídy.
Jak se kluk z ulice dokázal dostat
tam, kam se nedostali ani hoši
z lepších rodin ani učenci s několika tituly v kapse? Odpovědi na tyto
otázky bude z Jamala tahat někdo
mnohem méně příjemný než televizní moderátor. Před poslední
otázkou má Jamal pouze jeden den
na to, aby se připravil. Bohužel mu
tuto přípravu ztrpčují policejní vyšetřovatelé, kteří ctí presumpci viny
a snaží se i s použitím brutální síly
získat od Jamala odpověď na klíčovou otázku: Jakým podvodem
se dostal krůček od pohádkového
bohatství.
Jamal vypráví svůj životní příběh, ze
kterého vyšetřující policisté pochopí, proč zná odpovědi na všechny ty
záludné soutěžní otázky. A také se
dozvědí, že Jamal má i další důvody
k účasti ve slavné televizní soutěži
než je jen pouhá vidina hromady
peněz: například snaha nalézt ztracenou lásku.

Pohádka v noční škole
HASIČSKÝ PLES
V pátek večer 11. prosince 2009
se staly temné třídy a chodby novostrašecké základní školy epicentrem dění pro více jak stovku dětí,
jejich rodičů a prarodičů. Divadelní
spolek NoStraDivadlo a herci studentského divadla Mařeni a Pařeny
si pro ty, kteří se nebáli a do potemnělé školy dorazili, připravili Pohádku o Červené karkulce.
Herci dali přednost jednoduchým
loutkám z barevných šátků, které
ožily přímo před očima malých
i velkých diváků. Několikrát v průběhu děje bylo publikum vtaženo

do děje ať už všetečnými otázkami,
nebo netradiční možností volby
shlédnutí pohádky. Děti mohly pohádkou projít s vlkem anebo karkulkou. Hádejte, koho si malí diváčci
vybrali. Samozřejmě, celý příběh se
zatajeným dechem prožili s karkulkou. Nakonec vše, jak v pohádkách
již bývá zvykem, dobře dopadlo.
A že byly všechny děti tak pozorné
a hodné, sladkou tečku za pohádkou dostaly přímo z babiččina košíčku.
mč
foto na obálce NM

6. 2. pořádá Sbor dobrovolných hasičů N. Strašecí,
sál NKC od 20.00 hodin

PARTY SE SENIORKOU
10. 2. Taneční večer se Seniorkou Jaroslava Slavíka.
Sál NKC od 17.00 hodin

NEJEN POHÁDKA NA NEDĚLI
– DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
14. 2. Karneval plný písniček, soutěží a tance.
Soutěž o nejhezčí masku.
Sál NKC od 14.30 hodin.
Vstupné dospělí 45 Kč, děti 30 Kč.
Pořádají MKZ a DDM Nové Strašecí.

PŘEDNÁŠKA CYKLU AKADEMIE VOLNÉHO ČASU 6
18. 2. Čtyřlístek na zájezdech
RNDr. Bohumil Chochola.
V 17.00 hodin ve velkém salonku NKC.

PLES SOU NOVÉ STRAŠECÍ
19. 2. pořádají profesoři a studenti, sál NKC od 19.00 hodin

PLES GYMNÁZIA NOVÉ STRAŠECÍ
26. 2. pořádají profesoři a studenti 4.B, sál NKC od 19.00 hodin
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I když ﬁlm spěje k předpokládanému ﬁnále, nebyl by to Danny Boyle
(Trainspotting, Pláž, 28 dní poté,
Sunshine), kdyby vás a hlavního
hrdinu z toho nechal vyklouznout
tak hladce. Skvělí indičtí herci, neuvěřitelný, přitom univerzální příběh
a typické bollywoodské ﬁnále =
ﬁlm roku.
Připravte se na to, že Milionář
z chatrče ve vás najde emoce,
o kterých jste třeba ani nevěděli, že
je ještě máte.
Přijďte si k nám zpříjemnit dlouhé
zimní večery. K dispozici Vám bude
také bohatý výběr z nápojového lístku – káva, čaj, bílé a červené víno.
Barbora Honzíková, DiS.
vedoucí muzea

Jaký byl rok 2009 v knihovně
Po přestěhování se knihovna v novém prostředí rozkoukala, nová
knihovnice - paní Jitka Sochorová – se dobře zapracovala a tak
se hned od ledna práce rozběhla
naplno.
Ani v roce 2009 jsme se opravdu
nenudily, čtenářům se knihovna líbí, jsou velmi spokojeni s bezbariérovým přístupem i s propojením
obou oddělení. V průběhu roku
jsme usoudily, že nelze dětské
odd. otevírat pouze v odpoledních
hodinách, jak byly děti dříve zvyklé. Naučily se k nám chodit maminky s dětmi na MD, maminky, které
s dětmi navštěvují dopoledne logopedii v budově – a tak prakticky
i dětské oddělení je v půjčovní dny
(pondělí, středa, pátek) otevřeno
od rána.
Nepůjčovní dny využíváme na
zpracování knih, kancelářskou
agendu, urovnávání knih v regálech jak v půjčovně, tak i ve skladišti. Na tyto dny si také domlouváme návštěvy dětí ze ZŠ a MŠ.
V uplynulém roce nás při těchto
besedách, exkurzích a soutěžích
navštívilo 320 dětí se svým pedagogickým doprovodem. Namátkou jedna třída MŠ Na Kocourku,
se kterou se knihovna předčítáním
připojila k akci Celé Česko čte dětem. V březnu pak dvě 3. třídy ZŠ
v improvizované výtvarné dílně
vyráběly dekorace k Velikonocům.
6. třídy navštívily knihovnu v rámci
mediální výchovy a my jsme se jim
snažily přiblížit různé postupy při
vyhledávání informací. Stalo se již
tradicí, že v září, počátkem nového
školního roku, se přijdou s knihovnou seznámit studenti 1. ročníků
gymnázia.
Na říjen, Týden knihoven, jsme
připravily velmi povedenou akci.
Z nakladatelství THOVT, zaměřeného na dětskou produkci, přijela
jejich pracovnice a s dětmi 5. tříd
besedovala o tom, jak vzniká kniha. Přednáška byla spojena se soutěží a dětem se moc líbila. Na tuto
akci navázala i prodejní výstava
knížek, která byla v knihovně až
do Vánoc, a setkala se s velkým zájmem, v Novém Strašecí se prodaly
knihy za 14 000 Kč. Samozřejmě si
uspořádáním této výstavy knihovna přilepšila, od nakladatelství pro
své čtenáře zakoupila novinky s vý-

raznou slevou. Ještě v říjnu jsme si
společně se šesťáky vysvětlili pojmy báje, legenda, pověst a některé
si přečetli.
V loňském roce měla knihovna
i malé výročí, v prosinci jsme výstavou fotograﬁí a dokumentů z historie oslavily 145. narozeniny veřejné knihovny v Novém Strašecí.
Knihovna se také zapojila do dvou
celostátních soutěží – do hlasování Kniha mého srdce a do dětské
soutěžní hry České děti čtou s Ježíškem.
V naší práci nastal další zlom
v červenci. V tomto měsíci proběhly dvě velké akce. Začal platit
nový knihovní řád a ceník služeb,
a do provozu jsme zaváděly nový
knihovní systém CLAVIUS. Ten byl
zakoupen z grantu Ministerstva
kultury ČR a ze spoluúčasti Města
Nové Strašecí byl pořízen nový počítač s tiskárnou.
Pro nás, knihovnice, tyto změny
znamenaly každého čtenáře individuálně seznámit se změnou
knihovního řádu, novým ceníkem
služeb a vysvětlit změny v katalogu. Každému čtenáři se opravovala
průkazka, kam se přidávaly kontakty na mobilní telefon a e-mailová
adresa, průběžně se tisknou nové
čtenářské přihlášky s aktualizovanými údaji. Změnu knihovního
systému čtenáři nejvíce poznají
na katalogu ve vyhledávání knih.
Nejenže je vystaven na internetu,
takže si každý může prohlédnout
náš fond z domova, ale čtenář si
může sám knihy prodloužit nebo
momentálně půjčené rezervovat.
Hodně nás těší, že knihovna se
stala ve městě institucí oblíbenou,
navštěvuje nás stále více uživatelů,
přihlašují se k nám noví čtenáři.
V půjčovní dny přijde průměrně 75
čtenářů denně, ale toto číslo jsou
jen registrovaní uživatelé. Mnoho jich doprovází kamarádi nebo
rodinní příslušníci. Možnost posadit se zde k internetu se již stala
samozřejmostí. Kromě půjčování
a vyhledávání informací se knihovna stala také prodejním místem.
Zájemci si zde mohou zakoupit reprodukce obrázků Nového Strašecí, Novostrašecký měsíčník a knihy,
které město vydalo – Novostrašeckou kroniku V. Preinheltra a Příběhy a pověsti z Novostrašecka.
›››
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Několik čísel na závěr:
V uplynulém roce se do knihovny
přihlásilo 828 čtenářů, z toho je
263 registrováno na dětském odd.
Při besedách a exkurzích knihovnu navštívilo 320 dětí a studentů, na internet se podívalo 776
zájemců. Naše webové stránky si
prohlédlo 2482 uživatelů. Knihovna byla vloni otevřena 142 půjčovních dnů, čtenáři uskutečnili
10 709 návštěv. Zajímavost – nejvíce návštěv se uskuteční mezi
14. a 15. hodinou odpoledne,
nejnavštěvovanějším dnem je pátek.

KNIHOVNA A MUZEUM / ŠKOLY, DĚTI A MLÁDEŽ
Nejvyšší počet čtenářů je samozřejmě novostrašeckých, z okolních
obcí nás nejvíce navštěvují rynholečtí obyvatelé (42 registrovaných),
poměrně dost čtenářů máme
i třtických (24), lánských (17) a řevničovských (15). Více čtou ženy
a dívky – 589, mužů a chlapců je
přihlášeno 239. Na čtení mají nejvíce času děti (266), důchodci (164)
a studenti (117). Čtenáři si půjčili
v roce 2009 celkem 39 180 svazků
knih (o 6 800 více než v roce 2008).
Takže podle mého byl rok 2009
pro knihovnu úspěšný.
Jitka Tomšů, vedoucí MěK

Alice Garrigue Masaryková
a Československý červený kříž

Pozvánka na ples
Jako každoročně, tak i letos připravuje SOU Nové Strašecí reprezentační a maturitní ples pro své žáky,
budoucí absolventy učebních oborů Automechanik a Opravář zemědělských strojů a pro budoucí maturanty oboru Provozní technika.
Letos je to již 36. reprezentační
a 15. maturitní ples, kdy se společně sejdou žáci, jejich učitelé, rodiče
a ostatní příbuzní ve společenském

SOU

sále NKC v Novém Strašecí a stráví
zde příjemný večer.
Slavnostní akce se uskuteční
19. února 2010 v 19.00 hodin.
Srdečně zveme všechny, kteří se
chtějí odreagovat a užít si příjemnou zábavu, setkat se se svými bývalými učiteli či kolegy. K tanci hraje
skupina IDEAL BAND a nechybí samozřejmě bohatá tombola.
Ing. Ivana Veselá

Delegace Dorostu Červeného kříže s dárky, které
přivezla pro prezidenta T. G. Masaryka do Lán

Městská knihovna Nové Strašecí
Havlíčkova 1155
Nové Strašecí
Webová stránka: www.knihovnanovestraseci.wz.cz
Elektron. katalog: www.mknovestraseci.cz/katalog/
e-mailová adresa: knihovna@mknovestraseci.cz
tel.: 313 572 219
mobil: 733 240 530
půjčovní doba: pondělí, středa, pátek 8.00 – 17.00 hod.
Alice Garrigue Masaryková, zakladatelka Československého červeného kříže

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
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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.

Tato výstava vznikla již v loňském
roce u příležitosti 90. výročí vzniku
Československého červeného kříže
a 130. výročí narození jeho zakladatelky Alice Garrigue Masarykové.
Výstava měla velký úspěch a zaujala mnoho návštěvníků, neboť se
zabývá dosud málo zmapovaným
a často velice opomíjeným tématem, jakým je historie Červeného
kříže v naší zemi. Přibližuje velice
zajímavou historii především obrazovými prostředky a trojrozměrnými
rekonstrukcemi. Nechybí ani vzácné
dobové předměty a sbírky. Instalace

Četa samaritské služby hasičské s výstrojí

je zároveň přizpůsobena i dětským
návštěvníkům a školám, pro které je
vypracován edukační program.
Ale i pro Vás, milí návštěvníci, jsou
připraveny bohaté doprovodné
programy, při kterých se nejen poučíte, ale hlavně pobavíte. Stačí, když
se k nám do Muzea v Novém Strašecí přijdete podívat od 11. února
do 14. března 2010.
Na Vaši návštěvu se těší
Mgr. Magdalena Mikesková, DiS.,
autorka výstavy
Barbora Honzíková, DiS.,
vedoucí muzea

Ohlédnutí za posledními
akcemi v SOU Nové Strašecí
Sportovní činnost
Poslední prosincový týden probíhal
v SOU Nové Strašecí ve znamení
předvánočních sportovních turnajů.
V úterý 15. prosince 2009 se zástupci jednotlivých tříd utkali ve sportovní hale BIOS v odbíjené. Zvítězilo
družstvo 2. D. Ve středu soutěžili naši žáci v klubovně SOU ve stolním
tenise a ve čtvrtek sportovali opět
v hale BIOS a hráli ﬂorbal. Tentokrát
si na sladkém dortu, který byl odměnou pro vítěze, pochutnávalo
družstvo ze 2. A.
Aktivně si tak sportovci zpříjemnili
předvánoční čas a odreagovali se
od každodenní práce ve školních
lavicích.
Ing. Ivana Veselá
Exkurze do automobilky v Mladé
Boleslavi
Ve středu 16. prosince 2009 se žáci
3. B a 2. C rozjeli na exkurzi do závodu ŠKODA AUTO, a. s., Mladá Boleslav.

Členové Dorostu ČSČK v Praze - Smíchově při používání lékárničky
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Po příjezdu do automobilky
shlédli nejprve videoprojekci
o historii závodu a průběhu výroby. Poté následovala prohlídka
muzea s odborným výkladem.
Autobusem se potom přemísťovali po jednotlivých výrobních
halách a v rozšířeném programu
shlédli výrobu převodovek a motorů, dále lisovnu – pozn. výměna
několikatunové raznice, včetně
seřízení, trvá 15 minut a může se
vyrábět zcela jiný typ automobilu. Po lisovně žáci prošli svařovnu a to vše korunovala prohlídka
montážní linky vozů Octavia, ze
které každé 2,5 minuty vyjede
zcela nový automobil, dle přání
zákazníka.
Celou exkurzí provázeli žáky 3 zkušení průvodci a ochotně odpovídali
na celou řadu otázek od mladých
budoucích automechaniků, pro
které byla exkurze velice zajímavá
a poučná.
Ing. Ivana Veselá
foto Ing. František Beneš
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Vánoční koncerty hudebního
oboru ZUŠ Nové Strašecí

Na vánočních koncertech naší školy si každoročně zahrají naši žáci
i jejich učitelé. Letos se konaly tři
dětské koncerty v našem Modrém
sále. Diváci a rodiče dětí vytvořili
jedinečnou a laskavou atmosféru.
Koncertující podali krásné výkony,
na které mohli být pyšní oni i jejich
učitelé. Představit si, kolik detailní
práce dá sebekratší skladba, si umí
jenom ten, kdo někdy na hudební
nástroj hrál, a to velká část rodičů
umí. Chodili k nám totiž z velké části také.
Koncerty zahájili obvykle mladší
žáci. Jejich zaujetí pro věc bylo
nakažlivé. Ti starší pak už podávali svým přátelům a rodičovským
sponzorům umělecké zážitky
na úrovni. Program byl částečně laděn vánočně a vhodně doplněn hudbou všech časových
období.
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Pro naše žáky je nejpřínosnější to,
že svou zálibou rozvíjí ty nejlepší
osobnostní rysy, svůj vkus a nakonec své vzdělání mohou využít
jako profesní zaměření. Velkou
novinkou při letošních vánočních
koncertech je zvukový záznam,
který ve formě CD dostanou všichni účinkující.
Učitelé a na naší škole vystudovaní mladí hudebníci každoročně
připraví krásný koncertní program
Komorního orchestru ZUŠ. Letos
jsme hráli v kapli církve Československé-husitské a v renovovaném
gotickém kostele v Srbči. Sólové
party letos hráli a zpívali mladí
muzikanti, kteří studují střední
a vysoké školy našeho oboru, nebo je již vystudovali a zaujímají
ve svém oboru přední postavení.
Jsou to: Lucie Andrášková – doprovázela Jarmila Bártlová a Martin Thuma. Mluveným slovem, a to
přemýšlivého obsahu, obohatily
prostor kaple Mgr. Iva Dvořáková
a Mgr. Martina Tothová. K orchestru se připojil nový dětský sbor,
jehož členové – naši žáci - si tak
mohli zažít plný harmonický vjem.
Nejmenujeme zde všechny členy
orchestru. Touto cestou jim děkujeme, protože jejich práce je naprosto nepostradatelná. Největší
starost organizační a odbornou
věnuje koncertům orchestru jeho
dirigent Miroslav Thuma.
Žáci hudebního oboru měli premiéru kapely, kterou vytváří Mgr. Zuzana Stránská v rámci souboru
Lísteček. Ten hostoval v programu
souboru lidových písní a tanců
Čtyřlístek v NKC Nové Strašecí.
Hudební obor vytvořil citlivě program i v kostele Narozeni Panny
Marie na koncertu organizovaném
ředitelem Muzea Rakovník. Kromě
sólistů zde hrál i ﬂétnový soubor
vedený Dagmar Pavlíkovou.
Dětský sbor a ﬂétnisté připravili krásné odpoledne seniorům
v místním domově důchodců.
Děkujeme všem, kteří na našich
koncertech vystupovali, kteří se
zúčastnili a kteří nám pomohli. Pořádáme je především pro naše žáky
a studenty, pro veřejnost i pro svou
radost.
Mgr. Jiřina Kinkalová

DDM

Akce DDM

Stříbrná sobota v Pecínově
Stříbrná sobota se opět stala milým předvánočním setkáním. Mohli
jsme tu vidět nádhernou instalaci

Školní kolo v recitaci se uskuteční
v Modrém sále ZUŠ. Termín bude upřesněn.
24. 2. Karneval pro ŠD
– od 13.30 hod. ve školní družině

Investice do rozvoje
Od 1. 12. 2009 do 30. 6. 2012 je
v SOU Nové Strašecí realizován
projekt spoluﬁnancovaný z Evropského sociálního fondu a státního
rozpočtu České republiky „Podpora zkvalitnění výuky technických
oborů s využitím ICT techniky",
který byl zpracován na základě výzvy z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
oblast podpory Zvyšování kvality
ve vzdělávání. Hlavní aktivitou
projektu je vytvoření výukových
programů pro všechny odborné
předměty oborů 23-68-H/001 Mechanik opravář motorových vozidel
a 41-55-H/003 Opravář zemědělských strojů. Jedná se o předměty:
Automobily, Ekonomika, Elektrotechnika, Motorová vozidla, Opravárenství a diagnostika, Řízení
motorových vozidel, Strojírenská
technologie, Strojnictví, Technická
dokumentace, Technologie oprav,
Základy zemědělské výroby a Zemědělské stroje a zařízení.
Při tvorbě těchto programů bude
využito materiálního zázemí SOU
Nové Strašecí (ICT technika ve výuce, čtyři interaktivní tabule, notebooky používané učiteli) a také
především personálních kapacit.
Učitelé odborných předmětů SOU
Nové Strašecí stanoví pedagogické
cíle a didaktické postupy, shromáždí, případně vytvoří obrazový materiál a textové podklady, zajistí modely a výukové pomůcky pro účely
fotografování nebo videozáznamu,
který provedou, dále vytvoří animace, schémata, grafy apod. Všech-
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ny shromážděné materiály, které
nebudou v elektronické podobě
do ní převedou a vytvoří tak 1155
výukových hodin. Na partnerských
školách (SOU Hluboš, SOU Hubálov
a SOŠ a SOU Vlašim) budou modernizovány tři učebny, tj. budou dovybaveny interaktivními tabulemi.
Vytvořené výukové programy budou ověřovány ve výuce ve spolupráci s partnery projektu a na základě této zpětné vazby a jejího
vyhodnocení budou modiﬁkovány.
Pro tyto účely bude vytvořen otevřený informační a komunikační
systém na bázi webové aplikace
(informační portál). Tento systém
bude využit nejen pro interní komunikaci zúčastněných partnerů,
ale zároveň umožní sdílení výukových programů a poskytování informací všem zájemcům o tyto služby.
Informační portál bude sloužit
i po skončení projektu a o jeho
existenci budou informovány školy,
které vyučují zmiňované obory. Vytvořené výukové programy odborných předmětů budou tvořit jádro
podkladů pro aplikaci kurikulární
reformy oboru.
Výsledkem projektu bude zavedení nových výukových programů pro odborné předměty oborů
23-68-H/001 Mechanik opravář
motorových vozidel a 41-55-H/003
Opravář zemědělských strojů, a tím
zlepšení podmínek pro využívání
ICT ve výuce a především zlepšení
odborných znalostí žáků.
Autor projektu Ing., Bc. Jan Nechutný

