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90. zasedání rady města ze dne 8. února 2010
Rada města na tomto svém jednání vzala na vědomí rozbor činnosti
Městské knihovny Nové Strašecí
za rok 2009. Z jeho projednávání
přinášíme asi nejzajímavější informaci, a to o hospodaření: výdaje celkem 1.288.098 Kč, z toho knihy
a časopisy 130.019 Kč. Příjmy z vlastní činnosti 101.616 Kč. Do knihovny se v roce 2009 zaregistrovalo
828 čtenářů (263 dětí, 565 dospělých). Knihovnu navštívili celkem
10.709 krát a půjčili si 39.180 svazků
knih a časopisů.
Rada města schválila na návrh úřadu odpis nedobytných pohle-

Foto na titulní straně:
Konopaský rybník (foto Jan Černý)
Novostrašecký měsíčník / duben 2010

dávek a pohledávek, jejichž další
vymáhání je pro město ﬁnančně
nevýhodné. V roce 2008 a 2009
bylo zahájeno celkem 330 případů
soudních řízení, která se týkala pohledávek v oblasti místního poplatku za svoz komunálního odpadu,
uložených pokut MěP a komisí pro
projednávání přestupků, včetně
úhrad nákladů řízení. Na základě
stavu v řízení jednotlivých případů byl navržen odpis některých
pohledávek, kdy je další vymáhání
pro město ﬁnančně nevýhodné.
Dále byl navržen odpis pohledávek
z důvodů úmrtí dlužníků.
Na základě výběrového řízení
a na doporučení výběrové komise
schválila rada města uzavření dvou
smluv o dílo: na vypracování pro-

jektové dokumentace ve stupni
DSP (dokumentace ke stavebnímu
povolení) na stavbu „Nové Strašecí
– ul. Al. Jiráska“ se společností 4D
PROJEKT, s. r. o., Praha 6, za cenu díla celkem (včetně DPH) 178.800 Kč
a na vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP na stavbu „Nové Strašecí – cyklostezka,
cyklotrasa“ se společností SLADKÝ
& PARTNERS, s. r. o., Praha 6, za cenu
díla (včetně DPH) 156.000 Kč.
Rada města odsouhlasila kompenzaci nákladů nájemci nebytových prostor v domě č.p. 191
na Komenského náměstí za provedení stavebních úprav představujících výměnu 1 ks stávajícího okna
za sestavu okna a vstupních dveří
opravu vnitřních omítek, stropů

a podlah, provedení plynového
topení, výměnu vstupních dveří
z chodby, osazení mříží na okna
v celkové výši max. 195.810 Kč, proti nájemnému po dobu 4 let.
Rada města schválila příspěvek
3.000 Kč pro nadační fond Gaudeamus při Gymnáziu Cheb
na dějepisnou soutěž studentů
gymnázií a věcné dary knih „Pověsti a příběhy z Novostrašecka“ – 4 ks
a „ Novostrašecká kronika Václava
Preinheltra z let 1801-1834“ – 4 ks.
Soutěže se zúčastňují i studenti našeho gymnázia.
Rada města schválila pro invalidní
občany města „vozíčkáře“ vstupné
zdarma na všechny akce pořádané
městem a na všechny akce pořádané v NKC.
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91. zasedání rady města ze dne 22. února 2010
Rada města svým rozhodnutím potvrdila s jedinou změnou
na další tříleté funkční období
ve funkcích stávající členy správní
a dozorčí rady obecně prospěšné společnost Okresní pečovatelská služba Nové Strašecí, o. p. s.,
kterými jsou Jakub Kleindienst
(předseda správní rady), Václav

Horáček a JUDr. Jiří Tláskal (členové), Ing. Vilém Žák (předseda
dozorčí rady), Jitka Čížková a Olga
Šlégrová (členky). Paní Šlégrová
nahradila paní Rubličovou. Za výkon těchto funkcí nepřináleží žádná ﬁnanční odměna. Výkonným
orgánem společnosti je ředitelka
o. p. s., paní Drakslová.

ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY NOVÉ STRAŠECÍ
MUDr. Kateřina Doskočilová

NOVÁ KOLEKCE OBUVI
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.

Rada města projednala s chválila
pronájem pozemku č. 314/6 společnosti F. Kotek, s. r. o., Praha 3, jako
skladovou a manipulační plochu
u výrobny papírových obalů za nájemné 18.000 Kč/rok.
Rada města odsouhlasila uzavření
nájemní smlouvy s novým nájemcem bytu v domě č.p. 693 v Křivoklátské ulici, a to panu R. Hönigovi.
Rada města odsouhlasila dlouhodobý pronájem pozemku – části
PK 1139 o výměře cca 1.8450 ha
v průmyslové zóně SV společnosti
Auri, energy & properte, s. r. o., Nové Strašecí, na dobu 25 let za roční nájemné ve výši 500.000 Kč pro
účely výstavby fotovoltaické elektrárny a současně uložila tajemníkovi MěÚ ve spolupráci s OI MěÚ
připravit návrh nájemní smlouvy.
Nájemní vztah vznikne teprve uzavřením nájemní smlouvy, která bude předmětem dalšího projednání
radou města.
Rada města prominula dluh ve výši
2.500 Kč za bývalým klubem Falcon
Karate Klub Shotokan, představující
nedoplatek na službách souvisejí-

POLIKLINIKA NOVÉ STRAŠECÍ
cích s užíváním nebytových prostor
v hale BIOS za rok 2008 z důvodu
zaniknutí klubu. Naopak rada města neodsouhlasila prominutím
nájemného za sportoviště ve výši
18.000 Kč uplatněného pro zimní
fotbalový turnaj oddílem kopané TJ
Sokol Nové Strašecí a konstatovala,
že nelze uznat odůvodnění žádosti
o prominutí nájemného z důvodu
neinformovanosti pořadatelů turnaje o předmětné platbě nájemného, neboť dodatek k nájemní
smlouvě o úpravě nájemného byl
s TJ Sokol Nové Strašecí uzavřen již
v červnu 2009.
Muzeum Nové Strašecí pořádá
10. ročník velikonoční soutěže
„O nejkrásnější novostrašeckou kraslici“. V roce 2009 se této
soutěže zúčastnilo 54 jednotlivých soutěžících a 4 kolektivy
s 210 soutěžními velikonočními
kraslicemi. Soutěže se účastní děti
z Mateřských škol a Základní školy
z Nového Strašecí a blízkého okolí. Pro letošní soutěž rada města
rozhodla o poskytnutí příspěvku
ve výši 1.500 Kč.

né povolení ke spalování zemního
plynu vydá Krajský úřad Středočeského kraje po vyjádření obce,
na jejímž katastrálním území je
zdroj znečištění (rotační pec) umístěn. V konkrétním případě se lze
s určitostí domnívat, že zákonné
normy znečištění zkouška neprokázala, jinak by společnost ČLUZ,
a. s., nepokračovala ve schvalovacím řízení.
Po provedeném výběrovém řízení
a doporučení výběrové komise, rada
města odsouhlasila uzavření smlouvy o dílo na zpracování podkladů
pro podání žádosti o dotaci z OPŽP,
její administraci a projednání s příslušnými orgány projektu „Regenerace veřejné zeleně – Nové Strašecí“
se společností SAFE TREES, s. r. o.,

Rosice, za cenu díla (včetně DPH)
po zaokrouhlení 375.601 Kč.
Rada města svým rozhodnutím
upravila navýšením o 5 Kč vstupné
pro dospělé návštěvníky na rozhlednu Mackova hora v Novém
Strašecí na 20 Kč.
Rada města na svém minulém zasedání odsouhlasila usnesením pronájem pozemku pro fotovoltaickou
elektrárnu. Dne 5. 3. 2010 však byla
doručena nová žádost společnosti Auri, energy & property, s. r. o.,
o změnu podmínek nájmu odůvodněnou tím, že během posledních dvou týdnů došlo k zahlcení
kapacit výrobců technologií fotovoltaických elektráren (FVE) a tím
se stala plánovaná technologie pro
společnost nedostupnou. Majitelé

okolních pozemků vystupňovali
své podmínky na nerealizovatelné a banky a pojišťovny zpřísnily
podmínky tak, že nelze pro stavbu využít celou plochu pozemku,
ale pouze 12.000 m2. Rada města
vyhověla této žádosti a zrušila své
původní usnesení a novým schválila tento dlouhodobý pronájem
pozemku – části PK 1139 o výměře cca 1.8450 ha s tou změnou,
že nájemné se snižuje z původních
500 na 250.000 Kč ročně. Nájemní
smlouva bude uzavřena až po jejím
schválení radou města.
Rada města snížila nájemné za pronájem prostor v NKC Dětskému
domovu Nové Strašecí pro akci
„Expediční kamera“ o 50%.
JUDr. Jiří Tláskal, tajemník

Připomínáme, že úplné znění jednotlivých usnesení rady města a zápis ze zasedání zastupitelstva města jsou kromě
úřední desky úřadu k dispozici na webových stránkách města www.novestraseci.cz
Občané obce mohou též do usnesení rady města a zápisu ze zasedání zastupitelstva města
nahlížet v sekretariátu městského úřadu a pořizovat si z něj výpisy.
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Obvodní lékař
MUDr. Václav Češka
Po
12:00 – 18:00
Út – Pá 07:00 – 13:00
313 572 780

Kardiologická
ambulance

Oční
MUDr. Jana Rychmanová
Út a Čt 7:30 – 11:30
12:00 – 14:00
313 573 096

Zubní
MUDr. Stanislava Kozlíková
Po – Čt 07:45 – 12:15
Pá
09:00 – 12:00
313 574 516
MUDr. Pavla Blechová
Po
09:00 – 17:00
Út
09:00 – 13:00
Čt
09:00 – 17:00
313 573 030

MUDr. Petra Povolná
Po – Pá 08:00 – 12:00
12:30 – 15:30
313 511 816
www.cardiomed.cz
e-mail: cardiomed@cardiomed.cz

Zubní laboratoř

Chirurgie

Světluše Stehlíková
313 572 101

MUDr. Jana Mikešová
Po
08:00 - 12:00
MUDr. Oldřich Krönich
Čt
9:30 - 12:30
313 572 238

Orthopedie
MUDr. Lenka Moutelíková
St
07:30 - 12:00
313 572 238

Gynekologie

92. zasedání rady města ze dne 8. března 2010
Na programu jednání rady města
byl jako první bod městské granty pro tento rok. Tabulka přidělených grantů je otištěna v tomto
čísle měsíčníku. Ostatní granty,
a to jejich návrh pro jednotlivé oddíly TJ Sokol, projedná na nejbližším zasedání zastupitelstvo města. Příjemcem je totiž pouze jeden
subjekt, tělovýchovná jednota,
které je navržen celkový příspěvek
ve výši 246.000 Kč, jehož schválení již přesahuje kompetence rady
města.
Rada města udělila souhlas
ve smyslu ust. § 17 odst. 1 písm. e)
vyhl. č. 205/2009 Sb. se změnou
používaného paliva v rotační
peci pro pálení lupků na zemní
plyn společnosti ČLUZ, a. s. Koneč-

