AKTUALITY
Milí spoluobčané,
hromady sněhu a silný mráz. Tak bude zřejmě většina z nás vzpomínat
na letošní dlouhou zimu.
Odklízení sněhu v ulicích je zajišťováno místními technickými službami.
Porovnám-li zajištění průjezdnosti
komunikací a schůdnosti chodníků
s jinými městy a obcemi, je na místě,
abych zaměstnancům Technických
služeb Nové Strašecí, s. r. o., poděkoval a děkuji i Vám všem, kteří s odklízením sněhu před svými nemovitostmi pomáháte, i když to není Vaší
povinností.
V době, kdy píši tento článek do březnového čísla našeho měsíčníku, to
vůbec nevypadá, že by nás paní zima

chtěla opustit. Letmým pohledem
z okna registruji další přísun sněhové
nadílky.
Děti a vyznavači zimních sportů se
bezesporu radují. Mě pomalu počáteční nadšení z padajících sněhových
vloček opouští. Bílá pokrývka znemožňuje chystané stavební práce.
S příchodem jara bychom se rádi
pustili do budování dětského hřiště
v areálu sportovní haly Bios, na které
probíhá poptávkové řízení na dodavatele stavby. Dětem tak bude poskytnut prostor, kde se budou moci
zdravě vyřádit. Hřiště bude disponovat vhodnými herními prvky i oddychovou zónou, ze které mohou na svá

děcka pohodlně dohlížet maminky či
jiní příbuzní.
Vnitřní stavební práce probíhají v budově Polikliniky, kde se rekonstruují
prostory pro vybudování kvalitního
zázemí budoucího rentgenového
pracoviště.
Město Nové Strašecí dalo souhlas se
vstupem na pozemek bývalé úpravny
vody za účelem demolice, kterou budou v letošním roce realizovat, v rámci svých investic, Vodárny Kladno
a Mělník. O postupu výše zmiňovaných prací Vás budu pravidelně prostřednictvím měsíčníku informovat.
Máme tu březen a nesmím opomenout, že jsme i letos jedním z té-

měř dvou set českých měst (počet
k 16. únoru), které se 10. března připojí
k akci „Vlajka pro Tibet“ a symbolicky
tak vyjádří podporu tomuto národu.
V loňském roce uplynulo padesát let
od okamžiku, kdy byl tento středoasijský stát anektován Čínou. Bylo zabito
80 000 Tibeťanů a jejich duchovní vůdce dalajláma musel uniknout do exilu.
Až bude na budově městského úřadu
vlát vlajka se zlatým sluncem, vnímejme to jako morální a duchovní
podporu zemi, která již přes půl století
bojuje za svoji svobodu.
Těším se na další setkání s Vámi.
Ing. Pavel Vaic, starosta

86. zasedání rady města, konané dne 22. prosince 2009
Na tomto svém jednání se rada
města zabývala především dalším
postupem při podání žádostí o dotace, kde je další náležitostí schválit
usnesením závazek města na spolufinancování projektů, o které
je zažádáno, v případě, že bude žádostem vyhověno. Jedná se o tyto

projekty z dotačních titulů Středočeského kraje:
 „Nové Strašecí – kaple sv. Isidora,
udržovací práce“ – v poměru 10 %
z celkových nákladů, tj. 60 432 Kč.
 „Výstavba a vybavení městského
infocentra“ – v poměru 5 % z celkových nákladů, tj. 13 031 Kč.

 „Obnova polní cesty od čističky
odpadních vod k rybníku Konopas a cesty od rybníku Konopas
ke Stochovské kapličce“ – v poměru 10 % z celkových nákladů,
tj. 49 800 Kč.
Dle podmínek dotačních titulů
je maximální výše dotace 95 %

nákladů, minimální podíl spoluﬁnancování žadatele 5 % nákladů.
Lze předpokládat, že vyšší míra
spoluﬁnancování žadatele zvyšuje
naději na poskytnutí dotace. V tomto smyslu je mírně zvýhodněna
žádost o dotaci na opravu kaple
sv. Isidora.

87. zasedání rady města, konané dne 11. ledna 2010
Rada města schválila témata pro
poskytování grantových příspěvků
pro rok 2010. Podmínky žádosti
a jejich projednání jsme uvedli samostatně v únorovém měsíčníku.
Rada města projednala změny
a úpravy pronájmů v budově č.p.
1155 v Havlíčkově ulici mezi stávajícími nájemci Mgr. Šálovou a ﬁrmou
Perfecta tak, že při uvolnění jedné
místnosti logopedické ambulance
došlo k rozšíření prostor pro ﬁrmu
Perfecta.
Na základě výběrového řízení
a na doporučení výběrové komise,
rada města odsouhlasila jako vítěznou nabídku společnosti SLADKÝ & PARTNERS, s. r. o., Praha 6, na vypracování projektové dokumentace na stavbu „Nové Strašecí – cyklostezka, cyklotrasa“, za nabídkovou
cenu 156.000 Kč (včetně DPH). Projekt
připravený do fáze pravomocného

Foto na titulní straně:
Dětský maškarní karneval
(14. února 2010)
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stavebního povolení je podmínkou
pro podání žádosti o dotaci.
Rada města odsouhlasila pronájem pozemku č. 267/2 manželům
Thumovým k rozšíření zázemí u jejich rodinného domu za nájemné
2 Kč/m2/rok.
Na žádost paní Batelkové byl
ukončen její nájemní vztah na pronájem prostor v Okresním domě,
neboť její provozovna se opět vrá-

tila do ulice 28. října. Rada města
vzala na vědomí výpověď nájmu
podanou paní Hochmalovou, a to
z pronájmu prostor v domě č.p.
1155 v Havlíčkové ulici a výpověď
nájmu podanou manželi Javůrkovými z pronájmu bytu v Křivoklátské ulici č.p. 693.
V návaznosti na schválený rozpočet města na rok 2010, a to
především na snížený objem pro-

středků plánovaných pro údržbu
veřejné zeleně, rada města odsouhlasila, aby v roce 2010 byla
využita odměna představující
výnos technických služeb z nájmu parkovacích míst a ploch
a parkovacích automatů tak, že
ve výši 1/3 pro údržbu pozemních komunikací, 1/3 pro údržbu
městské zeleně a ve výši 1/3 dle
rozhodnutí města.

88. zasedání rady města, konané dne 18. ledna 2010
Poté, co rada města projednala některé záležitosti ve vztahu na chystané jednání zastupitelstva města
schválila poskytnutí slevy na nájemném a náhradu škody, které
vznikly v bytě v domě č.p. 1155
nájemci panu Novákovi v důsledku zatečení vody do předsíně, kuchyně a pokoje stropem. Došlo tak
k poškození malby, zničení plovoucí podlahy a svítidla.
Rada města odsouhlasila uzavření
dohody o uznání dluhu a jeho

splátkách s bývalým nájemcem
nebytových prostor v budově v suterénu budovy polikliniky panem
Suškou.
Rada města projednala záporně podnět občana města pana
Kestnera ke zřízení bezpečnostních opatření na silnicích a ulicích
ve městě. Rada města považuje
podnět za nekoncepční, obsahující sporná řešení. Některá navrhovaná opatření byla městu již
jednou v nedávné době Odborem

dopravy MěÚ Rakovník zamítnuta.
S jejich provedením nesouhlasil
ani DI Policie ČR v Rakovníku. Jedná se zejména o zřízení přechodu
pro chodce na odbočce Poděbradovy ulice ze Smetanova náměstí
a omezení rychlosti na 30 km/hod
na přilehlých komunikacích okolo školního komplexu. Stejně tak
zřízení jednosměrného provozu
v ulici Poděbradova a U Školy pro
vozidla směrem od Komenského
náměstí k náměstí B. Smetany, ›››

1

MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
›››

které by nebylo vylepšením, ale
naopak zhoršením stávajícího stavu. Veškerá doprava by byla směrována kolem budovy gymnázia
a základní školy, a to včetně zásobování pro podnikatelské provozovny (restaurace Sport, zejména
stavebniny U Nováků). V úzkém
průjezdu kolem gymnázia by přitom došlo ke značnému nárůstu
dopravního zatížení. Obdobně se
jeví zřízení přechodu pro chodce
na vyústění ulice Okružní na ulici
Čsl. armády. Jedná se o složitou
křižovatku a návrh zřízení přechodu pro chodce musí obsahovat
i posouzení jeho dopadu na bezpečnost a plynulost silničního
provozu jako celku. Rada města
a zastupitelstvo města se v roce
2007 a 2008 zabývaly projektem
„Revitalizace Komenského náměstí“. Ten obsahuje i řešení dopravy,
které bylo upravováno právě dle
připomínek rady a zastupitelstva.
Až do případné změny rozhodnutí těchto orgánů města, bude
postupováno v mezích schváleného řešení. Je třeba doplnit, že
realizací navrhované revitalizace,
by došlo ke koncepčnímu a zásadnímu vylepšení dopravní situace kolem nám. B. Smetany. Rada
města schválila na základě ekonomického rozboru pro rok 2010
snížení nájemného za provozování a správu objektu Hamira pro
nájemce Technické služby Nové
Strašecí, s. r. o., na částku 20.000
Kč/měsíc. Rada města odsouhlasila změnu v osobě nájemce bistra
ve sportovní hale „BIOS“, kterým je
od února pan Budínský. Vzhledem
k tomu, že inflace za rok 2009 činila pouhé jedno procento, přijala
rada města usnesení, dle kterého
město nepřistoupí v letošním roce
k úpravě nájemného v závislosti
na inﬂaci.

89. zasedání rady města ze dne 25. ledna 2010
Na základě výběrového řízení
a na doporučení výběrové komise
rada města odsouhlasila jako vítěznou nabídku společnosti SAFE
TREES, s. r. o., Rosice, na zakázku
zpracování podkladů pro podání
žádosti o dotaci z OPŽP, její administrace a projednání s příslušnými

orgány, na projekt „Regenerace
veřejné zeleně – Nové Strašecí“
za cenu díla 375.601 Kč (včetně
DPH).
Rada města odsouhlasila uzavření
smlouvy s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy
o poskytnutí dotace na akci „Dět-

Těší mě zájem kantorů o svou práci
ze Krajský úřad Středočeského
kraje, dále nám přispívá město
Nové Strašecí na provoz a pak to
jsou sponzorské dary od osob,
které nám chtějí pomoci a jsou
nám nakloněny. Chtěl bych poděkovat Ing. Jiřímu Perglerovi
a Ing. Evě Perglerové (ČLUZ, a. s.),
dále Real Investu Franc, s. r. o.,
OÚ Rynholec, Elektromontu Matějka, s. r. o., Občanskému sdružení
bubakov. net a mnoha dalším, které jsem nejmenoval ne proto, že
bych nechtěl, ale proto, že je jich
mnoho. Všem i těm nejmenovaným touto cestou děkuji za projevenou přízeň.

ské hřiště v areálu BIOS – I. etapa“. Na základě této smlouvy bude
městu poskytnuta ﬁnanční dotace na vybudování hřiště ve výši
408.841 Kč. celkové náklady se
předpokládají ve výši půl milionu
korun. V současné době probíhá
výběrové řízení na zhotovitele.

19. zasedání zastupitelstva města, konané dne 27. ledna 2010
Zastupitelstvo města odsouhlasilo
rozpočtová opatření za období
prosinec 2009, která byla vyvolána
přijetím dotace na materiálové výdaje jednotky SDH (hasiči); přijetím
daru od ﬁrmy ASEKOL, s. r. o, (sběrný dvůr); ﬁnančním vypořádáním
se Středočeským krajem (dotace
na rozvoj průmyslové zóny, soc.
dávky) a úpravou rozpočtu v závěru roku.
Dnem 16. 2. 2010 skončilo funkční
období třech přísedících Okresního soudu v Rakovníku. Zastupitelstvu byl předložen návrh na volbu
dvou přísedících na další období
do roku 2014. Byli zvolení, paní
Šindlerová a pan Krčil.
Zastupitelstvo města schválilo
prodej městského bytu 2 + 1
v Křivoklátské ulici č.p. 961 za cenu
jednoho milionu korun do spoluvlastnictví pana Nového a paní
Slavíčkové.
Pro nové stavebníky ve městě jsou
uplatňovány tzv. plánovací smlouvy, kterými se smluvně upravují
vzájemná práva a povinnosti stavebníka a města. Tak je tomu i u plánovací smlouvy, jejíž uzavření s panem
Ing. Vožechem, paní Čechovou a paní
Kottovou odsouhlasilo toto zastupitelstvo. Jedná se o výstavbu 38 rodinných domů v lokalitě zvané V Nádavcích. Na základě plánovací smlouvy

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.
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stavebníci za stanovených podmínek darují městu část pozemku parc.
č. 217 PK, která bude vyčleněna pro
místní komunikaci. Stavebníci dále darují městu místní komunikaci
včetně jednostranného chodníku,
veřejné osvětlení a splaškovou kanalizaci.
Městu z plánovací smlouvy neplynou žádné ﬁnanční nároky,
na budování dopravní a technické
infrastruktury se nebude nijak podílet. Naopak splněním smluvního
závazku získá do vlastnictví nemovitý majetek. Po darování dopravní
a technické infrastruktury vzniknou
městu náklady spojené s jejím provozováním (úklid, zimní údržba
komunikací, zvýšení počtu svítících
bodů VO s dopadem na provozovatelskou smlouvu; u kanalizace je
předpoklad provozování oprávněným subjektem).
Tradičně byla na jednání zastupitelstva podána zpráva o přípravě
a realizaci dotovaných projektů
v tomto znění:
„Jak byla podána informace již v listopadu loňského roku, rozhodnutím
SFŽP ze dne 22. 10. 2009, je přiznána
svazku obcí Kanalizace a voda Křivoklátsko pro projekt „Nové Strašecí - ČOV a kanalizace“ dotace SFŽP
a z Fondu soudržnosti EU celkem
ve výši 58.963.430 Kč. V jednoroční
lhůtě od citovaného rozhodnutí
by měla být po předložení veškeré
dokumentace uzavřena se SFŽP
smlouva o ﬁnancování stavby. Dokumentace a další podklady je nutné předložit v souladu s metodikou
OPŽP aktualizovanou 20. 10. 2009.
Díky této aktualizaci došlo i ke změnám podmínek poskytnutí dotace
oproti podmínkám platným v době
podání žádosti.
Stále se čeká na rozhodnutí Ministerstva zemědělství, kde je podána žádost o dotaci na výstavbu ČOV.

Dne 30. 12. 2009 byly podány na krajský úřad tři žádosti o dotaci z Fondu
cestovního ruchu a podpory podnikání na projekt vybudování nového
infocentra v budově č.p. 1155 (cena
projektu 260.613 Kč, spoluúčast města 5%), z Fondu kultury a obnovy památek na projekt rekonstrukce kaple
sv. Isidora (cena projektu 604.320 Kč,
spoluúčast města 10%) a z Fondu
životního prostředí a zemědělství
na projekt oprava povrchu polních
cest (cena projektu 498.000 Kč, spoluúčast města 10%).
Proběhlo výběrové řízení na zakázku zpracování podkladů pro podání a administraci žádosti o dotaci
z OPŽP na projekt „Regenerace veřejné zeleně v Novém Strašecí“. Vítězná ﬁrma SAFE TREES, s. r. o. Termín
podání žádosti je předpokládán letos
na podzim. Jedná se o dotační titul
s minimálním objemem cca 2 mil. Kč.
Dle podmínek, které platily v roce 2009
by byla spoluúčast města 10%. Realizace schválených projektů musí být
dokončena do konce roku 2015, tzn.
že ji bude možné rozložit do 3 let.“
Zastupitelstvo schválilo plán práce
Finančního výboru na rok 2010.
Na závěr jednání zastupitelstva
Dr. Ing. Pavel Kotyk poukázal na odborné posouzení stavu stromořadí
lip v k. ú. Nové Strašecí vypracované Agenturou ochrany přírody
a krajiny České republiky v souvislostí s projektem Revitalizace Komenského nám. s tím, že by bylo
vhodné revokovat usnesení o revitalizaci Komenského nám. z října
2008. Jeho návrh nebyl přijat, neboť
zastupitelstvo schválilo protinávrh
usnesení, kterým uložilo starostovi
města, aby na nejbližším zastupitelstvu města po obdržení rozhodnutí
České inspekce životního prostředí,
byl zařazen bod o revitalizaci zeleně na Komenského náměstí.
JUDr. Jiří Tláskal, tajemník

Držíme v rukou březnové číslo Novostrašeckého měsíčníku. Březen mám
spojený s knihami a Janem Amosem
Komenským, konkrétně s datem jeho narození, kdy se slaví Den učitelů,
a já jsem trochu účelově vyzpovídala
člověka, který už 22 let zastává pozici ředitele Základní školy J. A. Komenského v Novém Strašecí, pana
Mgr. Stanislava Hajného.
Věděl jste už odmalička, čím
chcete být? Bylo vždy Vaším
snem stát se učitelem?
Jako dneska si vzpomínám, že
ve čtvrté třídě jsem byl přesvědčen,
že budu letcem. Vidina tohoto zaměstnání se rozplynula a dlouho
se mě pak držela touha stát se chirurgem. Osud však zamíchal karty
jinak a odvál mě na Pedagogickou
fakultu Univerzity Karlovy, kde jsem
vystudoval matematiku a fyziku.
Litoval jste někdy toho, že jste se
nestal lékařem?
Nelituji toho, že jsem se stal učitelem. Vždycky jsem měl rád přírodní
vědy.
Jaký byl v průběhu studia Váš
nejoblíbenější předmět?
Přírodopis. Měl jsem to štěstí, že
jsem měl vynikajícího kantora Mílu
Veselého.
Na ředitelském postu jste již
22 let. Jakých cílů byste chtěl dosáhnout ještě v tomto roce? A jaké jsou Vaše plány do budoucna?
Především bychom chtěli dotáhnout do úspěšného konce realizaci
Novostrašecký měsíčník / březen 2010