žákovských prací výtvarného oboru
ZUŠ v Novém Strašecí. Mohli jsme
si vyrobit hvězdy z korálků, svícen,
pouštět si lodičky, krájet jablka, věštit budoucnost z hrníčků, potěšit se
představením dramatického oboru
i tanečním vystoupením Lístečku.
Mohli jsme se pobavit i poučit při
vystoupení Křivoklátských hudců,
obdivovat řemeslné zboží tkalců,
hrnčířů, perníkářů, přadleny s kolovratem, mohli jsme si pro potěšení
odnést vánoční svícen, brambořík
nebo třeba sváteční medovinu.
Přijel i magický šarlatán a všechny
přítomné pobavil kouzelnickými
kousky. Herci pražského divadla
Orfeus zahráli oblíbenou pohádku
O Kulfáčkovi.
Vánoce jsou za námi, noci se krátí
a dny prodlužují. Už se s našimi
dětmi chystáme na Masopustní
průvod. Přijďte také, v masce nebo bez…. 16. února v 15.30 hodin
na náměstí před školou.
Mgr. Jiřina Kinkalová

Křest knihy a třetí autorské čtení
studentů gymnázia
Ve středu 13. 1. 2010 Modrý sál potřetí nabídl své pohostinství studentům Gymnázia J. A. Komenského
v Novém Strašecí. Osm studentů,
z toho jeden už bývalý, představilo
své nové autorské texty.
Katka Hanzlíková, Elena Ortová
a Eva Wichsová své texty četly sa-
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my. Karolína Urbanová požádala
o přečtení svého příběhu spolužačku Lenku Drahoňovskou, text
Tomáše Pastýříka a Michaely Krausové přednesl Tomáš Baroch a čtení povídky Jiřího Tláskala a Michala
Sýkory se ujal Vojtěch Dvořák. Večerem provázel Jonáš Vidra.
Rovnocenným partnerem čtených
sekvencí byl hudební doprovod.
Zuzana Stránská, Eliška Černá a Václav Šafránek připravili celkem čtyři
skladby současné hudební scény
a jejich vystoupení bylo pro mnohé
vítaným překvapením.
Do života knihu Život, sny a fantazie
přivítala překladatelka a tajemnice
českého PEN klubu paní Libuše
Ludvíková. Její vlídná slova byla tím
správným zakončením slavnostního večera.
Knihu Život, sny a fantazie je možné zakoupit přímo na gymnáziu
ve dvou verzích – prvních 50 výtisků je číslováno a opatřeno podpisy
všech autorů a stojí 120 Kč, ostatní
výtisky jsou prodávány za 90 Kč. Distributorem knihy je Iva Dvořáková.
Mgr. Iva Dvořáková

Strávili jsme týden v Alpách
Již podruhé se studenti prvních
a druhých ročníků novostrašeckého gymnázia zúčastnili lyžařského
výcviku v rakouských Alpách, tentokrát ve dnech pátého až devátého ledna, opět v lyžařském středisku Saalbach Hinterglemm. Stejně
jako v loňském roce jsme vyráželi
po půlnoci v noci z pondělí na úterý. Cesta byla poklidná a po dvou
zastávkách a zhruba osmi hodinách cesty přes České Budějovice,
Linz, Salzburg a Zeel am See jsme
dorazili do Hinterglemmu. Už jsme
se nemohli dočkat, až se postavíme
na lyže a snowboardy, a tak jsme se
přímo na parkovišti kousek od jedné z lanovek převlékli do lyžařského
a vyrazili na svahy.
Letos jsme bydleli téměř na sjezdovce, a tak odpadlo nepříjemné
hodinové přejíždění autobusem.
Lyžování končilo zpravidla kolem
šestnácté hodiny, potom jsme měli
volno. Večeři nám vařily rakouské kuchařky a k snídani, která byla
kolem osmé hodiny, byla kaiserka
a k tomu šunky, sýry, paštika, marmeláda, med a čaj nebo kakao.
Každý si mohl vybrat podle chuti.
U snídaně jsme si mohli vzít do sáčku svačinu na celý den, protože

Gymnázium

obědem jsme se nezdržovali a užívali jsme si sjezdovek. K nákupům
jsme většinou využívali místní supermarket, protože na rozdíl od restaurací na sjezdovkách tu byly ceny srovnatelné s našimi.
Během těch pěti dnů jsme zpravidla
stihli vyzkoušet většinu sjezdovek
a najezdit stovky kilometrů. Příjemným zpestřením programu byla návštěva bazénu v Zeel am See, kam
jsme se vydali už loni. Samozřejmě
nechyběl ani slalom, který je v závěru takovýchto kurzů tradicí.
V sobotu po lyžování jsme se zase
na parkovišti převlékli do pohodlného oblečení a stejnou trasou
jsme vyrazili zpět do České republiky. I tato cesta byla klidná, i když
kvůli sněžení trochu nebezpečnější. Do Nového Strašecí jsme se
vrátili kolem půlnoci, a když jsme
rozespalí našli svá zavazadla, vydali
jsme se domů.
Lyžařský kurz byl prima a náš dík
patří především Mgr. Milanu Soukupovi, který pro nás stejně jako
loni všechno zařizoval, a také všem
ostatním členům pedagogického
sboru, kteří byli letos v Alpách s námi.
Miroslav Thuma, 2.A

Na letní prázdniny připravuje DDM
Nové Strašecí tyto tábory:
11. 7. – 17. 7. 2010

LT Jesenice – cena 2 200 Kč

25. 7. – 30. 7. 2010

LT Máchovo jezero
Staré Splavy – cena 2 200 Kč

2. 8. – 6. 8. 2010

Léto novostrašeckých dětí
– cena 900 Kč

ZŠ

Jitka Samšuková
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Almanach ztracených iluzí
Studenti novostrašeckého gymnázia pokřtili svou literární prvotinu.
Gymnaziální almanach studentských literárních prvotin konečně
spatřil světlo světa. Po tříletém tvůrčím snažení jej autorským čtením
a křtem za přítomnosti Libuše Ludvíkové, kmotry sborníku a předsedkyně českého PEN klubu, uvedli v život jeho autoři, současní studenti
a čerství absolventi novostrašeckého gymnázia. Pod literárními texty
jsou podepsáni Kateřina Hanzlíková, Michaela Krausová, Elena Ortová, Tomáš Pastýřík, Michal Sýkora,
Karolína Urbanová, Eva Wichsová
a Jiří Tláskal, poslední jmenovaný
je zároveň doplnil dekorativními
ornamentálními kresbami.
Obsahově a tematicky jsou příspěvky rozděleny do tří oddílů pojmenovaných Ze života, Sny a Fantazie.
Nutno podotknout, že fantazie
a schopnost v myšlenkách se přenést do cizí kůže autorům rozhodně nechybí. Jak jinak si například vysvětlit, že mladý muž se v textu vcítí
do kůže zralé, životem zklamané ženy, která najde nový smysl života
v péči o opuštěného bezdomovce,
nebo v jiném textu, kde je rovněž
znát jeho svébytný rukopis, je chvíli
mladíkem bojujícím na frontě druhé světové války, nekompromisním
novinářem, za své názory uvězněným v koncentračním táboře pro
antifašisty, nebo hluboce lidským
pražským Němcem, obchodníkem,
který v pohnuté protektorátní době
pomáhá pronásledovanému židovskému mladíkovi? (Právě za druhý
jmenovaný text s názvem Křižovatka bytí byl Michal Sýkora oceněn
v literární soutěži pořádané terezínským památníkem.)
V řadě fantazijních textů můžeme
pozorovat reminiscenci na dnes tolik
módní upírské a fantazijní ságy, jejichž kořeny směřují přes tolkienovského Pána prstenů kamsi do hlubin
literární historie k odkazu gotického černého románu a představují
svéráznou kombinaci hrůzostrašné
půlnoci Poeova Havrana, Paoliniho
Eragona a komiksové zkratky. Snad
se na mě autoři tohoto směru nebudou zlobit, když řeknu, že i oni pravděpodobně podvědomě naplnili
závěry, ke kterým v nedávné době
došli sociologové: zejména středoevropský kulturní prostor údajně
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pozbyl v důsledku svého vývoje
ve dvacátém století velké množství
věřících. Protože však lidé potřebují
něčemu věřit, vytvářejí alternativní
světy, do nichž v myšlenkách utíkají.
Do světů, kde žijí silní jedinci hodní
následování a kde dobro (občas) vítězí nad zlem.
Publikace Život, sny a fantazie je
autorskou prvotinou, která pro většinu z osmi zúčastněných autorů
představuje fázi tvůrčích počátků
a hledání vlastního stylu psaní.
Přesto jim nelze upřít řemeslnou
zručnost v zacházení s mateřštinou,
v několika textech najdeme dokonce velmi zajímavá slovní spojení
a obraty z dílny básnické imaginace.
Bohužel v řadě případů působí jen
jako nablýskané pozlátko a místo
nabízené ﬁlozoﬁcké hloubky objevíme těsně pod hladinou zrádnou
myšlenkovou mělčinu. Zklamán
bude čtenář, který v textech očekává humor, jásavé motivy mládí,
prvních lásek či školních trapasů,
které ke studentskému životu neodmyslitelně patří. V černých deskách spoře zdobených abstraktními bílými girlandami se skrývají
texty neméně temné a ponuré, plné dekadentních pocitů samoty,
touhy uniknout, beznaděje, zmaru,
pomíjivosti a smrti. Místo skutečnosti zlý sen, místo snu noční můra,
před níž není úniku ani do světa
fantazie. Upíři, oživlé mrtvoly, černokněžníci a temní elfové zabydleli
publikaci téměř beze zbytku. Výjimkou jsou snad jen texty Michala
Sýkory, který sice čtenářům předložil texty neméně temné, ovšem
vzhledem k zajímavě uchopené
tematice holocaustu také s malou
jiskřičkou světla, jež lze chápat jako
poselství a apel lidskosti.
Za vydařený je možno označit i krátký text s názvem Stále chceme být
jiní, v němž Eva Wichsová předložila ﬁlosoﬁckou lamentaci švába, kladoucího si otázku, proč jen se nenarodil jako pták. Zajímavý je i text
Eleny Ortové Příběh psaný životem,
v němž rozvíjí motiv zneužití daru
božské všemocnosti, motiv připomínající fantastiku H. G. Wellse,
jednoho ze zakladatelů sci-ﬁ prózy.
Zmínit je třeba rovněž povídku Tomáše Pastýříka s názvem Nespoutaný. Působivou zkratkou v ní vylíčil
futuristickou budoucnost přetech-
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nizovaného světa, v němž se vědec
geniální a šílený zároveň stane obětí vlastního vynálezu.
Zájemci z řad veřejnosti měli možnost vyslechnout několik ukázek
z almanachu v rámci autorského
čtení, které předcházelo křtu publikace během třináctého lednového
podvečera. Texty tím získaly další,

Gilgameš se loučí
Ano, je tomu tak, velmi úspěšná
divadelní inscenace Gilgameš si 21.
prosince 2009 odbyla svou derniéru
v Novostrašeckém kulturním centru. Hru bylo možno zhlédnout celkem sedmkrát a vždy jste se mohli
těšit na něco nového. Ať už to byl
improvizovaný záskok za hlavního
hrdinu, nebo létající opona. Za pochodu probíhaly změny scénáře
a výměny herců, ale soubor Mařeni
a Pařeny si hrdě stál za svým dílem.
Teď nastává chvíle napětí mezi
derniérou Gilgameše a premiérou
něčeho nového, co se dozajista
na půdě gymnázia chystá. Tak tedy dáváme se slzou v oku sbohem
Gilgamešovi. A necháme herce, ať
vyjádří svoje pocity.
Co vás na Gilgamešovi nejvíce
bavilo?
Nejvíce mě bavily zkoušky a při představení ztvárnění nebeského býka.
Vše bylo dost kreativní a do detailu
vymyšlené. (Martina P.)
Na zkouškách byla legrace a ani
při představení dobrá nálada neopadla. Je to především lidmi, kteří se
na tom podíleli. (Jana K.)

tolik potřebný rozměr, a jejich sešeřelé ladění bylo v Modrém sálu
Základní umělecké školy v Novém
Strašecí prosvětleno pozitivním
naladěním publika i vydařeným
hudebním vystoupením studentů
pod vedením Mgr. Zuzany Stránské.
Mgr. Jana Kindlová
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Výtvarné zpracování. Spolupráce se
všemi herci. Výroba masek pomocí
odlévání sádry a parodování našich
rolí. (Veronika K.)
Co bylo nejtěžší?
Nastoupit při premiéře na pódium
a odchod jednoho z hlavních hrdinů. (Milan P.)
Překonat svůj strach a rozmluvit se
po trapném incidentu, když jsem
narazila hlavou do velkého gongu.
(Veronika P.)
Rychlé převlékání v zákulisí bylo
dost náročné a potom hrát před
Základní školou ve Stochově. (Martina P.)
Doufám, že si aspoň trochu umíte představit, kolik energie a úsilí
studenti do představení vložili.
Také si přeji, aby jejich umělecká ztvárnění přetrvávala ve vašich myslích stejně jako Gilgameš
zůstal nesmrtelný. Myslím, že
pro příště vám mohu slíbit několik nových tváří a tvrdou práci
celého souboru, který jede naplno.
Eva Wichsová, 4.A

DDM

Jarní prázdniny s DDM
2. 2. Aquapark Kladno
– odjezd od zastávky autobusů, směr Praha
v 9.15 hod., návrat kolem 13.00 hod.
Cena 100 Kč
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
4. 2. Den v DDM Rakovník
– sraz u ZŠ v 8.30 hod.,
návrat kolem 14.00 hod.
Cena 50 Kč.

S Gilgamešem se rozloučili
při školním představení
Když jsem se dozvěděla, že se studenti novostrašeckého gymnázia
zúčastní v předvánočním čase derniéry představení Gilgameš v podání studentského souboru Mařeni
a Pařeny, neměla jsem nejmenší
představu, jak dokázali zpracovat
toto nadčasové téma. Gilgameš,
hrdina starověkého sumerského
eposu, ztělesňuje věčnou lidskou
touhu po nesmrtelnosti a věčném
uznání. Jeho egoismus nakonec
pomohou zkrotit bohové, kteří mu
do cesty postaví Enkidua, člověka
prostého, naivního, ale chytrého
a se silnou osobností. Vzájemné
přátelství obou hrdinů obohatí posléze každého z nich. Najdou v sobě ohromnou sílu, která je omámí
a vzbudí v nich pocit vlastní nezničitelnosti a nezranitelnosti. To se
však změní, když je právě Enkidu
zraněn a na následky poranění zemře. Tím je zasaženo Gilgamešovo
citlivé místo. Vydá se hledat nesmrtelnost, aby si nakonec uvědomil,
že věčnost nespočívá v délce života, ale v tom, jaký život žije a co
po sobě zanechá.
Moc se mi líbilo využití jednoduchých rekvizit. Zvuk gongu přesně vystihoval změny scén, rytmus
úderů do bubínku naznačoval
gradaci děje. Pro dokreslení scény si herci vystačili jen s velkými
kusy látky, které se podle potřeby
stávaly hlubokými cedrovými lesy, úžasnou studánkou, v níž Gilgameš osvěžil své unavené tělo,
Novostrašecký měsíčník / únor 2010

Jitka Samšuková
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i mořem, do jehož vln se ponořil
pro květinu nesmrtelnosti. V rukou
herců se prázdný vzduch přesvědčivě proměňoval v chléb nebo
číši vína, jako by byly skutečné.
Podobně náznakovité, ale velmi
přesvědčivé bylo první setkání Gilgameše s Enkiduem. Neneslo se
v přátelském duchu, naopak vyústilo v boj, při němž oba herci prokázali fyzickou sílu i sílu osobnosti.
Naznačený zápas, při kterém nedošlo k sebemenšímu fyzickému
kontaktu, vypadal v jejich podání
jako boj na život a na smrt. Ačkoli
hlavní protagonisté byli ve svých
rolích nezaměnitelní, ostatní herci
ztvárnili během představení hned
několik rolí, do nichž se podle potřeby dokázali velmi rychle převtělit. Dobře to bylo vidět například
ve scéně o zrození Enkidua, které
navíc prokázalo i důmyslnost a vynalézavost režiséra.
Celkově vážné téma příjemně odlehčila malá nehoda s gongem.
Jedna bohyně byla natolik zaujata
svou rolí, že přehlédla kovový plát
visící nad scénou, a narazila do něj
hlavou. Přestože mnozí diváci tento
střet škodolibě zaznamenali, herečka se zachovala velmi profesionálně a ze své role nevypadla. Představení bylo velmi dobře nastudováno
a připraveno a i podle atmosféry
v hledišti se nebojím říct, že derniéra představení byla úspěšná.
Karolína Matějková, 3.B
Gymnázium J. A. Komenského

Vánoční podvečer s LDO
17. 12. 2009 probíhalo již tradiční
vystoupení všech žáků literárně
dramatického oboru ZUŠ v Novém Strašecí. V Modrém sále se
sešli rodiče „dramaťáckých“ dětí
i přátelé divadelních aktivit Novostrašecka. Program podvečera byl
velmi pestrý. Mohli jsme vidět jak
ukázku dramaticko - literární práce
s nejmladšími žáky, tak vysoce stylizované herecké etudy na hudbu
Jaroslava Ježka v podání Vojtěcha
Procházky, Michala Cáby a Kateřiny Barochové. Posledně jmenovaná se divákům představila také
sólovým pásmem lidových veršů
s názvem České Vánoce. Vojtěch
Procházka a Michal Cába potom
předvedli ještě dramatizaci povídky Jaroslava Haška Nedokončený
příběh.
Na programu podvečera byla mimo jiné i premiéra nové loutkové

ZUŠ

hry Silný Honza, kterou předvedl
soubor (ZOO) Logicky Domýšlivé
Ovečky (tento soubor je složen
z některých žáků literárně dramatického oboru).
Myslím, že atmosféra podvečera
byla velmi příjemná a i přes nutnost
vypořádat se s chřipkovou epidemií výjimečně klidná. Doufám, že
se před Vánoci takto příjemně setkáme s divadlem i v roce 2010.
Martina Tothová

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
NOVÉ STRAŠECÍ
zve všechny malé i velké na tradiční

ZUŠ

MASO
S O PUSTNÍ
P
PRŮVO
VO D
v úterý 16. února 2010
Průvod vychází z náměstí v 15.30 hodin.
V NKC různá klání pro děti, maškarní DISKOTÉKA,
vystoupení školní kapely,
soutěž O nejlepší buchtu.
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Dětský domov na sklonku roku 2009
Také děti z Dětského domova Nové Strašecí prožívají konec roku
ve sváteční atmosféře. Těší se jako
všechny děti na štědrovečerní večeři, zářící stromeček a samozřejmě
– jak jinak – na dárečky.
A jak tedy probíhají Vánoce
v dětském domově?
Čas adventu je vždy nejen příležitostí k zamyšlení, ale také časem
velkých příprav na tradiční vánoční
besídku. Všechny děti pod vedením
vychovatelů nacvičují své vánoční
vystoupení. To proběhlo jako vždy
poslední čtvrtek před Štědrým
dnem (letos 17. prosince) v sále
Novostrašeckého kulturního centra.
A vystupují opravdu všechny děti.
Ne všichni, kdo se objeví na pódiu,
jsou perfektními herci a zpěváky, ale
snaží se každý. A to je nejdůležitější.