Poliklinika Nové Strašecí
Nové Strašecí
Čsl. armády č.p. 414

MUDr. Monika Rohlenová
Út
12:00 - 15:30
MUDr. Ivo Maroušek
Pá
08:00 - 14:00
313 572 238
MUDr. Jana Alberovská
Po
07:45 – 12:00
12:30 – 17:30
St
07:45 – 13:30
Pá
07:45 – 12:00
776 641 629

St
08:30 – 12:30
728 067 411

Neurologie
MUDr. Hana Boušková
Po
08:00 – 12:00
13:00 – 15:00
Út
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
St
08:00 – 12:00
13:00 – 15:00
Čt
08:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Pá
08:00 – 12:00
313 573 545

Ušní – nosní – krční

Endokrinologická, diabetologická a interní ordinace
MUDr. Markéta Voborská
Po
odběry
06:30 – 07:30
příprava
07:30 – 09:00
ordinace
09:00 – 16:00
Út
odběry
06:30 – 07:30
příprava
07:30 – 09:00
ordinace
09:00 – 16:00
St
odběry
06:30 – 07:30
příprava
07:30 – 09:00
ordinace
09:00 – 14:30
Čt
odběry
06:30 – 07:30
příprava
07:30 – 09:00
ordinace
09:00 – 17:00
Pá
odběry
06:30 – 07:30
313 572 225

Interní a nefrologická
ambulance

MUDr. Pavel Foitl
Po
08:30 – 10:30
Út
16:00 – 18:00
Čt
14:40 – 16:40
604 908 558

Psychiatrie
MUDr. Zdeňka Čechová
Út
08:00 – 16:00
604 273 492

Lékárna
PharmDr. Jarmila Chytrá
Po
08:00 – 18:00
Út
08:00 – 17:00
St
08:00 – 15:00
Čt
08:00 – 15:00
Pá
08:00 – 12:00
313 511 349

Kosmetika
Lenka Horáčková
Po – So dle objednávek
731 871 243

MUDr. Petr Syrovátka
Út
08:00 – 14:00
Pá
09:00 - 14:00

Masáže
Mgr. Tomáš Vonášek
Út
dle objednávek
773 557 751

Pedikúra a masáže
Eva Franková
Po
10:00 – 18:00
Út
08:00 – 13:00
Čt
15:00 – 18:00
Pá
08:00 – 13:00
603 535 234

Praktičtí lékaři pro děti
a dorost
Nové Strašecí, Zahradní 464
MUDr. Marcela Neustupová
Po
07:30 – 11:30
Út
07:30 – 10:00
kojenecká poradna
13:00 – 15:00
St
07:30 – 11:00
kojenecká poradna
13:00 – 15:00
Čt a Pá 07:30 – 11:30
313 572 744
MUDr. Petr Cibulka
Po
10:00 – 12:00
14:00 – 17:00
Út
07:30 – 10:00
kojenecká poradna
10:00 – 12:00
St
10:00 – 12:00
13:00 – 15:00
Čt
07:30 – 11:00
13:00 - 15:30
Pá
07:30 – 11:00
313 572 743
MUDr. Lucie Hamplová
Po
13:00 – 15:00 (pro zvané)
Pá
07:30 – 11:30
13:00 – 15:00 (pro zvané)
313 572 744

TBC a pneumologie
MUDr. Emilie Šupíková
Po
07:30 – 12:00
13:00 – 16:00
Út – Pá 07:30 – 13:00
721 127 083

Sonograﬁe (ultrazvuk)
MUDr. Václav Šupík
Út
13:45 – 15:45
Pá
13:15 – 15:15
607 646 823

Diabetologická ambulance
MUDr. Mojmír Konečný
St
odběry
06:00 – 07:15
ordinace
09:00 – 14:00
glykemické křivky
Po a Čt 07:00
313 512 053
Rehabilitace
Po – Čt 07:30 – 12:00
12:30 – 15:00
Pá
07:30 – 12:00
313 572 167

Gastroenterologie
MUDr. Blanka Sedláčková
Čt
8:30 – 12:00
313 517 176, 606 545 255
Novostrašecký měsíčník / duben 2010

Kožní
MUDr. Eva Bečková
Po
08:30 – 14:30

Rozbitá lampa u kostela
V minulém měsíčníku jsme vás informovali o ničení městské zeleně.
Tentokrát se obětí vandalství stala
lampa u kostela. Kryty světel a výbojky byly zničeny zatím neznámým pachatelem. Vandal použil
kusy střešní krytiny, kterou kryty výbojek rozbil. Pokud máte i k tomuto
případu nějaké informace, které by
mohly pomoci dopadnout pachatele, sdělte je na místní služebně
Městské policie v ulici Dukelská.
Děkujeme.
Ing. Jan Vitner, referent OI
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Rozpis kontejnerů pro velkoobjemový odpad VOK "2010"

1

"p.Trubka"
" Na Růžku"

Pecínov

Nové Strašecí - městské granty 2010

duben

květen

červen

červenec

srpen/září

říjen

listopad

2.4.

14.5.
-

18.6.

23.7.
-

27.8.

1.10.
-

5.11.

3
4

pondělí
úterý
čtvrtek

"Zahrádky"
Rudská

Šibeniční vrch

Fortna
Žižkovo nám.

5

Mšecké sídl.
ul. U Stadionu

6

Nádražní ul.

7

Křivoklátská ul.

8

ul A. Jiráska

9

Na Borech
Šibeniční vrch

Mackova hora

4

2.000,-

2.000,-

5

DDM Nové Strašecí

pomůcky pro baby kroužek

1.000,-

6

DDM Nové Strašecí

materiál pro modelářský
kroužek

7

DDM Nové Strašecí

podpora činnosti Klobouček

8

ZŠ a MŠ
Nové Strašecí

příspěvek na dopravu dětí
na třídenní výlet
pro MŠ na Kocourku

9

příspěvek na nákup skluzavky
MŠ na Kocourku

0,-

5.10.

ZŠ a MŠ
Nové Strašecí

10 ZŠ a MŠ Nové
Strašecí

Příspěvek na nákup keramické
hlíny a glazovacích barev MŠ
na Kocourku

0,-

11 ZŠ a MŠ
Nové Strašecí

družina, příspěvek - výtvarná

12 SDH Nové Strašecí

letní dětský tábor

13 SDH Nové Strašecí

činnost a vybavení mladých
hasičů

8.000,-

14 Český rybářský svaz
N. S.

sportovní akce pro děti a mládež "Novostrašecký pohár
2010"

5.000,-

15 Český rybářský svaz
N. S.

podpora práce s mládeží

16 Český rybářský svaz
N. S.

sportovní akce pro děti
a mládež " Zlatá udice 2010"

6.000,-

17 Pokorný Roman
fyzická osoba

Mistrovství světa a ČR ve
sportovním rybolovu 2010

5.000,-

18 Junák - svaz skautů
a skautek ČR

materiál pro celoroční činnost
+ dopravné na denní výlety

2.000,-

19 Junák - svaz skautů
a skautek ČR

Jarní a podzimní víkendovka

3.000,-

20 Junák - svaz skautů
a skautek ČR

provozní náklady a drobné
opravy klubovny

18.5.

24.6.
-

27.7.

30.8.
-

7.10.

horní část
dolní část

7.4.
-

18.5.

24.6.
-

27.7.

30.8.
-

7.10.

"U hřbitova"
"střed"

8.4.

2.9.

-

8.11.

8.4.

20.5.

22.6.

29.7.

2.9.

5.10.

"U lesíka"

9.4.
-

21.5.

25.6.
-

30.7.

3.9.
-

8.10.

12.11.
-

"Šrotiště"
"Rozhledna"

9.4.
-

21.5.

25.6.
-

30.7.

3.9.
-

8.10.

12.11.
-

vzdávání odpadů je nutno prokázat totožnost
a sdělit původ odpadů. Sběrný dvůr slouží i fyzickým a právnickým osobám podnikajícím
na území města pro odevzdání odpadů v omezeném množství za úplatu.
Případné dotazy nebo připomínky směřujte pověřeného pracovníka MPS Kladno - provozovna
Nové Strašecí - tel.: 313 572 611, 313 572 613

Granty podle skupin:
1) Mládež do 18 let
2) Akce se spoluúčastí města
3) Sociální a zdravotní oblast
4) TJ Sokol Nové Strašecí

Pecínovské posvícení - akce
pro děti

doplnění míčů košíková

4.10.

O využití poskytnutého grantového příspěvku je příjemce povinen
nejpozději do konce února 2011
předložit závěrečnou zprávu včetně vyúčtování.

Shrnutí :
požadovaná dotace:
schválený grantový příspěvek radou města:
doporučeno radou schválit zastupitelstvem města:

30 Přátelé
Pecínova o.s.

DDM Nové Strašecí

4.10.

v zásadách pro poskytování grantových příspěvků města.
MěÚ uzavře s žadateli o grant
smlouvu a následně bude poskytnut grantový příspěvek.

7.000,-

4

31.8.

notlivých případech (pro právnický
nebo fyzický subjekt). V případě
městských grantů 2010 převyšuje
tuto výši dotace grantový příspěvek
TJ Sokol Nové Strašecí (246.000 Kč).
Tento grantový příspěvek projedná
a bude schvalovat zastupitelstvo
města na svém nejbližším zasedání.
Rozpočet města je průběžně
naplňován během celého roku
a z důvodů potřeby ﬁnančních
prostředků na další plánované aktivity města, doporučila rada města
schválit úplné čerpání schválených
grantových příspěvků jednotlivými
subjekty k termínu od 1. 6. 2010.
V návrhu na rozdělení grantů byla
respektována kritéria zveřejněná

29 Dětský domov
Nové Strašecí

koncert Děti dětem

20.000,-

4.000,-

Městské granty 2010
Do městských grantů 2010 bylo
podáno 65 přihlášek. V rozpočtu
města je pro Příspěvky - granty (§
6409) na rok 2010 schválená částka 500.000 Kč. Jednotlivé subjekty
požadovaly dotaci celkem ve výši
1.228.150 Kč. Rada města projednala a doporučila grantový příspěvek města na rok 2010 ve výši
496.000 Kč. Grantové příspěvky
ve výši 250.000 Kč byly radou města schváleny v její kompetenci.
Konkrétní příspěvky jsou uvedeny
ve zveřejněných tabulkách.
Podle zákona o obcích č. 128/2000
Sb.,§ 85, odst. c, je zastupitelstvu
města vyhrazeno rozhodování o poskytování dotací nad 50.000 Kč v jed-

cestovatelský festival Expediční kamera

doplnění pomůcek ﬂorbal

26.7.

odpad (lednice, televize, PC), pneu apod. je
možné odevzdat ve "sběrném dvoře" v areálu
TS Nové Strašecí. Pro uložení vytříděných složek
komunálních odpadů slouží 30 sběrných separačních hnízd (sklo, papír, plast) nebo "sběrný
dvůr".
Sběrný dvůr je pro občany města zapojených
do systému sběru odpadů bezplatný. Při ode-

28 Dětský domov
Nové Strašecí

2.000,-

2.000,-

DDM Nové Strašecí

7.4.
-

Kontejnery budou přistavovány v dopoledních
hodinách a odváženy následující den po 7. hod.
Kontejnery přistavené v pátek budou odvezeny
v pondělí po 7. hod., kontejnery přistavené v úterý
budou odváženy ve čvrtek po 7. hod. ( vyjma úterý
6. 4. kontejner bude vyvezen ve středu 7. 4.)
Prosíme, nevhazujte do kontejnerů nebezpečné odpady. Nebezpečné odpady, elektro-

2.000,-

3

5.11.
-

pátek
10

Masopust 2010

2.000,-

21.6.