Školního vzdělávacího programu,
který každý rok na základě nových
zkušeností upravujeme. Snažíme
se vytvořit co nejlepší podmínky
pro kvalitní vzdělání, proto jsme
formou ankety při přípravě ŠVP
oslovili rodiče a respektovali jejich
přání začleněním více hodin cizího
jazyka a tělesné výchovy do výuky.
Bezpečnost žáků je pro nás stále
aktuální otázkou. Především jde
o snahu zredukovat, případně odstranit problémy žákovských úrazů.
V neposlední řadě se snažíme zajistit slušnou úroveň výuky, materiálního vybavení a vytvořit žákům
přívětivé klima, aby školu navštěvovali rádi.
Plány do budoucna souvisí s nedávno proběhlou investiční akcí, kterou
bylo zateplení obvodového pláště
školy. Zatím nemáme srovnání, ale
myslím, že až nastane čas bilancování, pomůže nám to a úspora
energií bude hodně zřetelná. Město Nové Strašecí vyřešilo a ﬁnancovalo zateplení a na nás je zajistit
vybavení. V letošním roce budeme
měnit osvětlení ve třídách.
Rád bych také rozšířil interaktivní
výuku. V současné době disponujeme čtyřmi interaktivními tabulemi
a těší mě, v tomto ohledu, rostoucí
zájem ze strany pedagogů.
Škola je dobře vybavená, což jistě souvisí s možnostmi financování. Kde škola získává peníze?
Škola disponuje tzv. normativy,
což jsou ﬁnanční prostředky ze
státního rozpočtu z Ministerstva
školství, které k nám plynou skr-

S čím jste jako ředitel na své škole spokojen a co Vám naopak
vadí?
Budu-li hovořit čerstvě. Jsem spokojen se vztahem se zřizovatelem
(městem Nové Strašecí). Pro školu
se skutečně dělá hodně a to mě
velmi těší, příjemný je vztah veřejnosti ke škole a mám dobrý pocit
i z přístupu kantorů.
A co mi vadí? Strašně mi vadí lež, šikana a projevy vandalismu, v těchto případech jsem nekompromisní.
O dnešních dětech se říká, že
jsou méně ukázněné a mají horší
učební výsledky než předchozí
generace? Je to i Váš názor?
Nestavil bych to takhle direktivně. Dnešní děti jsou prostě jiné.
Mají podstatně víc informací, jsou
samostatnější, otevřenější více

dospělým než předešlé generace
žáků. Nerad bych zobecňoval. Jsou
slušné děti a jsou i děti „opísklé“,
kterých je skutečně víc než v minulosti. Co mně vadí daleko větší
měrou, jsou projevy nesnášenlivosti mezi žáky a vandalismus
projevující se ničením školního
majetku.
Tajně sníte ohledně školy?
Mám jeden sen, spíše přání a sice,
abych už nemusel já ani moji následovníci žádnému ze svých žáků
říci poslední sbohem. Vše ostatní
lze spravit, ale tohle napravit nelze
a mým snem je žádné podobné
rozloučení již neabsolvovat.
Čím strašecká škola vyniká?
Na prvním místě je třeba zmínit
úspěšnost dětí ve studiu. Děti
disponují znalostmi odpovídajícími klasifikaci. Velmi se nám daří v předmětových olympiádách
a i na sportovním poli sklízíme
úspěchy.
Máte nějaké životní krédo nebo
oblíbený citát, který vystihuje
Váš pohled na svět?
Když půjdeš nahoru, tak vždycky
všechny pozdrav, aby Tě pozdravili,
až půjdeš dolů a vždy jednej s lidmi
tak, jak chceš, aby oni jednali s Tebou.
Přeji, ať se Vám daří i nadále, a děkuji
za rozhovor.
mč

Informace pro občany
Finanční úřad v Rakovníku informuje všechny daňové poplatníky, kteří budou za rok
2009 podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, že v rámci služeb poskytovaných veřejnosti budou pracovníci ﬁnančního úřadu přítomni ve dnech:

10. 03. 2010, středa od 12 – 17 hodin
24. 03. 2010, středa od 12 – 17 hodin
na Městském úřadu v Novém Strašecí,
I. patro – přednáškový sál
Pracovníci ﬁnančního úřadu ve výše uvedených termínech umožní daňovým poplatníkům, aby si v klidu – bez front a v „domácím“ prostředí mohli vyřídit své záležitosti.
V rámci těchto úředních hodin mohou daňoví poplatníci platně podat daňové přiznání,
mohou získat pomoc při vyplnění daňového přiznání do příslušných formulářů a rovněž
mohou obdržet složenku pro případné zaplacení daně.
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Cena vodného a stočného na rok 2010

Finanční úřad v Rakovníku
Masná 265/I, 269 01 Rakovník

Od měsíce února 2010 Vodárny Kladno - Mělník, a. s., mění cenu vodného
a stočného na rok 2010.
Stalo se tak na základě rozhodnutí představenstva společnosti Vodárny
Kladno - Mělník, a. s., a ceny se budou pohybovat takto:

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ
TERMÍN SPLATNOSTI DANĚ Z NEMOVITOSTÍ JE 31. 05. 2010.

bez DPH

s DPH

Voda pitná a užitková

38,70 Kč

42,57 Kč

Voda odkanalizovaná

28,80 Kč

31,68 Kč

67,50 Kč

74,25 Kč

Celkem

Zdeňka Kratinová, referentka OI

VZHLEDEM K TOMU, ŽE PŘESNÉ ČÁSTKY BUDOU ZNÁMY
AŽ ZAČÁTKEM DUBNA 2010, ZAPLAŤTE TUTO DAŇ AŽ PO TOMTO
TERMÍNU. KAŽDÉMU POPLATNÍKOVI BUDE ZASLÁNA POŠTOVNÍ
POUKÁZKA (DAŇOVÁ SLOŽENKA) NA ADRESU BYDLIŠTĚ.
DAŇOVOU SLOŽENKOU MŮŽETE UHRADIT DAŇ
Z NEMOVITOSTÍ NA POŠTĚ A BEZPLATNĚ.

Setkání ve Strašecí 2010 – Na co se můžeme těšit?
Ve dnech 19. – 21. 3. 2010 budou
jeviště Modrého sálu ZUŠ a NKC patřit studentskému a mladému divadlu. Posedmé se tu setkají divadelní
soubory ze Středočeského kraje
a Prahy, které se ucházejí o postup
na celostátní přehlídky Mladá scéna v Ústí nad Orlicí a Šrámkův Písek.
Celkem se představí devět soutěžních inscenací, desáté představení,
nedělní inspirativní počin divadla
Dagmar Karlovy Vary Já, Holden,

bude dárkem města Nové Strašecí
účastníkům přehlídky.
Program přehlídky zahájí v pátek
19. 3. v 18.00 hodin, pravděpodobně v Modrém sále ZUŠ, novostrašecké Studentské divadlo Mařeni
a Pařeny, které představí svou novou inscenaci Elektronická kostka.
Dalším pátečním představením
bude vystoupení pražského souboru Časumálo, který je každoročním účastníkem přehlídky. Sobota

ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY NOVÉ STRAŠECÍ
MUDr. Kateřina Doskočilová

SLEVA OBUVI 20-50%
Přijďte nás navštívit, nabízíme široký sortiment zdravé obuvi pro dospělé i děti,
funkční prádlo MOIRA , kojenecké potřeby, …
• Hole, berle, chodítka, vozíky, nástavce na WC, madla, …
• Ortézy, kompresní punčochy, ortopedické vložky do obuvi, …
• Inkontinence, tonometry, atd.
Zboží dodáváme i na poukazy, které je možné u Vás doma vyzvednout.
Poradím s výběrem pomůcky a následně zdarma dovezu (do 20 km).
www.doskocilova.info
E-mail: stikova.barbora@seznam.cz, tel: 736 778 632
zdravotnickepotreby@seznam.cz, tel: 313 511 743
Najdete nás na hlavní ulici v Novém Strašecí, Čsl. armády 18.
4

bude patřit souborům, které se
ucházejí o Šrámkův Písek, tedy spíše alternativnímu divadlu. Představí
se pražské soubory Divadlo Potrvá,
Antonín D.S. a Aﬁnteatre a Divadelní duo Toť, známé už z loňského
roku. Zajímavou novinkou bude
představení kladenského divadla
V.A.D., které své představení Vagón
Vagónovič odehraje na vlakovém
nádraží v Lužné. Na místo konání
a zpět diváky doveze objednaný
autobus. V neděli se představí soubor Nazabití z Brandýsa nad Labem
a slánská Roztočená Vrtule, obě tato divadla jsou také pravidelnými
účastníky přehlídky.
O časech a místech představení
budou informovat plakáty. Všechna
představení budou pro novostrašeckou veřejnost zdarma.
Součástí přehlídky budou také
rozborové semináře vedené odborným lektorským sborem, který
bude pracovat ve složení Jiřina
Lhotská, Hana Franková a Luděk
Richter. Pro účastníky přehlídky je
připravena také herecká dílna vedená Danielou Šteruskou. Redak-

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
(z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost)

trasa č. 6 Rakovnicko – Berounská
• 12.00 h. Unhošť (vedle obchod. domu) • 13.00 h. Kamenné Žehrovice
(před obchodem s květinami) • 13.30 h. Nové Strašecí (u pošty - pod školou)
• 14.00 h. Kolešovice (před zámkem) • 15.00 h. Lubná u Rakovníka (u Jednoty)
• 16.00 h. Křivoklát (před samoobsluhou) • 17.00 h. Zdice (u kostela)
Prodej 16. 3. 2010
Kuřice černé, červené

při objednání 10 ks 1 kuřice ZDARMA!!!
stáří: 18 týd.
cena: 150 Kč

Prodej 29. 4. 2010
Kuřice černé, červené
stáří: 14 – 18 týd.
Kačeny pekingské (bílé brojlerové)
1 – 3 týd.
Moularden (kříženec pižmová+peking. kachny) 3 – 3 týd.
Kačeny barbarie (husokačeny)
1 – 3 týd.
Husy (bílé)
1 – 3 týd.
Husy (landeské)
1 – 3 týd.
Krůty (kanadské širokoprsé brojlerové)
6 – 8 týd.

cena: 130 – 150 Kč
60 – 80 Kč
60 – 80 Kč
90 – 110 Kč
130 – 150 Kč
130 – 150 Kč
210 – 270 Kč

Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese:
Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava
tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331, po–pá 8–15h!
gallus.extra@gmail.com

ci přehlídkového deníku povede
Martina Tothová, nad reportážemi
z přehlídkového dění bude zpovzdálí bdít Iva Dvořáková, fotografy
přehlídky budou Jan Biroš a Martin Černý. Jednotlivá představení
budou uvádět Veronika Krejčová
a Milan Pospíšil, kteří budou také
moderátory reportáží.
Přehlídku Setkání ve Strašecí zajišťuje Spolek pro kulturní činnost
NoStraDivadlo, o. s., a Studentské
divadlo Mařeni a Pařeny při gymnáziu. Finančně ji podporuje MK
ČR, Středočeský kraj, SRPDŠ při ZUŠ
a SRPDŠ při Gymnáziu J. A. Komenského v Novém Strašecí. Úzce spolupracuje také Občanské sdružení
bubakov.net.
Pevně věříme, že novostrašečtí diváci si tuto divadelní slavnost nenechají ujít.
za NoStraDivadlo, o. s., I. Dvořáková

Lípy v Nádražní ulici
V pondělí 8. února bylo městu opět
ohlášeno několik zlámaných stromů. Tentokrát se jedná o lípy vysazené v Nádražní ulici. Odhadovaná
škoda je cca 15 000 Kč. Po pachateli pátrá Policie ČR. Pokud máte
informace, které by mohly pomoci
dopadnout pachatele, sdělte je
na místní služebně Policie ČR v ulici
Dukelská. Děkujeme.
Ing. Jan Vitner, referent OI

Novostrašecký městský úřad
a systém datových schránek
Nový způsob elektronické komunikace, Informační systém datových schránek, uvedlo do provozu
na počátku listopadu 2009 město
Nové Strašecí. Stalo se tak podle
zákona 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Datová schránka
je elektronické úložiště, které je
určeno k doručování a k provádění
úkonů vůči orgánům veřejné moci.
Datovou schránku zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra.
Datové schránky by měly výrazně
přispět ke zjednodušení komunikace. Díky informačním technologiím
mění dosavadní způsob doručování úředních dokumentů. V elektronické podobě tak můžeme zasílat
Novostrašecký měsíčník / březen 2010

dokumenty orgánům veřejné moci
a skrze systém datových schránek
je od nich také přijímat. Měl by se
tak nahradit dosud klasický způsob
doručování v listinné podobě.
Orgánům veřejné moci a právnickým osobám byly datové schránky
zřízeny automaticky, všichni ostatní
zájemci si mohou o založení datové schránky požádat na pracovišti
Czech Pointu.
ID datové schránky města Nového Strašecí: h2sbx9c
Více informací naleznete na
www.datoveschranky.info
www.egoncentrum.cz
www.mvcr.cz
mč

Dostupná péče pro klienty s Alzheimerovou
nebo senilní demencí již brzy
v Novém Strašecí
V Domově seniorů v Novém Strašecí vznikne nová přístavba s kapacitou pro dvacet klientů postižených Alzheimerovou nebo senilní
demencí. Projektování je v plném
proudu a zanedlouho, jen co teplotní podmínky dovolí, začne být
v zadním traktu domova seniorů
stavebně pěkně rušno.
Mezitím nám ředitelka domova
Mgr. Miluše Jůnová podrobněji přiblížila, o co se vlastně jedná.
Jedná se o celoroční specializované
pobytové zařízení pro klienty trpící Alzheimerovou chorobou nebo
senilní demencí, kteří jsou schopni
velmi dobrého pohybu. Zařízení
tohoto charakteru nemá ve Středočeském kraji obdoby. Finanční
prostředky v objemu cca. 13 milionů korun na stavbu uvolnil Středočeský kraj.
Celý nápad se zrodil při pohledu
na obrovskou nevyužívanou zahradu, na jejíž části realizace přístavby
pro osoby se zvláštním režimem
proběhne. Budova je navržena
přízemní s velkým zahradním parkem, deseti dvoulůžkovými pokoji, prosklenou služební místností,
kde bude stále přítomen odborný
pracovník. Dále nebude chybět
společenská místnost, jídelna, kout
na cvičení, velká částečně krytá
terasa a malá kaple určená nejen
ke sloužení mší, ale i k pořádání
koncertů. Otevřou se tak další možnosti pro setkávání klientů s ostatními lidmi, s nadšením popisuje
ředitelka domova.
V zařízení takovéhoto formátu
vytvoříme podmínky, za kterých
lze klientům poskytovat kvalitní
a odbornou péči. Personál bude
odborně proškolený. Klienti tu tak

naleznou skutečně péči, kterou
potřebují a vše, co jim pomůže jejich situaci zvládat, dodala Miluše
Jůnová.
mč

Návrhy klientských pokojů

Prezentace domova se zvláštním
režimem

Výběrové řízení
na dodavatele dětského hřiště
Dne 9. února bylo vypsáno výběrové
řízení na dodavatele stavby – Dětské
hřiště v areálu BIOS – I. etapa. Zadávací dokumentace je umístěna na webu města (www.novestraseci.cz).
Uchazeči mohou podávat své nabídky do 3. března 2010. Poté vý-

běrová komise vybere z nabídek tu
nejvýhodnější (dle udaných kritérií
v zadání). Následovat bude podpis smlouvy o dílo. Stavba by měla
probíhat v případě dobrého počasí
od března do června.
Ing. Jan Vitner, referent OI
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Vstupenky
29. dubna 2010

„LEGENDY PŘICHÁZEJÍ“
Yvetta Simonová a Milan Drobný
Předprodej lístků v Novostrašeckém kulturním centru
od 1. 3. 2010.