Diváci – jsou zváni všichni sponzoři, zástupci města a Středočeského
kraje, přátelé a příznivci dětského
domova a také samozřejmě široká
veřejnost – mají možnost vidět naše
děti v tom nejpříznivějším světle.
Ještě den předtím se konají ve všech
rodinných skupinách štědrovečerní
večeře. Tak brzo je to proto, že potom již odjíždějí všechny děti, které
mohou, ke svým rodinám, příbuzným, známým. Na Vánoce zůstávají
jen ti, kteří nemají kam odjet. Pro ty
je připraven Štědrý den v domově.
A 24. prosince probíhají již od časného rána přípravy na večer. Vaří se,
peče a smaží, zdobí se stromeček.
Někteří opozdilci ještě balí poslední
dárečky pro své kamarády a blízké.
Odpoledne pak odcházejí vychovatelé, které vystřídá ředitel. Ten
zůstává tradičně s dětmi na večeři

DD

řilo, aby na Štědrý den odjela domů
či k příbuzným velká většina dětí.
Protože dítě patří domů.

sám. A večer nebývá v domově tak
smutný, jak by se snad dalo tušit.
Prostě si to užijeme stejně slavnostně a vesele, jako v rodinách.
Je velice pozitivní, že se letos poda-

A na závěr poděkování
Dětský domov Nové Strašecí přeje
všem svým příznivcům ten nejlepší
start do desátého roku jedenadvacátého století. Hluboce si vážíme
všech, kteří nám pomáhají jak ﬁnančně, tak morálně. Děkujeme
všem učitelům, vedoucím kroužků,
městu Novému Strašecí, sponzorům… A také všem, kteří nám aspoň drží palce. Bez vás by to nešlo.
Tak tedy, přátelé, hodně zdraví a štěstí, aspoň trochu pokory a zamyšlení,
milé úsměvy, správné volby životních
cestiček a splnění veřejných i tajných
přání vám do roku 2010 přejí všichni
z Dětského domova Nové Strašecí.
Alexandr Krško, ředitel

Podařilo se nám ...
Měsíc leden rozhodně není zaplněn znalostními ani dovednostními soutěžemi na okresní či krajské
úrovni. Mnozí z žáků se snaží vybojovat svá „soukromá“ vítězství
v podobě pěkných známek z českého jazyka, matematiky, angličtiny
a dalších předmětů, které studují
v rámci povinné školní docházky.
Přesto i tentokrát mám o čem psát.
Dívky z ﬂorbalového týmu, které si
v závěru minulého kalendářního
roku vybojovaly účast na krajském
přeboru, po jeho skončení (16. 12.
2009) radostně volaly: „Jedeme
do Liberce na kvalifikaci na republiku!“
Celkem podrobný popis výsledků jednotlivých utkání již na svých
stránkách přinesl Rakovnický deník
z 5. 1. 2010. Snad tedy jen ve zkratce
Pro první utkání si děvčata vylosovala tým domácích - Kutné Hory. Nezalekla se však a souboj skončil 0 : 0.
Jejich dalším soupeřem byla Mladá
Boleslav. Přes méně podařený začátek byl zápas ukončen s výsledkem
1 : 1. V tuto chvíli se naše ﬂorbalistky možná trochu zapotily. Celkové

ZŠ

vítězství totiž mohly získat jedině
v případě, že by zbývající zápasy
vyhrály. Nezalekly se a šly do toho.
Postupně vyřadily Nymburk (1 : 0),
Týnec nad Vltavou (2 : 1) a nakonec
i Kralupy nad Vltavou (3 : 0).
Stejně jako po okresním kole, ptala
jsem se trenéra Petra Chocholy.
Kdo měl lví podíl na tomto skvělém výsledku?
Nemůžu ukázat na jednu z dívek
a říct, že to byla ta či ona. Pravdou
je, že tým podržela brankářka Míša
Hortová, stejně jako v okresním
kole. Střelecky se dařilo Lence Kalistové, Martině Řepkové a Tereze
Kindlové, v obraně zase excelovala
Adéla Blechová. Ale nic to nemění
na faktu, že hrály skvěle především
jako celek, všechny do toho daly
maximum a to jim pomohlo zvítězit. Spíš bych rád připomněl jinou
věc.
Do toho, máš slovo…
Myslím si, že k našemu úspěchu,
samozřejmě kromě hráčského
nasazení, přispěla i téměř profesionální výstroj našich děvčat. A to
není zrovna levná záležitost. Asi

vzadu zleva: trenér P. Chochola, E. Matějková, E. Jandová, V. Špičková,
M. Řepková, L. Kočová, E. Vosátková
klečící zleva: B. Šípková, T. Kindlová, L. Kalistová, A. Blechová, T. Loudilová
ležící vpředu: brankářky M. Hortová a M. Šrolová

těžko by ji mohla zakoupit škola
ze svých ﬁnančních prostředků,
nebo dokonce dívky samy sobě.
Rád bych tedy na tomto místě
poděkoval městu Novému Strašecí za opakované udělení grantu.
Za danou částku jsme zakoupili
kompletní brankářskou výstroj

(helmu, vestu, chrániče, …) helmy
pro hráčky, nové hokejky aj. Bylo by dobře, a osobně bych si to
moc přál, aby tato oboustranně
prospěšná „spolupráce“ přetrvala
i do dalších let.
Pavlína Tondrová
(foto Karel Filip)

Taková je Jana Kindlová, vážení

Krátce z gymnázia
Klobouk dolů
Profesor novostrašeckého gymnázia PaedDr. Václav Vodvářka obdržel
koncem loňského roku ocenění s názvem Klobouk dolů. V rámci představení lánského divadelního souboru
Tyrš, který v režii Romana Havelky
sehrál absurdní drama Philippa Lellouche s názvem Hra na pravdu, tak
byla oceněna jeho dlouholetá badatelská a publikační činnost v oboru
místopisu a historie Lán a okolí. „Cena
mě překvapila, existuje totiž spousta
lidí, kteří by ji mohli dostat. Nejsem
ješitnej, ale nebudu lhát, že by mě
to nepotěšilo,“ řekl PaedDr. Vodvářka. Cena je udělována za významný
a nezištný přínos k propagaci a rozvoji obce, v případě naposledy oce-
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něného za jeho mnohdy mravenčí
práci se shromažďováním střípků,
z nichž je možné složit pestrou mozaiku drobných událostí a lidských
osudů na pozadí velkých dějin. „Nejsem a nebudu žádné světlo světa,
ale tohle ocenění mně říká, že se mi
i leccos podařilo a že po mně nezůstane jen mizerně smazaná tabule,“
uzavřel s úsměvem sobě vlastním.
(kin)
Dny otevřených dveří
V polovině prosince a v polovině
ledna se v Gymnáziu Jana Amose
Komenského konaly dny otevřených dveří, určené zejména pro
žáky devátých ročníků a jejich rodiče. V tyto dny si mohli zájemci pro-

hlédnout školu a získat podrobnější
informace o možnostech studia, zejména během prezentace paní profesorky Preissové a paní profesorky
Tůmové. Na chod školy se vyptávali
i nás, zdejších studentů, když jsme
je budovou gymnázia provázeli
a umožňovali jim nahlédnout do výuky jednotlivých předmětů.
Zajímavá zkušenost to byla i pro mě
jako průvodkyni, protože jsem si
mohla vyzkoušet své komunikační
dovednosti. Všichni rodiče i jejich
ratolesti, se kterými jsem mluvila, si
školu pochvalovali. Líbily se jim hlavně pěkně a nově zařízené učebny
i to, jak je zdejší gymnázium malé. Ta
domácí atmosféra, která zde vládne,
některé z nich doslova nadchla. I když

oﬁciální dny otevřených dveří jsou už
za námi, ujistil pan ředitel, že zájemci o studium se mohou do budovy
gymnázia podívat i v těchto dnech.
Jana Králová, 2.A
Úspěchy z matematiky a přírodních věd
Jan Dundr z 2.A postoupil do krajského kola matematické olympiády
v kategorii programování, v krajském kole matematické olympiády
kategorie A budou gymnázium
reprezentovat studenti ze 4.A Jiří
Svítek, Tomáš Hubáček a Petr Duchoň. Miroslav Thuma z 2.A se stal
vítězem krajského kola soutěže Přírodovědný klokan.
(kin)

Na stránkách měsíčníku se často
setkáváme se jménem Mgr. Jany
Kindlové, učitelky českého jazyka a dějepisu, která nás informuje
o dění na novostrašeckém gymnáziu.
Tahle půvabná a skromná mladá
dáma v pravém slova smyslu právě nyní publikuje ve Středočeském
sborníku historickém svoji odbornou studii nazvanou Církevní
správa v předhusitských Čechách
ve slánském děkanátu. Text podrobně rozebírá problematiku
venkovské církevní správy v našem
regionu a snaží se popsat, jak to
v praxi fungovalo. Kdo z nás si to
umí dnes konkrétně představit, že?
Mgr. Kindlová zkoumá patronáty
a majetkové poměry jednotlivých
kostelů, mnohoobročnictví, migraci duchovních, spory duchovních
o majetek a o beneﬁcia, konﬂikty
duchovních s mravností, služební
rekordmany, souvislost úmrtnosti
farářů s morovými ranami, ale zařazuje i několik medailonků o osoNovostrašecký měsíčník / únor 2010

bách, jejichž jména dochovaly
prameny na více místech, ať to byli
zdatní hospodáři, či naopak smilníci, nebo notoričtí dlužníci. Člověk
se nemění, i když se mění jeho šat
a slova jeho řeči. Nic nového pod
sluncem. To je dobré vědět, abychom nepropadali depresím, že
žijeme v nejhorším ze všech možných světů a časů.
Zdálo by se, že Jana Kindlová tráví
čas v zatuchlých archivech mezi
krabicemi s dokumenty, které jsou
pokryty prachem a tím, co lidé nazývají čas. Nic takového! Jak může,
vyráží s fotoaparátem do přírody
a relaxaci spojuje se zachycováním barevných scenérií. Její snímky
drobných živočichů z cyklu Rozvíjej
se, pavoučku!, ptáků, stromů, hub
a krajinných výřezů už vzbudily zaslouženou pozornost na několika
výstavách.
Jana Kindlová se umí dívat kolem
sebe a má smysl pro vystižení proměn přírody v jednotlivých ročních
dobách. Svědčí o tom snímek Zele-

Gymnázium

ná katedrála z fotosoutěže Příroda
a krajina Středočeského kraje, organizované loni Naučným střediskem
ekologické výchovy v Kladně – Čabárně, o. p. s. Jarní památná jírovcová alej na Ploskově je skutečný
chrám nejrůznějších odstínů zeleně – jen je dokázat postřehnout
a zachytit. A to Jana Kindlová obdivuhodně dovede. Díky tomu se
zaslouženě stala absolutní vítězkou
všech vyhlášených kategorií. Ko-

mu čest, tomu čest! V obrazovém
kalendáři na rok 2010, vydaném
kladenským střediskem ekologické
výchovy, je kromě Zelené katedrály publikován ještě Janin snímek
lánské Pánovy louky, kde vnímáme
jarní náladu prostřednictvím reﬂexu v klidné vodní hladině dokonce
dvakrát. Pokochejte se, rodáci.
Středověk a současnost tvoří dvě
strany téže mince.
PaedDr. Václav Vodvářka

Akce pro ZŠ na únor

ZŠ

10. 2. Konverzace v německém jazyce
(okr. kolo) – Klub DDM Rakovník, od 8.00 hod.
17. 2. Pěvecká soutěž (okr. kolo)
– Klub DDM Rakovník, od 14.00 hod.
24. 2. Konverzace v anglickém jazyce
(okr. kolo) – Klub DDM Rakovník, od 8.00 hod.
25. 2. ORION CUP – celostátní finále ve florbalu
– Liberec
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HASIČI

HASIČI
›››

Zpráva o činnosti sboru za rok 2009
K 31. 12. 2009 měl náš sbor celkem
150 členů, z toho 23 žen, 102 mužů
a 25 žáků do 18 let. V průběhu roku
byli dva noví členové přijati a 3 členové bohužel zemřeli.
Každý patek se od 19.00 hodin
konají v hasičské zbrojnici členské schůze, kde jsou řešeny krátkodobé i dlouhodobé úkoly, jsou
projednávány aktuální problémy
a řeší se situace ve sboru. Také se
provádí vyhodnocování jednotlivých zásahů.
Členové výboru SDH
se pravidelně schází každý druhý
pátek v měsíci.
Hlavní události v roce 2009
◗ 24. ledna byl uspořádán Hasičský
ples, který se povedl.
◗ V červnu se členové sboru podíleli na zajištění oslav Mezinárodního
dne dětí jednak ukázkou techniky,
tak i soutěžemi pro děti v Novém
Strašecí.
◗ První dva červencové týdny v osadě „Dancaster“ ve Velké Chmelištné
se uskutečnil Letní hasičský tábor.
◗ Díky získanému grantu ze Středočeského kraje a od města Nového
Strašecí byly zakoupeny na tábor
SDH trička s potiskem, malý hangár a podsadové stany.
◗ Nechyběli jsme ani na oslavách
kulatých výročí založení sboru
dobrovolných hasičů na okrese.
S moderní i historickou technikou jsme se účastnili oslav výročí
v Kroučové a ve Třtici.
◗ Jako tradičně jsme se účastnili
posvícenského průvodu a vynášení Pěkné.
◗ Dále probíhala v hasičské zbrojnici
oslava patrona hasičů svatého Floriána, oslavy životních jubileí členů
sboru a posezení na závěr roku.
◗ Veškerá historická technika sboru byla v říjnu převezena z areálu technických služeb do garáží
v bývalém Hamiru. Tyto prostory
poskytlo město Nové Strašecí.
Výjezdová jednotka sboru
Jednotka SDH je zařazená do kategorie JPO III. s povinným výjezdem
do deseti minut od vyhlášení poplachu. Pro činnosti v jednotce je
vyškoleno více než 30 hasičů.
Za rok 2009 jednotka sboru eviduje
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celkem 29 událostí. Z tohoto počtu
bylo 20 požárů, 7 technických pomocí jako odstranění olejové havárie, odstranění padlých stromů,
čerpání vody a jednou byla jednotka povolána k vyproštění osoby ze
závalu. Dále se jednotka účastnila
dvakrát taktického cvičení zaměřeného na likvidaci požáru střechy
panelového domu v Křivoklátském
sídlišti a požáru průmyslového objektu v areálu Českých lupkových
závodů.
Výjezd jednotky se pohybuje
v rozmezí od 4 do 6 minut a to
i v nočních hodinách. Zásahy trvaly v průměru 2,5 hodiny za účasti
v průměru 8 členů jednotky.
V březnu se 5 členů jednotky účastnilo pravidelného školení velitelů
jednotek PO a velitelů družstev
PO pro okres Rakovník, 3 členové
se účastnili školení strojníků. V září
proběhlo školení celé jednotky Nové Strašecí. Další školení jednotky
bylo zaměřeno na zásahy u dopravních nehod. Toto školení proběhlo
v měsíci listopadu na stanici HZS
Stochov. Dále proběhlo školení řidičů.
V rámci dne otevřených dveří
na stanicích HZS jsme byli přítomni s technikou CAS 32 Tatra 148
na Stochově, kde jsme společně
s profesionálními kolegy předvedli žákům mateřských školek a škol
činnost hasičů. Další ukázka proběhla na začátku října v Mateřské
škole v Novém Strašecí.
V prosinci byla podána žádost
na Krajský úřad Středočeského kraje o poskytnutí dotace pro výjezdovou jednotku na nákup zásahových
kompletů a obuvi. Díky Janu Sedláčkovi bylo jednotce převedeno
12 zásahových přileb Rosenbauer
a byly koupeny 4 páry zásahových
rukavic.
Vozový park jednotky
V dubnu byla zařazena do výjezdu
cisternová automobilová stříkačka
CAS 30 Volvo FL 6, které jednotce zakoupilo město Nové Strašecí
za přispění dotace od Středočeského kraje.
Než ovšem bylo vozidlo zařazeno
do výjezdu, čekal na hasiče nelehký
úkol. Jelikož vozidlo sloužilo kolegům v Belgii a do České republiky

bylo dodáno bez potřebné výbavy
jen se dvěma kombinovanými vyprošťovacími nástroji s pohonnými jednotkami, bylo nutné v celé
nástavbě, ale i v kabině předělat
držáky na uchycení potřebného
vybavení. V prostorech čerpadla
bylo předěláno plnění nádrže, byly
nalepeny nové pruhy v bílé barvě
a nové nápisy. Jelikož se vozidlo
nevešlo do garáže, byl z nástavby
demontován držák s hliníkovým
lanovým žebříkem. Na kabinu vozu
byla dodána místo kulatých majáků
světelná rampa. Členové výjezdové
jednotky strávili na uvedení vozidla
do výjezdu několik desítek hodin.
Za zbytek ﬁnančních prostředků
z rozpočtu na nákup vozu byly zakoupeny věcné prostředky, kterými
bylo vozidlo vybaveno, za zmínku
stojí nové kalové a plovoucí čerpadlo o výkonu 1200 l/min., motorová
pila, rozbrušovací agregát, elektrocentrála, lanový naviják a přetlakový ventilátor. Slavnostní předání
vozidla hasičům se uskutečnilo dne
19. dubna.
Výjezdové jednotce bude i nadále
sloužit CAS 32 Tatra 148, CAS 25
Škoda 706, dopravní automobil
Ford Transit a osobní automobil Felicia combi.
Na vozidle CAS 25 Škoda 706 byla
provedena oprava spojky a brzdo-

vé soustavy. Oprava byla zajištěna
ﬁrmou ANEXIA v Rakovníku.
V roce 2009 bylo členy sboru
dobrovolných hasičů odpracováno
na opravách, údržbě techniky, výzbroje, výstroje, opravách prostor
hasičské zbrojnice, zajištění a pořádání kulturně společenských akcí
přes 8000 hodin.
Mladí hasiči
se pravidelně schází každou středu
v hasičské zbrojnici. Pod vedením
dospělých členů, se připravují
na celoroční hru Plamen, plní úkoly
pro získání znaků odbornosti a propagují práci hasičů. V zimním období se scházejí v tělocvičně základní
školy.
V minulém roce uspořádal kolektiv
výlet k vodní nádrži Klíčava. Rovněž byla pro žáky zajištěna exkurze
na stanici HZS hl. m. Prahy a do Hasičské zbrojnice SDH Praha Chodov.
Žáci se dále účastnili brigád v hasičské zbrojnici a posvícenského průvodu. Další akcí pořádanou pro žáky z kolektivu byl dvoudenní výlet
na tábořiště ve Velké Chmelištné.
Na okresní konferenci vedoucích
mladých hasičů, která se konala dne
28. listopadu byl zvolen do Okresní
odborné rady mládeže Jan Berá-

nek, který je hlavním vedoucím
kolektivu.
Díky sponzorům bylo pro mladé
hasiče zakoupeno vybavení pro
požární útok. Dále byl zakoupen
nový motor a součástky pro soutěžní stříkačku PS 12.
Družstvo mladých hasičů
se v roce 2009 účastnilo několika
soutěží. Nejprve to byla soutěž
v požárním útoku ve Zbečně. Zde
kolektiv obsadil 7. místo v kategorii smíšených a 4. místo v kategorii
starších žáků. Druhé kolo hry Plamen se konalo v Heřmanově. Zde
dvě družstva starších žáků obsadila
6. a 10. místo. Jednotlivci reprezentovali kolektiv na Luženské šedesátce. O letních prázdninách se
někteří členové kolektivu účastnili
v rámci hasičského tábora memoriálu ve Velké Chmelištné.