29.7.

27 SRPDŠ při ZUŠ

podpora činnosti - pomůcky

17.5.

20.5.

10.000,-

DDM Nové Strašecí

6.4.

22.6.

12. Strašecký dvorek

2

1.10.

31.8.

26 SRPDŠ při ZUŠ

3.000,-

27.8.
-

26.7.

18.000,-

NoStraDivadlo dětem 2010

23.7.

21.6.

mimoškolní sportovní aktivity
žáků - reprezentace školy

NoStraDivadlo

18.6.
-

17.5.

25 ZŠ a MŠ
Nové Strašecí

1
14.5.

6.4.

příspěvek na představení
divadla Mařeni a Pařeny při
Gymnáziu J. A. K.

Projekt

2.4.
-

1.228.150 Kč
250.000 Kč
246.000 Kč

161.000 Kč
36.000 Kč
53.000 Kč
246.000 Kč
PhDr. Jaroslav Hlína, CSc.

3.000,-

8.000,-

B) Akce se spoluúčastí města
č. Organizace

10.000,-

Projekt

schválená
částka

1

Duchoň Jiří
fyzická osoba

výstava fotograﬁí

2

NoStraDivadlo

Peřiny 2010

2.000,-

3

Horák Luboš
fyzická osoba

nohejbalový turnaj GoGo
Open

2.000,-

4

DDM + MSZ

Dětský den 2010

5

SRPDŠ při ZUŠ

60. výročí ZUŠ

5.000,-

6

Kinkal Miloslav
fyzická osoba

Stříbrná sobota v Pecínově

2.000,-

7

Čtyřlístek

koncert souboru Čtyřlístek

10.000,-

8

Muzeum T. G. M.

Adventní koncert

2.500,-

9

Muzeum T. G. M.

Den s Kelty

2.500,-

15.000,-

0,-

10.000,-

C) Sociální a zdravotní oblast

řešeno
přes správu
majetku
města

21 Junák - svaz skautů
a skautek ČR

obnova táborového vybavení
a doprava

10.000,-

22 Gengel Ivan
fyzická osoba

příspěvek na činnost - tenisová škola pro mládež

8.000,-

23 ZŠ a MŠ
Nové Strašecí

příspěvek na herní pomůcky
a houpadla - školní družina

Novostrašecký měsíčník / duben 2010

3.000,-

24 SRPDŠ při
gymnáziu

schválená
částka

č. Organizace

pátek
2

A) Mládež do 18 let

0,-

schválená
částka

č. Organizace

Projekt

1

Svaz zdravotně
postižených

podpora rekondičních,
relaxačních a sociálních
programů

2

Svaz zdravotně
postižených

příspěvek na kulturu

6.000,-

3

Klub důchodců

příspěvek na kulturní činnost

2.000,-

4

Domov seniorů N. S.

soutěž seniorů Superstar

4.000,-

5

Svaz diabetiků

příspěvek na rekondiční
pobyt

15.000,-

6

Baráčníci Černá Ves

příspěvek na kulturní akce

6.000,-

7

Čtyřlístek

koncert souboru Čtyřlístek

10.000,-

8

Muzeum T. G. M.

Adventní koncert

2.500,-

9

Muzeum T. G. M.

Den s Kelty

2.500,-

20.000,-

5
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Na řadě je jarní úklid města
Letošní zimní období bylo pro
všechna města a obce náročnější
díky schválenému „chodníkovému
zákonu“. Jak se se zimou v Novém
Strašecí vypořádaly Technické služby Nové Strašecí, s. r. o., jsem se zeptala jejich ředitele, pana Štefana
Podhorce.

občané odklízející sníh z chodníku
ho hrnuli na komunikaci, a vytvářeli
tím sněhové bariéry na silnici.
Zaznamenali jste nějaký úraz
na chodníku?
S městem jsme řešili tři případy.
Jednalo se o výrony a vymknutý
kotník.
I když se chodníky udržovaly, stalo
se, že voda vytékající z okapu svedeného na chodník zmrzla. Lokálně se tak tvořily klouzající ledové
plošky.
Odvážel se sníh z centra města?
Třikrát se sníh odvážel z náměstí.
Přijal jste na zimní období další
zaměstnance?
Nemusel jsem přijímat další zaměstnance, najal jsem brigádníky
z ﬁrem, které nemají přes zimu tolik
práce.

Jak byste zhodnotil letošní zimu?
Jak zimní údržbu ovlivnilo přijetí
„chodníkového zákona“?
Listopad byl klimaticky příznivější,
než tomu bylo v předešlých obdobích. Od prosince nastoupila
klasická zimu s abnormálně náročnými měsíci na zimní údržbu, lednem a únorem, březen už je opět
teplotně standardní. To, co jsme
v listopadu ušetřili, jsme na úklidu
sněhu proinvestovali v lednu, kdy
skoro každý den vyžadoval zásah.
I únor byl díky četnosti sněhových
srážek více náročný. Zimní údržba
si vyžádala přibližně o půl milionu
korun více než loňská zima. Letošní
zima byla náročnější jak po ﬁnanční
stránce, tak i nárůstem udržovaných
úseků, ke kterému došlo v rámci
„chodníkového zákona“. S ohledem
na to, že jsme šli do neznáma, si
myslím, že jsme se se zimní údržbou vypořádali relativně dobře.
Pomáhali občané s úklidem sněhu před svými nemovitostmi,
i když nemuseli?
Ano, někteří pomáhali a děkuji jim
za to. Většinou ti, občané, kteří uklízeli sníh dříve, uklízeli i nyní. Jednalo se skutečně o citelnou pomoc.
V některých případech však pomoc
byla spíše ke škodě, zejména když

6

Nenastala tedy situace, že by některá lokalita zahrnutá do zimního plánu údržby nebyla ošetřena?
V předepsaných časových lhůtách
k takové situaci nedošlo.
Jak se osvědčila nově zakoupená technika pro odklízení sněhu
z chodníků?
Upřímně řečeno, ručně bychom to
nezvládli. Tak prohrnuté chodníky,
jak byly pomocí techniky Holder,
by ručně nebyly a navíc by to bylo
bez mechanizace i více ﬁnančně
náročné.
Která ulice byla z hlediska údržby nejnáročnější?
Jungmannova ulice. Sníh ze širokých chodníků tvořil bariéru na silnici, k tomu navíc parkující automobily. Pro traktor s pluhem to byl
problém.
Co plánujete v letošním roce
ve městě a v jakém finančním
objemu? Půjdou všechny prostředky do opravy komunikací
po zimě, nebo se bude vysazovat zeleň, upravovat veřejná
prostranství, atd.
Nejprve provedeme jarní úklid.
Po dlouhé zimě zůstaly na komunikacích i veřejných prostranstvích zbytky posypového materiálu, mnoh-

dy i odpadky, takže se bude posypový materiál odstraňovat, budou
se zametat a mýt komunikace, čistit
kanalizační vpusti, kanálky atd.
Prostředky do oprav komunikací
půjdou, ale nebude jich mnoho. Co
se týče zeleně, z peněz, které mám
k dispozici, se nedá udělat vše najednou. Chtěl bych se do každé
lokality se zelení vracet v maximálním časovém rozpětí pěti let. Jsou
však místa, kde je nutný každoroční
zásah ve formě prořezávání. Takovým místem je náměstí, Nádražní
ulice. Letos bych chtěl upravit i park
u kaple sv. Isidora.
Osvědčil se systém parkovacích
automatů na náměstí a v přilehlém okolí?
Ano, určitě. I odstavné parkoviště
u sokolovny má svůj smysl a je využíváno. Nedávno vzešel požadavek
od občanů z „Texasu“ na umístění
parkovacího automatu k nezpoplatněným parkovacím místům
v Křivoklátském sídlišti. Je tam stále
plno, a když k někomu přijede návštěva, nemá auto kde zaparkovat.

Jaké poklady se dají najít v parkovacích automatech namísto
mincí?
Cokoliv od špendlíků, přes kancelářské svorky až k mincím cizí měny.
Kolik je ve městě celkem odpadkových košů a jak často se vyváží?
Košů je po městě rozmístěno asi
devadesát. Jsou rozděleny na vývoz třikrát, dvakrát a jednou týdně
a jednou měsíčně (Palouček, Lesopark na Šibeničním vrchu). Záleží na frekvenci dané lokality, třeba
na náměstí se vyváží koše třikrát
do týdne. V tomto ohledu musím
podotknout, že spousta občanů
a podnikatelů si plete koše na odpadky s popelnicí a vhazuje do nich
i objemnější odpad. Vývoz košů zajišťuje MPS.
Jak strašečký občan třídí odpad?
Množství vytříděného odpadu
stoupá, tak dobře.
Díky za čas věnovaný našemu rozhovoru
mč

Solná jeskyně Sen
Mšecké Žehrovice 150
Objednávky a případné dotazy
Vám rádi zodpovíme na tel. čísle: 608 065 866
E-mail: solnajeskyne-sen@seznam.cz

Rekonstrukce prostor rentgenového
pracoviště
Technické služby Nové Strašecí, s. r. o., provádí rekonstrukci prostor v poliklinice, ve kterých by
mělo být během několika týdnů
uvedeno do provozu digitalizované rentgenové pracoviště. Stavební úpravy spočívaly ve zhotovení
nových příček, vyrovnávala se nivelační stěrkou podlaha, pokládalo se nové lino, dělaly se sádrokartonové podhledy, na stěny se
nanášela barytová omítka, která

se používá jako stínící vrstva proti průniku ionizujícího záření a je
v zařízeních takovéhoto typu nezbytnou součástí. Instalovány byly
i nové dveře s olověnou vložkou,
konstrukčně řešené tak, aby nedocházelo k průniku rentgenového
záření. Momentálně se montují
nová okna a budou se provádět
dokončovací práce, uvedl ředitel
TS Štefan Podhorec.
mč

Městská kulturní zařízení
Nové Strašecí se sídlem v NKC
nabízí v předprodeji vstupenky:

Vstupenky

29. 4. 2010 od 19 hodin, sál NKC

Legendy

přicházejí

koncertní vystoupení
Yvetty Simonové a Milana Drobného
Vstupné v předprodeji 150 Kč, v den konání 200 Kč.
Předprodej v kanceláři MKZ, tel. 313 572 340