Připravujeme na duben 2010
8. 4. Přednáška cyklu Akademie volného času 6
Ve velkém salonku NKC od 17 hodin

11. 4. Nejen pohádka na neděli
– O chytré princezně
sál NKC od 15 hodin

16. 4. Opakovací hodina pro absolventy
tanečních kurzů v Novém Strašecí

Plesová sezona 2010 v Novém Strašecí
Zmíním-li něco málo z historie
plesů, vždy byly společenskými
událostmi, mající svůj počátek
na dvorech panovníků v pozdním
středověku. V 16. a 17. století mělo
jejich pořádání značnou popularitu
v tehdejších šlechtických kruzích.
O dvě století později se plesy staly
oblíbenou zábavou i mezi měšťanstvem. Na počátku 19. století
kraloval valčík. Ve 30. a 40. letech
19. století vrcholila doba národního
obrození. Právě v té době vzniká
jako ryze český společenský tanec
polka, která brzy dobyla i Vídeň
a Paříž.
Příjemně překvapena jsem zjistila,
že i v Novém Strašecí ples zůstává
opravdu tradiční společenskou akcí se vším všudy. Letos se v našem
městě pořádalo 6 plesů a jeden
dětský maškarní karneval. V čem se
všechny plesy shodovaly byla tra-

diční tombola. I přes ekonomickou
nepřízeň doby se všem pořadatelům plesů podařilo tombolu zachovat díky místním podnikatelům,
kterým jsou všichni organizátoři
vděčni za jejich podporu při shánění darů. Program každého plesu
byl již rozdílný a tím byl každý jedinečný.
Plesovou sezonu zahájil 19. ples občanů města Nového Strašecí v sobotu 16. ledna od 20 hodin. Hlavní
hvězdou večera a velkým lákadlem
zúčastnit se byla populární zpěvačka Petra Janů. Kvalitní program,
významní hosté, příjemná nálada
i bohaté tomboly (již druhým rokem klasická a top) přispěli letos
k velice zdařilé události.
Další byl Myslivecký ples v sobotu
23. ledna zahájen úderem osmé
hodiny večerní. Na tomto plese je
velkým vábidlem tombola, která je

opravdu výjimečná – myslivecká,
plná zvěřiny, ale i dalších cen. Rovněž tento ples se nesl ve skvělé náladě až do třetí hodiny ranní.
Maturitní plesy byly celkem tři
a všechny v pátek a v devatenáct
hodin, jen termín měl každý jiný.
Prvním v pořadí byl ples Gymnázia J. A. Komenského třídy 4.A dne
29. ledna, následovalo Střední
odborné učiliště Nové Strašecí
19. února a závěr patřil opět Gymnáziu Nové Strašecí, tentokrát třídě
4.B s datem 26. února, který plesovou sezonu v N. Strašecí uzavřel.
Tyto plesy jsou určené především
rodičům, příbuzným, známým studentů, profesorům a žákům školy
z nižších ročníků. Pro všechny maturitní plesy je společný základ:
nástup, šerpování, gaudeamus,
přípitek, focení, sóla, zlatý déšť, odšerpování a samozřejmě tombola.

Vybrat několik nejlepších masek se
pro pořadatele stává rok od roku
těžším úkolem. Všichni účastníci v maskách se pečlivě na klání
připravují. V letošním roce byl připraven zbrusu nový program „Královský karneval“ zaměřený na svět
pohádek.
Snad jsem vám alespoň trochu
přiblížila plesovou atmosféru v našem městě. Některé bály byly lepší,
některé horší a některé podobné.
Věřte, že každý pořadatel k přípravě
plesu přistupuje velice zodpovědně, ale výsledek, jaký doopravdy
bude, je již na samotných aktérech.
Škoda jen, že plesová sezona probíhala jen v měsíci lednu a únoru.
Jinde se bálům věnují ještě i v březnu. I u nás bývalo plesů v minulosti
daleko více (např. rybářský, zdravotnický, školní, sportovní, podnikatelský…). S přípravou je spousta práce

K tomuto gró si každá třída přidává něco svého, osobitého a navíc.
Po každém maturitním plese nastává příprava na zkoušku dospělosti
– maturitu. Snad ji všichni překonají
s takovým nasazením, s jakým absolvovali svůj maturitní ples.
Sbor dobrovolných hasičů Nové Strašecí si vybral pro svůj ples
datum 6. února. Vyřádili se hlavně
členové hasičského sboru, jejich
přátelé, ale i veřejnost. Rovněž
součástí tohoto plesu byla bohatá
tombola, která čítala 355 hodnotných výher. Příjemná atmosféra
vydržela až do čtvrté hodiny ranní.
V neděli na svátek Valentýna byla
od 14.30 hodin připravena i zábava
pro děti v podobě maškarního karnevalu se soutěží o nejhezčí masku.

a žádá si odhodlanost, nezištnost,
nadšení a volný čas dobrovolníků,
a takových lidí je všude jako šafránu, proto snad ostatní plesy zanikly.
Nechce se mi totiž věřit, že by to
bylo jen z ﬁnančních důvodů.
Iveta Dušková, vedoucí MKZ

sál NKC od 19 hodin. Vstupenky před začátkem
v pokladně.

21. 4. Party se Seniorkou od 17 hodin
sál NKC

MKZ Nové Strašecí děkují pekárně HOŠER, v. o. s.,
za překrásný dort, který nám věnovali
pro vítěznou masku na Dětský maškarní
karneval, který se konal 14. 2. v NKC.

Opakovací hodina
MKZ připravují pro absolventy
tanečních kurzů taneční
večer 16. 4. 2009
Začátek v 19.00 hodin,
vstupenky před začátkem v pokladně.
6
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Pedikúra
a masáÏe
Eva Franková

Poliklinika Nové Stra‰ecí
âs. armády 414, 1. patro
Tel.: 603 535 234
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Dětský maškarní karneval
V neděli 14. února 2010 se konal
v NKC, tak jako ostatně každý rok,
maškarní rej pro naše potomky.
A že jich přišlo. Spolu s rodiči a prarodiči více jak 350 návštěvníků. To je
opravdu skvělé!!!
Dětem k tanci hrál DJ Jiří Ladra
a děti pohádkovým světem provedla Barborka s kamarády (medvídek Bobíšek, myšák Eduard, vodník
Brčál). Děti měly nádherné masky
(rodiče se opravdu snažili). Zavítali
k nám princezny, rytíři, kouzelníci,
vodníci, karkulky a spousta jiných
bytostí. Prostě nedělní odpoledne
patřilo dětem.
Nakonec došlo k vyhodnocení nejkrásnějších masek. Na 1. místě se

umístila Nikola Johnová v kostýmu
hroznového vína, 2. místo patřilo
„kuchtíkovi“ Jakubovi Jansovi a třetí
„Marfuše“, za kterou se převlékla
Eliška Stříbrská. Celkem bylo vybráno 10 vítězných masek. Všem
blahopřejeme a ostatním přejeme
více štěstí příště.
Užili jsme si příjemnou neděli
a loučili jsme se neradi. Nepřísluší
mi hodnotit úspěšnost akce. Asi
bych měla tendenci jen chválit.
To za mne musí udělat účastníci
karnevalu. Proto jen děkuji všem
za účast a chválím všechny vaše nápady ve výběru krásných masek.
Iveta Dušková, vedoucí MKZ
(foto na obálce NM)

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

MŮJ RODNÝ KRAJ JE V SRDCI EVROPY

čtvrtek 4. března 2010

ARCHITEKTONICKÉ
PAMÁTKY I.
(Proměny novostrašeckého náměstí
v 19. a 20. stol.)
Přednáší Ing. arch. Eva Volfová
začátek v 17.00 hodin ve velkém salonku NKC
vstupné 30 Kč

POZVÁNKA
NA AKCE POŘÁDANÉ MKZ
V MĚSÍCI BŘEZNU
Ing. Jiří Pergler - LES
Výstava fotograﬁí přísálí NKC,
přístupná v pracovní době a při akcích
od března do dubna

PŘEDNÁŠKA CYKLU AKADEMIE VOLNÉHO ČASU 6
4. 3. Architektonické památky I – Proměny novostrašeckého
náměstí v 19. a 20. století
Ing. arch. Eva Volfová.
V 17 hodin ve velkém salonku NKC.

NEJEN POHÁDKA NA NEDĚLI
–ČERVÍK JIŘÍK A SVĚTLUŠKA LIDUŠKA
14. 3. Liduščino divadlo Praha, sál NKC od 15 hodin.
Vstupné dospělí 45 Kč, děti 30 Kč

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

PARTY SE SENIORKOU

přednáškový cyklus pod názvem
Můj rodný kraj je v srdci Evropy

SETKÁNÍ VE STRAŠECÍ 2010

v přednáškovém salonku Novostrašeckého kulturního centra
vždy od 17.00 – 18.30 hodin
4. března 2010
Architektonické památky I –
Proměny novostrašeckého náměstí v 19. a 20. stol.
lektorka: Ing. arch. Eva Volfová

Zahradnická ﬁrma z N. Strašecí nabízí tyto služby:

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

www.ZAMARO.info
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8. dubna 2010
Architektonické památky II –
Stavební historie kostela Narození Panny Marie s areálem
fary, kaple sv. Anděla Strážce
na Rudě
Lektorka: Ing. arch. Eva Volfová

Doplňující program:
29. května 2010 – sobota, výlet
do Prahy: Návštěva Strahovského kláštera premonstrátů
(Strahovská knihovna, Strahovský
konvent s obrazárnou), dále procházka Prahou, částí Hradčan,
po méně známých místech (Nový Svět, Loretánské nám., Hradčanské nám.)
Doprava tam i zpět individuální.
Sraz v 8.45 hod. na nádvoří Strahovského kláštera u pokladny.

17. 3. Taneční večer se Seniorkou Jaroslava Slavíka.
Sál NKC od 17 hodin

19. – 21. 3. Přehlídka studentského a mladého experimentálního
divadla.
NKC a Modrý sál ZUŠ.

HONZA A ČERT
26. 3. Divadelní představení, účinkuje divadlo Pohádka.
Od 8.30 pro ZŠ N. Strašecí, od 10 hodin
pro MŠ N. Strašecí a veřejnost, sál NKC.
Vstupné 35 Kč

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

Informace v NKC, tel. 313 572 340
Novostrašecký měsíčník / březen 2010

9

KNIHOVNA A MUZEUM

KNIHOVNA A MUZEUM / ŠKOLY, DĚTI A MLÁDEŽ

Děti z MŠ na Kocourku zdobí knihovnu

V únoru navštívily knihovnu všechny tři třídy z Mateřské školy na Kocourku – Veverky, Berušky i Žabičky.
Povídali jsme si společně o čtení
knížek, o pohádkových postavičkách, hádali jsme hádanky. Děti
byly opravdu šikovné, spoustu věcí
znaly, ale co nás velmi překvapilo,

KINOKAVÁRNA – film ONCE

na vše byla odpověď -…“to znám
z televize, to máme doma na DVD,
to si pouštím na cédéčku…“
Na moji otázku, komu z dětí doma
rodiče před spaním čtou, se jich přihlásilo opravdu minimum. Prosím
tedy maminky a tatínky, najděte si
doma chvilku, sedněte si s dětmi
s knížkou, tolik času to nezabere
a děti vám budou strašně vděčné.
Když jsme si společně v knihovně
chvilku četli, děti ani nebrebentily,
poslouchaly, nezlobily.
Že se jim u nás v knihovně líbilo,
dokazuje spousta obrázků, které
nám děti namalovaly. Knihovnu
jsme vyzdobily postavičkami z pohádek, však se přijďte podívat, jak
jsou obrázky pěkné – jak od malířů.
Jitka Tomšů,
vedoucí městské knihovny

Muzeum Nové Strašecí si Vás dovoluje pozvat na další kinokavárnu,
během které Vám promítneme ﬁlm
ONCE (Jednou). Promítání proběhne ve středu 24. března 2010
od 17.00 hodin v prostorách muzea.
Film Once vznikl jako malý, jednoduchý ﬁlm, ale již dnes je jasné, že
se jedná o jeden z nejúspěšnějších
projektů s českou účastí za posledních několik let. Především pro
Markétu Irglovou pak znamená
průlom na mezinárodní ﬁlmové
i hudební scéně. Glen Hansard přitom potvrzuje pozici nejzajímavějšího irského hudebníka od vzniku
kapely U2.
Film vznikl s neuvěřitelně nízkým
rozpočtem přímo v ulicích Dublinu,
v autentických interiérech a s neherci. V lednu roku 2008 pak získal
diváckou cenu na jednom z nejprestižnějších světových ﬁlmových
festivalů v americkém Sundance.
Následovalo uvedení do amerických kin, kde se ﬁlm stal nečekaným hitem. Důvodů je hned několik. Originální a výborná hudba.
Silný příběh. Vynikající a autentické
herecké výkony.

V únoru roku 2008 byla oceněna
úvodní píseň Falling Slowly Americkou Filmovou Akademií Oscarem za nejlepší ﬁlmovou píseň.
S hudbou Glena Hansarda se čeští
diváci mohli setkat již dříve, poněvadž tento hudebník v Čechách
často koncertoval se svou skupinou The Frames i sólově a některé
jeho písně se objevily ve ﬁlmu Jana
Hřebejka Kráska v nesnázích. Markéta Irglová s Hansardem spolupracuje již několik let. Jejich hudba je
melancholická a zároveň razantně
energická.
Film Once sice vypráví jednoduchý
příběh o lásce a porozumění mezi
dvěma mladými lidmi, na druhou
stranu však přináší i přesný pohled
na českou komunitu v zahraničí
a vypovídá o době, kdy se k úspěchu může dopracovat každý. Možná jen jednou za život a možná jen
na chvíli, ale zato svobodně.
Nabízíme Vám uvolnění a relaxaci
při zajímavém ﬁlmu s velmi příjemnou hudbou a malým občerstvením. Budeme se těšit na Vaši
návštěvu.
Barbora Honzíková, DiS.
vedoucí muzea

Z nabídky nových knih

Akce DDM

DDM

11.3. Novostrašecká laťka
- od 15.30 hod. v tělocvičně ZŠ
17.3. Švihadlový maraton
- od 13.30 hod. v tělocvičně ZŠ

Knihovna děkuje....
I.
Na naši výzvu Pomozte vyzdobit
knihovnu zareagovalo několik dětských čtenářů a kolektiv dětí z MŠ
u Lesíka. Jejich výtvory máme vystaveny v dětském oddělení MěK.
Všem velmi děkujeme, moc se nám
vyzdobená knihovna líbí.
II.
Mezi novými knihami bych chtěla
upozornit na dvě knížky, které knihovna dostala darem od pana Františka
Skály, našeho spoluobčana.
Pan František Skála je zajímavou
regionální osobností, narodil se
totiž v r. 1923 v nedalekých Tuchlovicích, přes 30 let žije v Novém
Strašecí. Maturoval na reálném
gymnáziu v Kladně, absolvoval
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Státní grafickou školu v Praze.
Ilustroval řadu dětských knížek,
kreslil do novin, dělal malovanou
keramiku, spolupracoval s architekty na výzdobách interiérů, byl
scénáristou a výtvarníkem animovaných filmů. Pracoval v nakladatelstvích Mladá fronta, Albatros,
v časopise Dikobraz. Byl tanečníkem Vycpálkova folklórního
souboru, zpěvákem vysokoškolského uměleckého souboru, jeho
velkým zájmem je výtvarné lidové
umění, ilustrační tvorba. V mládí
pracoval také brigádně v podzemí dolu Nosek a dolu Anna, tyto
zkušenosti pak zúročil ve svých
ilustracích – např. typy horníků,
hornické prostředí na povrchu
i v podzemí.

Dokladem toho je krásná knížka
„Kouzelná fajfka – veselé havířské pohádky“, kterou napsal
Skálův přítel Vladislav Stanovský
a František Skála knihu doplnil řadou překrásných ilustrací.
Další jeho knížka, která vyšla koncem roku 2009, je publikace „Není šprochu, aby na něm nebylo
pravdy trochu: vyprávění hospodských drbů a řečiček sousedů a tetiček, dědečků a babiček“.
Tyto příběhy si pan Skála poznamenával při vyprávění své rodiny,
známých a sousedů, v hospodách
na Novostrašecku a Kladensku,
v rodných Tuchlovicích. Povídačky
doplnil svými humornými obrázky
a výsledkem je knížka, která vás pobaví, u které se zasmějete.

Obě jmenované knihy pan František Skála věnoval novostrašecké
městské knihovně a jejím čtenářům a my mu za to moc a moc děkujeme.
III.
Městská knihovna děkuje studentům gymnázia v Novém Strašecí za věnování jejich almanachu
do fondu knihovny. Almanach povídek „Život, sny a fantazie“ vyšel
počátkem roku 2010, sami studenti
knihu představili veřejnosti při křtu
a autorském čtení 13. ledna v Modrém sále zdejší ZUŠ. Kdo z vás by
se chtěl s knihou blíže seznámit,
má možnost vypůjčit si ji u nás
v knihovně.
Jitka Tomšů, vedoucí MěK

Současná česká literatura
Nopová, S. – Riskantní prázdniny
Nopová, S. – Toridi: za útesem
leží svět
Nopová, S. – Daiquirita
Nopová, S. – Pro práci zabíjet
Nopová, S. – X Terra Incognita
Nopová, S. – Dárek
Nopová, S. – To nejlepší z Austrálie
Regionální literatura
Stanovský, V. – Kouzelná fajfka
Skála, F. – Není šprochu, aby
na něm nebylo pravdy trochu
Červenka, J. – Podivuhodné
příběhy z dob nedávno
minulých

Novostrašecký měsíčník / březen 2010

Sa
Pilík, S. – Sametový
příběh
z rakovnické revoluce
Červenka, J. – Jak se žilo před
sto lety
Červenka, J. – Kriminální případy z Kladenska, Slánska a Novostrašecka
Život, sny a fantazie: almanach
studentů gymnázia J. A. Komenského v Novém Strašecí
Literatura pro mládež
Smith, L. J. – Upíří deníky 1. – 4.
Coville, B. – Strašpytlům vstup
zakázán 1.- 2.
Hlaváčková, I. – Terčina bláznivá dobrodružství 1. – 4.
Witcher, M. – Čarodějka Šestého měsíce 1. – 4.

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, ﬁrma Dráb,
opět prodává slepičky snáškových plemen

Hisex hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný,
kropenatý, černý a modrý.
Stáří slepiček: 17 – 19 týdnů
Garantujeme začátek snášky maximálně do 4 týdnů od data prodeje.

Cena: 138 – 148 Kč/ks dle stáří
Je možno si telefonicky objednat i slepičky 10 týdenní
- cena 95 Kč/ks
Prodeje se uskuteční: v Novém Strašecí,
v sobotu 13. března 2010 (u rest. u pošty) v 10.50 hod.
Případné bližší informace:
tel.: 728 605 840, 606 490 805, 415 740 719, 728 165 166

›››
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MŠ

Zápis do mateřských škol
na školní rok 2010/11
Zápis do Mateřských škol v Novém Strašecí se koná
18. 3. – 19. 3. 2010 v budově základní školy. Přineste s sebou
vyplněnou žádost o přijetí do MŠ a přihlášku
potvrzenou pediatrem.
Žádost o přijetí a přihlášku
do MŠ si vyzvedněte na jednotlivých
pracovištích mateřských škol.
Bližší informace se dozvíte
na internetových stránkách
školek.