Po letních prázdninách jsme se
účastnili memoriálu v požárním
útoku ve Hřebči.
V říjnu se konalo první kolo hry
Plamen, které pořádal Sbor dobrovolných hasičů Rynholec. Po sečtení výsledků, obsadila hlídka
mladších žáků 6. místo. V kategorii starší žáci hlídka obsadila
3. místo.
Soutěžní družstvo mužů
19. 4. 2009 jsme získali 1. místo
na netradiční soutěži v Kolešovicích. Na této soutěži se plní úkoly,
se kterými se hasiči běžně setkávají
u zásahu.
2. 5. 2009 SDH Čistá pořádala okrskovou soutěž v požárním útoku
v rekreačním středisku na Zdeslavi.
Zde jsme obsadili 1. místo.
15. 5. 2009 jsme vybojovali 2. místo
v požárním útoku v rámci našeho

okrsku, které jsme pořádali na letišti
na Mackově hoře.
Druhé kolo požárního sportu se konalo na fotbalovém hřišti ve Slabcích, kde jsme po nepovedené štafetě skončili na 10. místě.
V prosinci část soutěžního družstva
začala s opravou požární stříkačky,
u které bude vyměněn motor a čerpadlo.
Soutěžní družstvo se dále podílí na základní údržbě techniky,
na úklidu celého objektu hasičské
zbrojnice, tvoří část výjezdové jednotky a účastní se samotných zásahů JSDH.
Na úseku prevence
probíhal požární dozor na kulturních akcích. Například při novoročním ohňostroji a v Novostrašeckém
kulturním centru. Sedmičlenná požární hlídka se postupně vystřídala

V sobotu večer dne 19. 12. 2009 se
ve společenské místnosti hasičské
zbrojnice uskutečnilo setkání členů
SDH. Příjemně se posedělo při poslechu Modré muziky a symbolicky
se tak zakončil rok 2009.
Na začátku roku, dne 5. 1. 2010,
se v hasičské zbrojnici sešel výbor
sboru za účelem zvolení nového
výboru na další pětileté období.
Výborem bylo zvoleno dosazení
nových členů na posty zástupce
velitele, vzdělavatel a člen výboru.
Starostou SDH je Zbyněk Polívka
a velitelem Tomáš Novák.

Dne 8. 1. 2010 se v Restauraci
Sport v Novém Strašecí konala
Výroční valná hromada SDH Nové
Strašecí. Za přítomnosti zástupců
Hasičského záchranného sboru
Střed. kraje ze stanic Kladno, Rakovník, Stochov a zástupců SDH ze
Třtice, Rudy, Řevničova a Rynholce
byla po úvodním proslovu starosty
SDH přednesena zpráva o činnosti
sboru za minulý rok. Po slovu jednatele následovala dlouhá diskuze.
Nejprve velitel sboru poděkoval
všem členům za práci ve sboru,
městskému úřadu a všem, kteří
podporují činnost sboru a jednotky. Dále se do diskuze zapojili
i hosté. Po slavnostní schůzi bylo
podáváno občerstvení a poté následovala volná zábava, při které
hrála k poslechu i tanci Modrá
muzika.

SDH v Novém Strašecí se může
pochlubit i hasičskou dechovkou.
Modrá Muzika používá oﬁciální název Modrá Muzika Zdeňka Thumy,
neboť často docházelo k záměně
s Modrou muzikou, která působí
v Šumperku.
Modrá Muzika Zdeňka Thumy je
členem Sdružení dechových orchestrů ČR, v současné době má
12 členů. V letošním roce začala
s úspěchem vystupovat s Modrou
Muzikou zpěvačka Lucie Burdilová.
Orchestr v roce 2009 vystupoval
na festivalech dechových hudeb
a řadě kulturních akcí ve Středočeském kraji a v Praze. Na všech
vystoupeních se prezentuje jako
hasičská hudba SDH Nové Strašecí. Modrá Muzika ve zmenšeném
obsazení, 4 hudebníci a zpěvačka,
vystupuje i na tanečních zábavách,
plesech, ﬁremních a soukromých
akcích. V roce 2010 zahájí Modrá
Muzika Zdeňka Thumy již 35. sezónu své činnosti.
Závěrem bych chtěl poděkovat
městu Novému Strašecí a sponzorům, kteří nás podporují v naší činnosti a všem popřát hodně štěstí,
zdraví a spokojenosti v roce 2010.
za SDH Nové Strašecí jednatel sboru
Josef Kořán.

›››

Sbor dobrovolných hasičů Nové Strašecí
Činnost SDH Nové Strašecí
V sobotní podvečer 12. 12. 2009
se dva zástupci SDH Nové Strašecí
účastnili jako hosté Výroční valné
hromady SDH Rynholec.

na 53 kulturních akcích a odpracovala tak 282 hodin.
Preventivní prohlídka nebyla provedena žádná, protože náš sbor nebyl
o jejich provedení požádán.

Činnost sboru
na počátku roku
Dne 9. 1. 2010 se zástupci sboru zúčastnili Výročních valných hromad
Sborů dobrovolných hasičů v Řevničově a ve Hřebči.

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

Novostrašecký měsíčník / únor 2010

V zimním období bude provedena
oprava na zásahové vozidle CAS 32
Tatra 148. Konkrétně se jedná výměnu blatníků na kabině vozu. Dále bude v garážích pro zásahovou
techniku proveden rozvod tlakového vzduchu a dokončena oprava
požární stříkačky pro soutěžní družstvo dospělých a kolektiv mladých
hasičů.
Josef Kořán, jednatel SDH

23

MĚSTSKÁ POLICIE / SPOLKY A CÍRKVE

SPOLKY A CÍRKVE

Silvestrovský výlet

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

Dopravní nehody
Lány
Dopoledne 18. 12. 2009 zjistili
strážníci dopravní nehodu ve Vašírově. Na místo přivolali Policii ČR
a usměrňovali provoz až do příjezdu policistů.

Řevničov
K dopravní nehodě, při níž došlo
ke sražení srny, došlo dopoledne
27. 12. 2009 nedaleko Fenclovny.
Strážníci na místo přivolali Policii ČR
a usměrňovali provoz až do příjezdu policistů.

Lány
K dopravní nehodě došlo v noci
8. 1. 2010 ve Vašírově. Po zjištění,
že řidička z Plzně je pod vlivem alkoholu, byla věc na místě předána
Policii ČR.

Nové Strašecí
Ke dvěma dopravním nehodám
došlo ve dnech 13. 1. a 14. 1. 2010.
První nehoda se udála na Smetanově náměstí, druhá na dálnici. V obou
případech strážníci poskytovali Policii ČR nezbytnou součinnost při
usměrňování provozu.

Únik neznámé látky

Krádež v Penny
Marketu
Nové Strašecí
Již podruhé byla krátce po poledni
13. 12. 2009 přistižena mladistvá
zlodějka z Prahy při krádeži alkoholu v Penny Marketu. Vzhledem
k jejímu věku jí mohla být pouze
uložena pokuta ve výši 500 Kč.

Pokus o krádež
Nové Strašecí
Odpoledne 26. 12. 2009 sklepním
okénkem vnikl do rodinného domu
v Rakovnické ulici neznámý muž,
přestože jeho majitelé byli doma.
Byl ale vyrušen psy a utekl, aniž by
cokoliv stihl ukrást. Jak je známo ze
sdělovacích prostředků, incidentů
tohoto typu neustále přibývá.

Mermomocí
na diskotéku
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I tentokrát došlo při oslavách Silvestra ke zranění pod vlivem alkoholu. Novostrašecký občan M. M. se
údajně zranil na nártu při přeskakování lavičky. Protože pod vlivem
alkoholu projevoval jisté známky
agresivity, musel být zdravotníkům
poskytnut doprovod do rakovnické
nemocnice. Tyto „silvestrovské výlety“ strážníků do Rakovníka se v posledních letech staly tradicí.

Kontrola chovu psů
Lány

Tuchlovice

Dva starší manželé požádali o pomoc dopoledne 8. 1. 2010 s tím, že
manželka upadla a nemůže vstát.
Strážníci vstoupili do jejich obydlí
a provedli nutné úkony.

Fyzicky napadl
známého
Nové Strašecí

Pozor, úchyl!
Rynholec
Dne 6. 1. 2010 se v obci objevil muž,
ukájející se na veřejnosti a před dětmi. Budeme rádi za jakékoliv včasné informace v případě opakování
události.

Fyzické inzultace fackou do obličeje svému známému se odpoledne
dopustil novostrašecký občan T. M.
Věc byla vyřízena přiměřenou blokovou pokutou.
Martin Novák
vrchní strážník MěP

zve na

Ráno 9. 1. 2010 přijala hlídka strážníků od Policie ČR oznámení, že
ve starém Nonstopu dva muži
ničí vybavení provozovny. Strážníci ukončili jednání obou opilců,
u obou prokázali hladinu alkoholu,
a protože muži nemohli prokázat
svou totožnost, byli předáni policistům.

6. 1. 2010 na slavnost Tří Králů chodila skupinka dětí s dospělými převlečená za tři krále po ulicích města

Lány

Baráčnická obec Černá Ves Nové Strašecí

Nové Strašecí

Tříkrálová sbírka proběhla v Novém
Strašecí a na Lánech v termínu od
3. do 11. 1. 2010.

Žádost o pomoc

Dopoledne 6. 1. 2010 se hlídka MěP
zúčastnila kontroly chovu dvou psů
v Lesní ulici. Bylo zjištěno, že zvířata
nejsou týrána, přesto byly zjištěny
některé nedostatky při jejich chovu.
Kontrolu provedla Krajská veterinární správa s výsledkem, že postačí
odstranění zjištěných nedostatků,
zejména předložení očkovacích
průkazů.

Vstupu na Diskotéku Patro se
po půlnoci 2. 1. 2010 domáhal
podnapilý agresivní muž. Přivolaní
strážníci muže ztotožnili, prověřili
a z místa vykázali.

Devastovali Nonstop

Tříkrálová sbírka 2010

Odpoledne 1. 1. 2010 kradl dřevěná prkna z protisněhových zábran
u Dřevenkova dvaašedesátiletý
muž z Kladna. Šlo o zřejmě zkušeného zloděje, který strážníkům
tvrdil, že věci do přívěsného vozíku
jeho osobního automobilu naházely bez jeho vědomí děti, potom, že
prý odstraňuje nepořádek z místa.
Muž byl ztotožněn, prověřen, prkna
musel vyložit a následně byl z místa
vykázán.

Nové Strašecí

Tuchlovice
Únik intenzivně páchnoucí látky
na hranici Stochova a Tuchlovic byl
hlídce MěP oznámen dopoledne
23. 12. 2009. Na místě byla událost
potvrzena. Strážníkům a policistům
se však nepodařilo zjistit zdroj ani
původce. Věc dále šetří Česká inspekce životního prostředí.

Nové Strašecí

Krádež protisněhových
zábran

Sousedské
zasedání

a zpívala koledy. Současně jsme
navštívili také pečovatelský dům,
městský úřad a domov důchodců,
kde jsme zazpívali koledy a rozdali
drobné pozornosti. V ostatní dny
jsme chodili po náměstí, rozdávali
drobné pozornosti a prosili o drobný příspěvek. 9. 1. 2010 chodila
skupinka mužů převlečených za Tři
krále po městě, zpívala koledy a vybírala příspěvky. Také na Lánech letos chodila skupinka Tří králů.
Celkem se vybralo 11.036 Kč. Tato
částka byla dne 12. 1. 2010 odeslána na celorepublikové konto Tříkrálové sbírky. 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.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem dárcům, kteří přispěli,
a chtěla bych jim popřát všechno
nejlepší v tomto roce 2010.
Dále bych také chtěla poděkovat
všem spolupracovníkům, p. faráři
Walczakovi, p. Kotykovi, p. Stieberovi, p. Frohlichovi, rodině Drvotových, Baslíkových, Ždímalových
a Šumových.
Koordinátorkou akce byla paní Iveta Černohorská, tel. 605702939.
Více informací naleznete na webových stránkách: www.charita.cz nebo www.nove- straseci.eu.
Iveta Černohorská

bábovku. Představení bylo uvedeno jako dárek pro budoucí školáky,
bez vstupného. Na Červené karkulce se podíleli i studenti Gymnázia
J. A. Komenského E. Wichsová, Veronika Krejčová, Jana Králová, Michaela Rabasová a Žaneta Nováková. Řady herců už tradičně obohatily Kája
Nováková a Eva Venclíková. Velkým
pomocníkem byla Dana Vachková.
Z aktivních členů NoStraDivadla se
na pohádce podíleli Václav Stieber,
Martina Tothová, Iva Dvořáková,
Martin Černý, Vojtěch Dvořák a nově se publiku představili Jonáš Vidra
a Tomáš Baroch.
11. 12. 2009, po představení pro rodiče s dětmi, se konala již šestá valná hromada NoStraDivadla. Spolek
pro kulturní činnost NoStraDivadlo
přijal do svých řad tři nové členy –

Jonáše Vidru, Tomáše Barocha a Evu
Venclíkovou a k divadelní činnosti
se po dvouleté odmlce vrátil Jiří
Artur Janúšek. Na rok 2010 plánuje NoStraDivadlo novou divadelní
hru pro dospělé, ale okolnosti jejího vzniku zatím tají. Na valné hromadě proběhla také volba nového
představenstva spolku. Předsedkyní představenstva se stala Martina
Tothová, pokladníkem zůstává
Iva Dvořáková a revizorem se stal
JUDr. Václav Stieber.
Z pravidelných akcí NoStraDivadla pro rok 2010 se můžou novostrašečtí občané těšit na divadelní přehlídku Setkání ve Strašecí 19. – 21. 3. 2010 a na Peřiny
22. 5. 2010.
za NoStraDiavadlo Iva Dvořáková
(foto Vojtěch Dvořák)

NoStraDivadlo na konci roku 2009
Série divadelních představení pro
žáky MŠ a ZŠ v Novém Strašecí
NoStraDivadlo dětem se už stala tradicí. Tentokrát NoStraDivadlo
s grantovým přispěním města Nového Strašecí pozvalo pro letošní
prvňáčky pražské divadlo Kejklíř,
které přivezlo 18. 11. 2009 půvabné představení Sněhová královna.
Na něj navazovalo 23. 11. představení divadla ve výchově Dárek
v podání spolku Spolupospolu
z Prahy. Na příběhu chlapce, který
má v očích dospělých možná až příliš bujnou fantazii, si žáci třetí třídy
mohli vyzkoušet vstupovat do rolí
a spolupracovat s herci na tvorbě
příběhu. Posledním představením
projektu bylo prosincové uvedení
Vánoční hry s jesličkami a anděly
pro děti ze ZŠ U Jatek. Hravé před-

stavení s betlémským příběhem
přivezlo pražské divadlo Bořivoj 10.
prosince 2009. Všechna tři představení se setkala s velkým ohlasem.
Rodiče s dětmi pozvalo NoStraDivadlo 11. 12. 2009 na putování Za pohádkou noční školou. Po loňské
úspěšné Šípkové Růžence připravilo
další tradiční pohádku – Červenou
karkulku. V hraní se střídaly dvě skupiny herců a starší děti mohly čekání na pohádku strávit nad luštěním
pohádkových křížovek a vybarvováním pohádkových omalovánek. Karkulka prošla temným školním lesem
celkem třikrát a její cestu sledovalo
necelých 130 diváků. Příběh byl převeden pro jednoduché uzlové loutky, které mohly komunikovat s vodiči, a tak příběh netradičně oživovaly.
Na odchodu dostali diváci babiččinu

Poděkování
Krejčovství se vrátilo do původních prostor na rohu
Havlíčkovy ulice
Ráda bych touto cestou poděkovala Radě města Nového Strašecí za přidělení původních prostor v Havlíčkově ulici (na rohu).
Dnes jsou požárem zničené prostory již zrenovované a opět plné
látek, oděvů, látkových hraček a dalšího lákavého zboží.

1 . února
14.
února 2010
únor
20 0
ve 13.00 hod. v Baráčnické rychtě

Těšíme se na vás!

Schůzka úsekových důvěrníků
svazu zdravotně postižených

Za celý kolektiv Radka Batelková
Krejčovství Batelková, Havlíčkova 100, Nové Strašecí
Otevírací doba:
Po – Pá 7. 30 – 11.00, 12.00 – 15.30, So po dohodě

4. února 2010 v Baráčnické rychtě od 9.00 hod.
Představení Dárek

Novostrašecký měsíčník / únor 2010
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SPOLKY A CÍRKVE

SPORT

Únorový liturgický kalendář
2. 2. Uvedení Páně do chrámu
(svátek)
V Jeruzalémě se dnešní svátek
slavil už v 5. století, v Římě od
7. století pod názvem Setkání.
Od 10. století se objevuje v liturgických knihách na Západě
název Očišťování Panny Marie.
Nynější název znovu připomíná, že je to především svátek Páně.
Připomínáme si jím obětování
Ježíše v Jeruzalémském chrámě,
při kterém starý Simeon a prorokyně Anna poznali v Ježíši "Světlo
k osvícení národů" - Mesiáše (Lk
2, 22-38). Mojžíšův zákon totiž
předepisoval, že každý mužský
prvorozenec musí být zasvěcen
Bohu. Panna Maria a Josef s dítětem Ježíšem splnili tento předepsaný úkon a setkali se při tom se
starcem Simeonem a prorokyní
Annou (podle toho se též svátek
ve východní církvi nazývá Hypapanté - setkání).
Lidový název Hromnice vznikl
kvůli svěcení svíček "hromniček",
které se rozsvěcely i při modlitbě
za ochranu při bouřce.
3. 2. Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
Blažej byl ve 4. století biskupem
v Sebaste v Arménii (dnešní Sivas
v Turecku). Za císaře Licinia byl ko-

lem roku 316 krutě umučen. Jeho
úcta se rozšířila po celé církvi, ale
něco bližšího o jeho životě známe jen z pozdních legendárních
zpráv.
3. 2. Sv. Ansgara, biskupa
Ansgar se narodil kolem roku 801
poblíž Corbie v Galii a vstoupil
tam do benediktinského kláštera.
Od roku 823 působil jako učitel
v klášterní škole v Korvey. V roce
826 byl poslán do Dánska, aby tam
hlásal křesťanství. Většího úspěchu
však dosáhl ve Švédsku (830). Stal
se prvním biskupem v Hamburku
(831), později arcibiskupem v Brémách (847) a papežským legátem
pro Skandinávii. Zemřel v Brémách
roku 865.
5. 2. Sv. Agáty, panny a mučednice (památka)
Pocházela z Catanie na Sicílii. Tam
také kolem roku 250 dosáhla mučednické koruny. Úcta k ní se rychle rozšířila a její jméno bylo zařazeno do mešního římského kánonu.
6. 2. Sv. Pavla Mikiho a druhů,
mučedníků (památka)
Do Japonska přinesl křesťanství
sv. František Xaverský (15. 8. 1549).
Půl století mohli žít křesťané svobodně a v roce 1596, kdy začalo
jejich pronásledování, bylo jich už