LEGENDY PŘICHÁZEJÍ
Yvetta Simonová a Milan Drobný
Uslyšíte nejznámější písně obou
interpretů a nejslavnější duety
Y. Simonové, které zpívala s M. Chladilem v nové úpravě. Pořad je doplněn vtipným vyprávěním o mužích,
ženách a životě vůbec.
Yvetta Simonová se narodila v Českém Brodě. Vystudovala obchodní
školu v Praze, soukromě pak hudební teorii a zpěv. Uměleckou dráhu začala jako operetní zpěvačka.
Od roku 1960 účinkovala s orchestrem Karla Vlacha. Nazpívala více jak
500 písní, mnohé se svým kolegou
M. Chladilem. K jejím nejznámějším sólovým písním patří Já jsem
zamilovaná, Romantická, Zhasněte
lampiony a k duetům s M. Chladilem O nás dvou, Sentimentální,
My dva a čas.
Milan Drobný se narodil v Praze, studoval konzervatoř a zpíval
(stejně jako Gott) v kavárně
ně Vltava.
Odtud se dostal do divadla
adla Semafor, kde přišly v roce 1967
jeho první hity. Koncem
em
60. let z divadla odešel, aby
by
se věnoval sólové drázee
zpěváka. Stal se exkluzivním zpěvákem Pragokoncertu. Úspěšný byl
i jako skladatel. V roce
1994 obdržel od ﬁrmy
Supraphon platinovou
Novostrašecký měsíčník / duben 2010

desku za 2 miliony prodaných nosičů. Zahrál si i v několika ﬁlmech
např. Hodinářova svatební cesta
korálovým mořem, Trhák. K jeho
nejznámějším hitům patří Písnička
pro kočku, Pojď se mnou na Boubín, Mendocino, Azurové ráno, Pláču, pláču sůl.
Tento vynikající zábavný pořad
máte možnost navštívit v Novém
Strašecí. Městská kulturní zařízení
ho pro Vás připravují na 29. dubna
od 19.00 hodin v sále NKC. Neváhejte, neboť nic netrvá věčně. Předprodej vstupenek v kanceláři MKZ
se sídlem v NKC, tel. 313 572 340.
Vstupné v předprodeji 150 Kč,
v den konání 200 Kč, vozíčkáři vstup
zdarma.
Iveta Dušková, vedoucí MKZ

POZVÁNKA
NA AKCE POŘÁDANÉ MKZ
V MĚSÍCI DUBNU
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
8. 4. Architektonické památky II – Stavební historie kostela
Narození Panny Marie s areálem fary, kaple na Rudě.
Ing. arch. Eva Volfová.
V 17.00 hodin ve velkém salonku NKC

NEJEN POHÁDKA NA NEDĚLI – O CHYTRÉ PRINCEZNĚ
11. 4. Pohádkový muzikál. Divadelní agentura Praha.
Sál NKC od 15.00 hodin.
Vstupné dospělí 45 Kč, děti 30 Kč

OPAKOVACÍ HODINA
16. 4. Pro absolventy tanečních kurzů spolu s tanečním mistrem p. Tenglerem.
Sál NKC od 19.00 hodin

PARTY SE SENIORKOU
21. 4. Taneční večer
se Seniorkou Jaroslava Slavíka.
Sál NKC od 17.00 hodin

LEGENDY PŘICHÁZEJÍ
29. 4. Yvetta Simonová a Milan Drobný.
Sál NKC od 19.00 hodin

ZÁPIS DO PODZIMNÍHO KURZU TANCE
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Od pondělí 19. 4. a dále pak v úřední dny
(pondělí 8 - 16, středa 8 – 16 hod.)
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KNIHOVNA A MUZEUM

Připravujeme na květen 2010
3. 5. Povídání o Balynce.
Divadelní představení od 10 hodin pro 1. – 3. tř.
ZŠ N. Strašecí

6. 5. Přednáška cyklu
Akademie volného času 5.
Ve velkém salonku NKC od 17 hodin

23. 5. Nejen pohádka na neděli.
Nešťastný šafářův dvoreček. Sál NKC od 15.00 hodin.

KINOKAVÁRNA – film DĚTI NOCI
Ofka nešla na vysokou školu
a vzdala se všech svých snů a plánů, měla-li kdy jaké. Místo toho
pracuje po nocích v karlínském
nonstopu. S bývalými spolužačkami zjevně zpřetrhala všechny
kontakty a přestala i kreslit, což jí
kdysi šlo. Co vlastně celé dny dělá,
neví asi ani ona sama. Oporou jí
byl přítel Míra v podání Jana Dolanského, se kterým se ale hned

Ofka - dívka, která uvízla někde mezi dětstvím a dospělostí - odmítá
převzít odpovědnost a přede všemi
problémy s křikem utíká. Ofka je
totiž chycená v začarovaném kruhu, který si zčásti sama vybudovala.
S odchodem záletného Míry má
šanci začít nanovo, ale trvá dlouho,
než jí to dojde.
Naprostá většina ﬁlmu se odehrává
v noci, kdy také Ofka skutečně „ži-

na začátku ﬁlmu rozejde, když se
ukáže, že jí podvádí s její nejlepší přítelkyní Martinou (Kristýna
Nováková). Od té chvíle jde s Ofkou všechno z kopce – problémy
v práci, s rodiči i s kamarádem Ubrem (Jirka Mádl) jí začínají přerůstat přes hlavu.
Na ﬁlmu zaujmou především
bravurní herecké výkony Marthy
Issové a Jirky Mádla v hlavních rolích, jakož i všech ostatních. Herci
nepřehrávají, zůstávají sympaticky
civilní a lze jim skutečně věřit úplně každé slovo. To je zčásti zásluha
i scénáře od Ireny Hejdové, který je
plný realistických dialogů, „jako ze
života“. Text, který dokonce vyhrál
cenu Sazky, nepřestává překvapovat svou autenticitou.

je“. Nálada je pochmurná, samotná
Ofka se většinu času mračí, pokud
zrovna nebrečí a úsměvy na její
tváři by se daly spočítat na prstech
jedné ruky. Šupácky vypadající Ubr
má působit především jako komická postava, což se mu daří, stejně
jako se Jirkovi Mádlovi daří vymanit
se ze škatulky trapného snowboarďáka.
Několik situací je velmi vtipných,
ale celkově se jedná o smutný ﬁlm.
Tuto atmosféru ještě podtrhuje
zručnou kamerou snímaný noční Karlín, který je přes den ještě
pochmurnější, než v noci a který
dodává příběhu pořádnou dávku
beznaděje.
Barbora Honzíková, DiS.
vedoucí muzea

26. 5. Party se Seniorkou
od 17 hodin, sál NKC

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

MŮJ RODNÝ KRAJ JE V SRDCI EVROPY

čtvrtek 8. dubna 2010

ARCHITEKTONICKÉ
PAMÁTKY II.
Stavební historie kostela Narození Panny
Marie s areálem fary, kaple na Rudě
Přednáší Ing. arch. Eva Volfová
začátek v 17.00 hodin ve velkém salonku NKC
vstupné 30 Kč

OZNÁMENÍ
Zápis do kurzu tance
a společenské výchovy
v Novém Strašecí,
který povede Martin Tengler
začne v pondělí
19. 4. od 8.00 hodin
v kanceláři MKZ.
Je potřebné se osobně dostavit,
znát jméno, adresu, rok narození
a telefon zájemce o kurz
a mít s sebou kurzovné 1500 Kč.
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Z nabídky nových knih
Romantika
Pilcher, Rosamunde – Letní
hlasy
MacKenzie, Sally – Nahý markýz

Čarodějnické

kouzlení
a zaříkávání

V dubnu si v knihovně zahrajeme se „šesťákama“ a „sedmákama“ na čarodějnice. Opět si přečteme něco z tradic a zvyků kolem čarodějnického
svátku, ale hlavně si vyrobíme amulety a talismany proti uhranutí, abychom byli všichni připraveni na tu kouzelnou Filipojakubskou noc.
Svátek čarodějnic, Filipojakubská nebo také Valpuržina noc je 30. dubna, kdy všechny čarodějnice odlétají na košťatech na svůj sněm. Je to
jedna z tajemných nocí, kdy prý mají temné síly větší moc než jindy.
Podle starobylých legend se tuto noc dají nalézt četné poklady, které
právě tuto noc opouštějí podzemí. Ten, kdo se vydá poklad hledat, musí být vyzbrojen ochranným předmětem – květem z kapradí, svěcenou
křídou, hostií nebo právě kouzelným amuletem.
Jitka Tomšů, vedoucí MěK

Novostrašecký měsíčník / duben 2010

Společenský román

Detektivky a thrillery

Janečková, Klára - Srdce v písku

Groffová, Lauren – Příšery
templetonské

Lanczová, Lenka – Pošeptej
po větru

Bell, Ted – Hawke (špionážní
román)

Bagshave, Louise – Vášeň

Dione, Karen – Bod mrazu

Cabotová, Meg – Úspěšná
smolařka ve velkoměstě

Berry, Steve – Třetí tajemství
Child, Lee – Zítra bude po všem

Skutečné příběhy

Grahamová, Caroline – Věrnost
až za hrob

Thomson, Mary Turner – Bigamista

Indridason, Arnaldur – Růže
smrti

Haase-Hindenberg, G. – Děvče
z města mrtvých

Harrisová, Lee – Vražda v den
sv. Valentýna

Fousek, Josef – Myšlenky nahlas

Schröder, Rainer – Bratrstvo
svatého grálu
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KNIHOVNA A MUZEUM

ŠKOLY, DĚTI A MLÁDEŽ

Měsíc knih a čtenářů
V měsíci březnu se již tradičně věnujeme dětem 3. tříd, zveme si je
do knihovny na společné čtení.
Letos bylo toto čtení věnováno jarním svátkům, dětem jsme přiblížily
tradice a zvyky z období Velikonoc.
Děti se dozvěděly, jak se jmenuje
šest postních nedělí a proč jim tak
říkáme, co je to pašijový týden, jaké
jsou velikonoční symboly, jak slaví
tyto svátky naše sousední země.