Děti navštívily novostrašeckou
knihovnu.
Ve dnech 9. a 11. 2. 2010 navštívily
děti z MŠ na Kocourku novostrašeckou knihovnu. Již ve školce si děti
s paní učitelkami povídaly o svých
nejoblíbenějších knihách a jejich
hrdinech a malovaly na toto téma
obrázky, které budou vystaveny
v knihovně.
V knihovně děti mile přivítaly paní knihovnice Sochorová a paní
Tomšů, které pro děti připravily
program. Pro začátek byly děti seznámeny s chodem knihovny, jak
si mohou půjčovat knihy a jak se
ke knihám chovat. Ve druhé části
si děti trochu zasoutěžily, když hádaly různé hádanky a doplňovaly
říkanky, všechny byly moc šikovné. A ve třetí, poslední části, si děti

MŠ

mohly prohlédnout všechny knihy. Každému se líbí jiné knihy, ale
v knihovně si přišly všechny děti
na své. Holčičky si prohlížely spíše knížky o zvířátkách nebo princeznách a kluci zase o letadlech
či dinosaurech. Poté se paní knihovnice s dětmi rozloučily a děti
dostaly za hezké chování sladkou
odměnu.
Některé děti byly v knihovně poprvé, některé již knihovnu navštěvovaly dříve, ale jistě se všem v knihovně
moc líbilo a budou ji navštěvovat
častěji. Děkujeme za pěknou akci
pro děti a příště zase určitě přijdeme na návštěvu.
Děti a paní učitelky
z MŠ na Kocourku.

Přijímací řízení v SOU Nové Strašecí
Vážení rodiče, máte syna nebo dceru v 9. třídě ZŠ a ještě jste se nerozhodli, kam půjde studovat po skončení základního vzdělání?
Pak jsou právě pro Vás určeny následující informace. SOU Nové
Strašecí nabízí pro chlapce, ale
i pro děvčata dva 3leté učební obory, Mechanik opravář motorových
vozidel a Opravář zemědělských
strojů. Oba obory jsou velice perspektivní, o čemž svědčí uplatnění
našich absolventů v praxi a padesátiletá tradice školy.
V areálu učiliště se kromě budovy
školy pro teoretickou přípravu, jejíž
součástí je jídelna pro celodenní
stravování, nachází dílny, ve kterých
probíhá praktická výuka a domov
mládeže, nabízející ubytování pro
žáky ze vzdálenějších míst. Sportovní vyžití umožňuje vlastní multifunkční hřiště v areálu.

SOU

Zápis do prvních tříd

Kromě teoretických a praktických
znalostí a dovedností získávají naši
žáci zdarma řidičské oprávnění sk. B
a C a svářečský průkaz, žáci oboru
Mechanik opravář motorových vozidel se slevou a žáci oboru Opravář
zemědělských strojů zcela zdarma.
Pokud máte zájem o více informací,
klikněte na www.souzns.cz. Na našich webových stránkách se dozvíte další podrobnosti o studiu.
Přihlášky můžete podat do sekretariátu učiliště, nebo poštou na adresu SOU Nové Strašecí, Sportovní
1135, 271 80 do 15. března 2010.
Při přijímacím řízení rozhoduje především zájem o studium zvoleného
oboru a úspěšné ukončení školní
docházky na základní škole.
Na Vaše případné dotazy rádi odpovíme na tel. č. 313 285 811, nebo
při Vaší osobní návštěvě.
Ing. Ivana Veselá

V letošním roce proběhl zápis
do prvních tříd ve dnech 21. a 22.
ledna 2010. K zápisu se dostavilo
v doprovodu rodičů celkem 108
dětí, do školy nastoupí v září 89
prvňáčků, v ostatních případech
jednáme s rodiči o odkladu školní
docházky.
A jak to letos u zápisu do školy vypadalo?
Pro zápis jsme letos ve škole vzhledem k vysokému počtu předškolních dětí připravili celkem 4 třídy,
ve třech probíhal vlastní zápis,
čtvrtá učebna byla vyhrazena pro
administrativní úkony spojené se
zápisem, děti zde rovněž mohly sledovat animované pohádky, pokud
se čekání poněkud protáhlo.
Již tradičně byla hlavní součástí
zápisu upravená zkouška školní
zralosti. Její součástí je rozhovor
s paní učitelkou a zjišťování úrovně
školní zralosti a připravenosti. Děti
si s paní učitelkou povídaly o zvířátkách a o zimě, rozlišovaly barvy
a geometrické tvary, hledaly stejné
obrázky, orientovaly se na obrázku
a kreslily. Při všech těchto aktivitách paní učitelka navíc sledovala,
zda je dítě soustředěné, vnímá-li
zadané pokyny a pracuje-li klidně,
samostatně a pečlivě. Všechny tyto
dovednosti budou děti používat
v první třídě již od samého počátku
a bez jejich zvládnutí bude práce
velmi obtížná.

DDM

Velikonoční prázdniny s DDM

1. 4. Výlet do svíčkárny v Šestajovicích
- odjezd od zastávky autobusů, směr Praha
v 8.15 hod., návrat kolem 14.00 hod.
Cena 100 Kč - dotováno z Minimálně
preventivního programu Středočeského kraje.
2. 4. Letiště Praha - exkurze do zákulisí
ruzyňského letiště, kam se cestující běžně
nedostanou, budete mít možnost vidět
provoz a shon na odbavovacích plochách,
starty a přistání letadel z několika metrů,
moderní požární stanici. Cena 210 Kč.
Odjezd od zastávky autobusů, směr Praha
v 8.45 hod., návrat kolem 13.00 hod.
Zájemci se mohou hlásit u J. Samšukové 731 610 569.

ZŠ

Akce pro ZŠ na únor
3. 3. Rakovnický slavíček
Klub DDM Rakovník, od 14.00 hod.
10. 3. Recitační soutěž (okr. kolo)
Klub DDM Rakovník

Co je Elektronická kostka?
Studentské divadlo Mařeni a Pařeny při Gymnáziu J. A. Komenského
připravuje novou autorskou hru.
Pod tajemným názvem se skrývá
příběh ze školního prostředí, který bude ozvláštněn videoprojekcí
a důležitou roli v něm bude hrát
počítačová hra.
Na vzniku inscenace se podílí
šestnáct členů souboru a většina
herců se na jevišti představí poprvé. Na scénáři příběhu ze studentského života se podílí Jana Králová
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a Martina Pochmanová, rovinu počítačové hry a animací zpracovává
Veronika Krejčová a Eva Wichsová,
na hudbě a scénograﬁi se podílejí
všichni členové divadla.
O konečné podobě hry rozhodlo
soustředění divadla na konci února.
Zatím nechceme více prozrazovat,
protože premiéra hry Elektronická kostka se bude konat ve středu
17. 3. 2010 v 19.00 hod. v Modrém
sále ZUŠ.
I. Dvořáková

12. 3. Preventan Cup – turnaj ve vybíjené
16. 3. Olympiáda v českém jazyce
Klub DDM Rakovník, od 8.00 hod.
17. 3. Zeměpisná olympiáda
Klub DDM Rakovník, od 8.00 hod.
18. 3. Matematický klokan
24. 3. Ekologická olympiáda
Botanická zahrada Rakovník, od 8.00 hod.
31. 3. Fyzikální olympiáda
Klub DDM Rakovník, od 8.00 hod.

Novostrašecký měsíčník / březen 2010
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Pro budoucí
prvňáčky

Většina dětí přicházela letos do školy se zvědavostí, s očekáváním, jaké
to ve škole bude, bez ostychu si
povídaly s paní učitelkou a ochotně plnily zadané úkoly. My jim přejeme, aby se všem ve škole dařilo
a aby chodily do školy s chutí.
Tradiční poděkování na závěr patří
panu Petru Prokopovi a paní Radce
Batelkové za výstavku psacích potřeb a školních pomůcek.
Když si nejste jistí…
Samozřejmě, že škola začne školáčkům až v září, ale pokud se vyskytne
více obtíží, je vhodné po dohodě
s dalšími odborníky uvažovat o odkladu školní docházky. Nastoupí-li
totiž dítě do školy předčasně, tedy
dosud nezralé, bývá často ve škole
neúspěšné, nedokáže srovnat krok
s ostatními dětmi, školní práce ho
nebaví, nedokáže vyhovět nárokům školy. Taková situace pak trápí
úplně všechny, neúspěšného prvňáčka, rodiče i paní učitelku a její
řešení bývá velice svízelné.
Mgr. Dana Thumová
(foto P. Tondrová, S. Hajný)

ZŠ

Milé děti,
zápis do první třídy už máte za sebou.
My školáci – šesťáci se moc těšíme, až
v září přijdete mezi nás, a připravili
jsme si pro vás na každý před zářijový
měsíc dárek. Napsali jsme speciálně
pro vás několik pohádek. Poproste
maminku, tatínka nebo staršího sourozence, aby vám ji přečetl. Ta první je
veršovaná a napsala ji Magda Toužimská ze VI.A.
Pohodlně se posaďte a poslouchejte…
Pohádka naruby
Bajaja jde po lese,
vzdychá, pláče, třese se.
Princeznička s kuší
nebezpečí tuší.
Drak si hoví jako král,
v zemi by rád panoval.
V kotli už se voda vaří,
král – drak hladově se tváří.
V Bajajovi dech se úží
v ruce svírá černou růži.
Naposledy k růži voní,
v tom kůň podkovami zvoní.
Princezna je tu jak blesk,
meč se mihnul a drak kles.
To je slávy, radování,
zvony zvoní na vdávání.
Švarnou princeznu Bajaja si vzal,
každý v zemi mu ji přál.
Že to bylo naopak?
Máte pravdu, je to tak.

13

ŠKOLY, DĚTI A MLÁDEŽ

ŠKOLY, DĚTI A MLÁDEŽ

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

Bruslení u Biosky
Novostrašečtí bruslaři nemusí letos
na rybníky, ale beze strachu z nechtěné studené koupele mohou
využít ledovou plochu, která vznikla
vedle sportovní haly Bios. Za skvělým nápadem a následnou realizací
stojí pracovníci MSZ Nové Strašecí
v čele s panem Ivanem Gengelem.
Bruslení je nejen pro školy (v rámci
výuky tělesné výchovy), ale i pro veřejnost zcela zdarma.
„Původně jsme uvažovali o prostoru
hokejbalového hřiště. Jeden rok tam,
tuším, kluziště dokonce bylo. Tady

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.

ZŠ

jsme ale narazili na riziko poškození speciálně upraveného povrchu
hřiště. Jako další možná plocha přicházelo v úvahu právě antukové volejbalové hřiště vedle haly.“ prozradil
I. Gengel.
A já jen dodám, že možnost vyrazit
na čerstvý vzduch, je skvělá a děti
jsou nadšené. Dokonce i ty, které
stály letos na bruslích poprvé, si
každou návštěvu užily a po skončení se ptají, zda půjdeme příště zas.
Pavla Tondrová
(foto P. Tondrová)

V pětapadesáti švarná
a stále hezčí…

Letošní školní rok je v historii našeho gymnázia již padesátým pátým.
Výuka probíhá ve dvou patrech
školní budovy, která doznala viditelných změn k lepšímu. Ale zásadní rekonstrukcí prošly i veškeré
vnitřní prostory pro výuku, chodby
a toalety.
Učebny jsou čistě vymalované, rekonstruováno bylo nevyhovující
osvětlení, v řadě učeben máme
nový školní nábytek, nové podlahové krytiny, třídy jsou vybaveny
moderní didaktickou technikou.
Výrazně se tak zlepšily podmínky
pro výuku žáků a i zázemí pro práci
pedagogů.
Tohle vše si mohli prohlédnout ti,
kdo využili našich „dnů otevřených
dveří“. Otevřené dveře však máme
každý den, zájemce o studium v naší škole i jejich rodiče proto rádi přivítáme kdykoli do 15. března, kdy je
poslední termín pro odevzdání přihlášek ke studiu. Pozitivní zprávou

Gymnázium

Novostrašecký dětský domov je
znám svou sportovní a kulturní činností. V letošním roce si však na svá
bedra přibral další úkol. Stal se spolupořadatelem 1. ročníku celonárodního cestovatelského festivalu
Expediční kamera.
Filmový festival EXPEDIČNÍ KAMERA je celovečerní promítání ﬁlmů
o dobrodružství, divoké přírodě,
o extrémních zážitcích i sportech.

je naše loňská zkušenost, že všem
58 vážným zájemcům o studium
v naší škole (z celkového počtu 123
přihlášených) jsme mohli vyhovět
a zapsat je do 1. ročníku na základě
jejich dosavadního prospěchu bez
přijímacích zkoušek.
K prohlídce školy pozveme i nejširší veřejnost, a to v sobotu 10.
dubna 2010, kdy proběhne jedna
z akcí v rámci oslav výročí školy –
vystoupení Čtyřlístku, besedy s významnými absolventy školy atd.
Další možnost k prohlídce školy
bude v sobotu 15. května 2010,
kdy by se měli představit zejména
naši úspěšní umělci – herci i hudebníci, kteří novostrašecké gymnázium absolvovali. O obou akcích
bude koordinátorka oslav Mgr. Iva
Dvořáková veřejnost informovat
mimo jiné i v Novostrašeckém měsíčníku.
Mgr. Richard Spiegl,
ředitel gymnázia

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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Dětský domov pořádá v Novém Strašecí festival Expediční kamera

Jde o čtyřhodinové pásmo, které se
uskuteční 6. 3. 2010 od 16.00 hod.
v sále Novostrašeckého kulturního
centra. Filmy putují v průběhu zimy a jara 2010 po celé České republice. Hlavním pořadatelem akce je občanské sdružení Expediční
kamera.
Filmy, které budou na festivalu prezentovány, získaly ocenění na Mezinárodním festivalu horolezeckých
ﬁlmů v Teplicích nad Metují i jinde.
Nejde však jen o ﬁlmy s horolezeckou tématikou. Cílem je představit
divákovi celou řadu expedičních
aktivit.
Jednou z hlavních aktivit Expedičního fondu je ﬁnanční a materiální
podpora vědeckých a sportovních
expedic v odlehlých částech světa.
Expediční fond za poslední tři roky
rozdal přes 1 200 000 Kč více než
60 projektům. Projekty se vybírají
ve veřejné soutěži. Přihlásit svou
expedici může každý.
V průběhu večera se představí
několik velice zajímavých snímků
od českých i zahraničních autorů.
Vážnou hranou tvorbu doplňuje
i jeden uvolněný, i když dramaticky
laděný, animovaný snímek od autorů z Jižní Ameriky. Přehlídku doplňuje přednáška cestovatelky z Rakovnicka, starostky Kounova, paní
Novostrašecký měsíčník / březen 2010
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Dany Benešové. Představí divákům
odlehlý kout světa – Plato Plutorana u ústí Jeniseje na severní Sibiři.
Za mírné vstupné obdrží návštěvník
slosovatelnou vstupenku a vylosovaní šťastlivci si odnesou vyhlášené
průvodce Lonely Planet, předplatné časopisu Krásy Česka a houpací
síť od ﬁrmy Hamaka.
Na co se můžete těšit?
Mezi ﬁlmy vybranými pro festival je
například snímek „Bhútán – hľadanie šťastia“ předního slovenského
režiséra Pavola Barabáše. Toto ﬁlmové putování zapomenutou zemí
v srdci Himálaje, ve které lidé uctívají vše živé, získalo řadu ocenění
v mnoha zemích světa.
Film „Dhaulágiri – Makalu“ je o expedici Radka Jaroše a Zdeňka Hrubého, špičkových českých horolezců, kteří dokázali mnohem více,
než jen vystoupit na vrchol. Během
výstupu riskovali své životy a obětovali své ambice, aby se pokusili
zachránit zraněné horolezce v tzv.
zóně smrti – přijďte se podívat, jak
to dopadlo.
Další filmy vás zavedou do pouště Gobi, Vysokých Tater a k řece
Omo v Etiopii. Perličkou je krátký
kreslený ﬁlm „Uruca“ o horolezeckém výstupu na známou „cukrovou
homoli“, vysokou skalní věž v Rio de
Janeiru.
Nekomerčními partnery Expediční
kamery jsou zejména Český horolezecký svaz a Mezinárodní horolezecký filmový festival v Teplicích nad Metují.
Program:
16.00 Zahájení
16.10 Bhútán - Hľadanie šťastia
16.45 Hliněná řeka
17.15 Uruca
Přestávka
17.50 Zahájení druhé části
18.00 Severní Sibiř – Plato Putorana, přednáška Dany Bechyňské
18.50 Přestávka
19.00 Expedice Dhaulágiri - Makalu 2008
19.30 Lightning Strike - Arwa
Tower
20.30 Matrix reloaded
21.00 Slosování a ukončení Expediční kamery
Alexandr Krško
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Asertivní projekty pro angličtinu i pro život
Jak se nejlíp naučit cizí jazyk? Biﬂování slovíček, gramatických pouček,
pravidel a výjimek zpravidla zaručí
studentům úspěšnost u testů či
maturit, ale ne každý premiant se
po absolvování školní výuky dokáže v praxi náležitě prosadit. Pouhá
reprodukce textu nestačí. „Jde o to,
aby se studenti naučili jazyk používat. Od prvního ročníku jsou do výuky zařazovány měsíční projekty,
které jsou připravovány s ohledem
na jazykovou úroveň studentů
a rozsah jejich slovní zásoby,“ vysvětlila vyučující anglického jazyka
Ing. Jaroslava Večeřová, která
na novostrašeckém gymnáziu působí s malou přestávkou už devět let.
Svou angličtinu vybrousila během
několikaletého pobytu v zahraničí,
a i když připouští, že do školství se
dostala víceméně náhodou, práci
s mladými lidmi si velmi pochvaluje.
Co je hlavním cílem takových
projektů?
Co nejvíce zatraktivnit výuku, aby
studenty bavila. Naučit je, aby
přestali jen reprodukovat, aby byli
tvůrčí, samostatní v přípravě, ale
také aby dokázali spolupracovat
ve skupině. Přimět je, aby hodně
mluvili. Aby se nebáli svou práci
odprezentovat. To všechno je dnes
velmi důležité. Nejen ve škole.
Jakou formu takové projekty mívají?
Bývají to nejčastěji scénky, powerpointové prezentace, mluvené slovo, plakáty, brožury nebo trojrozměrné modely.
Jak často bývají projekty ve výuce zastoupeny?
V prvním až třetím ročníku je vždy
asi osm až devět měsíčních projektů, na závěr pak jedna ročníková
práce. Ve čtvrtém ročníku je na programu hlavně příprava k maturitě.
Můžeme zmínit několik příkladů?
V prvním ročníku studenti například představují svou rodinu, popisují obrázky nebo píšou dopis
Ježíškovi. O rok později vytvářejí
brožuru o místě, kde žijí, s faktickými informacemi o historii, současnosti, osobnostech, s textem i obrazovým materiálem. Trojrozměrné
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modely vznikají v projektu Ostrov.
Na konci druhého ročníku skládají
básně, bývají to skvělé veršovánky.
Ve třetím ročníku také píšou knihu
pro přibližně desetileté čtenáře.
Tato ročníková práce není omezena délkou nebo počtem stran.
Podmínkou je, že se musí jednat
o příběh a výsledná kniha musí být
kompletně jejich dílem – od textu
přes ilustrace až po vazbu.
Nepřehlédnutelní bývají studenti a hlavně studentky, když se
před začátkem hodiny převlékají
do kostýmů na nějakou scénku...
Tak to bude nejspíš Fashion Show,
módní přehlídka. Jeden student
vždy předvádí nějaký model a jiný
jeho výstup moderuje, pak si role
vymění. Nebo My Hero ve třetím
ročníku. Studenti představují lidi,
kteří něco dokázali, osobnosti historické i současné, které uznávají.
Nebo hrané scénky, pro které si sami
připravují dvacetiminutový scénář,
kostýmy i dialogy.
Ohodnotit úspěšnost projektu je
určitě těžší než oznámkovat gramatický test...
To je pravda. U každého projektu
se hodnotí několik hledisek: gramatická správnost, slovní zásoba,
hloubka zpracování a vlastní předvedení. Není jednoduché postavit
se před lidi a něco jim sdělit, udržovat s nimi oční kontakt, nemluvit