Z činnosti ZO SZP Nové Strašecí
Základní organizace Svazu zdravotně postižených v Novém Strašecí sdružuje 343 členů, občanů
Nového Strašecího a 20 obcí novostrašeckého regionu i mimo něj. To
pro děvět členů výboru a tři členy
Revizní komise ZO vyžaduje pravidelnou aktivní účast na schůzích
výboru ZO, který se schází vždy
první čtvrtek v měsíci v klubovně
na Rychtě.
K lepšímu organizačnímu zajištění
napomáhá dobrá činnost 24 úsekových důvěrníků.
V roce 2009 uspořádal výbor ZO
pro své členy 1 tématický zájezd
do Mělníka a Nelahozevsi, připravil 4 ozdravné pobyty v Lázních
Poděbrady, v rekreačních střediscích Maxov v Jizerských horách
a v Chlumu u Třeboně a v říjnu
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ozdravný pobyt v Mariánských
Lázních. Těchto akcí se zúčastnilo
205 účastníků.
Náklady na úhradu pobytů a dopravu jsou hrazeny z velké části
samotnými účastníky a pak ze
sponzorských darů obecních
úřadů okolních obcí a zejména
z grantů MěÚ Nové Strašecí. Výbor
ZO SZP děkuje touto cestou MěÚ
Nové Strašecí a ostatním obecním
úřadům za tyto sponzorské dary
a granty.
Závěrem roku navštívili členové
výboru 33 imobilních členů ZO
a předali jim vánoční balíčky.
A co ZO připravuje v r. 2010? To
budou členové ZO projednávat
na členské schůzi 10. března 2010.
Foltyn Jaroslav
předseda výboru ZO SZP

Lyžařský oddíl
více než 300 tisíc. První mučedníci
byli ukřižováni 5. 2. 1597 v Nagasaki. Nejproslulejší z nich, Pavel
Miki, se narodil v japonské rodině
(okolo roku 1564), vstoupil k jezuitům a úspěšně hlásal evangelium
svým krajanům. Spolu s ním podstoupili mučednickou smrt další
2 japonští jezuité, 6 španělských
misionářů a 17 japonských laiků
(tři z nich byli dosud chlapci - 12,
13 a 14 let). V roce 1862 byli tito
prvomučedníci Dálného Východu
prohlášeni za svaté.
8. 2. Sv. Jeronýma Emilianiho
Narodil se roku 1486 v patricijské
rodině v Benátkách. Když se v pětadvaceti letech jako voják dostal
do zajetí, rozhodl se skoncovat
s dosavadním dobrodružným životem a dát se do služeb sirotků,
chudých a nemocných. Založil řeholní společnost věnující se soustavně této péči. Jejich prvním
sídlem byla Somasca u Bergama
v severní Itálii. Při ošetřování nemocných se nakazil morem a zemřel 8. 2. 1537 v Somasce. V roce
1767 byl prohlášen za svatého
a v roce 1928 za patrona sirotků
a opuštěné mládeže.
10. 2. Sv. Scholastiky, panny (památka)
Narodila se v Nursii (Norcia)
ve střední Itálii kolem roku 480.
Následovala svého bratra sv. Benedikta a vstoupila do kláštera
na úpatí Monte Cassina. Tam také
zemřela kolem roku 547.
11. 2. Panny Marie Lurdské
11. února 1858 spatřila čtrnáctiletá
Bernadetta Soubirousová ve skalní jeskyni "de Massabielle" poblíž
Lurd (Lourdes) ve Francii Pannu
Marii. Zjevení se opakovalo do 16.
července ještě sedmnáctkrát.
K jeskyni, v níž vytryskl pramen
vody, přichází od té doby velké
množství poutníků, mezi nimi
velký počet postižených nejrůznějšími neduhy. Církevně uznaných zázračných uzdravení za sto
let (do roku 1959) bylo 58, ale
úlevu přinesla tato pouť mnohem
většímu počtu lidí. Výzva Matky
Boží k pokání probudila v církvi
hlubší zájem o modlitbu a službu
lásky a podnítila péči o trpící a ne-

mocné. Slavení dnešní památky
povolil papež Lev XIII. (1891) a sv.
Pius X. ji rozšířil na celou církev
(1907).
17. 2. Sv. Alexia a druhů, řeholníků
Sedm ﬂorentských obchodníků se
rozhodlo (v 1. polovině 13. století)
odejít do ústraní na Monte Senario (severně od Florencie) a žít
v chudobě a pokání. Jejich cílem
bylo žít svatě a přivádět všechny
na cestu k svatosti. Založili řád servitů (služebníků Panny Marie). Nejstarší z nich, Alessio Falconieri, se
dožil deﬁnitivního potvrzení řádu
(1304) a zemřel 17. 2. 1310 ve věku
asi 110 let. Za svaté byli prohlášeni
v roce 1725.
21. 2. Sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve
Narodil se roku 1007 v Ravenně.
Po studiích začal učit, ale brzy
odešel do společenství poustevníků ve Fonte Avellana u Gubbia
(1035). Stal se tam převorem a velmi přispěl k prohloubení řeholního
života. V roce 1057 byl jmenován
kardinálem a biskupem v Ostii.
Ve službách u papežského dvora
uplatnil své velké nadání a horlitelskou snahu zbavit církev všeho,
co ji morálně ohrožovalo. Po roce
1063 se vrátil do kláštera, ale i potom konal časté cesty jako papežský legát. Při návratu z jedné z nich
zemřel ve Faenze roku 1072.
22. 2. Stolce svatého Petra, apoštola (svátek)
Biskupský stolec v katedrále je
symbolem učitelského, kněžského
a pastýřského poslání. Také Petrův
stolec připomíná jeho postavení v církvi. Dnešní svátek se slavil
v Římě už od 4. století.
23. 2. Sv. Polykarpa, biskupa
a mučedníka (památka)
Byl posledním z apoštolských žáků. Snad sám svatý apoštol Jan ho
ustanovil biskupem ve Smyrně. Jako mluvčí maloasijských církevních
obcí jednal v Římě s papežem Anicetem o době slavení Velikonoc.
Zemřel ve Smyrně 23. 2. po roce
155, bylo mu 86 let. Byl zaživa upálen na hranici.
P. Mariusz Walczak

Turnaj Kaprkap
Oddíl lyžování pod hlavičkou Sokola
Nové Strašecí uspořádal v sobotu 12.
12. 2009 ve sportovní hale BIOS již 8.
ročník tradičního předvánočního
turnaje v sálové kopané „Kaprkap“.
Turnaj získává na oblibě, neboť se
letos přihlásilo nejvíce mužstev
v historii a sice šest, čtyři místní
a dvě přespolní. Za novostrašecká
mužstva nastoupili pořádající lyžaři New Bubu, tým Šebkovců, THC
Železný, B-tým Sokola N. Strašecí, z přespolních to byli fotbalisté

z Braškova a omlazený sympatický
tým z Kolešovic.
Po celodenním klání, které po organizační stránce proběhlo bez komplikací a především bez zranění,
skončil turnaj s tímto výsledkem:
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo

lyžaři New Bubu
tým Šebkovců
fotbalisté Kolešovic
fotbalisté Braškova
THC Železný
B-tým Sokol N. Strašecí

Za vítězný tým lyžařů New Bubu
nastoupili tito fotbalisté: Jiří Ballada
st., David Javůrek, Martin Kaválek,
Michal Kaválek, Petr Neužil ml., Lukáš Petrus a Jan Veselý st.
Nejlepším střelcem turnaje byl vyhlášen Kapoun z oddílu fotbalistů
Kolešovic.

Po vyhlášení výsledků a předání
cen očekávalo fotbalisty tradiční
příjemné posezení v hospůdce haly
BIOS. Jako každý rok bylo pro sportovce zajištěno občerstvení, proto
i personálu patří náš dík.
Poděkování patří i všem účastníkům turnaje, dále panu I. Gengelovi, MěÚ a všem ostatním, kteří se
podíleli na jeho přípravě.
Jiří Novák

Kolpingova Rodina Smečno
byla podpořena v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v oblasti Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce
a slaďování pracovního a rodinného života a získala dotaci na projekt
Úspěšně do práce!

V rámci tohoto projektu nabízíme:
Rekvalifikační kurzy:

ZDARMA

Základy obsluhy osobního počítače + plný motivační kurz
Termín zahájení: 22. 2. 2010
Základy účetnictví s využitím PC + zkrácený motivační kurz
Termín zahájení: podzim 2010

Kurzy
Základy účetnictví a administrativy + zkrácený motivační kurz
Termín zahájení: 19. 4. 2010
Individuální odborný dle vlastního výběru + zkrácený motivační
kurz
Příspěvek na dopravu a hlídání dítěte.

Vzdělávání je určeno pro následující cílové skupiny:
Ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého
člena rodiny na trh práce – všechny kurzy
Kurz základů PC i pro
● Ženy ohrožené nezaměstnaností
● Ženy momentálně se ucházející o zaměstnání
●

Vzdělávací aktivity jsou poskytovány ženám s trvalým bydlištěm nebo sídlem svého zaměstnavatele na území Středočeského nebo
Ústeckého kraje.
Kontakt: J. Vránová, tel.: 775 558 011
email: jitka.vranova@dumrodin.cz
Během kurzů je poskytováno bezplatné krátkodobé hlídání dětí.
Tento projekt je spoluﬁnancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
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Pozor!
NOVINKA VE FITKLUBU 1155

K2 Hiking
skupinová chůze na trenažérech
objednávky a info na 605 507 606
vylepšíš si postavu a kondici
zhubneš
náramně se pobavíš
1. lekce zdarma
hlídání dětí

Nový kurz hubnutí
poradna pro snižování nadváhy,
osobní cvičení
FITKLUB 1155
Mgr. Jitka Slavíková, Ing. Mirka Polcarová, Lenka Hajná
www.fitklub1155.cz, fitklub1155@seznam.cz
tel: 603 834 846, 777 939 991, 774 922 145
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Dětský tenisový turnaj

Stříbrný David Nechyba

Dětský tenisový turnaj se konal dne
19. 12. 2009 ve sportovní hale BIOS.
Turnaj začal v devět hodin a hrál
se v pěti kategoriích, děti do šesti
let, děti do sedmi let, děti do devíti
let, děti do patnácti let a kategorie
rodiče s dětmi. Turnaj se hrál formou minitenisu, a to ve skupinách,
každý s každým. Turnaje se zúčastnilo kolem padesáti dětí z Nového
Strašecí a blízkého okolí. V nejmenší kategorii do šesti let vyhrál Filip

PRVOREPUBLIKOVÉ DĚNÍ V NOVÉM STRAŠECÍ 1918 – 1938
17. Stavební rozvoj a úpravy Nového Strašecí prováděné občany

Kovalski z Nového Strašecí. Pro ty
nejmenší jsem měl připravený tenisový desetiboj, ostatní kategorie
již hrály na body, ale na malé hřiště. V kategorii do sedmi let vyhrál
Ondřej Husák také z Nového Strašecí, v kategorii do devíti let vyhrál
Matěj Baloun z Pecínova, v kategorii do patnácti let vyhrál Jakub
Ondřej z Lán a poslední kategorii
rodiče s dětmi vyhral Milan Moravec s dcerou také z Lán. Všichni
zúčastnění dostali nějakou malou
sladkost a všichni ti, kteří skončili
na prvním až třetím místě dostali
krásné poháry, pro většinu znich to
byl první pohár v životě. Chtěl bych
poděkovat Katce Vlčkové, která mě
v nemalé míře pomohla s organizací turnaje. Jako trenér tenisu bych
zhodnotil turnaj jako velice vydařený, jednak po stránce organizační
ale i sportovní. Pro některé to byly
první zapasy v životě naostro, ale
pro všechny to byly neocenitelné
zkušenosti v jejich dalším tenisovém růstu. Rodiče turnaj zhodnotili
také jako vydařený, a proto doufám,
že se mi takový turnaj pro děti povede zorganizovat i v létě.
Ivan Gengel, vedoucí MSZ

Jiří Jindáček

Filip Brezík

sestavě má taky určitou kvalitu. Vedení získané v první třetině dokázali
novostrašečtí držet až do posledních deseti minut zápasu, a i když
byli lepším týmem, Chomutovu
se podařilo vyrovnat a v poslední
minutě velmi šťastnou trefou sebral oba body pro sebe. V utkání se
Super Bazar Slaný pak NS doplatilo
na svůj nedůraz jak v obraně, tak

i v útoku, mužstvo mělo potvrdit
formu z minulých kol, ta ale byla
nechána někde v šatně a slánští
trestali jednu chybu za druhou.
Soutěž je v polovině a pro NS bude
každý zápas zápasem ne o dva, ale
o čtyři body.

Hokej

Vítěz Ondra Husák

Po vánocích a se začátkem roku
sehráli hokejisté NS další dva zápasy ve slánské AMHL. Bohužel oba
prohráli a v dalším vývoji soutěže je
tyto zbytečné prohry mohou velmi
mrzet. V utkání se Strix Chomutov
podali novostrašečtí velmi dobrý
výkon, Chomutov doposud v soutěži neprohrál a je jedním z jasných
favoritů. NS ale dokázalo, že v plné

HCNS – Strix Chomutov
HCNS – Super Bazar Slaný

1-2
2-6

Tabulka soutěže AMHL 2010

Měření
tělesného
tuku
Dne 5. 2. 2010
se ve sportovní hale
BIOS uskuteční měření
tělesného tuku
od 15.00 hod.
do 17.00 hodin.

Vše zdarma.

Pořadí Tým

Zápasy

Výhry

Remízy

Prohry

Body

Skóre

1

HC Strix Chomutov

9

7

1

1

15

38:12

2

HC SKI-ČNES

9

6

1

2

13

32:32

3

HC Lány B

10

5

1

4

11

26:23

4

HC SUPER-BAZAR

9

5

0

4

10

29:30

5

HC B. Angels/Č. Jestřábi

9

4

1

4

9

27:21

6

HC Nové Strašecí

9

4

0

5

8

32:35

7

HC Středokluky

8

2

0

6

4

26:27

8

HC Triss Kladno

9

1

0

8

2

29:59
Pavel Oliva
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Po předchozích článcích, kde jsme
sledovali stavební činnosti vedené
městem, se nyní zaměříme na stavební aktivity jednotlivých občanů
Nového Strašecí. Tyto aktivity vypadaly podobně jako výstavba vedená městem, ale přeci jen měly určitá speciﬁka. Žádosti občanů nabyly
na intenzitě až ve druhé polovině
dvacátých let, což zřejmě souviselo i s rostoucím počtem obyvatel
města a také postupnou dospělostí
silnějších předválečných ročníků.
Místní občané, pokud chtěli nově
stavět nebo rekonstruovat svůj dům,
museli požádat město o schválení takového záměru. Těmito žádostmi se
ve většině případů zabývala stavební
komise, městská rada a následně je
schvalovalo obecní zastupitelstvo.
Žádost o povolení stavby nového domu na pozemku č. p. 1689
podal v červenci roku 1924 Alois
Keller. Uvedený pozemek se nacházel směrem k nádraží. Tuto žádost
obecní zastupitelstvo kladně vyřídilo, jelikož do budoucna počítalo
i s další výstavbou tímto směrem.
Ve stejném období požádal Antonín Jelínek o změnu projektované
ulice, která měla zachovat původní šíři dvanáct metrů, on ale žádal
o její posunutí. Během čtyř týdnů
proti jeho návrhu nebyly vzneseny
žádné námitky, proto posunutí ulice zastupitelstvo schválilo.
Antonín Fišer zažádal o povolení stavby na svém pozemku
č. p. 301/4. Stavební komise při té
příležitosti upozornila na vysokou
frekvenci pohybu při pohřbech
mezi starým a novým hřbitovem,
a proto navrhla, aby pan Fišer byl
povinen zbudovat tři metry široký chodník s kamennou obrubou
a čedičovou mozaikou. Proti návrhu
stavební komise protestovali Rudolf
Fišer a Václav Melena, kteří poukázali na nákladnost stavby uvedeného chodníku. Do diskuse vstoupil i stavitel Jelínek, aby upozornil
na skutečnost, že do budoucna je
takový chodník nezbytný. Zastupitelstvo po zvážení všech připomínek ve svém rozhodnutí zohlednilo
nákladnost potřebného chodníku
a povolilo, aby prozatím měl chodník tvrdý podklad a řádně dobrý popel z dolů v Rynholci a zároveň byl
Novostrašecký měsíčník / únor 2010

udržován v dobře schůdném stavu.
V roce 1926 Antonín Fišer požádal město o prodej části pozemku
č. k. 2129/3 s výměrou čtyřicet
sedm metrů čtverečních. Svou
žádost odůvodnil nesprávným zaměřením této části pozemku a tím,
že na něm stál dům č. p. 503. Jeho
žádosti zastupitelstvo vyhovělo,
jeden metr čtvereční byl Antonínu
Fišerovi prodán za pět korun.
Také manželé Vydrovi a František
Pech požádali na jaře roku 1926
o úpravu výměry pozemku. V srpnu
téhož roku František Pech předložil
žádost o povolení stavby nového
domku. Stejnou žádost v létě 1926
podal i Josef Liška, který si chtěl postavit domek na pozemku č. p. 304.
Tento pozemek se nacházel vedle
městského sadu – bývalého starého
hřbitova. Stavby v tomto bloku měly
mít jednotný charakter, proto stavební komise chtěla nejprve připravit plán na rozdělení celého bloku.
Karel Klika, majitel parního mlýna
v Novém Strašecí, si podal k městskému úřadu žádost o povolení
parcelace pozemků č. p. 178/2,
181/3, 183, s jeho žádostí zastupitelstvo souhlasilo dne 21. září 1926.
Teresie Kurzveilová, majitelka pozemků č. k. 1496/6 a 1495/4 v Novém Strašecí, podala žádost k městskému úřadu, aby jí povolil parcelaci
výše uvedených pozemků. Stavební
komise vyhodnotila žádost paní
Kurzveilové a doporučila městské
radě parcelaci povolit. Ovšem městská rada, která na základě svého
usnesení ze dne 23. března 1927
předkládala veškeré spisy zastupitelstvu, doporučila parcelaci zamítnout, dokud nebude realizován nový parcelační plán. Městská rada své
doporučení odůvodnila tím, že již
v té době docházelo ke značné nepravidelnosti ve výstavbě, které by
se mělo do budoucna město vyvarovat novým parcelačním plánem.
Antonín a Teresie Boučkovi, majitelé pozemku č. p. 179, podali žádost
o povolení přestavby svého domu,
ta jim byla povolena, ale měli dodržovat meze regulačních čar. Dodržením této podmínky však vstoupil
dům č. p. 179 na část městského
pozemku č. k. 2096, který doporučila městská rada manželům

Boučkovým prodat. Tento návrh zastupitelstvo schválilo a jeden metr
čtvereční jim prodalo za pět korun.
Traﬁkant z novostrašeckého Pecínova František Štýbr požádal městský úřad, aby mu povolil umístit
železniční vagón v pískové skále
v novostrašeckém Pecínově. Obecní zastupitelstvo se na své schůzi,
která se konala dne 22. srpna 1925,
dohodlo, že obytné železniční vagóny ve zdejším obvodu dovolí
umístit pouze občanům města.
V návaznosti na toto ustanovení
byla žádost Františka Štýbra o umístění železničního vagónu zamítnuta. Následně podala k obecnímu
zastupitelstvu žádost o umístění
železničního vagónu v novostrašeckém Pecínově Anna Štýbrová,
manželka Františka Štýbra. Ve své
žádosti uvedla, že železniční vagón
by její rodině, zejména jejím dětem,
umožnil řádně bydlet, což za jejich
stávající situace možné nebylo.
K tomu podotkl Rudolf Fišer, že
František Štýbr je sám nerozumný
a navrhl, aby žadatelce (případně
jejímu manželovi) bylo dáno po-