Podařilo se nám
Na závěr si pak děti vyrobily velikonoční dekorace, které si odnesly
domů.
Věřím, že se dětem toto povídání líbí, sice zde máme po jejich návštěvě
trochu tvůrčího nepořádku, ale děti
poznají knihovnu také z jiné stránky, a většinou i nečtenáři se k nám
po takovéto školní návštěvě vracejí
a stávají se pravidelnými čtenáři.
Jitka Tomšů, vedoucí MěK

Knihovna
informuje…
 V městské knihovně si můžete
pravidelně, každý pátek, vyzvednout
Sedmičku – týdeník pro kladenský
region (zajímavé čtení na víkend,
televizní program, křížovky i sudoku,
horoskopy).
 Máme hodné čtenářky – na naši výzvu
k vyzdobení knihovny zareagovaly
nejen děti, ale i naše dospělé čtenářky
– paní Jaruška Vaiglová a Jiřina
Holušová, které svými výrobky
zpříjemnily prostředí v knihovně –
DĚKUJEME!
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A jedeme na republiku!!!
Právě tento výkřik zněl libereckou
Tipsport arénou po vítězném boji
našich ﬂorbalistek se soupeřkami
z Dobrušky a Liberce.
Poté, co naše starší dívky zvítězily
v okresním i krajském kole Orion Florbal Cupu, odjely 25. února
do Liberce sehrát kvaliﬁkační zápasy pro republikové ﬁnále. Během
jednoho z tréninků před odjezdem
na republikové ﬁnále (v úterý 9. 3.)
jsem vyzpovídala děvčata i jejich
trenéra, Petra Chocholu. V úvodu
rozhovoru jsem přítomné hráčky
požádala, zda by samy popsaly průběh turnaje.
„Nejprve jsme nastoupily proti
favorizovanému
družstvu
z Dobrušky. Kvalitu soupeřek jsme
rozhodně vyvažovaly obrovskou
bojovností a právě ta byla nejspíš
důvodem toho, že první zápas nakonec skončil v poměru 2:2. Obě
dvě branky vstřelila zblízka Viktorie
Špičková.
Díky tomu bylo po úvodních dvou
odehraných zápasech (Liberec
- Dobruška 3:6) jasné, že pokud
chceme jet na republikové ﬁnále
do Kopřivnice, musíme druhý zápas vyhrát o čtyři branky. Skóre
rozhodujícího utkání proti libereckým otevřela v sedmé minutě
po ukázkové sólové akci Martina
Řepková. Ve druhé třetině přišly
branky hned dvě. O tu první se postarala tvrdou střelou z dálky Adéla Blechová a druhou si po chytré
rozehrávce připsala na konto naše
kapitánka Lenka Kalistová. Řadu
gólových akcí měly během utkání i soupeřky. Na jejich útoky však
za obranou čekala připravená naše brankářka Michaela Hortová,
která měla ten den skvělou formu
a svým bezchybným výkonem
udržela čisté konto. Další gól (postupový) padl po pěkné kombinaci opět z hole Adély Blechové.
Obrovský úspěch nakonec ještě
korunovala dvě minuty před koncem Martina Řepková po přihrávce Elišky Vosátkové.
Toto jasné vítězství nám zajistilo jízdenku na republikové ﬁnále, které
proběhne 15. - 17. 3. 2010 v Kopřivnici.“
Potom už následovaly jednotlivé
otázky. S tou první jsem se obrátila
na trenéra.
Novostrašecký měsíčník / duben 2010

ZŠ

Jak Vám bylo před rozhodujícím
zápasem proti Liberci?
Bylo mi ouvej. Vyhrát o čtyři branky
za cca 30 minut hrubého času se
silným soupeřem se mi zdálo téměř nemožné. Navíc už po těžkém
zápase s Dobruškou byla polovina
mančaftu jednonohá. Na druhou
stranu jsem věděl, že ženský udělají
pro postup maximum. Věřil jsem, že
to dokážou. A nezklamaly mě!
Kolikrát týdně se děvčata před
kvalifikací scházela na tréninku?
Třikrát týdně po dvou hodinách.
Přidal jste jim ještě další hodiny
těsně před samotným kopřivnickým finále?
To už se dost dobře nedalo z důvodů abnormálního vytížení všech
děvčat.
Další otázky už jsem položila přímo
hráčkám.
Máte mezi sebou někoho, kdo
vás dokáže vyhecovat?
Začne to vždycky Lenka Kalistová
- kapitánka. Ta nás probere, vyburcuje a v průběhu hry už se pak povzbuzujeme navzájem.
Kdo ,,organizuje“ hru? Kapitánka
přímo z hracího pole nebo trenér
z lavičky?
Záleží na konkrétní situaci, ale tu
možnost mají oba dva. Trenér to
má i z lavičky všechno perfektně
pod kontrolou. Neustále nás povzbuzuje a koriguje hru. Lenka dělá
vlastně totéž přímo z pole. Navíc
speciálně obranu si z branky diriguje golmanka.
Většina z vás není na florbalovém turnaji poprvé. Loňský rok
bohužel nepatřil mezi ty úspěšné. S jakými pocity jste nastupovaly do zápasů letos?
Loni to fakt nebylo ono…říkají trochu posmutněle děvčata a slovo
na chvíli přebírá Petr Chochola…
Z pohledu výsledku to loni byl jasný
propadák. Ovšem co se týče kvality
samotné hry – to je jiná. Tehdy jasně přestřílely všechny soupeře v základním kole, ale během postupového zápasu se k nim štěstí otočilo
zády. Prohrály 1:0 a tím pádem se
jelo domů… A hráčky pokračují…

Nahoře zleva: M. Hortová, B. Šípková, B. Černá, L. Kočová, T. Loudilová, E. Jandová, V. Špičková, A. Blechová, E. Vosátková, M. Šrolová
Dole zleva: L.Kalistová, T. Kindlová, E. Matějková, M. Řepková, L. Tydlitátová +
ležící: trenér Petr Chochola

Přesně proto jsme letos k těm prvním zápasům přistupovaly trochu
ustrašeně. Bály jsme se, abychom
hned něco nezkazily. Nejistota je
totiž potvora, která vám sváže nohy.
Ale dařilo se nám. Začaly jsme si víc
věřit a šly do soubojů s tím, že nemáme co ztratit, že už můžeme být
jedině lepší… A když mají ženský
při hře pohodu, tak jsou fantastický a ta hra má šťávu! přitakává Petr
Chochola.
A co Kopřivnice?
Tam jedeme vyhrát! Jasně, že už
samotný postup do kvaliﬁkace byl
pro nás velký úspěch. Ale díky těm
odehraným zápasům jsme zjistily,
že máme na to, abychom porazily
každého soupeře, i toho papírově
silnějšího. A to je úžasný pocit, obrovská vzpruha…A trenér jen do-

dal: „Jedeme se rvát (doslova!) o co
nejlepší výsledek!“
Už víte, kdo vám bude chtít republikové zlato vyfouknout?
Odkud přijedou soupeři?
Nastoupit by mělo celkem 6 družstev. Kromě nás by měl přijet ještě
tým z Kadaně, ze Žďáru nad Sázavou, z Uherského Brodu a Horšovského Týna. Plus ještě pořádající
kopřivnické ﬂorbalistky. Ty si to jistě
nenechají ujít.
Díky za rozhovor.
pt
foto archiv školy
(Republikové ﬁnále proběhlo bohužel
po dubnové uzávěrce. Přesto se nám
ještě podařilo zjistit, že děvčata skončila na 3. místě. Podrobnosti přineseme v dalším čísle NM.)

Akce DDM na duben

DDM

Velikonoční prázdniny:
1. 4. Svíčkárna Šestajovice
2. 4. Letiště Praha
14. 4. Školní kolo Mc Donalds cup
- turnaj pro žáky 2. - 5. tříd od 13.00 hodin
na hřišti na Kocourku, při nepříznivém počasí
v hale BIOS
30. 4. Rej čarodějnic
- od 13.30 hodin ve školní družině
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Turnaj ve vybíjené - Preventan cup

ZŠ

10. 2. 2010 byl připraven pro žáky
4. a 5. tříd turnaj ve vybíjené, nejlepší hráče si vybrala paní učitelka
I. Lažanová a 12. 3. 2010 se s nimi
a s paní učitelkou J. Jirkovskou
přihlásila na již 4. ročník turnaje
ve vybíjené - Preventan cup, kde
z 16 družstev škol okresu Rakovník obsadila novostrašecká škola
3. místo. BLAHOPŘEJEME!!!
Jitka Samšuková

Zrovna nějak takhle by se dal nazvat hudebně-pohádkový pořad,
který připravili a během měsíce
března nazkoušeli žáci ze 6.A. Pomáhaly jim paní učitelky V. Černá
a L. Spieglová. Základem programu se staly pohádky, které šesťáci napsali pro budoucí školáčky.
(Vy čtenáři je jednu po druhé najdete na stránkách Měsíčníku až
do prázdnin.) K nim vybrali ještě

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

LT Jesenice – cena 2200 Kč

25. 7. – 30. 7. 2010

LT Máchovo jezero
Staré Splavy – cena 2200 Kč

2. 8. – 6. 8. 2010

Léto novostrašeckých dětí
– cena 900 Kč

Vzpomínky nám zůstanou
Všechny, kteří budou letos maturovat, čeká těžký rok. Asi nejpříjemnější ze všech událostí, co člověk
prožívá jako maturant, je maturitní
ples. Ten náš byl 19. února 2010
v Kulturním domě DUO v Novém
Strašecí.
Nejdřív jsme se na něj vlastně moc
netěšili. Starosti s přípravami byly
velké a dohoda na všech detailech vypadala zpočátku nemožná.
Vybrat hudbu, dárek pro třídního,
barvu a popis šerpy nám zabralo
spoustu času a stálo i pár sporů.
Ale to byl vrchol ledovce. Přípravy
už vlastně běžely mnohem dřív.
Zajišťovala se propagace, výzdoba, shromažďovala se tombola.
Skupinky žáků obcházely s žádostí
o příspěvek obchody a ﬁrmy, kde
jim většinou darovali docela pěkné ceny. Aby byla tombola bohatší, drží se u nás ve škole tradice,
že každý žák – od prváků po ty
nejstarší – přinese nějakou drobnost.
Ráno před plesem jsme šli ještě
na tři hodiny do školy, ale upřímně to za moc nestálo a všichni už
jsme byli myšlenkami úplně někde jinde. Před polednem jsme
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„Pojďte s námi do pohádky…“

DDM

Dubnová pohádka pro prvňáčky
Milé děti,
v minulém čísle Měsíčníku jsem vám
slíbila, že než půjdete do školy, najdete v každém Měsíčníku jednu pohádku speciálně pro Vás. Vzpomínáte si?
Tu dubnovou napsala Míša Štěpařová ze 6.A. Pěkně se posaďte a poslouchejte…

SOU

ještě nacvičili nástupy a pak už
všichni spěchali domů, aby se připravili.
Slavnostní večer nastal v sedm
hodin. V sále se tísnily mraky lidí
– rodiče, babičky a dědové, holky
i skoro všichni zaměstnanci učiliště. Nejdřív se na sále vystřídaly tři
třetí ročníky učebních oborů a pak
přišla na řadu naše slavná 2. D –
osmnáct kluků a jedna slečna. Poprvé v historii. Je pravda, že jsme
na Zuzce mohli oči nechat. Moc jí
to slušelo. Nastoupili jsme ve dvou
řadách – uprostřed vedení školy
a náš třídní. Byl to zvláštní pocit.
Asi už ta maturita skutečně klepe
na dveře.
Dostali jsme šerpu, připili jsme si,
zasypal nás zlatý déšť, maminky zaslzely… A čas běžel – fotili jsme se,
tancovali jsme, pili jsme (samozřejmě s rozumem) a úžasně jsme se
bavili do noci. Proč jsme se vlastně
nejdřív netěšili?
Jestli letos někdo neudělá maturitu,
bude mít tu výhodu, že zažije další
krásný maturitní ples.
Michal Sunkovský a Tomáš Dvořák
2. D, SOU Nové Strašecí
(foto z plesu na obálce NM)

O ztracené pastelce
Když Maruška začala chodit do první třídy, koupila jí maminka nové
pastelky. To vám byly barvičky!
Pastelky ležely seřazené v penálu,
krásně ořezané a Maruška jimi kreslila ty nejkrásnější obrázky. Jednou
po skončení vyučování pospíchala
Maruška domů. Naházela tužky
a pera do penálu, hodila věci do aktovky a už byla pryč.
Na lavici zůstala ležet zapomenutá pastelka. Byla celá polámaná
a smutně čekala, kdy se pro ni Maruška vrátí. Ale nikdo nepřicházel.
Maruška už dávno na ztracenou

Karneval pro ŠD
24. 2. 2010 se asi 60 dětí školní družiny v různých maskách sešlo v sále
na Kocourku. Děti tančily, soutěžily

ZŠ

několik pohádkových písniček,
dohodli se na průvodním slovu
s Kájou Sváškovou ze 7.A a veselý
program byl na světě. V pondělí
29. 3. ho předvedli našim letošním
prvňáčkům a den na to i dětem ze
druhých tříd. Herci i malí posluchači si na závěr společně zazpívali známou písničku Není nutno
z dílny známé autorské dvojice
Z. Svěrák – J. Uhlíř.