Gymnázium

monotónně. Prezentace bývá pro
mnohé nejobtížnější, ale jsem přesvědčená, že i do jiných předmětů
a hlavně do dalšího života je to velice důležité. Učí se nebát se mluvit, být asertivní, vnitřně v pohodě.
Jsou také sebevědomější, když se
jim práce povede.
S čím mívají studenti největší potíže? S gramatikou, dodržením
termínu?
Problém nebývá ani tak v gramatice
nebo v tvorbě projektu, na kterém
pracují individuálně. Většinou vázne práce v týmu. Někdo má sklony
takzvaně se vézt, jiný se nedokáže
dostatečně prosadit. Ale i tady se učí
něco pro další život velmi důležitého: komunikovat.
Dá se říct, že některý projekt je
zárukou úspěchu, že dopadá
vždycky na výbornou?
To je různé. Hodně záleží na skladbě
skupiny, která na projektu pracuje.
Někdy se sejdou kreativci, pro které
je hodina gramatiky pravým utrpením, ale při tvůrčí hodině se doslova
vyblbnou. Jiní mají raději klasické
hodiny, neradi improvizují a nedokážou se dost dobře uvolnit.
Které projekty mívají tradičně
největší ohlas?
Když studenti předvádějí něco „živého“. Něco, co je v pohybu, co je jim
blízké, například scénky, módní pře-

hlídku nebo osobnost, které si váží.
Nebývá to tak monotónní jako přeříkávání informací, které shromáždili
k nějakému tématu. A také je to víc
baví. Jako aktéry i jako diváky.
Nestěžují si studenti, že jim příprava projektů zabírá moc času?
Samozřejmě že ano! Zpočátku se
jim do toho nechce, ale pak vytvoří
spoustu krásných a funkčních věcí.
Jak dlouho už na svém systému
projektů pracuješ?
Asi šest let.
Čerpáš inspiraci z vlastních studentských let?
Inspirovala mě vlastně dcera, která
je teď ve věku mých studentů. Sama
jsem takový způsob práce ve škole
nezažila. Jednou jsem jí pomáhala
s přípravou projektu na biologii, měla vytvořit model buňky. Dlabali jsme
meloun, do něj pak přišly všechny ty
buněčné součástky. Bavilo mě to.
A když jsme o něco později vyráběli
z pletiva orla v životní velikosti, napadlo mě vyzkoušet něco podobného v hodinách angličtiny. Tou
první inspirací tak byla International
School of Prague, mezinárodní síť
škol, která má pobočky v řadě států
a kde se všechny předměty vyučují
v angličtině, ale projekty, které používám ve svých hodinách, nejsou
okopírované, ale mé vlastní.
Mgr. Jana Kindlová

Maturitní ples aneb Upíři se baví s lidmi
Letošní maturitní ples gymnázia byl
odlišný od předchozích, byl to totiž
ples jen jedné ze dvou maturitních
tříd – 4.A. To mělo velmi pozitivní
vliv na množství lidí, kteří se na ples
dostali a mohli být v tento jedinečný den s námi. My, “áčáci“, jsme se
rozhodli pro stylizovanou formu
celého plesu a z navrhnutých témat jsme vybrali upíry. Naším hlavním mottem byla věta, nebo spíše
vzkaz pro učitele „Čtyři roky jste pili
krev vy nám, teď ji budeme pít my

vám“. Bohužel tato pointa nebyla
nijak zdůrazněna, takže to, že jsme
byli upíři, mohlo u neinformovaných diváků vyvolat mylný dojem
teenagerů poblázněných fenoménem románového Stmívání.
Snažili jsme se o bohatý program,
aby žádné části plesu nebyly hluché
a aby se nikdo nenudil. Zahájení začalo na minutu přesně, nevyplatilo
se tedy přijít později. Následoval
nástup spojený s ošerpováním
maturantů. Toto propojení celkově

Gymnázium

v tomto případě bohužel došlo
k organizačním kolizím (několik
z nás se totiž ztratilo kdesi po cestě
do sálu a na vystoupení vůbec nedorazilo), nakonec jsme z toho vybruslili s nenápadnou improvizací.
Hromadu taneční zábavy jsme
završili Půlnočním překvapením.
Sestřih pěti známých hudebních
hitů doprovodila místy velmi složitá choreograﬁe, se kterou se každý
popral, jak jen mohl, a naše vystoupení sklidilo mohutný aplaus. Těžko
říci, jestli to byl potlesk vyvolaný
obdivem nad našimi kreacemi,
nebo pobavením. Tak nebo tak, cíl
maturantů “půlnočko“ splnilo a přinejmenším my, maturanti, jsme si
celý večer opravdu užili.
Eva Wichsová
a Kateřina Hanzlíková, 4.A
(foto Martin Biroš)

ušetřilo čas, který tak zbyl na pár
dalších minut volné zábavy aneb
pojďme si zatancovat.
Společně jsme předali dar třídnímu učiteli Ing. Karlovi Schejbalovi.
Má velmi rád tatranky, proto jsme
mu jich v kolečku přivezli pořádnou hromadu spolu s termoskou
na domácí čaj, který si každý den
nosí do školy. Přípitek a několik tradičních tanců jako sólo s profesory
a s rodiči rozhodně nemohly chybět.
Myslím si, že přinejmenším do této
chvíle se nám dařilo udržovat velmi
slavnostní atmosféru. O velmi dobré hudební zázemí se pro změnu
postarala hudební skupina Šarm,
která prokládala program písněmi
všeho druhu, a Ahmad Hedar, jeden ze semiﬁnalistů Superstar.
Další událostí večera mělo být taneční vystoupení maturantů. I když

Seznam sponzorů hasičského plesu
•

Autodoprava - kontejnery Fuksa

•

Kadeřnictví v Palackého ulici (u KINA)

•

Potraviny Sláničková

•

Autoservis a pneuservis Čečka

•

Káva - čaj

•

Potraviny Veselá

•

Autoservis a pneuservis Jánský

•

Keramik P. Volf

•

Pracovní oděvy Vyskočil

•

Boutique Kuchyňková

•

Knihkupectví Filip

•

Renc Optik

•

COPYSERVIS Libich

•

Krejčovství Batelková

•

Restaurace Allegro

•

České lupkové závody

•

•

Restaurace U Brejchů

•

ČEZ

Lahůdky - Cukrárna - Občerstvení
"Jeníček a Mařenka"

•

Rybářství Mšec

•

Čínská alternativní medicína
Zdena Deusová

•

Lékárna Adltová

•

Řeznictví Haladová

•

Lékárna U České koruny Chytrá

•

Řeznictví Vrábík - Altman

•

Členové sboru dobrovolných hasičů

•

Marvanovi

•

•

Domácí potřeby Strnadová

•

Město Nové Strašecí

Sbor dobrovolných hasičů
Nové Strašecí

•

Drogerie a internetový obchod DROSTRA
Burešová

•

Modrá pyramida

•

Sbor dobrovolných hasičů Bdín

•

MONA - Jana Klůcová

•

Sklenářství Bujdák
Stanice technické kontroly AR AUTO

•

Elektromont Matějka

•

N&N Košátky, s. r. o. - Nezbeda Mšec

•

•

EL-TON Půjčovna výčepních zařízení

•

Nápoje Brada

•

STAVBY POLÍVKA

•

ENERGIE CZ - Duchoň

•

Notářka JUDr. Kroulíková Monika

•

Stavebniny U Nováků

•

Ferona, a. s.

•

Novagas - Jan Kudr

•

Studio Jitka

•

Fitklub 1155

•

Nowaco

•

SVOP Bradáčová

•

Galanterie Jurgovská

•

Obklady - dlažba Ruda

•

Školní zemědělský podnik Lány

•

H + H Elektro

•

Obuv

• Tabák

•

Hobby Lopour

•

Opel díly Nové Strašecí

• Technické

•

Horizont vzdělávací středisko Šlegr

•

Ovoce - zelenina Cinková

• TV

•

JFC Computers J. Frolík

•

Papír-hračky-sport Šlegrová

•

Zahradnictví Lípová

•

JOKER

•

Pivovar Rakovník - Bakalář

•

Zahradnictví Tomášek

•

Kadeřnictví - Kateřina Černá

•

Podlahový ráj Škarda

•

Železářství Soukup

•

Kadeřnictví Styll

•

Potraviny Axamit

Mlejnková
služby Nové Strašecí, s. r. o.

servis V. Neustupa

Děkujeme všem, kteří přispěli ku zdaru této akce. Sbor dobrovolných hasičů Nové Strašecí
Přistí ples pro Vás připravujeme 19. února 2011!
Novostrašecký měsíčník / březen 2010
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SPOLKY A CÍRKVE

Novinky
z Domova seniorů
Nové Strašecí

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

Dopravní nehody

Vloupání do DPS

Krádeže zboží

Tuchlovice

Nové Strašecí

Nové Strašecí

Ke dvěma malým dopravním nehodám došlo na katastru obce
ve druhé polovině měsíce ledna
2010. Strážníci v obou případech
vyloučili alkohol u řidičů a na místě
usměrňovali dopravu až do odtažení vozidel.

Další vloupání do bytu za bílého
dne bylo strážníkům nahlášeno
odpoledne 18. 1. 2010. Tentokrát
cizí osoby vnikly do bytu v Domě
s pečovatelskou službou v ulici
Čs. armády. Strážníci věc na místě
oznámili Policii ČR.

K dalším dvěma krádežím zboží došlo odpoledne 29. 1. 2010 v marketech Lidl a Penny Market. Věc byla
pokaždé vyřízena přiměřenou blokovou pokutou.

K další dopravní nehodě došlo
v noci 2. 2. 2010 na silnici směrem
ke Kamenným Žehrovicím. Strážníci u obou řidičů vyloučili alkohol
a po příjezdu Policie ČR usměrňovali provoz na komunikaci.

Nové Strašecí
K malé dopravní nehodě nákladního a osobního vozidla došlo dopoledne 15. 2. 2010 na křižovatce
ulic Jiřího Šotky a Karlovarská. Řidič
náklaďáku srážku vůbec nezaregistroval a hlídkou MěP byl dostižen
a zastaven až u Knižního klubu.
Po vyloučení alkoholu se oba řidiči
domluvili

Řidič bez oprávnění
Lány
Dopoledne 22. 1. 2010 bylo při kontrole vozidla na Masarykově náměstí zjištěno, že jeho řidič byl vysloven
zákaz řízení. Věc byla na místě oznámena Policii ČR.

Kolaps v herně
Nové Strašecí
Krátce po poledni 25. 1. 2010 zkolaboval novostrašecký občan v herně
v Palackého ulici. Strážníci na místo události navedli sanitní vozidlo
a poskytli další pomoc zdravotníkům.

Podezřelé jednání
Pohyb dvou neznámých mužů nabízejících občanům „levnou elektriku“
byl strážníkům oznámen dopoledne 29. 1. 2010, bohužel s jednodenním zpožděním. Vyzýváme občany
obce Kamenné Žehrovice, aby
příště neváhali a zavolali ihned. My
zjistíme, jestli nejde o podvodníky,
kteří mají zájem dostat se do Vašeho obydlí.

Kontrola odhalila
zloděje
Nové Strašecí

Tuchlovice

Při kontrole vozidla zapadlého
do sněhu v Pecínově bylo v noci
1. 2. 2010 zjištěno, že řidič je pod
vlivem alkoholu a spolujezdec má
ve vozidle kabely ukradené v bývalé vodárně. Oba muži byli předáni
Policii ČR.
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Rynholec
Dopoledne 2. 2. 2010 zapadl ve sněhové závěji u Armády řidič vozidla.
Strážníci zajistili vyproštění vozidla
a uvolnění komunikace.

Stále se opakující
krádeže
v supermarketech
Nové Strašecí

Kamenné Žehrovice

Krádež dřeva
Dopoledne 24. 1. 2010 byl v na náspu bývalé vlečky zjištěn muž z Kladna, který kradl dříví v majetku obce.
Po úhradě škody byla věc vyřízena
blokovou pokutou.

Zapadl do závěje

Dne 29. ledna se konal v Domově
seniorů Nové Strašecí 2. ples pro
seniory. K této akci byla plesově
vyzdobena nově zrekonstruovaná
jídelna. Součástí plesu byla bohatá
tombola, která potěšila účastníky,
díky milým a stálým sponzorům.
Hudbou ples provázeli pan Petr
Štáfek, J. Vachtl a V. Štěrba. Zpestřením bylo taneční vystoupení skupiny Sokol Rakovník pod vedením
Ing. V. Helebranta a vystoupení imitátora pana Mgr. Jaroslava Foista.
Tančilo se, zpívalo se od 15.00
do 20.00 hodin. Celým sálem vládla
skvělá nálada. Úžasné bylo občerstvení našich kuchařek. Chlebíčky,
chuťovky s 8 druhy pomazánek, káva, zákusky, to vše doplněno dobrým
pitím. Spokojeni byli i naši hosté.
Seniorský ples navštívil, jako vlastně
každou akci domova, pan senátor
PhDr. Marcel Chládek. Při této jeho
návštěvě mu byla předána výhra
(láhev dobrého vína) z loňského roku, kdy se s ním naši senioři vsadili
o realizaci přístavby domova a k tomu zajištění ﬁnancí. Pan senátor
zajistil výstavbu nového domova
i jeho ﬁnancování a tím získal svoji
výhru. Rovněž patřil mezi nejvytíže-

V Penny Marketu se opět kradlo
zboží odpoledne 3. 2. 2010. Věc
byla jako obvykle vyřízena blokovou pokutou. Stejně tak dopadl
i muž, který v marketu Lidl kradl
dopoledne 8. 2. 2010. Přítelkyně
tohoto muže zde kradla odpoledne
12. 2. 2010, i jí byla vyměřena bloková pokuta.