(3. část)
volení na umístění obytného železničního vagónu v novostrašeckém
Pecínově vzhledem k jejich dětem.
Navrhl však toto povolení časově
omezit, a to na tři roky s podmínkou, že se musí František Štýbr
řádně chovat, jinak bude okamžitě
vypovězen. Tento návrh zastupitelstvo přijalo. V březnu roku 1928
byl František Štýbr s rodinou přijat
za příslušníka zdejší obce.
Václav Pergler, majitel domu
č. p. 501, podal žádost o povolení
parcelace č. k. 411 a 409 v Novém
Strašecí. Tato žádost na doporučení
stavební komise a městské rady
byla zastupitelstvem 7. června 1927
schválena.
V červnu roku 1928 Rudolf Sochora, železniční zřízenec, požádal
o prodej části pozemku č. k. 291/1,
na kterém měl v úmyslu si postavit
rodinný domek. Zastupitelstvo se
usneslo část pozemku panu Sochorovi prodat, ale s podmínkou, že jej
nesmí prodat nikomu dalšímu a pokud zde do dvou let nepostaví dům,
vyhrazuje si obec právo odkoupit
pozemek zpět. V létě 1928 požá- ›››
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bu obytného domu, jejich žádost
byla schválena 27. srpna 1928.
V listopadu 1928 projednávalo zastupitelstvo žádost Kralupské raﬁnerie minerálních olejů. Raﬁnerie
žádala o pronájem místa ke stavbě
benzinové čerpací stanice na ná-

městí před obchodem Antonína
Grűnera č. p. 108. Obecní zastupitelstvo na své schůzi tuto žádost
jednohlasně schválilo. Kralupská raﬁnerie minerálních olejů si nakonec
zvolila jako nejvhodnější místo pro
stavbu benzinové čerpací stanice

č. p. 104 před hotelem Karla Slezáka a požádala zastupitelstvo o povolení stavby. Stavbu zastupitelstvo
3. listopadu 1930 povolilo. O výstavbě ve 30. letech se dozvíme
v příštím vydání měsíčníku.
Mgr. Eva Papežová

Právě jsem si uvědomil při pohledu
z okna na přicházející poštovní doručovatelku, že i já jsem dostal zcela
nedávno, přesněji koncem měsíce
srpna, tedy vůbec ne v čase adventním také dárek, jen si nejsem vůbec
jistý, zda pro sdělení, které jsem obdržel, je to ten nejvhodnější a nejsprávnější název. Přece jen představa dárku bývá povětšinou radostná,
život náhle zkrásní, ale tehdy při čtení sdělení a po překonání odstavce
o pěti větách plných paragrafů a odvolání na zákony mně život opravdu
nezrůžověl a dokonce jsem vyslovil
i několik nepříliš vlídných slov, co
také jiného. Oznamovalo se mi zvýšení nájmu od 1. 1. 2010, takže, kdo
by se na mém místě mohl usmívat
že, snad jenom bezdomovec. A to
zatím nejsem! První „dárek“ jsem
uložil do spodní zásuvky s rozhodnutím prostudovat ho podrobněji
ve večerním čase, což se také stalo,
ale o 4 měsíce později. Bohužel, stáří je již takové – mluvím jen o sobě.
Nejdříve své problémy odkládám se
slovy, “potom či zítra“ a také využívám výmluvu, že stejně již nemohu
nic změnit a čas utíká. Ovšem tentokrát mé svědomí probudila pošťačka
a já ho kupodivu poslechl. Vyhledal
jsem svůj předčasný a předvánoční
„dárek“ a pročítám pečlivě sdělení,
jak se bude od nového roku můj
měsíční rozpočet měnit, jaká vydání
a na co budu muset zrušit. a chvílemi jsem si fakt připadal jako náš
ministr ﬁnancí, jen s tím rozdílem,
že jsem svůj nový rozpočet nemusel dávat nikomu podepisovat, ani
na hradě.
Naštěstí od stejného a mocného
úřadu jsem obdržel další sdělení,
ale tentokrát se dárek obešel bez
uvozovek a zaručoval mi na dalších
několik měsíců bydlení v teple, pohodě a v prostředí mnoha laskavých
žen, neboť jsem splnil dvě důležité
podmínky tohoto pobytu. Zaprvé platím řádně nájem a zadruhé
jsem také přijal jednu z nabízených

činností sličných pečovatelek, tedy
jen úklid a nějaké bezvýznamné
drobnosti. Další dárky se dostavily
z rukou mých nejbližších. Některé
potěšily srdce i náladu, ale zase se
moc nesnáší s těmi bílými kulatými
kolečky, které mi předepisuje lékař,
a potom již jen drobnosti jako jsou
vánoční sladkosti, několik balíčků
kvalitní a velice chutné kávy v ceně,
kterou bych za ní nikdy nevyhodil
a překvapivě i sadu skleniček na víno. Původní mé skleničky mě totiž
vždy při jejich pečlivém mytí i hlubokém soustředění na to, co právě
dělám, postupně opouštěly, kupodivu převážně pádem na podlahu,
takže jsem začal popíjet své oblíbené krabicové víno ze šálku, což mně
nijak nevadilo, na rozdíl od jednoho
z mých synů. Stejně mu pití vína
z šálku moc nejelo, ale hlavně šlo asi
o to víno. Je opravdu zajímavé, že
většina lidí, tedy nejenom mužů ale
i žen, ohrnuje nad takto ekologicky
uskladněným vínem nos. Stejně
mě občas napadá, že my Češi jsme
zvláštní lidé a zda náš první muž tam
vysoko nad Prahou neměl pravdu,
když dlouho váhal s podpisem Lisabonské smlouvy.
Čas dárků již odezněl za rachotu ohňostrojů a všelijakých petard skončil
i starý rok a nastalo první ráno roku
2010, ale příliš se nepovedlo, ostatně není se čemu divit, co můžeme
očekávat od „pátku“. Ani v dobách
dávných neměl tento den dobrou
pověst, ale proč, to ovšem nevím.
Venku je mlha, později sněží, a tak
se to střídalo celé dopoledne. Parkoviště za okny je zpola zasněžené,
nikde ani noha, obchody jsou zavřené a tak mi napadá, kam vlastně
odpoledne půjdu, co budu dělat
a náhle, bez jakéhokoliv vnějšího
podnětu a místo smysluplného nápadu mi do hlavy dorazil verš, nad
kterým se mi málem zastavil dech,
ale jistě by se nad ním zaradoval
Karel Jaromír – samozřejmě Erben.
Samozřejmě se omlouvám všem

milovníkům poezie za nedostatky
způsobené stářím, mojí mizernou
pamětí a potom, kdo ví, kde byl
v mé hlavě tento zbytek krásné
básně ukryt a zda tam někde nezůstaly ukryty gramatické nástrahy,
kterými náš jazyk opravdu nestrádá! Nu, posuďte sami:
Ráno, raníčko panna vstala, prádlo si
v uzel zavázala.
„Půjdu matičko k jezeru, šatečky sobě
vyperu.
Ach nechoď, nechoď na jezero, zůstaň
dnes doma, moje dcero.
Já měla zlý té noci sen a pátek nešťastný je den. Nechoď dceruško k vodě
ven.
Nemá dceruška, nemá stání, k jezeru
vždy ji cos pohání,
k jezeru ji cos nutí, nic doma, nic jí
po chuti.“
Je zajímavé, že již tenkrát, ve druhé
polovině 18. století, kdy Erben psal
své verše, to bylo s nasloucháním
rad starších mládeží úplně stejné jako dnes. Ale abych dokončil příběh
onoho nešťastného pátku:
První šáteček namočila, tu se s ní lávka
prolomila
a po mladičké dívčině, zavířilo se v hlubině.
Vyvalily se vlny zdola, roztáhnuly se
v širá kola,
a nad topoly podle skal, zelený mužík
zatleskal.
I zde musím konstatovat, že svět
se moc nezměnil. Někde lidé nad
něčím pláčí a jiní se zase z toho
samého radují. Naštěstí po každém
pátku přichází sobota a po ní neděle, dny, které většina lidí miluje,
ovšem kromě nezaměstnaných
penzistů, kteří mají volna až moc,
že přečasto neví, co s ním. Nyní,
například, chci skončit a tak zvolna
pročítám vše, z čeho všeho jsem se
vyznal a zjišťuji, že jsem spletl páté
přes deváté. Znovu se omlouvám
a končím přáním všeho dobrého,
zdraví a štěstí v novém roce všem
lidem dobré vůle.
Antonín Krčil

Páté přes deváté
Adventní dny mně rychle odplývají na rozdíl od dětí, kterým se
nedočkavostí dárků čas tak trochu zastavil, ovšem u mne je tomu jinak. Skoro bych řekl, že mé
dny mizí téměř stejně rychle jako
dny letní. Na dárky se netěším, nic
mi již neříkají, a stejně na ně nemám skoro žádný vliv a tak zbývá
jen těšení na setkání s nejbližšími,
přestože již 6 roků mně ta nejbližší
osoba stále chybí. Velká, ba ani malá
pokání nekonám, zřejmě jsem nehřešil, a stejný stav již trvá téměř
po 7 let, od toho hrozného okamžiku, kdy jsem náhle osaměl. Stejně
by mne zajímalo, jaké hříchy může
páchat člověk v tak pokročilém
věku. Jistě, třeba v myšlenkách zabloudí do dávné minulosti, objeví
se některé nepříjemné obrázky, ale
ty se rychle z mysli vytrácí, neboť
paměť si stejně dělá, co chce, navíc
se ve věku pokročilejším rychle vyprazdňuje a zůstává jen to krásné,
co se nedá již vrátit. Nedávno jsem
si kdesi v časopisu – či knize, přečetl
jednu ze smutných pravd, “mládí si
člověk nikde nekoupí a stáří zase nikomu neprodá“.
Bohužel, je tomu tak, ale jen u mužů, protože občas v televizi překvapeně sleduji mladé a přitažlivé tváře
vyloženě starých žen a některé jsou
dokonce i v mém věku, ale na obrazovce jsou náhle mladé, krásné a se
všemi půvaby mládí – asi zázrak,
a proč ne? Mnohé si to opravdu
zaslouží. Nevím, jak je to u ostatních mužů, ale já jsem na to přišel
poněkud příliš pozdě a dnes moc
dobře vím, o čem hovořím, zvláště
když se rozhlédnu po svém novém,
sice moderním a velice pěkném bytě, ovšem prázdném. Prostě ve stáří,
a nejenom v době adventní, je vše
jinak než v dobách dávných, kdy
jsme si všichni –tedy tentokrát mám
na mysli především muže, představovali, jací jsme dokonalí, nesmrtelní
a stáří se týkalo pouze těch druhých,
ale konec fňukání.
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Jak se dělá zabíjačka
Domácí zabíjačka se dělá ze tří
hlavních důvodů. Když pašík doroste do žádané velikosti, když hrozí,
že z nějakého důvodu do ní nedoroste, a když má chovatel a jeho
rodina neodolatelnou chuť na ovar
a jitrnice.
Pokud je to možné, dělá se v zimním nebo alespoň chladném počasí, kdy nelétají mouchy a maso
se tak snadno nezapaří. Obdobím,
které je zabíjačkám snad nejpříznivější, je masopust.
Když je o činu rozhodnuto, překontrolují a doplní se zásoby potřebných ingrediencí jako je koření,
kroupy a ostatních potřeb, což jsou
třeba špejle, pytlíky na tlačenku
a smola (to je rozemletá kalafuna,
kterou dobře znají provozovatelé
smyčcových nástrojů). Potom se
zajde za řezníkem, se kterým se dohodne den „D“.
Vlastní práce se zabíjačkou začínají
dva nebo tři dny před tímto dnem,
kdy se peče prejtová buchta. Je
z jednoduchého, nemastného,
neslaného těsta, přesto její zdárné
provedení je dosti ceněno. Den
před zabíjačkou se vaří kroupy,
prejtová buchta se nakrájí a v hrnci
namočí, zašpičatí se špejle a připravuje veškerý inventář jako je
prádelní kotel, velké hrnce, pekáče,
vál, necky neboli štoky a další drobnější pomůcky. Připraví a uklidí se
také prostor, kde se bude zabíječka
provádět.
Den „D“ začíná pro domácí mezi
pátou a šestou hodinou. Nanosí se
voda do prádelního kotle a dvou, tří
velkých hrnců, zatopí se pod nimi,
aby bylo včas dostatek horké vody.
Řezník přijde kolem půl osmé. Je
uvítán štamprletem, hrnkem kafe nebo sklenicí grogu, buchtami
nebo bábovkou a než to spořádá,
probere s domácími celou řadu
osobních, obecních i mezinárodních otázek.
Mezitím se rozední, a tak kolem
osmé řezník vstane a připraví si
na vál potřebné nářadí. To sestává
především ze sady pěti nebo šesti
různých velmi ostrých nožů, ocílky
k jejich obtažení, sekyrky a pilky
na kosti, jateční pistole s náboji, kolébky a mlýnku na maso, nabíječky
jitrnic, zvonků na čištění, případně
i provazů k uvázání nohou prasete,
K výstroji patří nezbytná dlouhá,
Novostrašecký měsíčník / únor 2010

bílá, pogumovaná nebo vikslajvantová zástěra a gumáky, často se vyskytuje kostkovaná vesta či kabátek
a čepice zmijovka.
Nato se řezník sebere a jde s hospodářem obhlédnout situaci a stanovit strategii pro následující činnosti. Prohlédne (a pochválí) oběť
a rozhodne, zda ji omráčí v chlívci
nebo zda bude vyvedena ven. Uváže ji na zadní nohy provazy, jichž
se chopí pomocníci, vymanipulují
pašíka na místo porážky, tam ho
řezník podrbe za ušima a omráčí ránou do čela. Nejčastěji jateční pistolí, ale lze to i palicí nebo tupým
koncem sekyry. Když prase padne
a pomocníci pevně drží jeho volnou zadní i přední nohu, prořízne
mu řezník pod bradou tepnu a spolu s hospodyní chytají do vhodné
nádoby proudící krev. Ta se musí,
dokud nevychladne, stále míchat,
aby se nesrazila.
Když už žádná krev neteče, pomocníci nakulí prase hřbetem vzhůru
do necek. V těch jsou napříč vloženy dva řetězy, pomocí kterých se
prase v neckách otáčí a částečně
oškrabuje. Řezník nebo hospodář
prase opláchne z nejhorší špíny
a začne ho vydatně posýpat smolou a pomocník zasmolená místa
polévá vařící vodou. Smolí se proto,
aby horkou vodou rozehřátá smola slepila štětiny, které horká voda
z kůže prasete uvolní. Ostatní pomocníci pomáhají strhnout štětiny
a vrchní vrstvu kůže tak zvanými
zvonky, což jsou z pozinkovaného
plechu stočené kužele, dvanáct až
patnáct centimetrů vysoké, pět,
šest centimetrů široké, na užším
konci opatřené silným háčkem.
Prase se pomocí řetězů v neckách
obrací a postupně se smolí a oškrabuje ze všech stran. Nakonec řezník
háčkem na zvonku strhne nehty
z pazourků a nožem vyřízne špinavý vnitřek z obou uší. U zadních
nohou prořízne mezi kostí a šlachou otvory, kterými se provlékne
rozporka a k ní se zahákne řetěz.
Nato je prase pomocí páky nebo
hupcuku z necek vyzdviženo. Řezník je opláchne a nožem provede
dočištění od zbývajících štětin.
A nastává chvíle pro další štamprli
nebo i pivčo.
Kuchyňská četa mezitím, za stálého
přihřívání vody, oloupala a nakráje-

la cibuli, oloupala a rozmačkala čes- i pomocníci. Řezník zatím odříznek, nastrouhala křen a rozmačkala ne druhou plec a začne z visícího
těla snímat pásy syrového sádla
a vyždímala namočenou buchtu.
Visící prase začne řezník kuchat. a po nich odděluje jednotlivé části
Ostrým nožem částečně otevře bři- masa. Pláty žeber, krkovici, panencho a vyřízne konečník a pohlavní ku, což je obdoba hovězí svíčkové,
orgány. Dalším řezem otevře břich pásy kotlet, nakonec se sejmou
úplně, vyjme střeva, žaludek a mo- obě zadní kýty. Maso se spolu s páčový měchýř. Ze střev sejme na nich sy sádla rozloží nebo rozvěsí, aby
usazené sádlo, které dá hospodyně oschlo a vychladlo.
v pekáči do trouby vyškvařit. Sádla Ještě v osmdesátých letech se
zbavená střeva předá řezník po- kruponovalo. To řezník sejmul ze
mocníkům k vyčištění. To se prová- zad prasete plát kůže o délce asi
dí tak, že se střevo otočí uříznutým třetiny prasete a šířce třicet, čtyřikoncem k zemi, okraj se ohrne ven cet centimetrů. Sejmutý krupon byl
a lije se za něj voda. Ta svou váhou odevzdáván jako surovina pro kostřevo velni rychle a snadno obrátí. žedělný průmysl, ale hlavně sloužil
Obrácená střeva, žaludek i měchýř, jako doklad o legálnosti zabíječky.
se opláchnou, zbaví případných Tu bylo totiž v té době třeba ohlásit
šlemů a v několikeré teplé i stu- národnímu výboru.
dené vodě se důkladně properou. Po rozbourání prasete řezník zkonPotom se střeva nařežou na přísluš- troluje vaření masa, a je-li dostatečnou délku a na jednom konci se ně měkké, vyndá jej z hrnců na vál
zašpejlují.
a nastává čas ovaru. To se všichni
Mezitím se z pod prasete odstra- seběhnou, vyzbrojeni talířem, vidní necky, předají se pomocníkům ličkou a nožem, ve snaze získat co
k vyčištění a řezník vyjme ostatní možno nejlepší kousky. Výborný
vnitřnosti – játra, z nichž odstraní je zejména ovar z hlavy, kde jsou
žluč, ledviny, srdce, slezinu, plíce jemné oříšky krátkých lícních svalů,
a vyřízne jazyk. Vnitřek prasete peč- fajnšmekři si pochutnají na rypáčlivě opláchne a odřízne jeden ne- ku, ocásku nebo ouškách, špatný
bo dva pláty břišního sádla, jednu není ani vařený jazyk nebo ledvinpřední nohu i s ramenem (zvanou ky. K tomu samozřejmě sůl, křen
plecko) a hlavu, což nechá přenést v nejrůznějších úpravách, kyselá
na vál. Tam rozřízne srdce a ledviny, okurka nebo hořčice.
propláchne je, z jater vyřízne hlavní Jakmile zájem opadne, začne řezcévy a část jich oddělí, budou se ník vařené maso třídit. Libovější
hodit do prejtu. Z plecka odsekne kousky vybere na tlačenky, ostatnožičku, případně i kolínko, hlavu ní, spolu s vnitřnostmi na prejt,
rozsekne nebo rozřízne, vyjme mo- do kterého se vzápětí pustí. Začne
zeček a maso i vnitřnosti dá vařit. bílým, jitrnicovým. Vybraný ovar
Z plátů sádla řezník seřízne kůži, rozemele, smíchá s rozmačkanou ›››
která se dá vařit rovněž, ale
zvlášť. Po rozemletí a zamíchání do tlačenky se vychla@.A296A;Î 8<:=92AF :.@0<: \Q !& 8w
zením utvoří rosol, který ji drží
XN_aN
ORg wN`\czU\ \ZRgR[~
pohromadě.
V některých domácnostech
 wR`XÝPU N % `Y\cR[`XÝPU AC ]_\T_NZ×
se kousky vnitřností a masa
G1.?:. /2G =<=9.A8Õ
dají na cibulku dusit, čímž
:B9A6/.9Îu28 & AC ]_\T_NZ×
po přidání příslušných ingre Z`~PR G1.?:.
diencí vznikne zabíjačkový
:\Ð[\`a _\gÈ~ÂR[~ [N c~PR AC N Q_bÐVP
guláš nebo jiná rodinná spe1\c\g N Z\[asÐ @.A296AB Q\ $ Q[×
cialita, což je vítané posilnění
=ÂRQYNQ[Ý @.A296A X Q\Qs[~ VU[RQ
před uvařením ovaru. Pokud
=\gRZ[~ 1646AË9;Î ]Â~WRZ AC \Q & 8w
mají děti zájem, hospodyně
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jim udělá, třeba také na cibul511 # 4 Z\Ð[\`a [NU_scs[~  ]_\T `\bwN`[
ce, mozeček s vajíčkem.
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Necky jsou vymyty, dvůr
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a chlív uklizeny a teď mají čas
AC `R_cV` aRY' # "$ 
na panáka, kafe nebo pivko