ZŠ

pastelku zapomněla. A pastelce to
bylo moc a moc líto. Nakonec si
v duchu řekla: „Počkej, Maruško, já
tě vytrestám!“ Schovala se do lavice
a čekala.
Druhý den při výtvarné výchově
chtěla Maruška zase malovat jeden
ze svých krásných obrázků, ale co
to? Jedna pastelka chybí! A zrovna
ta nejkrásnější – červená!
„Všechny děti budou mít své výkresy na nástěnce, jen ten můj tam
nebude, protože mi chybí červená
pastelka,“ pomyslela si Maruška.
Začala ji tedy hledat všude možně.
Nakonec pastelku našla schovanou
v lavici. Rychle ji sebrala, ořezala
hezky do špičky a uložila ji pečlivě
do penálu k těm ostatním. Když
na konci hodiny výkres dokončila, paní učitelka ho vyvěsila mezi
ostatní práce na nástěnce.
A Maruška? Ta se od té chvíle pečlivě stará o všechny své věci a ve škole už nic nezapomíná.

DDM

a jako na každém bále byla i tombola, kde každý něco vyhrál.
Jitka Samšuková

SOU

Poděkování
19. února 2010 pořádalo SOU Nové Strašecí svůj
36. reprezentační a 15. maturitní ples.
Všichni budoucí absolventi a maturanti, kteří se svého plesu
zúčastnili, děkují touto cestou paní vychovatelce
Haně Vokounové, která byla jako již kolikátý rok hlavní
organizátorkou plesu. Poděkování za pomoc a vstřícný přístup
patří i paní Ivetě Duškové z MKZ a všem, kteří se na přípravě
a organizaci plesu podíleli.
Žáci SOU zároveň děkují všem sponzorům, kteří svými dárky
pomohli naplnit tradiční tombolu, která byla nedílnou
součástí plesu.
Žáci SOU Nové Strašecí

60. výročí Základní umělecké školy
v Novém Strašecí

Naše sportovní úspěchy
Sportovci ze SOU Nové Strašecí se
mohou pochlubit dalším ze svých
úspěchů. Ve středu 3. března 2010 se
v doprovodu učitele tělesné výchovy
p. Klevety zúčastnili Okresního kola
v sálové kopané SŠ v Rakovníku. Mezi
8 středními školami z okresu Rakovník
dokázali vybojovat krásné 3. místo.
Před naše fotbalisty postoupili pouze
zástupci MOA Rakovník a ISŠ Rakovník. Zástupci SOU Nové Strašecí kopali v sestavě: Jarda Grill, Jakub Dör-

SOU

ﬂer, Václav Mutínský, Jaroslav Kohout,
David Mareda, Jan Boháč, Martin Řezanka, Martin Prokop, Filip Pokorný,
Libor Landeska a Jan Duchoň. Nejlepším střelcem turnaje se stal Filip
Pokorný, žák 2. ročníku našeho učiliště, který soupeřům „nasázel“ celkem
5 branek.
Všem zúčastněným gratulujeme
a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Ing. Ivana Veselá

Akce pro ZŠ na duben
7. 4. Matematická olympiáda Z6
8 (okr. kolo, pro žáky 6. – 8. roč.) – Rakovník
7. 4. Rakovnická laťka – Rakovník
13. 4. Soutěž v aerobiku – Klub DDM Rakovník
13. a 28. 4. Biologická olympiáda
(pro 2. stupeň ZŠ) – Klub DDM Rakovník
15. 4. Malá kopaná – Rakovník

Novostrašecký měsíčník / duben 2010

ZŠ

Bylo prozíravé od našich předchůdců, že měli odvahu v roce 1950
založit v tomto malém městě hudební školu. Tím učinili mnoho pro
vzdělání svého občanstva a pro
rozvoj kulturního života ve městě
i okolí.
Hudební škola vznikla jako pobočka Městské hudební školy v Rakovníku, jejímž ředitelem byl Zdeněk
Tomáš. Vyučovalo se v budově literní školy ve dvou místnostech. V době vzniku bylo přihlášeno kolem
90 žáků převážně na housle a klavír
V roce 1953 se škola osamostatnila
a jejím ředitelem byl jmenován Jaroslav Brabec, který v ní působil až
do roku 1973. V roce 1956 získala
škola vlastní budovu – bývalý hotel
Benda na náměstí. Ze starých a nevyhovujících prostor se v květnu
1960 přestěhovala do budovy bývalého okresního soudu a radnice,
kde sídlí dodnes.
V roce 1964 přišel do školy pan František Zázvorka. Já osobně na něj
vzpomínám jako na laskavého a citlivého učitele, který děti dokázal
okouzlit a ovlivnit láskou k hudbě
na celý život. Stále si této výjimečné
osobnosti nesmírně vážím a jsem
přesvědčena, že podobné pocity
musí mít i většina těch, kteří se jako
děti s tímto výjimečným pedagogem setkali. Pan František Zázvorka
se v roce 1973 stal ředitelem a školu opustil po dvaceti třech letech,
kdy ho v roce 1987 vystřídala
PaedDr. Drahoslava Pittnerová.

ZUŠ

Díky její energičnosti a kreativitě se
podařilo školu zviditelnit kulturními
akcemi, které bezesporu přesáhly
hranice regionu. Za všechny připomínám Peřiny, Bubu stock nebo
celostátní kolo literárně dramatické soutěže. Ze školy odešla v roce
1998.
Od ledna 1999 je ředitelkou školy Mgr. Jiřina Kinkalová. Škola se
rozšířila do budovy bývalé Tesly.
Vznikly ateliéry a fotokomora pro
výtvarný obor, nový taneční sál
a také koncertní a divadelní prostor – Modrý sál. Vyučují se zde
všechny čtyři obory (k hudebnímu
přibyl v roce 1967 obor výtvarný,
v roce 1987 obor literárně dramatický a o rok později obor taneční).
V letošním roce školu navštěvuje
501 žáků, vyučuje zde 22 učitelů
a zázemí vytváří 3 provozní zaměstnanci. Každým rokem škola
připravuje na devadesát akcí pro
veřejnost. K největším patří Strašecký dvorek, Masopust, Štědrovečerní Česká mše půlnoční, koncerty žáků i učitelů, taneční i divadelní
vystoupení.
V základní umělecké škole učíme
děti sebekázni, slušnosti a respektu, snažíme se otvírat jim cestu
do uměleckých oborů, probouzet
v nich potřebu poznávat a setkávat
se s uměním, vedeme je k pochopení, jak důležitou úlohu má kultura
v našich životech. Děkujeme všem,
kteří nám v tom pomáhají.
Mgr. Jiřina Kinkalová
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Hvězdy a hvězdičky

ZŠ

Kolik je to tedy přibližně let?
Když to spočítám dohromady,
i s Prahou, tak šest let.
Letos jsi v soutěži měla prozaický text, minule myslím báseň.
Jakou formu máš raději?
Mám ráda obojí. Nedá se říct, že
bych k některé z nich tíhla víc. Záleží na myšlence, na obsahu.
Slyšela jsem, že už máš za sebou
i zkušenost před kamerou…Povíš nám o tom?
Když jsem chodila do páté třídy,
objevila se ve škole nějaká paní ze
soukromé castingové agentury
a hledala zájemce o dětské a mládežnické role v televizních seriálech. Tehdy jsem se spíš ze zvědavosti přihlásila do skupiny pro seriál
Ulice. Podařilo se mi zaujmout a postupně jsem se dostala až do skupiny sedmi nejlepších.
Drobná, nenápadná blondýnka
i dračice, kterou na školní chodbě
těžko přehlédnete…dívka, která
dokáže vdechnout duši prozaickému textu či básni … temperamentní slečna, která hravě zvládne
aerobik ve svižném tempu … to je
Karolína Svášková, žákyně sedmého ročníku naší školy. Kromě
odborné poroty ji letos vybrali i posluchači – její podání vybraného
textu při recitační soutěži je zaujalo
nejvíce a dali jí svůj hlas v divácké
soutěži. Protože to není poprvé,
co se zúčastnila recitační soutěže,
a navíc ji mnozí z vás znají i z mnoha školních představení, požádala
jsem ji o rozhovor.
Jak se dívka tvého věku dostala
k recitaci a dramatickému kroužku vůbec?
Dřív jsme bydleli Praze a tam jsem
odpoledne chodila do školní družiny. Její součástí byly i různé kroužky. Jedním z nich byl i aerobik,
vlastně spíš skupina roztleskávaček. Společně s vedoucí jsme daly
dohromady program s názvem
Pomáda. Po jeho předvedení mě
paní družinářka moc chválila, že
prý jsem skvěle tancovala i hrála.
Potom jsme se přestěhovali sem
do Strašecí a tady jsem se místo na aerobik přihlásila rovnou
do Dramaťáčku, který vede pí. uč.
Magda Pelcová.
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…oblíbený seriál (otázka myslím
téměř zbytečná)
Jednoznačně Ulice.
…film, který tě zaujal
Filmy zrovna moc nesleduju, ale
nejspíš Moderní Popelka.
…herecký vzor
Tereza Brodská. Setkala jsem se s ní
během kamerových zkoušek při
tom castingu a byla úžasná. Připadá mi přirozená, pohodová, prostě

Rakovnický slavíček
3. 3. 2010 proběhl v Rakovníku
15. ročník soutěže ve zpěvu Rakovnický slavíček. Z mateřské školy
Lesík se na 2. místě umístila Helenka Mikešová a z MŠ Zahradní
se na 4. místě umístila Deniska
Hladovská a Eliška Hegrová, které

taková normální … nevím, jak to
jinak říct.
…zajímavá, oblíbená knížka
Takhle nahonem…určitě nějaký
příběh ze života. Už vím – Dětská
nevěsta od Ally Nodjoud a potom
Sabatina od Sabatiny James. Obě
jsem si přála najít pod stromečkem
a splnilo se mi to.
Díky za rozhovor, Karolíno, a držíme
ti palce.
Pavla Tondrová

ZŠ

při zpívání doprovázela na klavír
paní učitelka M. Nodlová. Ze ZŠ si
zazpívala duo Anička Schejbalová
se Zuzankou Novotnou, děvčata
spojila zpěv i s tancem a obsadila
2. místo.
Jitka Samšuková

Od paní učitelky M. Pelcové vím,
že by sis chtěla vyzkoušet přijímací zkoušky na herectví. Je to
pravda?
No, pro mě to byl spíš tajný sen.
Vážněji jsem o tom začala uvažovat
až díky dědovi. Byl nadšený mým
úspěchem v tom castingu. Vlastně
to byl on, kdo mě přivedl k myšlence zkusit zkoušky na DAMU.
Všichni, kdo tě znají, ti určitě
fandí. Zkus si představit, že by to
vyšlo, vystudovala bys a chystala
se objevovat „prkna, která znamenají svět“. Lákalo by tě právě
divadlo, nebo spíš televizní tvorba?
Momentálně spíš ta televize. Hodně mě přitahuje právě seriál Ulice.