Noční vandal
Lány
Krátce před ukončením diskotéky
5. 2. 2010 pomočil lánský občan
požární hlásič umístěný na budově
OÚ. To mu ale nestačilo a hlásič ještě
poškodil. Po marném pokusu o útěk
byl mladík ztotožněn a následně mu
byla vyměřena bloková pokuta.
Martin Novák
vrchní strážník MěP

nější tanečníky. Dalšími hosty byli
senioři z Domova Kolešovice s ředitelem Františkem Erbou, klienti
Domova Domino ze Zavidova s paní ředitelkou Rusňákovou, ředitel
Domova v Hostivicích Ing. P. Tomšů a ředitelka Domova ve Vraném
Mgr. N. Duková.
Sponzorem plesové akce byl –
Krajský úřad Středočeského kraje,
který obohatil tombolu o bavl- ›››

›››

něná trička, deštníky, klíčenky,
hrnečky a další drobné dárky, Královský pivovar Krušovice – Heineken, Mona textil - pí. Jana Klůcová, Zdravotnické pomůcky Abena,
ČLUZ, a. s., Nové Strašecí, Radox,
ČEZ – Energie, NOWACO, Real
Invest Franc, s. r. o., Obecní úřad
Kroučová, Podlahový ráj - p. Škarda, Zlatnictví Ivana Lacinová, UNIK
káva – čaj, Leoš Jiras, Městský úřad
Nové Strašecí, Nakladatelství Gelton
- p. Červenka, Papírnictví - pí. Šlegrová, Naučné středisko ekologické
výchovy Kladno - Čabárna, Kuchyňské a domácí potřeby – pí. Monika
Němečková.
V pořadí druhou velkou akcí letošního roku bude dne 12. května
soutěž ve zpívání a recitaci „SUPER
SENIOR STAR“. Soutěž bude vypsána pro všechny seniory v okolí. Tedy
nejen pro obyvatele našeho domova. Podmínky k účasti i podrobný
popis soutěže najdete každý měsíc
v Novostrašeckém měsíčníku.
Mgr. Miluše Jůnová,
ředitelka domova seniorů
(foto na obálce NM)

Bubákov hostil pracovní setkání NFX
Nové Strašecí se 23. ledna 2010
stalo díky Občanskému sdružení
bubakov.net hostitelem setkání
tří pracovních skupin, které působí při Neutral czFree eXchange,
z. s. p. o. (dále jen NFX). Roli hostitelů
bravurně zvládli Dana Vachková a Jiří Zelenka. Zajímavý program se jim
podařilo vhodně regulovat pomocí
připravených "návnad". Méně zajímavá místa v probíhajících diskusích
pomohlo zahnat zvolání "Koláčky
docházejí!". K pohybu byly přítomní
"ajtíci" donuceni vycházkou na oběd
do "Sportky" a večerní noční jednání
od sebe dokázal spolehlivě oddělit
nezapomenutelný raut z kuchyně
pana Jansy. Informace o tom, co
bylo předmětem jednání, přinášíme
v tomto stručném souhrnu.
IPTV
Na celodenním uzavřeném jednání
byla první na pořadu dne problematika šíření zpoplatněného i nezpoplatněného televizního vysílání v komunitních sítích sdružení, které jsou
členy NFX. Při seznámení se a diskusi

nad postřehy, doporučeními, principy, tipy a nad přehledem nabízených vyvinutých a rozpracovaných
řešení byly identiﬁkovány některé
právní problémy, jejichž řešení dostal na starost Miroslav Vachek.
VoIP
Stranou zájmu také nezůstala internetová telefonie (v rámci pracovní skupiny VoIP), resp. řešení,
která používají jednotlivá sdružení.
V tomto ohledu jsou voleny rozdílné přístupy. Bubakov.net se rozhodl
jít cestou zpřístupnění zvýhodněné
nabídky komerčního poskytovatele,
ostatní sdružení se na popud svých
aktivních členů snaží "postavit" řešení vlastní, a to s celou řadou příjemných přidaných funkcí. Ve všech
případech je však ponechána všem
členům zúčastněných sdružení možnost využít jakékoliv nabídky jakéhokoliv komerčního poskytovatele.
Výzkum a vývoj
Z "bubákovského" hlediska se
jednalo o nejzajímavější aktivitu.

Vlastně kvůli ní se ujal své hostitelské role celého setkání. Z tohoto
pohledu tak byla zlatým hřebem
večera prezentace a současně
probíhající diskuse o dosaženém
pokroku ve vývoji ovladače ath5k.
Při ověřování funkčnosti, dosud
v rámci skupiny vytvořených verzí,
může podstatným dílem přispět
právě pořádající "Bubakov.net",
a to především prostřednictvím
osvědčeného testera Pavla Nováka.
Na pořad jednání se dále dostal
i stav projektu Databáze HW. Ten
si klade za cíl vytvářet databázi různorodého spektra HW využívaného
při provozu komunitních elektronických sítí a k nim se vztahujících
měřících protokolů, zhotovených
v důvěryhodných nezávislých laboratořích. V tomto případě se nabízí
jako zajímavé řešení spolupráce
s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně,
která se s podobně zaměřeným
projektem uchází o grantové prostředky.
Miroslav Vachek

Sponzoři mysliveckého plesu
Aquamo, s. r. o.
Potraviny Albrechtová
Pivovar Rakovník
Knihkupectví Filip
Laura Art
STK Nové Strašecí
Euro Agentur- Hotel Classic
Čestav
Restaurace Jansa
Vzdělávací středisko Horizont
Pracovní oděvy - Vyskočil
Kuchyňské potřeby M. Němečková
Mona Klůcová
Galanterie L. Jurgovská
Zlatnictví Ametyst, s. r. o. – Lacinová
Autoopravy Zdeněk Jánský
Drogerie Burešová
Kosmetický salon Haužvicová
Restaurace Allegro
Město Nové Strašecí
Hospoda Narpa
MS Krahulčí Šípy

Dýmky Jirsa
Elektromont Matějka
MS Ležky
Autodoprava, kontejnery P. Fuksa
Chovatelské potřeby DAMI
Pekárna Kompek
Hobby J. Lopour
Bellevue, poskytovatel soc. služeb
Lekin, s. r. o. - lékárna
Energie CZ, s. r. o. – Ing. Ivo Duchoň
Lékárna U české koruny
Krejčovství R. Batelková
Fotoateliér Eva
Hamiroplast, a. s.
Zbraně a střelivo Procházka
KL servis, s. r. o.
Potraviny Veselá
Ferona, a. s.
Sklenářství Bujdák
Sarek, s. r. o. – J. Šnobl
Řeznictví Haladová
Stavby Polívka, s. r. o.

Koupelnové zařízení Janderovi
Gutta
Elektro H + H
Stínící technika M. Janák
Lesní správa Lány
Střechy Toužimský, s. r. o.
Zámečnictví Pavel Knobloch
Kadeřnictví v podkroví – J. Halířová
Kadeřnictví Kelerová
Technické služby N. Strašecí, s. r. o.
Corint, s. r. o. Rynholec
Zahradnictví Tomášek
ČLUZ, a. s.
Modrý obchod – Korálky
Pekařství Špáňová
Keramik Volf
Česká čajovna
České rybářství – Mšec
Gymnázium
EMC, s. r. o. – Autodílny
Lahůdky – cukrárna "Jeníček a Mařenka"
Hračky M. Šlegrová

Myslivci honebního společenstva děkují všem sponzorům, kteří přispěli ku zdaru Mysliveckého plesu 2010.
Myslivecký ples v roce 2011 se uskuteční 5. února 2011.
Novostrašecký měsíčník / březen 2010
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SPORT / PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ

Období velikonočního půstu
Křesťané vstupují do doby velikonočního půstu. Jeho prvním dnem
je Popeleční středa 17. 2. a toto období trvá až do Bílé soboty, letos
3. 4. Následuje slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Boží hod velikonoční
4. 4. Příprava na Velikonoce má vést
k důvěrnému spojení s Bohem.
V liturgii je kající charakter postní
doby vyjádřen fialovou barvou bohoslužebného roucha, vynecháním
zpěvu Gloria (Sláva na výsostech
Bohu) a Aleluja (doslova "chvalte
Pána") při mši svaté. Půst trvá čtyřicet dní (bez nedělí) podle Ježíšova
příkladu, který se po svém křtu čtyřicet dní postil na poušti. Pravý půst
vede k pokání, ke změně smýšlení
– metanoia a návratu k Bohu.
Během půstu jsou věřící vyzváni
být více otevřeni Božímu slovu,
modlitbě, častěji se zúčastňovat
bohoslužeb a aktivněji se podílet
na charitativních skutcích.
K postní době patří také pobožnosti křížové cesty, během nichž
věřící procházejí kolem čtrnácti

Turnaj v nohejbale

zastavení, které připomínají Kristovo utrpení od odsouzení až po pohřbení. Většinou se jedná o obrazy,
které jsou umístěny ve zvláštních
kapličkách anebo na stěnách uvnitř
kostela. Kněz a věřící procházejí
od obrazu k obrazu, před každým
se zastaví, pomodlí a rozjímají.
Při bohoslužbě na Popeleční středu kněz světí popel připravený
z ratolestí, které byly posvěceny
předchozí rok na Květnou neděli,
a uděluje jím věřícím kříž na čelo –
tzv. popelec – se slovy "Čiňte pokání a věřte evangeliu" nebo "Pomni,
člověče, že prach jsi a v prach se
obrátíš." Sypání popelem jako výraz smutku a pokání bylo známo
již ve Starém zákoně a v pohanské
antice.
Neděle, které následují po Popeleční středě, se nazývají první až šestá
postní neděle. Mezi nimi zaujímá
významné místo šestá postní neděle, zvaná Květná - 28. 3.
P. Mariusz Walczak,
novostrašecký farář

Mše svaté ve Svatém týdnu 2010
neděle 28. 3.

Květná neděle

8.00 MŠEC
9.30 NOVÉ STRAŠECÍ
15.00 LÁNY

čtvrtek 1. 4.

Zelený čtvrtek

18.00 NOVÉ STRAŠECÍ

Velký pátek
Křížová cesta
Velkopáteční obřady

15.00

pátek 2. 4.

NOVÉ STRAŠECÍ
18.00

sobota 3. 4.

Vigílie Zmrtvýchvstání
Páně

20.00 NOVÉ STRAŠECÍ

neděle 4. 4.

Slavnost
Zmrtvýchvstání
Páně

8.00 MŠEC
9.30 NOVÉ STRAŠECÍ
15.00 LÁNY

Baráčnická obec Černá Ves Nové Strašecí
zve na

Josefskou
zábavu
21. b
21
března 20
2010
0
ve 13.00 hod. na Baráčnické rychtě
20

V sobotu 23. ledna 2010 se konal
ve sportovní hale Bios nohejbalový turnaj, kterého se zúčastnilo
15 trojic hráčů. Týmy byly ze Středočeského, Ústeckého a Plzeňského kraje. Turnaj se hrál ve čtyřech
skupinách. Z každé skupiny postupovaly první dva týmy do dvou
semiﬁnálových skupin. Strašecký
nohejbal zastupovaly tři týmy. Tým
strašeckých mladíků ve složení
Somol, Hůlka, Kovačík se dále neprobojovali do semiﬁnále, zbylé
dvě trojice Dušek, Kůsa, Král a Viedeman, Ledvina, Havlík si zajistila
účast v semiﬁnálových skupinách.

K2 HIKING v Novém Strašecí
Z těchto bojů si vybojovala postup
do ﬁnálové čtyřčlenné skupiny
pouze trojice Viedeman, Ledvina,
Havlík. Z této ﬁnálové skupiny vyšla trojice nohejbalistů ze Zbiroha ve složení Chalupecký, Novák
a Skála, na druhém místě skončila trojice z Buštěhradu ve složení
Sachl, Thuj, Čejka, na třetím místě
skončilo družstvo Dobříše ve složení Hovorka, Miškei a Drechsler.
Strašecké družstvo nohejbalistů
Viedeman, Ledvina a Havlík skončilo na čtvrtém místě.
Ivan Gengel, vedoucí MSZ
(foto z turnaje na obálce NM)

Příprava: Nové Strašecí si z víkendu v Plzni
přivezlo 21 branek
PLZEŇ – Jaký je rozdíl mezi extraligou a první národní ligou?
Devět gólů. Tak by se dalo odpovědět po výjezdu novostrašeckých hokejbalistů do Plzně.
S domácím týmem v sobotu prohráli 0:9, v nedělním zápase proti Dobřanům byl rozdíl branek
stejný – 3:12.
Ostře vstoupili hokejbalisté Nového
Strašecí do přípravy. Od pátého ledna sice dvakrát týdně trénují v hale,
hokejku ale drželi od podzimní části
poprvé. A zápasy v Plzni podle toho
vypadaly. Proti Plzni, vedoucímu týmu extraligy, drželi Středočeši dlouho nadějný výsledek. Prohrávali sice
od první minuty, ale v první třetině
už neinkasovali. Následný vývoj ukázal jasnou převahu favorita. Ten si
ve své hale počínal suverénně a nekompletní Strašecí inkasovalo dalších
osm branek.
Nedělní duel proti papírově slabšímu soupeři než je Plzeň, proti Snacku Dobřany, začal o poznání hůře.
Šnobl lovil míček z branky v první
třetině hned čtyřikrát. Druhou patnáctiminutovku zvládli strašečtí
o poznání lépe a dokázali proti extraligovému celku skórovat. Treﬁli
se Petrus a Lev. Druhý jmenovaný
přidal branku ještě v závěrečné třetině. Smůlu měl Lašek, který na poslední třetinu vystřídal v brance
Šnobla. Rychle sice inkasoval čtyři
branky, ale Veselému dal na dálku
jasný signál, že se bude snažit po-

prat se o místo v dresu A mužstva.
Nové Strašecí si tak odvezlo z Plzně
celkem 21 branek.
Obě utkání ale odehrálo v nekompletní sestavě. Na lavičce také chyběl
Veselý. Dobrou zprávou pro něj může být zdravotní stav Pavla Němce.
Bojovný útočník se už po dlouhodobém zranění zapojil do přípravy a podal svůj standardně dobrý výkon.
,,Svrbí mě nohy, zahrál bych si,“ říkal
třiadvacetiletý útočník, když na podzim sledoval zápas jen z tribuny kvůli
zraněnému bedrokyčlostehennímu
svalu. Na jarní část sezony už s ním ale
bude moci Veselý počítat. Do sestavy
se na jaře vrací i Jiří Čížek. I v obraně
bude mít Nové Strašecí výraznou
posilu. Nyní zbývá už jen jediné, odklidit sníh z Kocourek arény a pustit
se do tvrdé přípravy na hřišti.
Poprvé v roce 2010 nastoupí parta
z Kocourku k soutěžnímu zápasu
na konci února v Pardubicích. V sobotu 27. 2. proti Alfě od 17.00. V neděli 28. 2. proti Svítkovu od 14.00.
V Kocourek aréně uvidí diváci domácí
partu poprvé až 20. března.
Fery, HBC NS

Slyšeli jste už o této nové sportovní
aktivitě? Ve Fitklubu 1155 v Havlíčkově ulici můžete K2 trenažér vyzkoušet.
„Hiking“ ve volném překladu z angličtiny znamená „vysokohorská turistika“ a „Indoor Walking“ – „chůzi
uvnitř“. K2 HIKING „Indoor Walking“
je skupinová ﬁtness aktivita, kterou
zvládne skutečně každý. Jedná se

o cvičení vycházející ze základní lidské aktivity – chůze. Lekce obsahuje
chůzi, běh a jednoduché aerobikové
prvky na K2 trenažéru, který je poháněn sílou vašeho vlastního pohybu,
který vyvinete. Každý si tak určuje
tempo sám. Trénink probíhá za doprovodu motivující hudby a pod vedením vyškoleného instruktora.
mč

tel.: 605507606 a emailem: fitklub1155@seznam.cz

www.ﬁtklub1155.cz

Nohejbalový oddíl Sokola Nové Strašecí pořádá dne 27. března 2010
od 9.00 hodin v hale Bios

Nohejbalový turnaj trojic veteránů nad 40 let
za účasti bývalých a několikanásobných mistrů světa.
Příznivci nohejbalu, přijďte podpořit domácí trojici.

Měření tuku
V pátek 5. března
se ve sportovní hale BIOS uskuteční
měření tělesného tuku
od 15.00 hod. do 17.00 hodin.

Vše zdarma.