1646AË9;Î =¿Î72: AC

§ĞĂīäç

dala Růžena Kusá o odprodej části
obecního pozemku č. p. 1737/1.
Tomuto návrhu bylo vyhověno. Dále zastupitelstvo projednávalo žádost Václava Šímy a Marie Brožové
o prodej části obecního pozemku
č. k. 1084/5 v Novém Strašecí na stav-
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buchtou a mletými játry, osolí, přidá namačkaný česnek, mleté nové
koření a pepř, majoránku, je-li potřeba, přilije trochu vody z ovaru,
důkladně směs promíchá a prohněte, ochutná sám a dá ochutnat
hospodáři či hospodyni. Pokud
kývnou, přistoupí se k plnění jitrnic.
Někteří mistři to dokáží z hrsti, častěji se však užívá nabíječka. Je to válec z pocínovaného plechu, o průměru asi osm centimetrů, dlouhý
přibližně třicet, na jednom konci je
do dna vletována plechová trubka
o průměru kolem dvou centimetrů
a do druhého konce se po naplnění
prejtem nasouvá dřevěný píst, který prejt vytlačuje do navléknutých
střívek. Ta se po naplnění uzavřou
zašpejlováním, čímž se z nich stává
jitrnice. Jsou-li zašpejlována všechna, dají se jitrnice vařit. Hospodyně
sebere zbylý prejt do pekáčů a řezník začne připravovat prejt jelitový, zvaný černý. Do části vařených
krup vlije část krve, může se přidat
trochu nakrájeného libového masa
nebo jitrnicového prejtu, přidá se
vyškvařené střevní sádlo, dozlatova
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podušená cibule, rozetřený česnek
a již známá sestava mletého koření.
Další postup je stejný jako při tvorbě jitrnic.
Pracovní postup je asi všude stejný,
použité ingredience a jejich vzájemný poměr se však může rodina
od rodiny, řezník od řezníka lišit.
Nejčastěji se asi dělá kromě kroupového černý prejt žemlový, kde
vařené kroupy nahradí nakrájené
kousky buchty. Proti gustu ale žádný dišputát, hlavně, když se povede
a všem chutná.
Když se vyprázdní nádoba od jelitového prejtu, připravuje se v ní černá
polévka, někde zvaná (nevím proč)
prdelačka. Na zbylé kroupy se nalije
zbylá krev, promíchá se a zalije vývarem z ovaru. Polévka se moc nesolí ani nekoření, zato se dost dlouho vaří, ke konci za téměř stálého
míchání. Když se dovaří a odstaví
z plotny, nesmí se do vychladnutí
zcela zakrývat a občas se musí zamíchat, aby se nesrazila.
No a po dalším štamprleti a pivču
nastal čas na výrobu tlačenky. Zatím, co se vařila jelita, řezník si semlel

vařené kůžičky a nasekal připravený
libovější ovar. K tomu použil tak zvanou kolébku, což jsou dvě nebo tři
spojená oblouková ostří s držadly,
dlouhá kolem třiceti centimetrů,
která kolébavým pohybem maso
dle potřeby rozkrájí. A opět míchání, maso, rozemleté kůžičky, někdy
se přidává trochu krve pro větší
výraznost, osolit, okořenit, ochutnat
a může se plnit. Plní se do speciálních papírových nebo plastových
sáčků, do žaludku či měchýře. Plnící
otvor se důkladně zaváže a tlačenky
se dají vařit. Obdobně se dělá i tlačenka černá, do které se přidává
krve podstatně více. Do tlačenky,
zejména té černé, lze přidat i další
delikatesy jako jsou třeba kousky
vařeného jazyka nebo uzeného.
To už je nejmíň pozdní odpoledne
a zvláště je-li prase větší, už toho
mají všichni tak akorát. Ochutnají
se čerstvě vařené jitrnice a jelita,
má-li někdo ještě chuť i polévka,
vyjmou se vařené tlačenky. Potom
už zbývá jen naporcovat, roztřídit
a uklidit vychladlé maso, část se ho
může naložit k pozdějšímu uzení

nebo k výrobě uzenin, nasolit a uložit sádlo určené na špek, uklidit, co
ještě uklizeno nebylo, a pro tentokrát je hotovo. Vypije se poslední
štamprle, kafe či pivo a hospodyně
rozdá připravené výslužky.
Obyčejně až druhý den se dělá se
sádlem. Ze sejmutých pruhů se
odříznou kůže a sádlo se nakrájí
na kostky velké dva až tři centimetry. Ty se dají do patřičně velkého
hrnce, podlijí trochou vody, přikryjí
poklicí a dá se to na kamna. Jakmile
se kostky skoro roztečou, sejme se
poklice a rozpouštějící se sádlo se
musí začít míchat. Čím je rozpuštěné sádlo čiřejší a škvarky tmavší
musí být míchání častější, sádlo se
rádo připálí. Vnitřní sádlo se škvaří
zvlášť. Vyškvařené sádlo se hned
za tepla slije přes síto nebo řídkou
plenu do připravených nádob,
škvarky se nechají okapat a jak trochu vychladnou nastane koštování.
Se solí a čerstvým chlebem – jedna
báseň. A když se spolu se sádlem
škvaří v hrnci i odřezky masa – vrabci - to nemá chybu.
Václav Hájek

klad i drsnou realitu poválečného
období. Celá kronika by si zasloužila
podrobnější rozbor a důkladnější
studium. Mně zatím bylo dopřáno
pouze letmé prolistování vysokého
komínu svazků, a nemohu se tedy
k nim vyjádřit zřetelněji. I tak lze říci,
že se pro náš region jedná o zcela
výjimečný vyprávěcí pramen, který mimořádně obohacuje poznání
venkova v uvedeném období.
Důkladněji se kronikou mohl zabývat místní žurnalista a spisovatel
Jiří Červenka, jenž se rozhodl vybrat
podle vlastního uvážení přes stovku
drobných příběhů a starších vzpomínek Františka Zázvorky. Z větší
části se tak vztahují k období před
první světovou válkou. Vydavatel
knížku nazval Jak se žilo před sto lety a čtenář má příležitost na více jak
250 stranách nahlédnout do všedního života našich venkovských
sousedů a sledovat rytmus tehdejší
doby. Kniha začíná vzpomínkou Zázvorkovy babičky na tažení Prušáků
Rynholcem v roce 1866 a požárem
na Drahách roku 1871, rychle se
však dostává k vypravěčovu narození a nejútlejšímu dětství. Sledujeme

Zázvorkou výchovu, nahlédneme
do myšlení a jednání rodičů či prarodičů, vnímáme dětské povinnosti
a prohřešky, dozvíme se mnoho
o mentalitě prostých venkovanů.
Zázvorka klade důraz na tvrdou, ale
spravedlivou výchovu, kde rákoska
a výprask byly běžným prostředkem, na zbožnost, úctu a pokoru.
I zde se odrazily hodnoty, které
v padesátých letech minulého století postrádal.
Příběhy jsou neobyčejně čtivé,
mnohdy humorné, často idylické
i poučné. Venkovský styl lidového
vypravěče je snadno přístupný
i mladším čtenářům, práci navíc doprovází množství obrázků
od Luďka Schneidera. Dětský svět
na počátku 20. století můžeme
interpretovat skrz řadu drobných
situací, ať už jde o setkávání kamarádů při pasení hus, o vztahy mezi
sourozenci v rodné chalupě, kde
všichni spali v jedné posteli, o draní peří, pomáhání v domácnosti
či o pravidelné návštěvy bohoslužeb ve strašeckém kostele (mimochodem s úžasnou vzpomínkou na interiér kostela, vnímaný ›››

Knížka nejen o Rynholci před sto lety
Rynholec patřil odjakživa k bezprostředním sousedům Nového
Strašecí. Jde o nejbližší ves, snad
kromě speciﬁckého Pecínova,
avšak nacházející se v minulosti již
na vedlejším, smečenském panství.
Rynholec navíc proslul důlní uhelnou činností, těžbou rašeliny nebo
těžbou lupku, která dodnes obec
ohrožuje. Z Rynholce k nám byla
kdysi přivedena důležitá pražská silnice a z dolu Anna první elektrický
proud, procházela tudy druhá nejstarší železnice na evropském kontinentě. Rynholečtí chodili běžně
do Strašecí do kostela, nakupovali
na místních trzích a byli pohřbíváni na novostrašeckém hřbitově.
V blízkém údolí propojila v 19. století Strašecí s Rynholcem protáhlá
a dnes z většiny zaniklá ves Pecínov,
jež zpola náležela k městu a zpola
k Rynholci.
Obec má další výjimečnost: rozsáhlou soukromou kroniku Františka
Zázvorky (1900–1968), dochovanou
v několika objemných svazcích. Pečlivě sestavený text na psacím stroji
se týká nejen starších rynholeckých
dějin, nejcennější jsou autorovy
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vzpomínky na jeho dětství před
první světovou válkou a na období
první republiky. Zázvorka vyslýchal
tehdejší pamětníky, a zachytil tak
i vzácné autentické okamžiky z druhé poloviny 19. století. Vedle množství příběhů a drobných událostí
zaznamenal dobové písně, vylíčil
lidové zvyky nebo popsal tehdejší
chalupy a jejich výbavy. Zázvorkova
kronika se stala cenným etnograﬁckým pramenem, dodnes téměř nevyužitým.
Kromě autorova vypravěčského talentu napomohla textu skutečnost,
že vznikal zhruba v polovině 20. století, v době rychle se měnícího světa.
František Zázvorka patřil ke generaci,
která prožila několik režimů, dvě světové války a na počátku padesátých
let již jen nostalgicky vzpomínala
na zašlou minulost. Proto se vracela ke všedním detailům minulého
života, ke zmizelé každodennosti.
Liší se tím od tradičních písmáků
18. a 19. století, kteří si většinou všímali výjimečných událostí a běžný
život považovali za nezajímavý. Zázvorka podává idylický svět svého
dětství, mládí a dospívání, ale napří-

›››

chlapcovýma očima). Dozvídáme
se o oblečení a obuvi, která byla
velmi neoblíbená, neboť děti byly
zvyklé chodit bosy, a to i ve sněhu.
Následuje líčení „rituálu“ mytí nohou v horké vodě, ohřáté ve velkém hrnci na peci. Mytí bylo velmi
neoblíbené a bolestivé, maminka
nožem škrábala starou špínu a zaschlou krev. Překvapí i neznalost
kapesníků a běžné smrkání do rukávů: My kluci jsme si utírali nos
o rukáv kabátu podle toho, kdo jak
byl zvyklý. Někdo o pravý, jiný o levý.
Někdo byl tak zručný, že si utíral nos
rukávy oběma, pravým rukávem jel
od strany levé a levým od strany pravé, aby nos byl náležitě utřen. Maminka pak u kabátů obvykle prala
pouze rukávy, protože byly nejvíce
zašpiněné.
Pozoruhodné jsou vzpomínky
na první dny ve škole, na počátky první světové války, vzácné je
Zázvorkovo svědectví o davovém
tažení v Novém Strašecí proti „keťasům“ roku 1919. Kouzelně působí vyprávění o prvním automobilu
v Rynholci, nazývaném motor. Starší občané nemohli uvěřit, že kočár
jezdí bez koní, a předpovídali tím
konec světa. Dozvíme se také o posledních věcech člověka, umírání
a pohřbívání. Jmenovat bychom
mohli takto dále.
Jiří Červenka měl dobrý nápad,
odhalit zašlé příběhy venkovské
každodennosti. Při přepisu se držel autentického textu, považuji
za správné, že se jej nepokoušel
převyprávět nebo výrazněji upravovat. Dostává se nám tak do rukou

populární pokus o výběrovou čtenářskou edici. Knížka v závěru obsahuje slovníček neobvyklých výrazů
a stručné genealogické informace
o rodině Františka Zázvorky. Zde
je třeba připomenout, že práci by
prospěl úvod se základní charakteristikou celé kroniky a se zařazením tohoto vyprávěcího pramene
do širšího kontextu, několik slov
o vydavatelově přístupu k edičnímu zpracování, jakož i odkazy
na literaturu a související prameny,
například na Lány ve světle místních a pomístních jmen od Václava
Vodvářky, drobné dějiny Rynholce
od Václava Krůty, Vlastivědný sborník školního okresu slánského nebo
na zápisky o Rynholci a okolních
obcích od Leopolda Zubra. Avšak
respektujme skutečnost, že tématem soukromých nebo rodinných
kronik 20. století se v regionu dosud
nikdo nezabýval. Lze předpokládat,
že vedle Zázvorky se množství obdobných, i když asi ne tak rozsáhlých a propracovaných textů může
v našem okolí nacházet více.
V každém případě se nám Červenkovou zásluhou dostává do rukou
poutavé a poučné čtení skutečných
příběhů, které se jistě nemusely odehrávat jen v Rynholci, ale prožívaly je
všechny obyčejné děti na českém
venkově v období soumraku rakousko-uherského mocnářství.

Dopisy adresované starostovi města Ing. Pavlu Vaicovi
Dámy a pánové,
upřímně Vám chci poděkovat za podporu dějepisné soutěže Cheb 2009. I díky Vám se pro naše
studenty stala tato akce zážitkem, který jen
obtížně nachází srovnání.
Věřím, že i Vaše podpora přispěla k tomu, že se
naše země bude moci i v budoucím čase chlubit
úrovní vzdělanosti svých občanů. A to je přece
cíl nás všech - nejen školy samotné.
Děkuji.
S mnoha pozdravy
Mgr. Zdeněk Zákutný
Gymnázium V. Hlavatého, Louny

Vážený pane,
děkujeme za sponzorský dar, který jste poskytl
pro nás, soutěžící v dějepisné soutěži v Chebu. Za Váš dar se nám dostalo velmi krásných
knih, kterých si vážíme.
S Pozdravem
Eliška Pomyjová, Jana Holevová, Jan Kapic
Dobrý den,
děkujeme Vám touto cestou za sponzorování dějepisné soutěže, která se konala 26. 11. v Chebu. Knihy, které jsme dostali, využijeme při
dalším studiu dějepisu i v dalších dějepisných
soutěžích. Příští rok jedeme zas!
Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků
a úspěšný nový rok.
S pozdravem a přáním pěkného dne

(Jiří Červenka – František Zázvorka: Jak
se žilo před sto lety. Nové Strašecí, vyd.
Jiří Červenka – Gelton 2009, 271 s.)

Lenka Kratochvílová (8.A)
Charlotte Streicherová (6.A)
a Martin Klán (3.C)

Jan Černý

Co psal obrozenský tisk o našem městě a kraji
Období první poloviny 19. století,
nazývané někdy dobou předbřeznovou, se vyznačuje nárůstem
počtu vlasteneckých novin a časopisů. Rodí se moderní česká
žurnalistika a publicistika, jejímiž
průkopníky byly osobnosti jako
Karel Havlíček Borovský nebo Josef
Kajetán Tyl. Úlohu denního tisku
plnily především Pražské noviny, které navázaly na slavné Pražské poštovské noviny neboli Krameriusovy
císařské královské vlastenské noviny,
vydávané v 18. století. Vzniká však
také celá řada časopisů a zábavních
listů. Věnovaly se české literatuře
a publicistice, otiskovaly množství
Novostrašecký měsíčník / únor 2010

beletristických textů, básní, reportáží, cestopisů, přinášely zprávy od
regionálních dopisovatelů. Jmenujme například časopis Květy
(vycházely od 1834), Dobrozvěst
neboli Hyllos (1819–1821), Česká
včela (1834–1850), Poutník (1846–
1848), Čechoslav (1820–1825) nebo
Světozor (1834–1835). I když zde
nemůžeme a ani nechceme podat úplný výčet novin a časopisů před rokem 1848 a už vůbec
ne bibliograﬁi textů vztahujících
se k našemu regionu, zalistujme
v některých ročnících a pokusme
se odkrýt, jak si nás tehdejší tisk
všímal.

Zprávy o regionech se v obrozenském tisku objevují většinou buď
od místních buditelů a vlastenců,
kteří je zasílali do Prahy jednotlivým redakcím, nebo šlo o tehdy
oblíbené cestovatelské zápisky různých studentů a literátů. Přinášely
vnější pohled na to či ono město,
komentovaly jeho upravenost,
úroveň místního vlasteneckého
a kulturního života, užívání češtiny, fungování knihovny a osvěty
nebo hraní ochotnického divadla.
Jde o zajímavé postřehy dobových
svědků, neboť často informují o záležitostech, o nichž bychom dnes
již nic nevěděli. Pro Rakovník hrál

úlohu místního dopisovatele ranhojič a později lékař, autor prvního
tamějšího českého místopisu Matěj
Dobromír Štembera, v Novém Strašecí pěstoval módní obrozenské
aktivity nejvýrazněji Josef Alexandr Dundr (1802–1874), avšak ten
od svých studentských let ve městě nepobýval.
Několikrát jsme dříve zmínili, že
Dundr roku 1821 publikoval v Hyllosu článek Základ svobodného
města Novostrašecího v Rakovnickém kraji, ale věnuje se tu zejména
pověstem a historii, o současnosti
neuvedl nic. O něco lépe je na tom
v té době populární Stochov, je- ›››
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hož minulost se svatováclavskou
tradicí zaujala Dundra v roce 1841,
kdy v České včele otiskl článek Dub
věkovitý na Stochově v Rakovnicku
v Čechách. Vedle známé pověsti,
podle které strom zalévala svatá
Ludmila vodou, v níž se malý Václav
koupal, tu uvedl stručný popis chátrajícího dubu: Dub ten stojí na návsi
za kostelem, sv. Václavu zasvěceném,
má v okolku 4 ½ sáhu, jest uvnitř vydutý, ze strany západní má ještě kůru
i mízu a každoročně lupením se rozvíjí, z východní strany jest okornatělý,
totiž bez vší blány a kůry, a rozpuklý.
Tenkrát také kolem Stochova projel
zvoleněvský farář F. A. Rokos. Sice
dub nenavštívil, ale v tomtéž listu
jako Dundr a ve stejném ročníku
o něm napsal: Až posavad okazuje
prý se ještě každému cizinci na Stochov přišedšímu pod kostelem stojící
dub, který sice již málo ratolestí má,
jehožto však vyhnilý kmen ohromné
tloušťky jest, takže se do něho několik
mužů pohodlně před deštěm ukrýti
může. Rokos opakuje pověst o vaničce s vodou a přidává další o sto
chůvách, z nichž teprve ta poslední, křesťanka, budoucího knížete
a světce ukonejšila. Vůbec původ
a vývoj stochovské svatováclavské
tradice představuje jedno z lákavých, málo poznaných témat.
Pozoruhodný je Dundrův článek
o Mšeci, nazvaný Kornauz, první
bažantnice v Čechách (Česká včela
1842). Vedle stručné historie městečka a panství dokládá autor jeho
zvláštnost nelichotivou, prý tradiční veršovánkou: Než jsem sloužil
na Kornauze / Nevěděl jsem, co jest
nouze / Nevěděl jsem, nevěděl / Až mi
Kornauz pověděl! A po nezáživném
topograﬁckém popisu doplňuje
o místním lidu, že je chudý, bohabojný a sprostičký. Končí zmateným
rozhořčením, že o Mšeci se udávají
jen samé špatné a pomíchané zprávy. Ke Mšeci bychom měli uvést zajímavé sdělení, které zaznamenal
autor podepsaný Svobodin, a to
ve Květech roku 1844, kde vydal
recenzi na český překlad místopisu
Rakovnického kraje. Překladatele
kritizuje za germanismy, které zůstaly v českém textu: Pročpak místo
německého Kornhaus českého jména
Mšec v překladu neužíval? Obával se
snad, že by mu české obecenstvo nerozumělo? […] K našemu zármutku
vyznati se musíme, že řádné české
jméno Mšec docela u tamních oby-