MŠMT České republiky vyhlašuje každým rokem soutěž pro ZUŠ
ve hře na hudební nástroje. V letošním roce byla vypsána kategorie
komorní hry s převahou dechových
nástrojů. Dagmar Pavlíková připravila pro soutěž hned dvě komorní
hudební tělesa – trio zobcových
ﬂéten a soubor zobcových ﬂéten.
Svůj repertoár obě uskupení představila už v oblastním kole v ZUŠ
Rakovník, které proběhlo v únoru.
Krajské kolo uspořádala ZUŠ Čelákovice ve dnech 3. a 4. 3. 2010. Trio
zobcových ﬂéten ve složení Tereza Doubravská, Anna Babíčková
a Adéla Stříteská soutěžilo v kategorii I/a a předneslo 4 tance starých
mistrů – 2 od anonymních autorů
a 2 napsal G. Gastoldi. Odbornou
porotu složenou z koncertních
umělců a zkušených pedagogů zaujalo trio natolik, že získalo v silně
obsazené kategorii 1. místo.
Soubor zobcových ﬂéten si vybral
netradičně zpracovanou a rytmicky
velmi náročnou skladbu současného autora Mathiase Mauteho Oskar
a jeho Skvělé koaly jedou na turné.
Autor propojil jednotlivé hudební

Helenka Mikešová

Deniska Hladovská a Eliška Hegrová

Anička Schejbalová a Zuzanka Novotná

Okresní kolo soutěže ZUŠ v sólovém přednesu pořádala ve čtvrtek
11. 3. Základní umělecká škola v Novém Strašecí. Během odpoledne si
žáci literárně dramatického oboru
ZUŠ spolu s odbornou porotou složenou z pedagogů tohoto oboru
v ZUŠ Rakovník a v ZUŠ v Novém
Strašecí poslechli více než dvě desítky přednesových textů. Témata
přednesu se lišila, spolu s recitátory
jsme se mohli proletět balónem,
stolovat s rytíři, zúčastnit se manželské rozepře, nebo se například
podívat do tajemné země Narnie.
Slyšeli jsme divadelní monology,
úryvky knížek i poezii.
Soutěž základních uměleckých
škol je speciﬁcká v tom, že se koná
jednou za šest let. Málokterému
žáku se tedy podaří účastnit se této
soutěže více než jednou v průběhu studia literárně dramatického
Novostrašecký měsíčník / duben 2010

ZUŠ

ZUŠ

Základní umělecká škola oslaví
60. narozeniny

části mluveným slovem, které na míru souboru přepracovala Iva Dvořáková. Děj je jednoduchý – Oskar má
právě zkoušku své kapely Skvělé
koaly a právě za ním na návštěvu
přijede dívka Lisa z Austrálie. Skvělé
koaly Lise přehrávají své skladby a ta
se s nimi blíže seznamuje. Přiveze
Skvělým koalám dárky, ale nezvolí je
právě vhodně. Rozpačité ticho nad
dárky překlene společná závěrečná
skladba a Lisa se těší na skutečné
vystoupení Oskara a Skvělých koal.
Jako Oskar se představil Jonáš Vidra,
Skvělé koaly hrály ve složení Klára
Hlaváčková, Kateřina Irová, Eliška
Horáková, Eliška Dlabačová, Eliška
Vosátková, Kateřina Hanzlíková. Lisu
si zahrála žákyně LDO ZUŠ Kateřina
Barochová. Soubor získal čestné
uznání I. stupně v kategorii III./c
a Cenu poroty za netradiční ztvárnění soudobé hudby.
Chceme tímto krátkým článkem
poblahopřát našim ﬂétnistům
k cennému úspěchu a poděkovat
paní učitelce Dagmar Pavlíkové
za přípravu obou hudebních těles
na soutěž ZUŠ.
vedení ZUŠ

Nejlepší recitátoři okresu
se sešli ve Strašecí

Proč právě on?
Možná už kvůli té zkušenosti z kamerových zkoušek. A navíc tenhle
seriál sleduju pravidelně a moc se
mi líbí. Není to žádná velká romantika jako cizí telenovely. Příběhy
z Ulice se dost podobají normálnímu životu obyčejných lidí – to mě
k němu táhne.
A na závěr nám prozraď…
…který přednášený text se ti
vryl do paměti
Nevzpomenu si na autora, ale jmenoval se Ozvěna.

Žáci Dagmar Pavlíkové úspěšně
reprezentovali ZUŠ na krajské soutěži

ZUŠ

oboru v ZUŠ. Účast v této soutěži
je tedy sama o sobě výjimečná. Atmosféra soutěže byla snad právě
pro tuto výjimečnost velmi sváteční a přátelská, otevřená novým
nápadům a debatě o přednesu
a recitaci. Z okresního kola soutěže se postupuje do krajského kola
(koná se 13. 4. v Pečkách u Kolína),
nejlepší recitátoři potom postupují do celostátního kola v Uherském
Hradišti.
V okresním kole uspěli a do kraje
postupují za ZUŠ v Novém Strašecí
Kateřina Barochová a za ZUŠ v Rakovníku Kristýna Jelínková, Ráchel
Dudková, Tomáš Hubáček, Kateřina
Elznicová, Barbora Svobodová, Viktorie Zimmermannová, Valentýna
Koutníková, Matěj Nedvěd, Petr
Kholl a Magdalena Pidrmanová. Budeme držet palce.
Martina Tothová

V pátek 11. června 2010 zveme všechny bývalé i současné žáky,
učitele, zaměstnance a přátele školy na oslavu šedesátých narozenin naší školy. Připravujeme slavnostní koncert, prohlídky s humorným výkladem, výstavu fotograﬁí, dokumentů a školních časosběrů.
Zároveň se obracíme na všechny, kdo by nám mohli laskavě zapůjčit
fotograﬁe, listiny nebo předměty, které se k hudební škole, lidové škole umění nebo základní umělecké škole vztahují (informace
na tel. 313 572 441, e-mail zusnovstra@iol.cz, zusbubu.webpark.cz).
Ve čtvrtek 10. června vás také zveme na koncert kapel spřátelených
"ZUŠek" z Ostrova nad Ohří, Slaného a Buštěhradu, které nám k narozeninám přijedou zahrát.
Mgr. Jiřina Kinkalová, ředitelka ZUŠ

Čtvrťáci říkají:
„Potřebovali jsme relax …“
A toho se nám také dostalo. V pátek
26. února jsme si my, studenti IV. B
Gymnázia v Novém Strašecí, připili
z kokosových pohárů. Zdárně jsme
tak dospěli až do bodu těsně před
„zkouškou z dospělosti“, a proto
bylo třeba řádně vše oslavit. Stalo
se tak na našem maturitním plese
pořádaném v Novostrašeckém kulturním centru.
Jistě leckoho napadne, proč jsme si
připíjeli právě z kokosů. Na to je lehká odpověď – celý ples se nesl v duchu havajské noci. Tomuto tématu
byla podřízena výzdoba, slavnostní
přípitek i půlnoční překvapení.
Tento večer ale nebyl jenom pro
nás. Byl věnován i našim učitelům
a rodičům. Jsme jako jejich vysvědčení a odvažujeme se tvrdit, že
v našem případě prospěli s vyznamenáním.
Je nám potěšením říci, že se celý
večer obešel bez problémů i nepříjemných faux pas a odezva z řad
návštěvníků dalece přesáhla naše
očekávání. Nic z toho by ale neby-

Gymnázium

lo možné bez velikého úsilí našich
spolužáků, kteří zařídili veškeré nezbytné formality, kteří se postarali
o výzdobu, kteří zajistili nádherná
vystoupení tanečníků, zkrátka těch,
kteří do celého projektu dali svůj
klidný spánek, i těch, kteří koordinovali ostatní v jejich nadšení či
nechuti.
Velice tímto musíme poděkovat
nejlepšímu moderátorovi večera,
jakého jsme si jen mohli přát, Janu
Lukařskému. Jeho řečnické schopnosti jsou perfektní a díky němu
náš večer získal body navíc.
Potlesk si také zaslouží tanečníci,
kteří nám předvedli své umění,
jmenovitě dívky ze sdružení Klobouček, taneční páry z Harmonia
Kladno a tanečníci z R. W. A. Dance
Company.
Večer už je za námi a srdečně litujeme všechny, kteří na něm s námi
nemohli být.
Michaela Krausová,
Nikola Jurgovská, 4.B
Gymnázium J. A. Komenského
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V rytmu kvapíku
Zvoní. Pokolikáté už od předloňského září, kdy jsem po osmadvaceti letech opět stoupal po schodišti, které
mi jako žákovi gymnázia vždy připadalo tak široké. Zvoní, na chodbách
nezvyklé a trochu smutné ticho. Jak
by ne, páteční odpoledne konečně
zalité jarním sluncem láká ven.
Ředitelna. Podvědomě cítím energii a sílu malé místnůstky, kterou
sdílím se svým zástupcem. Pro nás
žáky posvátné místo, kterému bylo
radno raději se vyhnout. Prostory,
ve kterých se od dob mých studií
téměř nic nezměnilo, jsou plné historie a událostí. A osobností, až se
tají dech. Nelze necítit pokoru, úctu
a zodpovědnost.
Před očima se míhají střípky událostí posledních měsíců. Ne, nebyl
to jednoduchý rok. Nejrychlejších
dvanáct měsíců v životě. Že bylo
třeba vytvořit a rozjet náš školní vzdělávací program, reagovat
na změněná pravidla přijímacího
řízení nebo se připravit na nový
model maturitní zkoušky? A sou-