PRVOREPUBLIKOVÉ DĚNÍ V NOVÉM STRAŠECÍ 1918 – 1938
18. Stavební rozvoj a úpravy Nového Strašecí prováděné občany
V pokračování článku se zaměříme
na stavební úpravy a rozvoj Nového
Strašecí ve 30. letech prvorepublikového období. I na počátku 30. let
se zachoval trend z 20. let, alespoň
do vypuknutí hospodářské krize.
Místní občané projevovali stále zájem o výstavbu nových domů, stavební úpravy stávajících obydlí nebo
zřízení obchodu. Obecní zastupitelstvo i nadále na svých zasedáních
řešilo takové žádosti. Nejinak tomu
bylo na zasedání zastupitelstva dne
3. listopadu 1930. Na tomto zasedání obecní zastupitelstvo schválilo
hned několik žádostí o výstavbu.
Maxmiliánu Kubešovi povolilo využívat od 1. září 1930 nový dům postavený na pozemku č.k. 1751 v Novém Strašecí a bylo mu přiděleno
č.p. 586. Povolení k výstavbě rodinného domku a dílny na pozemku
č.k. 146/1 v Novém Strašecí získala
i Eliška Mayová. Též František Altner
obdržel povolení k výstavbě rodinného domku na č.k. 146/1. Advokát
Edmund Hueber získal povolení
k užívání zřízeného krámu v domě
č.p. 182 a i Václav Frolík si mohl pořídit krám v domě č.p. 166.
Novostrašecký měsíčník / březen 2010

Ve 30. letech se zastupitelstvo potýkalo s rostoucí nezaměstnaností
místních občanů, proto se snažilo
vymyslet optimální řešení, jak by
nezaměstnanost snížilo. Zároveň
zastupitelstvo zvažovalo pořízení
bytů pro chudé občany, nakonec se
rozhodli, že nechají postavit obecní
dům. Před zastupitelstvem stál hned
na počátku projektu úkol sehnat pro
stavbu obecního domu vhodný pozemek. Začali jednat s majiteli pozemků v sousedství města ve snaze
vhodný pozemek sehnat, aby se
mohli pustit do realizace stavby.
V té době místní Sokol na podzim
roku 1930 požádal zastupitelstvo
o pozemek č.k. 171, který mu byl
přislíben na stavbu tělocvičny, případně o sdělení podmínek, podle
kterých by jej město Nové Strašecí
vyměnilo za pozemek jiný.
Na svém zasedání dne 10. února
1931 zastupitele jednali o požadavku místního Sokola a výměně pozemku č.k.171, který patřil družstvu
pro zbudování tělocvičny Sokol
v Novém Strašecí, za jiný obecní
pozemek u Nového rybníka. Důvod
pro výměnu pozemku byl zřejmý,

zastupitelstvo o něj mělo zájem
na výstavbu obecního domu.
Družstvo pro zbudování tělocvičny Sokol v Novém Strašecí bylo
ochotné obci odprodat pozemek
č.k. 171 za obvyklou cenu stavebních
míst a nebo navrhovalo jej vyměnit
za pozemek u Nového rybníka pod
dráhou, který patřil obci a družstvo by
jej mohlo použít jako hřiště pro letní
a zimní sporty. Městská rada projednávala navržené řešení. Ve svém
závěru doporučila zastupitelstvu navrhovanou výměnu provést, pokud
Nové Strašecí dostane od nadřízeného úřadu povolení ke stavbě obecního domu na uvedeném pozemku
a rovněž povolení k uzavření příslušné půjčky na jeho stavbu.
V období, kdy vypukla hospodářská
krize, utichly žádosti občanů o povolení k výstavbě domků, což je
zcela pochopitelné. První vlaštovkou,
v tomto ohledu po zklidnění důsledků hospodářské krize, byla žádost
o výstavbu v roce 1936. Tehdy se
zastupitelstvo na své schůzi 24. září
1936 zabývalo žádostí Karla Seilera
z novostrašeckého Pecínova o prodej
části pozemku č.k. 2278/1 v Novém

(4. část)
Strašecí. Karel Seiler si chtěl na tomto
pozemku postavit rodinný domek.
Žádost Karla Seilera byla zastupitelstvem schválena. Následující rok
v březnu řešilo zastupitelstvo žádost
majitelů domu č.p. 185 v Novém Strašecí Jana Miláčka, Boženy Miláčkové
a Anny Frolíkové. Požádali město
o odprodej třinácti metrů čtverečních
z obecního pozemku, aby si na koupeném místě mohli postavit garáž.
Garáž totiž měla stát z části na jejich
pozemku u domu a z části na veřejné
ulici. Zastupitelstvo jejich žádosti s určitými podmínkami vyhovělo.
Zedník Miroslav Műller požádal
o pronájem části obecního pozemku pro stavbu nouzového domku.
Městská rada na schůzi konané dne
22. září 1937 doporučila obecnímu
zastupitelstvu Miroslavu Műllerovi
odprodat část pozemku. Zastupitelstvo vrátilo žádost zpět k projednání
městské radě, neboť žadatel nežádal o odprodej pozemku, ale pouze
o jeho pronajmutí.
Městská rada 17. srpna 1937 schválila žádost Josefa Stuchlíka, majitele
továrny na nábytek. Josef Stuchlík
požádal o povolení výstavby obyt- ›››
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Udělejte si svůj rodokmen
V časopise Koktejl, který odebíráme, vyšel v roce 2008 návod,
jak postupovat v případě, že čte-

nář má zájem pracovat a bádat
na svém rodokmenu. Internet
je v mnoha rodinách, máme tak

možnost bádat v pohodlí, mnohdy i hádat nad údaji, které se Vám
objeví v matrice a přinesou nejedno překvapení. Čím starší jsou
zápisy, tím jsou hůře čitelné. Jsou
psány kurentem v němčině, starší
zápisy jsou v latině. Mnohé archivy
již mají své matriky digitalizované,
např. archiv v Třeboni od roku 1793.
Dostat se do archivu je mnohdy
problém, neboť badatelny jsou
zamluveny dlouho dopředu (až 3
měsíce) a práce na internetu je pak
„legrace“.
Uvádím adresy, které Vám při sestavování rodokmenu mohou pomoci:
Národní archiv Praha
– www.nacr.cz
Státní oblastní archiv Praha
– www.soapraha.cz
Státní oblastní archiv Litoměřice
– www.soalitomerice.cz
Státní oblastní archiv Plzeň
– www.soaplzen.cz
Státní oblastní archiv Třeboň
– www.ceskearchivy.cz
Státní oblastní archiv Zámrsk
– www.archivzamrsk.cz
Moravský zemský archiv Brno
– www.mza.cz
Zemský archiv Opava
– www.archives.cz
Archiv hlavního města Prahy
– www.ahmp.cz

Střen (ústřední bod Vašeho rodokmenu)
Je určen k vyplnění osobou, ke které se vztahují ostatní vazby
a) Vaše jméno, příjmení, datum
a místo narození
b) Pod čarou jméno, rodné příjmení, datum a místo narození manželky/partnerky
Jméno Josef
Příjmení Dvořák ml.
* 1. 8. 1962 v Kolíně
Jméno Anna
Příjmení roz. Malá
*21. 4. 1965 v Kladrubech
List ve vývodu (v kořenech)
Pro Vaše předky.
Doplňte všechny dostupné informace dle vzoru
Josef
Dvořák
* 5. 10. 1933 v Praze
† 26. 3. 2007 v Kolíně
Pokud budete znát další zajímavé
události, např. datum či místo svatby, neváhejte a doplňte je.
Nezoufejte, pokud se Vám nepodaří
napoprvé vyplnit všechny listy – je
to „běh na dlouhou trať“
Jan Málek

Užitečné odkazy:
www.genea.cz (všeobecná stránka
zaměřená na genealogii)
www.ceskearchivy.cz (další linky
na další stránky týkající se genealogie nebo dalších historických věd
pomocných, které genealog při své
práci využije.
Při práci na rodokmenu využijete
matrik narozených N, matrik sňatků
S, matrik zemřelých Z.
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Kamila
roz. Rozenkrancová
* 14. 9. 1988 v Praze

Příklady stránek amatérských genealogů:
Podripskoagenealogie.auweb.cz
(Podřipsko a Mělnicko)
Dvorak-rodopis.cz (Mělnicko)
sweb.cz/masek_jan (Mělnicko)

Jak vyplňovat list?
List v rozrodu (koruně stromu) je
určen pro Vaše potomky
a) v horní části Váš potomek
b) pod čarou jeho manželka/partnerka

Jméno Josef
Příjmení Dvořák nejml.
* 16. 12 1986 v Kolíně
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ného domku s příslušenstvím na pozemku č.k. 272 v Novém Strašecí.
Stavba by ovšem zasáhla do regulační čáry a zabrala kus obecní cesty
a zabránila jízdě na další pozemky.
Městská rada proto na schůzi 7. září rozhodla, aby Josef Stuchlík zřídil
na své náklady jinou cestu. Po stanovení podmínek a vyřešení komplikací byla výstavba schválena.
Jihokarpatská raﬁnérie minerálních
olejů v Praze požádala město o pronájem místa před stavbou manželů
Vajnerových, na kterém chtěla postavit stabilní pouliční benzinovou
čerpací stanici. Zastupitelstvo na návrh městské rady žádosti vyhovělo
na schůzi 29. září 1937.
Sportovní klub Viktorie požádal městský úřad, aby mu povolil postavit šatny a klubovnu u rybníka pod Fortnou,
výstavba byla v listopadu 1939 povolena. Tím končí naše poohlédnutí
za stavební činností města Nového
Strašecí i jeho jednotlivých občanů.
Mgr. Eva Papežová
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Akademie volného času – 5. ročník (2008/2009)
Dobrovolná písemná ročníková práce
1) na téma
Co všechno uměly děti v předchozích generacích
(Vzpomínání na dětství, které jsem
prožila s rodiči a sourozenci v Novém Strašecí, čtvrti zvané „Fortna“)
Čas jde kupředu a roky plynou –
vždyť je to vlastně nedávno, co jsme
jako děti prožívaly doby her a bezstarostnosti, které k dětskému životu
patří. Přesto jsme musely už jako děti zastat lehčí práce na poli i domácí
práce, se kterými jsme pomáhaly
rodičům. Starší děti měly na starosti hlídání mladších sourozenců. Vše
ale probíhalo v klidu, pohodě a pod
větším dozorem rodičů a prarodičů,
hlavně v dospívajícím věku.
Často vzpomínám, asi jako šestiletá jsem vodila svého o tři roky
mladšího bratra do školky z Fortny
do místa dnešní Zahradní ulice.
Jednou nechtěl jít a zlobil, tak jsem
mu nastříhala na zadek a sousedky,

které to viděly, žalovaly mé mamince. Co jsem ale měla dělat, když nechtěl se mnou jít? Rodiče měli práci
v hospodářství a na polích, tak jsem
já měla za úkol, abych svého mladšího bratra do školky odvedla.
Jinak jsme si pod Fortnou užily hodně her a radostí a to jak v létě, tak
v zimě. Hry „nás – dolejšáků“ proti
„hořejšákům“, byly skoro na denním programu. Měla jsem však
doma další povinnosti, se kterými
jsem byla svým rodičům nápomocna. S bratry jsme společně pásli
venku před domem kozy a na rybníce v blízkosti našeho domu hlídali
husy a kachny a to proto, aby na ně
ostatní kluci neházeli kameny. Rybník se každý rok vypouštěl a byl
výlov ryb. Tato událost pro nás děti,
to bylo „něco“. V zimě se na rybníku, který každoročně zamrzal, hrál
„Strašecký hokej“. Na tento zamrzlý
rybník chodily bruslit děti z celého
Strašecí. Vedle rybníku na svahu –

byla klouzačka, tak tam si užívalo
zimy také hodně dětí.
Za továrnou, jak jsme jí kdysi říkali,
se zase z kopce dolů lyžovalo a sáňkovalo. Za mého dětství zimy byly
bílé, o sníh nebyla nouze, a proto
zimní radovánky jsme mohli všichni užívat k plné spokojenosti. V létě
se zase kluci občas v rybníce koupali a vůbec jim nevadilo, že spolu
s nimi vody v rybníce si užívají i husy a kachny.
Doma měl náš tatínek dva koně
a tak jsme ještě s kamarády s kamarádkami jezdili na hřbetu koní dost
často. Myslím, že dříve dětské party
držely více pohromadě při svých
hrách a tím, že nebyla televize a počítače, měly více času na společné
hry a výlety do okolí. Koupat jsme
se my, děti, chodily do rybníků také v okolí Strašecí, nikoli do bazénů
jako děti v dnešní době. Dovedly
jsme si v dětství také vážit věcí, hraček a oblečení, daleko více než děti ›››
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nyní a myslím si, že jsme měly ze
všeho větší radost.
V současné době se všechno rychle mění, je velký posun ve všem
dopředu a žije se ukvapenějším
tempem. Proto se u dnešních dětí,
na které mnozí rodiče nemají tolik
času, dostává do popředí zcela jiná
zábava, než kterou jsme měly my
v dětském věku. Mnohé dnešní děti
se uchylují ke kouření, alkoholu, fetování, krádežím i ubližování slabším.
Rozmáhá se i agresivita. Dnešní děti
často čerpají dojmy z televizních
pořadů a v mnoha ﬁlmech vidí jen
brutalitu a ubližování. Ale věřím, že
i dnešní děti mají jistě plno hezkých
zážitků, na které budou v dospělosti
rády vzpomínat. Určitě si rády vzpomenou na své dětství zrovna tak,
jako ráda vzpomínám já.
Napsala posluchačka
Dagmar Kořánová

2) na téma
Co všechno uměly děti v předchozích generacích
(hry, zájmy, zážitky)
Dříve v našich rodinách nebyly drahé hračky. K Vánocům taťka něco
vytvořil ze dřeva, mamka našila
na panenku a do postýlky nové
peřinky, a to bylo radosti! Hlavní
bylo nějaké oblečení a hlavně
knížka. Mamka si vždycky udělala čas a chvíli nám četla. Pro ni to
byl odpočinek, i když pak v noci
doháněla práci, která se musela
udělat. Ve škole se hodně zpívalo, hrály se různé hry na čerstvém
vzduchu. Chodilo se na vycházky
do přírody, kde jsme poznávali
stromy, rostliny a různé živočichy. Výlet na konci roku zůstal
celoživotním zážitkem. Hodně
jsme doma museli pracovat, nic
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se nedalo ošidit, rodiče byli přísní a důslední. Na pastvách jsme
si z větví tvořili přístřešky proti
větru a dešti, lézt po stromech
nebyl problém, věděli jsme, kde
jsou první jahody, houby, ve které
studánce je dobrá voda. Studánky
se pravidelně čistily a udržovaly.
Bylo krásné pozorovat, když srna
k večeru vyšla s mladými na pastvu, jak ostražitě sledovala okolí.
A jiné krásné přírodní zážitky.
O tyto zážitky je dnešní generace
ošizena, pomalu nebudou znát
ani zvířata, i když jsou nádherné
knihy. Ale co se vidí a zažije přímo osobně, to z paměti nezmizí.
Ani na krásné knihy není dnes
čas. Děti nejvíce času tráví u počítačů a televize, jen malé procento
sportuje nebo je zapojeno do jiné
činnosti. Dnešní doba nabízí dětem mnoho věcí a vymožeností,

o kterých se nám ani nesnilo. Dovolené u moře, značkové oblečení, mobily. Některé děti si ničeho
neváží. Ani v jídle to není dobré,
protože mají slušné kapesné, tak si
kupují místo oběda mlsotiny. Nám
kapesné vždy chybělo! Ještě naše
děti proti vnoučatům uměly hodně věcí. Nejhorší je, že mezilidské
vztahy se horší i v rodinách a v rodině neumí rozlišit, co je opravdu
důležité a potřebné pro dobrý
společný život. Ani po zdravotní
stránce nejsou dnes děti dost otužilé a odolné. Přála bych všem mladým lidem, aby všechny soudobé
vymoženosti využili ku prospěchu
dobrých věcí, vzdělání, znalosti cizích jazyků, poznávání světa – ale
nezapomínali na cit a porozumění.
Ale také se nenechali zneužívat.
Napsala posluchačka
Věra Kalousová, Malíkovice

Nové Strašecí na starých mapách a plánech

Nové Strašecí na mapě z roku 1760, vzniklé podle vzoru J. K. Müllera

Zobrazení Nového Strašecí a jeho
okolí v kartograﬁckých historických
pramenech není příliš bohaté a také plány samotného města máme
dochované až z 19. století. Přesto
při procházení tohoto materiálu
najdeme mnoho zajímavých skutečností, které po srovnání s písemnými dokumenty a se současnou
situací poskytnou řadu pozoruhodných informací.
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Naše město nalezneme na mapách
zemí Koruny české už v 16. století,
avšak k prvním známým a velmi
povedeným pracím tohoto druhu
patří Čechy od Jana Kryštofa Müllera z roku 1720. Na rozdíl od map
starších poskytuje Müller řadu
údajů k topograﬁi, krajině, zemědělství, komunikacím, usedlostem,
zaniklým osadám, mlýnům apod.
Strašecí tu je uvedeno pod názvem

Strasnitz a leží na silnici Tuchlovice –
Stochov – Řevničov. V Tuchlovicích
se odděluje odbočka na Rynholec,
Rudu a Lišany. Silnice je zakreslena
schematicky, neprotíná například
opodál ležící Pecínov a míjí Rakovník, k němuž žádné cesty vyznačeny nejsou. Krajina kolem Strašecí je
zčásti zalesněná a mírně kopcovitá a z rybníků se v okolí nacházejí
jen nádrže na Loděnickém potoce

(Kačáku). Pecínov byl tehdy ještě
malou vesničkou, svá nejlepší léta
rozvoje při důležité silnici měl teprve před sebou. Cesta ze Stochova
mohla vést údolím Konopasu nebo
horní částí pole přes Okrouhlici,
a do města by tak přicházela více
z východního směru, nikoli od Rynholce. Avšak Müllerovo mapování není tolik detailní a množství
cest a dalších místních speciﬁk tu
nenajdeme. O oblíbenosti tohoto
souboru svědčí skutečnost, že se
v různých obměnách a graﬁckých
úpravách tiskl ještě v 19. století.
Závažné je tak zvané první vojenské
mapování území celé monarchie
ze šedesátých a osmdesátých let
18. století. Oproti Müllerovi používá větší měřítko a inspektoři či
důstojníci sem zanesli řadu nových
informací a vojensko-zeměpisných
údajů z pozorování v terénu. Naše město, opět nazvané Strasnitz,
tu poprvé nalezneme s hrubým
půdorysem, rozeznáme čtvercové náměstí se čtyřmi bloky domů
(řada s radnicí je zřetelně rozdělena dnešní Úzkou ulicí), zástavbu v Palackého a Havlíčkově ulici
a spodní stranu náměstí s uličkou
na Kocourek, kde vyvěrá Strašecký
potok. Ve vnějším obvodu města
jsou vyznačeny zahrady, zakreslen
tu je kostel, kaple sv. Isidora a domky pod Fortnou. Pěkně můžeme ›››