34

OKÉNKO DO HISTORIE / ZPRÁVY Z REGIONU
vatelů v zapomenutí přišlo, pročež
by se cestovatel na Mšec nedoptal.
Na to ale nemá překladatel ohledu
bráti, nýbrž všemožně o to pečovati,
aby česká místní jména v zapomenutí přišlá zase do života se uváděla. Jak
ještě uvidíme, s češtinou to ve Mšeci tak zlé zas nebylo.
Až do počátku čtyřicátých let se
v tisku objevují především okolní
výrazné lokality, nacházíme množství zpráv o Berounu, Rakovníku,
Slaném nebo o lázních Šternberk
u Smečna. Rok 1841 nám přináší
příjemný posun. Tehdy vyšel v České včele cestopisný článek nazvaný
Masopustní výlet. Jde o stylizovaný
list již uvedeného faráře ze Zvoleněvsi, spisovatele Františka Alexandra Rokose (1797–1852), kde
popisuje svoji cestu do Rakovníka
v lednu uvedeného roku (citovali
jsme odtud stochovskou pasáž).
Se svým společníkem najal saně
a vyjeli na Slaný, Smečno, Kačici
a k Čelechovicům zaměřeno majíce
a na železnou dráhu se dostavše, ujížděli jsme po ní rychle, předce však, jelikož tato dráha úzká jest a podlé potoka v stráni se táhne, velmi opatrně.
Koňská dráha směřovala na Čelechovice a obcházela zmíněný Stochov (nyní hadí se pod stochovským
návrším v ustavičných oklikách železná dráha do lesů křivoklátských), naši
pocestní ji však použili jen na saních kvůli zaváté a špatné cestě. Ta
se ale nelepšila:
Z Čelechovic k Strašecímu od pravé
stopy pobloudivše, měli jsme sanici
špatnou. Na jednom místě bořili se
nám bujní ryzáci do sněhu až po břicha. Než, brzy jsme byli tak šťastni, že
jsme z toho bludiště opět vyvázli, neboť spatřivše, ana se několik set kroků
nad námi vlevo ujetá cesta vyskytuje,
vyjeli jsme, ač dosti obtížně, přes vysokou mez na ni. Pak letěli opět koníci
k městečku, až nám výšlapky svých
kopyt na hlavy metali. Ve Strašecí si
odpočinuli, Rokosův společník měl
krátké jednání u jakéhosi židovského obchodníka, a pokračovali
na Rakovník, když volnějším krokem
nechali jsme ryzáky sjíti s vrchu po hrbolaté cestě k lesu. Silnice tehdy
vedla k Novému rybníku a po jeho
hrázi dále k dnešní Pátecké líse:
Od Strašecího k lesu jeli jsme asi půl
hodiny. Poněvadž tato cesta drsnatá a od malých sáněk onde a onde
po hřbetech rozličných pahrbků ražená byla, nelíbila se mi, kdežto jsme

se na ni, k ustavičnému vyhýbání se
nuceni jsouce, příliš dlouho zameškati museli. U lesa [tj. u Pátecké lísy
– pozn. J. Č.] uhnuli jsme se opět nalevo a letěli jsme asi pět minut okolo
zdi, průchodu hledajíce. U rudského
hajného vjeli jsme do fürstenberské
obory, a majíce překrásnou dráhu
před sebou, blížili jsme se jako střela
k svému stanovišti. Skoro hodinu jeli
jsme ustavičně lesem, kdež se kopce
s úvaly, potůčkem zavlažovanými,
který ovšem nyní zamrzlý byl, střídají.
Přes polovici tohoto lesa jest po pravé
straně cesty prkenná ohrada, na nížto se velmi mnoho nemotorných nápisů nalézá.
Popis jízdy na saních od Čelechovic přes Strašecí do Rakovníka
neztrácí ani po sto sedmdesáti letech na půvabu, Rokosova cesta je
dobře rekonstruovatelná a zmínky
o prkenné oborní ohradě s různými
nápisy od pocestných (dílem křídou
neb červenou hrudkou načmárané,
dílem i nožem vyřezané podpisy a nemotorné nápisy) jsou zcela originální. Sám zvoleněvský farář byl jimi
tak uchvácen, že během zpáteční
cesty složil na Rakovnické oslavnou
znělku, avšak na ohradu ji patrně
neumístil.
Rok 1841 se díky dvěma článkům
v časopisu Květy ukázal být pro
Nové Strašecí jako velmi významný. V říjnu zde vyšla krátká zpráva:
V městečku Novostrašecím zřízena
jest školní knihovna a spolu veřejná
čítárna českých knih. Uvádí se tu její
mecenáš a zakladatel, c. k. úředník
Josef D. Kuchynka, první knihovník,
kaplan Karel M. Čechura, a podporovatel, učitel František Pechar.
Čechura složil při této příležitosti
oslavnou báseň, kterou Pechar zhudebnil a Kuchynka nechal vydat.
V prosinci pak byla v Květech otištěna obsáhlejší zpráva o slavnostním otevření novostrašecké školní
knihovny dne 4. listopadu 1841.
Kaplan Čechura se při slavnosti, konané po řádné bohoslužbě, zmínil
o vzniku nápadu, který je pro naše
město jistě převratný: Na to podotknul [tj. Čechura – pozn. J. Č.], jakže
jeho ponavržení (učiněné dne 19. září)
v přátelské společnosti, aby si i zdejší
obecenstvo něco podobného zřídilo,
v srdci všech obyvatelů tak dobrého
místa nalezlo, že se knihovna skutečně zaraziti a do dneška 400 svazků
[!] obohatiti mohla. Slavnost byla
ukončena zmíněnou skladbou, za-

zpívanou školáky pod Pecharovým
vedením. Samozřejmě se děkovalo
dobrodinci Kuchynkovi, bez něhož
by podnik nevznikl.
Vzpomeneme-li na Pecharova
předchůdce, učitele Václava Preinheltra, nenalezneme v jeho kronice
nejmenší zprávy o obrozenských
aktivitách, které tehdy již prosakovaly z Prahy a jež propagoval Preinheltrův žák J. A. Dundr. Starý kantor
byl pevně zakotven v 18. století.
Teprve Pechar, jemuž Preinhelter
tak spílal, stál u zrodu první doložené obrozenské iniciativy v Novém
Strašecí. Otevření nejen školní, ale
i veřejné knihovny bylo tehdy módní záležitostí, Květy jsou plné zpráv,
ve kterém městě a městečku již
byla knihovna založena. Téhož roku
se tak stalo i v Rakovníku a o něco
později v Unhošti. Počátky obdobného podniku ve Strašecí, dosud
spojovaného až se vznikem Čtenářského spolku v roce 1864, tak
můžeme o čtvrt století posunout
do minulosti. S nadsázkou lze říci,
že Preinhetrovou smrtí v roce 1834
odešel z Nového Strašecí starý svět
a sedm let poté, 4. listopadu 1841,
k nám dorazilo národní obrození,
v podobě cílené moderní osvěty
a vzdělávání zdejších obyvatel – veřejné knihovny.
Ani sousední Mšec nebyla pozadu.
Už v dubnu 1842 přinesly Květy
stručnou zprávu autora podepsaného monogramem F. H.: Snahou
zdejšího pomocníka p. Josefa Pechoče vyučuje se tady školní mládež
již 15 let v české mluvnici pravidelně
a knihovnou i u dospělých osadníků
láska k čisté mluvě české se rozmáhá.
Tudíž stalo se, že i v chrámu Páně,
a sice v hudebním rouše, již dvakráte
národní hlas náš zavzněl, a sice roku 1837, pak letos. Slyšeliť jsme totiž
na Velký pátek o čtvrté hodině po poledni Sedm posledních slov Krista
Pána od Haydena. Místní pan učitel
Matěj Bělohoubek pomocí 43 ochotných hudců provozením této výtečné
hudby s českým textem jak znatele,
tak i o nižší nábožnou třídu k velkým
díkům sobě zavázal. Kulturní a vlastenecké aktivity českých učitelů
(Pechoč navíc ve Mšeci psal českou
kroniku, dodnes dochovanou) byly
nezanedbatelnou složkou národního uvědomění před rokem 1848.
Zprávu lze srovnat s výše uvedenou
recenzí z roku 1844. Čeština zde
pěstována byla a o Mšeci, českém ›››

›››

názvu Kornhauzu, povědomí jistě
existovalo.
Další jazykový průzkum v okolí
našeho města se uskutečnil v roce
1844, kdy Květy otiskly Rozprávky
letního cestovatele, bohužel nepodepsané, avšak patrně jde o
samotného Josefa Kajetána Tyla.
Autor vyšel se svými dvěma kolegy
z Prahy přes Hostivice na Rakovník
a zastavil se v Rynholci v zájezdním
hostinci: Tu stál nejdříve hospodský,
pantáta s modrou zástěrou, kterýž
nevěděl, má-li nám česky, nebo německy odpovídati – jinak ale sklenici
dobrého piva a kus chutného chleba
a též masa měl. Co chce člověk víc?
Pak tam seděly domácí i přespolní
honorace – Polo- i celý Žid, úředník,
panáček s dlouhými vlasy a v letním
kabátku, něco jako rychtáři podobného, a několik sousedů. A ku podivu!
Všecko to mluvilo česky. Mnohý turista by tomu ani nevěřil. Ano, k dovršení tohoto divu v české vesnici musím
přidati, že panáček s dlouhými vlasy
také jaksi tou novou češtinou zatrhoval. Tak ku příkladu věděl, že se
„Kalisbód“ Karlovy lázně jmenuje.
[…] Druhá scéna byla na hodném
selském statku. My byli unaveni a hledali povoz, který by nás dále donesl.
Před vraty stál hospodář s rukama
v kalhotech a vyhlížel na pěkné časy.
„Nechtěl byste nás, pantáto, do Rakovníka dovézt?“ ptali jsme se strejčka
důvěrně. „Ba ne!“ byla jeho lakonická
odpověď. Rozhořčení cestovatelé
neušetřili Rynholec uštěpačných
poznámek o vychytralosti českých
sedláčků a vyšli na Pecínov, kde
potkali povoz, který je do Rakovní-

ka odvezl. Ještě že tehdy nevedla
hlavní silnice přes Strašecí!
Poslední větu nemyslíme nijak posměšně. Že to v našem městě ani
po vzletném otevření obrozenské
knihovny nevypadalo přívětivě,
dokládá mladý, předčasně zesnulý básník a prozaik Václav Hanuš
Kokořínský (1824–1849). Ten roku
1847 vydal v časopise Poutník delší
cestopis, nazvaný Procházky od Labe ke Mži. Opět nás zajímá pouze
náš kraj, kterým Kokořínský prošel,
a to ze směru od Slaného, odkud
pokračoval na Šternberk, Smečno
a dále přes Drnek do Mšece, kam
dorazil přes dnešní dvůr Háje, tehdy zvaný Ovčín, při němž i mlýn se
nachází, ne vodou ani větrem, nýbrž dvěma spřeženíma volů hnaný.
Ve Mšeci se setkal s přáteli a po návštěvě bohoslužby v kostele s nimi
udělal malou odbočku přes Srbeč
do kláštera v Ročově a zpět. V Srbči
mimochodem popsal pohřeb, který se tu zrovna konal, a letmo také
starou podobu kostela, přestavěného ve druhé polovině 19. století.
Po návratu do Mšece stručně okomentoval tehdejší městečko a zámek a poté již vypráví o své cestě
do Strašecí, byltě jsem žádostiv městečko toto spatřiti, ne snad že by tu
něco znamenitého, starobylého viděti bylo, nýbrž že mi mnoho zajímavého a charakteristického o tamějších
obyvatelích vypravováno jest.
Vystoupal kopec a lesem se vydal
k městu, nikoho cestou nepotkal,
jen oves na polích a statného oráče. Právě kde teď stojíme, zahýbá se
nová silnice strašecká vpravo. Z obou

Středočeská vědecká knihovna v Kladně
17. 2. 2010 od 17 hod. Folklór
na Kladensku a okolí. Přednáška
RNDr. Bohumila Chocholy, vedoucího folklorního souboru Čtyřlístek. Půlstoletí hledání, objevování
a prezentování folkloru našeho
regionu.
Instruktáže a tréninky paměti
ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně
Zveme nejen čtenáře knihovny naučit se pracovat s počítačem, MS
Wordem, internetem, katalogem
knihovny, ale i trénovat paměť.
Určeno pro úplné začátečníky v jakémkoli věku. Doporučujeme obNovostrašecký měsíčník / únor 2010

jednání – tel. 312 813 122. Účast je
bezplatná.
Instruktáže
Základy práce s textovým editorem
MS Word: 10. února 16.00 - 17.30 hod.
Vyhledávání v elektronickém katalogu SVK v Kladně: 3. února 16.00
- 17.30 hod.
Tréninky paměti
Mnemotechniky, zapamatování
čísel, jak funguje paměť.
Cyklus 3 setkání.
Tréninky paměti I
1. část 24. února 16.00 - 17.30 hod.
PhDr. Jakub Pavlík

stran je ovocnými stromy obsázena
a na začátku stromořadí toho poutá
pozornost naší tabulka na vysokém
sloupu […]: Za ouřadlné oznámení / Tohoto stromořadí škodníků /
Jest ustanoveno k vydání / Na odměnu dvanáct dvacetníků / Škůdce
však postížení / Bude přísné trestání.
Z Kokořínského dojmů vybíráme:
Městečko Strašecí jest zdálí úhledné.
Ulice jeho jsou zvláště pravidelné, což
se pozřídku nalézá. Domů po jedno
patro jest málo. Po dlažbě na rynku
a v ulicích netroufal bych se v noci
choditi. […] Když jsme byli městečko prohlídli, podívali jsme se také
trochu intra muros, tj. mezi zdě, totiž
do pivováru. Slibováno mi, že tam
všecky nejhlavnější muže strašecké
najdu, a nebyl jsem oklamán. Cestovatel ohleduplně neuvádí, s kým
v hostinci hovořil, ovšem na adresu
nedávno otevřené knihovny píše:
Povídáno mi ode všech, že mají také
knihovnu založenou od bývalého
zdejšího kaplana, velebného pána
Čechury, pražského penězoměnce
pana Kuchyňky a od měšťanů strašeckých. Pan Kuchyňka dává do ní
všecky spisy od matice vycházející.
Avšak ty všecky i ostatní v pokoji odpočívají, zvláště spisy matičiny ani
jednoho zde nenacházejí čtenáře.
Abych pravdu řekl, chybí zde muž,
jenž by lásku ke čtení a k něčemu
vyššímu zde budil. Bez vzkříšení není
zmrtvýchvstání!
S obrozením to ve Strašecí tedy
slavné nebylo. A tak nepříliš vstřícná
veršovaná tabulka před městem byla jediným Kokořínského kulturním
požitkem, se kterým se tu setkal.

Básníka však nevypátral. Dodejme,
že naše město navštívil tento poutník v neděli 22. srpna 1847, a i když
se nespokojený ještě týž den vrátil
do Mšece, aby pak pokračoval přes
Třtici na Rakovník, zanechal nám
pozoruhodné svědectví o Novém
Strašecí na sklonku předbřeznové
doby. Ne ve všem však s Kokořínským můžeme souhlasit. V Rakovníku půvabně zkritizoval starou
rozrachocenou, z mastnice a klad
slepenou zvonici, kteráž náměstí nemálo hyzdí, a navrhoval její stržení.
Měřítka byla tehdy vskutku jiná.
Naším článkem jsme chtěli upozornit na zajímavé náměty, jaké bezpochyby nabízí starší publicistika. Lze je
rozšířit na celé 19. století, prolistovat
noviny i ze století osmnáctého a všímat si dalších témat i jiných regionů.
Obrozenský tisk zajímalo podle dobových trendů kulturní probouzení
českého venkova, užívání národního
jazyka či bohatá a stará historie, kterou zaníceně vyznávalo vlastenectví a romantismus (Kokořínskému
do ní poničená rakovnická zvonice
příznačně nepasovala). V Rynholci
vycítíme povýšenost pražského cestovatele, ve Mšeci přehnanou kritiku
užívání němčiny, na Stochově bezmeznou úctu ke svatému knížeti,
ve Strašecí despekt k zapadlému
a neobrozenému městečku. Vždy
však vnímáme radost z jakéhokoli
vlasteneckého kulturního počinu
a otevřené vstřícnosti. Tyto tendence
se dále rozvíjely, posouvaly i nacionalizovaly zejména od šedesátých let
19. století.
Jan Černý

Obec Pochvalov
270 55 Pochvalov 90
tel. 313564337, 313564546, e-mail: pochvalov@quick.cz
Po dlouhých letech úřadování
ve vile na konci vesnice, se obecní
úřad 1. listopadu 2009 přestěhoval
do budovy bývalé školy, která stojí
skoro uprostřed vsi. Při stěhování
usilovně pomáhali místní hasiči,
nejvíce se zapotili při stěhování historického trezoru.
Od roku 2000 je v této budově
umístěna také pošta.
Bývalé prostory obecního úřadu
ale nezahálí. Paní místostarostka
E. Husáková spolu s paní J. Emingerovou a P. Pancovou vytvořily
v těchto prostorách dětské cen-

trum. Zdejší maminky s dětmi se
scházejí jedenkrát týdně, společně
si hrají a vytvářejí výrobky z různých
materiálů.
Popřejme jim, aby studnice jejich
nápadů dlouho nevyschla.
Milena Novotná, starostka
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PŘEHLED DĚNÍ

Únorový přehled dění
4. 1. – 26. 2.
7. 1. – 7. 2.

Marek Jankovský – Svět kolem nás (výstava)

NKC

Natura inspira (výstava)

muzeum

4. 2.

Schůzka úsekových důvěrníků SZP

Baráčnická rychta

4. 2.

Cesty za folklórem – AVČ

NKC

5. 2.

Měření tělesného tuku

hala Bios

6. 2.

Hasičský ples

NKC

20.00 h.

6. 2.

Diskotéka Patro

Patro

21.15 h.

Party se Seniorkou

NKC

17.00 h.

Alice Garrigue Masaryková a Český červený kříž (výstava)

muzeum

Valentýnská party

Patro

14. 2.

Sousedské zasedání baráčníků

Baráčnická rychta

13.00 h.

14. 2.

Dětský maškarní karneval

NKC

14.30 h.

16. 2.

Masopustní průvod

Kom. nám.

15.30 h.

18. 2.

Čtyřlístek na zájezdech - AVČ

NKC

17.00 h.

19. 2.

Ples SOU Nové Strašecí

NKC

19.00 h.

20. 2.

Novostrašecký večer mužů

Patro

21.15 h.

24. 2.

Karneval pro ŠD

školní družina

13.30 h.

24. 2.

Milionář z chatrče (kino)

muzeum

17.00 h.

26. 2.

Ples Gymnázia Nové Strašecí

NKC

19.00 h.

27. 2.

Relax – Patro party

Patro

1.15 h.

10. 2.
11. 2. – 14. 3.
13. 2.

9.00 h.
17.00 h.
15.00 – 17.00 h.

21.15 h.

Společenská kronika
Vzpomínka
Dne 1. 1. 2010 uplynuly 3 roky od úmrtí
našeho milého manžela, tatínka a dědečka,
pana Karla Tuhého z Nového Strašecí.
Stále vzpomínají manželka Alena, dcera Zuzana
s Honzou a vnučka Anička.

Vzpomínka
Nebylo Ti dopřáno s námi tu být. Nebylo léku, abys mohla žít.
Co můžeme víc Ti dát, než kytičku na hrob a vzpomínat.

Dne 6. února vzpomeneme druhé výročí
úmrtí naší drahé manželky, maminky,
babičky a prababičky, paní Marie Dalla
Valle.
Stále vzpomínají manžel a děti s rodinami.

Vzpomínka

Vzpomínka

23. ledna tomu bylo 15 let, co nás opustil
náš drahý manžel, tatínek, dědeček, tchán,
pan Jiří Fric.

Dne 21. 2. 2010 vzpomeneme šesté výročí
od úmrtí našeho milovaného tatínka,
dědečka a tchána, pana Štefana Hagary.

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

Stále vzpomínají syn Bohuslav, snacha Věra
a vnoučata.

Vzpomínka
6. února uplyne 5 let, kdy nás navždy
opustil náš drahý syn, manžel, tatínek, bratr,
pan Roman Vostatek.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Rodiče,
manželka s dětmi a sestry s rodinami.
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