›››

pozorovat i rodící se Pražské a Rakovnické předměstí (dnešní ulice
ČSA a náměstí 5. května). Silnice
od Prahy přicházejí tři, dvě údolím
Konopasu, mezi nimiž teče jmenovaný potok, a jedna od Rynholce.
Na Rakovnickém předměstí se silnice rozdělují ve směrech na Rakovník, Řevničov a Čelechovice
či Mšec. Zanesena tu je kaplička
na Mackově hoře (Matzkowa hora),
z rybníků pak Fortenský (nepojmenovaný), Nový (Nowey T[eich])
a málo zřetelně Konopas. Směrem
k Pecínovu, kde pozorujeme řídkou,
ač rozvíjející se zástavbu, se nachází Podhůrka s mlýnem (Pothorney T.)
a pod ní dnes zrušený, ale v terénu dosud patrný Bažantí rybník
(Fasan T.). Zaznamenán máme také pecínovský Hospodný rybník,
i když beze jména.
První vojenské mapování má výrazně zobrazeny terénní detaily,
kopce a údolí, jakož i lesy, pole a roviny. Z místních názvů je tu vedle
Mackovy hory uveden Šibeniční
vrch, ovšem trochu netradičně. Toto pojmenování, psané v němčině
jako Galgenberg, je situováno při
cestě od sv. Isidora do Pecínova,
zhruba v místech dnešního rozcestí
k židovskému hřbitovu, nikoli tedy
na vrchu Šibeňáku, v okolí vodojemu. Nakreslen tu máme šedivý

pahorek s křížkem, snad místo pověstné šibenice. Ta musela stát pro
výstrahu u města na dobře viditelném bodě (při cestě, vidět ji bylo
patrně z pražské silnice od Pecínova), a to v době existence hrdelního práva v Novém Strašecí, tedy
v letech 1709–1765, ač popravy se
tu vykonávaly z pověření vrchnosti už ve druhé polovině 17. století
(roku 1665 máme záznam o poli
u šibenice). Nejspíše se tak jedná
o popravní místo, které v době
vzniku uvedeného mapování mohlo být ještě v provozu. O tom svědčí
i pojmenování Šibeničního vrchu
na poněkud opačné straně kopce,
než bychom čekali, a také udržení
pomístního názvu Na Spravedlnosti, zaznamenaného v roce 1841
(U Spravedlnosti) právě na poli, respektive dnes na staveništi, proti
dnešnímu hřbitovu.
Z první poloviny 19. století známe
několik map křivoklátského panství, zaměřených na vyznačení jednotlivých revírů, lesů a polí, komunikací, vodotečí, mlýnů a dalších
hospodářsky důležitých objektů.
Na těchto mapách je dobře zachycená okrajová poloha Nového
Strašecí v severovýchodní části
dominia, na rozhraní lesnaté křivoklátské krajiny a přibývajících polí
a luk směrem na Slánsko. Mapy vy-

Nové Strašecí, Mackova a Šibeniční hora na prvním vojenském mapování

tvořené pro správu a hospodářství
Křivoklátska pak tvoří speciﬁckou
kapitolu, kterou se tu nemůžeme
zabývat.
Zcela zásadní pramen pro poznání
urbanismu či půdorysů měst a obcí
bezpochyby představuje tak zvaný
stabilní katastr z počátku čtyřicátých let 19. století (celé toto mapování našich zemí probíhalo v letech
1824–1843). Jedná se o velmi podrobné kartograﬁcké dílo, u měst

Výřez z plánu města vzniklého podle stabilního katastru kolem roku 1850

Novostrašecký měsíčník / březen 2010

a vsí se zakreslením jednotlivých
domů, popisných čísel, přesně máme vymezeny pozemky, uvedeny
tu jsou i názvy ulic. Rozbor tohoto
důležitého pramene pro naše město a region by vydal na samostatnou odbornou studii, omezme se
tedy jen na konstatování, že v Novém Strašecí proběhlo toto měření
bohužel až po velkých stavebních
změnách první poloviny 19. století. Ať se jedná o přestavbu kostela a radnice, boření hradební zdi
a městských bran nebo o likvidaci
zničených domů po dvou velkých
požárech z let 1811 a 1812. Starší
situaci tak již zachycenu nemáme.
I tak je zde dobře patrný urbanismus města s původním rozložením zástavby a s množstvím pozoruhodných detailů. Vedle toho
rozpoznáme další zaznamenané
údaje, jako větrný mlýn, sochy
na Rakovnickém předměstí a před
kostelíkem sv. Isidora, Fortenský
rybník, nazvaný Podlázeňský, čtyři
předměstí (Rakovnické, Pražské,
Karlovarské a Slánské) i řadu pomístních názvů: V Nádavcích, Pod
Farou, V Hořejších a Dolejších hlavách, Za Můstkem, U Spravedlnosti
atd. Stabilní katastr je také jedinečný pro podrobné poznání dnes
zbořeného Pecínova, neboť vesnici
zachycuje v době plného rozkvětu
a po zřízení její horní části (Ober
Petzinow).
Uvedené mapování má pro Nové
Strašecí ještě jednu významnou
důležitost. Nedlouho po jeho re-
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Novostrašecká cihelna, Nový rybník a rakovnická silnice na plánu
od V. Molka z roku 1859
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alizaci, někdy kolem roku 1850, si
vzal nejspíše některý zaměstnanec
městského úřadu do ruky příslušný otisk a celý plán města se všemi
domy znovu překreslil. Vytvořil tak
jeho místní podobu, navíc v českém
jazyce. U každého domu a pozemku uvedl jméno majitele a u neobytných staveb zapsal jejich určení
(stodola, sušárna na ovoce, hrnčířská
pec apod.), což stabilní katastr neuvádí. O řadě objektů se tak dozvídáme nové informace. Podle stabilního
katastru dodržel kreslíř barevnost,
tedy červeně maloval zděné stavby (z nespalného materiálu) a žlutě
stavby dřevěné (ze spalného materiálu), modře rybníky a potoky,
zeleně pole a louky atd. Dozvíme
se tak například o dřevěných stodolách uprostřed dnešního Žižkova
náměstí a vedle staré márnice u kostela, kudy dnes vede poměrně frekventovaná pěšina, nebo o svalené
hrnčířské peci u Fortenského (tehdy
Podlázeňského) rybníka. Plán není
se stabilním katastrem úplně identický, vznikl s určitým, ač krátkým časovým odstupem. Porovnání obou
zpracování a jejich interpretace
představuje jeden z dalších námětů, které by si zasluhovaly bližší pozornost. Plán Strašecí z doby kolem
roku 1850, uložený v rakovnickém
okresním archivu, by bylo potřeba
srovnat i s pozemkovými knihami
a dalšími písemnými prameny a zařadit ho do širšího kontextu vývoje
města. Podobně identiﬁkace autora
by nemusela být zcela obtížná.
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V polovině 19. století vzniká druhé
vojenské mapování, a to na základě stabilního katastru a již existující triangulace. Roste tím přesnost
map, z nichž se ve druhé polovině
19. století odvozovaly mapy další.
Zachycují proměnu krajiny v souvislosti s rostoucím průmyslem
a intenzivním zemědělstvím. V Novém Strašecí sledujeme plnější zástavbu na všech předměstích, kolem kostelíka sv. Isidora je vyznačen
hřbitov, nedaleko někdejší šibenice

pak hřbitov židovský. Pod ním vidíme lichoběžníkovou kolonii domků v Horním Pecínově a rostoucí
zástavbu mezi ním a Pecínovem
spodním. Cesta na Mšec je krásně
lemována stromy (vzpomínal na ně
poutník Kokořínský v našem minulém článku). Silnice do Rynholce
a na Stochov jsou již v podobných
polohách jako dnes, silnice na Rakovník vede přes Nový rybník a Páteckou lísu, jak jsme již také mnohokrát popsali dříve. Objevují se
další pomístní názvy (Zelené dolíky,
Libeň), jiné naopak mapa opomíjí
(Mackova a Šibeniční hora). Novější verze tohoto zpracování již mají
zakreslenu železnici Buštěhradské
dráhy.
Ještě přesnější je třetí vojenské
mapování z konce sedmdesátých
let 19. století, které podává další
podrobné a tehdy aktuální informace. V mnohém již připomíná
turistické mapy s množstvím zeměpisných údajů, jak je známe dnes,
především u místních a pomístních
názvů (potok Strouha, Třtická lísa,
Maxova obora, Barvínek, Na Zelených dolíkách, Lipina aj.). Vůbec
od závěru uvedeného století roste
řada poměrně detailních kartograﬁckých tisků, ať už jde o mapy jednotlivých okresních hejtmanství,
objevují se regionální mapy pro
školní vyučování a mapy turistické

s podrobnější topograﬁí. Několik
jich známe z první poloviny století
dvacátého a kolem našeho města
zachycují skutečnosti, jež bychom
dnes už nenašli.
Pro samotné Nové Strašecí je podstatné, že po celou dobu různých
mapování, která jsme mohli sledovat, se jeho tradiční dispozice nezměnila a město se vždy rozrůstalo
zcela přirozeným způsobem, byť
přes některé vnější zásahy. Ať už šlo
o zmíněné požáry, bourání hradební zdi nebo přestavby výrazných objektů (kostel, radnice). Obec si svou
původní tvář uchovává i nadále, ač
velké stavební zásahy následovaly (výstavba nové školy roku 1897
a další změny v následujících obdobích). Zcela opačně na tom byl
Pecínov se svým okolím, kde za posledních několik desetiletí došlo
ke změnám skutečně převratným.
I proto jsou cenné také stavební
plány nebo výkresy jednotlivých
domů a ulic se zakreslením místní situace, dochované zejména
od druhé poloviny 19. století.
Závěrem našeho stručného vstupu
jen připomenu, že většina historických map je dnes běžně přístupná
na internetu, a to především na
portálech http://oldmaps.geolab.cz
nebo http://archivnimapy.cuzk.cz.
Rozhodně stojí za prohlédnutí.
Jan Černý

Kroučovské „Sranda lyžování“
Nedělní odpoledne v Kroučové
bylo nejen ve znamení Valentýna, ale hlavně ve znamení sportu.
Zdejší klub sportovních nadšenců uspořádal „Sranda lyžování“
pro malé i velké. Zájemců o sportování bylo opravdu dost. Celkem se sešlo tohoto odpoledne
55 účastníků, z toho 22 dětí. Aktivních běžkařů pak asi polovina
z nich. Již dopoledne před závoděním připravili pořadatelé dokonalou trať. Dětský okruh 960 metrů,

dospěláci jeli 1960 metrů. Vzorně
upravené lyžařské stopy lákaly
k projížďce. Proto také někteří z diváků neodolali a po skončení závodu se mimo soutěž také proběhli.
Pro malé byla připravena bobová
dráha, kde se mohl každý dosyta vyřádit. Po celou dobu závodu
a ještě dlouho po něm byla otevřena občerstvovací stanice s nápoji
a sladkostmi pro děti. Mezi účastníky byli i běžkaři z dalekého i blízkého okolí. Kromě občerstvení by-

la pro účastníky zajištěna i lékařská
péče v podobě MUDr. Vyskočilové,
která se závodu také zúčastnila. Pokračováním závodu pak byl doprovod paní doktorky částí závodního
pole na běžkách až do Řevničova.
Všichni účastníci byli akcí nadšeni
a těší se na její opakování. A kdo byl

vítězem jednotlivých kategorií od
2 roků do 86 let. No přece každý,
kdo pohodlí domácího obýváku
vyměnil za krásný pobyt na slunci,
sněhu a zdravém vzduchu. Další akcí bude „Výstup na běžkách
na Louštín“ konaný tuto neděli.
Bohumil Knobloch

Společenská kronika
Vzpomínka
Dne 8. března uplyne 12 let od úmrtí
našeho drahého tatínka a dědečka,
pana Ioana Paštiu.
Stále vzpomínají dcery s rodinami.

Vzpomínka

Vzpomínka

9. 3. 2010 uplynou tři roky od úmrtí pana
Zdeňka Chovana z Nového Strašecí, který
by 16. 2. 2010 oslavil 55 let. Kdo jste ho měli
rádi, vzpomeňte s námi.

11. března uplyne 5 let, kdy nás navždy
opustil pan Karel Frecer z Pecínova.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Sourozenci s rodinami.

Manželka Anna, synové Zdeněk a Petr, rodiče,
ostatní příbuzní a známí.

Vzpomínka

Vzpomínka

Dne 13. března tomu bude deset let,
co nás navždy opustil drahý manžel,
tatínek, dědeček a pradědeček,
pan František Škrna.

19. 3. uplyne pět let, kdy nás navždy
opustila paní Zdeňka Husáková.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Dcera s rodinou.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka, syn, dcera, vnoučata a pravnoučata.

Vzpomínka

Vzpomínka

Dne 21. března uplynou 4 roky,
co nás navždy opustil pan František Kolda.

Dne 21. 3. uplynou čtyři roky, kdy nás
navždy opustil pan Jiří Lansdorf.

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

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka, dcera s rodinou, syn a maminka.

Nové Strašecí s okolím na mapě slánského okresního hejtmanství v první polovině 20. století
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Středočeská vědecká knihovna v Kladně - březen 2010
Přednášky o trénování paměti Klub přátel knihovny
V rámci Národního týdne trénování paměti proběhnou ve středu
17. 3. 2010 ve studovně Středočeské vědecké knihovny v Kladně
přednáška Jakuba Pavlíka Paměť
a jazyk - jak rozšířit svou slovní zásobu, trénování paměti pomocí
slov 16.00 – 16.45 hod. a přednáška
Jaroslava Volfa - mnemotechniky
a jejich využití v trénování paměti
16.45 – 17.30 hod. Oba přednášející
jsou certiﬁkovanými trenéry paměti České společnosti pro trénování
paměti a mozkový jogging.
Národní týden trénování paměti probíhá v České republice
od pondělí 15. 3. 2010 do neděle
21. 3. 2010 v rámci celosvětové akce
"Týden uvědomění si mozku" (Brain
Awareness Week), který od roku
1996 pořádá organizace Dana Alli-

ance for the Brain (www.dana.org)
V tomto březnovém týdnu se veřejnost dozvídá o výsledcích výzkumu mozku srozumitelnou formou
prostřednictvím stovek akcí. Ty jsou
pořádány vědeckými institucemi,
které se výzkumu mozku věnují,
případně institucemi, které výsledky výzkumu aplikují v praxi
Tréninky paměti ve Středočeské
vědecké knihovně v Kladně
Tréninky paměti I.: 2. část 3. března (paměťové háčky, zapamatování
čísel a další mnemotechniky a koncentrační cvičení)
Tréninky paměti II.: 1. část 31. března
(druhy paměti, trénování paměti pomocí slov). Vždy 16.00 – 17.30 hod.
Středočeská vědecká knihovna
v Kladně nabízí svým čtenářům
možnost studia dalších zahraničních deníků a časopisů

Nově zpřístupněná služba LibraryPressDisplay nabízí uživatelům
navíc přístup k více než 900 titulů
novin a časopisů z celého světa
v 39 jazycích a z více než 82 zemí
světa.
Významně se tak rozšiřuje dosavadní nabídka knihovny. Dosud si uživatelé mohli prohlížet a studovat
- vedle zahraničních informačních
zdrojů volně přístupných na webu více než 16.500 titulů zahraničních
seriálů přístupných prostřednictvím
dtb. EBSCO a vyhledávat informace
v celosvětovém katalogu WorldCat
(dtb. OCLC FirstSearch) s více než
130.000.000 miliony záznamy dokumentů z celého světa.
Z českých deníků a časopisů jsou
v databázích LibraryPressDisplay
zastoupeny Lidové noviny, MF
DNES a Rytmus života.
Služba Library PressDisplay, kterou
nyní najdete přístupnou ze všech

počítačů v knihovně, nabízí různé
možnosti prohlížení i hledání konkrétních článků prostřednictvím
pokročilého vyhledávání. Společnost NewspaperDirect, Inc. ve spolupráci s vydavateli deníků každý
měsíc rozšiřuje seznam titulů s cílem uspokojit i toho nejnáročnějšího čtenáře.
Deníky jsou dostupné v originální
graﬁcké podobě už v den vydání
v zemi jejich původu. Více informací
najdete na www.pressdisplay.com.
Přednáška Tomáš Garrigue Masaryk a Kladensko.
Zveme na přednášku Mgr. Magdaleny Mikeskové, vedoucí Muzea
T. G. Masaryka v Lánech, Tomáš
Garrigue Masaryk a Kladensko
ve studovně Středočeské vědecké knihovny v Kladně ve středu
10. 3. 2010 od 17.00 hod.
PhDr. Jakub Pavlík

Březnový přehled dění
1. 3. – 30. 4.

Les – Ing. Jiří Pergler (výstava fotografií)

NKC

4. 3.

Akademie volného času (přednáška)

NKC

17.00 h.

6. 3.

Filmový festival Expediční kamera

NKC

16.00 h.

11. 3.

Novostrašecká laťka

tělocvična ZŠ

15.30 h.

14. 3.

Nejen pohádka na neděli

NKC

15.00 h.

16. 3.

Výborová schůze diabetiků

Baráčnická rychta

14.00 h.

16. 3.

Písňový recitál Marty Vávrové a Petra Vašíčka

ZUŠ

17.00 h.

17. 3.

Švihadlový maraton

tělocvična ZŠ

13.30 h.

17. 3.

Party se Seniorkou

NKC

17.00 h.

17. 3.

Elektronická kostka (divadelní hra)

Modrý sál ZUŠ

19.00 h.

18. 3. – 18. 4.

O nejkrásnější novostrašeckou kraslici (výstava)

muzeum

18. 3.

Zápis dětí do mateřské školy

ZŠ

19. 3.

Zápis dětí do mateřské školy

ZŠ

Středočeská postupová přehlídka studentského
a mladého divadla Setkání ve Strašecí 2010

NKC, Modrý sál ZUŠ

21. 3.

Josefská zábava

Baráčnická rychta

13.00 h.

24. 3.

Kinokavárna – film Once

muzeum

17.00 h.

26. 3.

Honza a čert (divadelní představení)

NKC

10.00 h.

27. 3.

Nohejbalový turnaj trojic veteránů nad 40 let

hala Bios

30. 3.

Diabetická poradna

Baráčnická rychta

19. 3. - 21. 3.

9.00 h.
9.00 – 11.00 h.
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