Gymnázium

časně za chodu zvládnout vnější
i vnitřní rekonstrukci školy a hlavně
zajistit potřebné ﬁnance. Vybavit
třídy novou moderní didaktickou
technikou, ale před tím vymalovat
celou školu snad více než po třiceti
letech, seškrábat, vyštukovat. Ano,
hodně závažné změny. A všechny
mé kolegyně a kolegy stály spoustu sil a práce.
Neměl bych zapomenout zmínit
i spoustu nových i tradičních aktivit – rozšíření výuky cizích jazyků
o francouzštinu, adaptační kurs
pro naše prváčky, lyžařský výcvik
v Alpách, kurzy obsluhy počítačů pro veřejnost, školní divadlo
a Čtyřlístek, školní kapelu a úspěchy v olympiádách, znalostních
a sportovních soutěžích, mediální
a cykloturistický kurs, připravovaný zájezd do Anglie… Výčet by byl
hodně dlouhý a nerad bych něco
opomenul. Každý člen sboru přispěl svou měrou ke splnění náročných úkolů. Na prvním místě však
pořád zůstává to hlavní, pro co tu

jsme – kvalitně učit a vychovávat.
Nebo spíš vychovávat a učit?
Rok plný práce a starostí, ale radostí
bylo určitě víc. Těžko vybrat nebo
určit pořadí. Rozhodně na první
místo výčtu patří celý pedagogický
sbor, orchestr, který i v nových podmínkách rozhodně nehrál falešně.
Čekají nás však další „skladby“, vysvětlování, názorové střety, za něž
jsem rád, protože vždy jde o studenty, o školu.
A první místo obsadili i naši studenti.
Ne, nejsou to všichni jen vědomostí chtiví andílci, kteří dodržují školní

řád. Ale byli jsme jiní? Tváří v tvář
desítkám párů očí zažíváte ve třídě
jednou perné, jindy veselé, vždy
však jedinečné okamžiky. Prý se mezi studenty pomaleji stárne. Myslím,
že ano, pokud člověk dokáže a chce
naslouchat. A co je vlastně posláním
školy? Co zbude, až žáci zapomenou
mnohé z toho, co se naučili mimo
obor svého dalšího zájmu? Napovídá mně sám Komenský: „Vzdělání je
to, co člověku zůstane, když zapomněl, co se naučil.“
Mgr. Richard Spiegl,
ředitel gymnázia

Máme ve třídě klokana
Na jednu úterní hodinu chemie
přišla naše třídní profesorka Šárka
Preissová s návrhem adoptovat zvíře z pražské ZOO. Za chvíli už jsme se
dívali na internetové stránky a vybírali jsme, které zvíře do tří tisíc korun
bude to naše. Lva i krokodýla jsme
kvůli svému omezenému rozpočtu

Gymnázium

zavrhli. Pak padl návrh, že můžeme
adoptovat tři šváby, papouška, nebo
tučňáka. Vyhrál Klokan Bennettův.
Teď už jen čekáme na adopční listinu a v dubnu se do ZOO pojedeme
na našeho klokana podívat.
Lucie Příbková, 2.B
Gymnázium J. A. Komenského

Podařilo se nám …

Rakovnický skřivánek 2010
Ve středu 17. února se do rakovnického Klubu DDM sjeli zpěváci z celého okresu. Jedinou podmínkou
této soutěže, která vrcholí v Karlových Varech, je předvedení lidové
písničky. Ani letos mezi účastníky nechyběli strašečtí zpěváci.
Okresního kola se zúčastnili žáci
z 1. i 2. stupně naší školy. Škoda, že
nemohli vyhrát všichni. Ale to by
vlastně nebyla soutěž. Nejúspěšnější z našich zástupců byla nakonec Anna Babíčková, která obsadila
3. místo v kategorii starších žáků
mezi „neprofesionály“.
Rakovnický slavíček
Necelý měsíc po Rakovnickém skřivánkovi pořádá rakovnický dům dětí a mládeže další pěveckou soutěž,
tentokrát již nepostupovou. Jméno
jí propůjčil další známý opeřený
pěvec - slavík. S jakoukoliv písní se
mohou přihlásit děti od mateřských
škol až po žáky čtvrtého ročníku
základní školy. Kromě jednotlivců
mohou přijet i pěvecká dua či tria.
Letos se na soutěž samy připravily
a do Rakovníka jely jako duo zazpívat dívky ze 4.C – Anna Schejbalová
a Zuzana Novotná píseň, která ještě
nedávno zněla v televizi i v rádiu
– Příběh nekončí. Porotu výkon
Aničky a Zuzky zaujal natolik, že jim
udělila 2. místo.
Recitační soutěž
Již poněkolikáté se v příjemné atmosféře Modrého sálu Základní
umělecké školy v Novém Strašecí
konalo školní kolo recitační soutěže. Řekněme si to upřímně – básně
a jejich přednes nejsou v současné
době v popředí zájmu dětí a mládeže. O to milejší byl pohled na zástup
malých i větších recitátorů, kteří se
v Modrém sále v úterý 24. února
odpoledne sešli.
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Porota to neměla lehké, ale rozhodnout o těch nejlepších musela. Poté, co předsedkyně poroty Mgr. Iva
Dvořáková z novostrašeckého gymnázia poděkovala všem za pečlivou
přípravu, vyřkla jména těch, kteří
porotu oslovili nejvíce. Tady jsou…
2. a 3. třída
1. místo: Julie Adltová
2. místo: Michal Stiebling
3. místo: Kamila Hagarová a Tereza
Zukriegelová
4. a 5. třída
1. místo: Dominika Siskosová
2. místo: Klára Morávková
3. místo: Adam Vonášek
6. a 7. třída
1. místo: Karolína Svášková
2. místo: Lukáš Stuchlý
3. místo: Anna Babíčková a Marie
Hynková
Čestné uznání: Albert Řepka
Je oblíbenou tradicí, že školní kolo
recitační soutěže nemá jen porotu
odbornou, ale také diváckou. Posluchači v sále dostanou při vstupu
seznam recitátorů a po skončení
hlavního programu mají označit
toho, kdo se jim líbil nejvíc, kdo je
svým přednesem zaujal.
Po pečlivém sečtení všech hlasů se
absolutním vítězem letošního kola
recitační soutěže stala Karolína
Svášková (rozhovor s ní najdete na
straně 14).

kolo recitační soutěže Dominika
Siskosová - vítězka 2. kategorie
kola školního. Společně s ní odjela
do Rakovníka také Karolína Svášková, která přednášela již ve vyšší
kategorii.
Podle slov pí. uč. Magdalény Pelcové, která obě dívky do soutěže
připravovala, to ani jedna z nich
neměla ve své kategorii jednoduché. Porota to neměla při výběru vítězů snadné. Dominika si přivezla
z Rakovníka 3. místo, Karolína letos
ocenění nezískala. Prozradila mi, že
ji to samozřejmě trochu mrzí, ale
na druhou stranu to prý bere jako
další dobrou zkušenost a inspiraci
(viz. článek Hvězdy a hvězdičky).
Sportovní úspěchy...
V samostatném článku se můžete
dovědět, jak se naše starší dívky probojovaly až do Kopřivnice, na republikové ﬁnále Orion Florbal Cupu.

Mladší žáci nechtěli v dobrých výsledcích zůstat pozadu. Na okresní kolo Preventan Cupu – turnaje
družstev ve vybíjené byly školou vyslány dva týmy. Zatímco družstvu B
se nepodařilo postoupit ze skupiny,
kluci z „áčka“ se probojovali až do ﬁnále a z Rakovníka přivezli diplom
a pohár za 3. místo. O pěkný výsledek zabojovali: Jiří Hamouz (4.B),
Petr Adamec - Jakub Haužvic - Petr
Olič (5.A), Jan Hladík – Jiří Nedvěd –
Pavel Vyskočil – Jiří Trégr – Jiří Tuček
(5.B) a Radek Ács (5.C).
Všem žákům, kteří reprezentovali naši školu do jednotlivých soutěžích, děkujeme a těm úspěšným samozřejmě i gratulujeme
k jejich dobrému umístění.
Poděkování rozhodně patří i zde
nejmenovaným – těm, kteří stáli
za vlastní přípravou jednotlivců
i skupin na všechny soutěže.
Pavla Tondrová

Nejlepší češtináři v okrese
Osm zástupkyň novostrašeckého
gymnázia se v polovině března
úspěšně zúčastnilo šestatřicátého ročníku okresního kola Olympiády v českém jazyce, které se
již tradičně konalo v Rakovníku.
Letošní absolutní vítězkou, která
bude školu zastupovat v dubnovém krajském kole, se s přehle-

Gymnázium

dem stala Viola Richterová z 3.B.
Kamila Thumová ze 4.A obsadila
třetí místo, čtvrtá skončila Eva
Wichsová rovněž ze 4.A a na šesté
až sedmé příčce se umístila Radka Wernerová z téže třídy. Všem
účastnicím a zejména vítězkám
blahopřejeme.
(kin)

Velký úspěch zaznamenali v březnu také naši angličtináři. Jakub
Hamadej z 9. A obsadil v okresním
kole olympiády v anglickém jazyce
1. místo. Zajistil si tak postup
do krajského kola, které proběhne
25. dubna v Kladně.
Pořád jsem bílá …
Těmito slovy začíná báseň Inkoust
a křída od A. Brzechwy z knížky
Ptačí klepy. S ní vyrazila na okresní

Olympiáda ČJ (zleva R. Wernerová, K. Thumová, V. Richterová)
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Jak jsme adoptovali Amálku
(Kryšpína)
Úterý 9. února se nám zprvu jevilo
jako zcela obyčejný den, to se však
mělo brzy změnit. V hodině biologie naše paní profesorka Preissová
přišla s nápadem, že bychom si
mohli na rok adoptovat nějaké zvířátko z pražské ZOO.
Nápad se nám velmi zalíbil, mohlo
by to být prima. Ale které zvířátko
by bylo nejlepší? Nemělo by být
moc drahé a mělo by být takové,
které bychom při návštěvě pražské ZOO snadno poznali a mohli
si na něj ukazovat. Uspořádali jsme
rychlý třídní průzkum a shodli jsme
se, že rozumná částka by mohla být
asi dva tisíce korun, což je sedmdesát korun na každého z nás.
O týden později se naší třídní pokladní Simče podařilo úspěšně
shromáždit celou částku. Už zbývalo jen si vybrat! Prohlíželi jsme si
fotky zvířat, která ještě byla k mání,
a hlasováním jsme nakonec vybrali
to pravé a nejlepší – krajtu zelenou,
dvoumetrového hada škrtiče. Pak už
zbývalo jen vyplnit formulář a údaje, které budou u našeho adopto-
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vaného zvířátka uvedeny – že jsme
2.A z novostrašeckého gymnázia
a říkáme si Vosinky podle jména
naší oblíbené třídní profesorky Vosátkové. Ještě ten samý den jsme
odeslali na účet zoologické zahrady
potřebnou částku.
Ve čtvrtek 25. února nám do školy
přišel dopis z pražské ZOO, který potvrdil, že jsme krajtu úspěšně adoptovali. Dostali jsme
její autentickou fotku (sice na ní
byly krajty dvě, ale tu naši jsme bezpečně poznali), mapu ZOO, samolepku, letáky a v neposlední řadě
také dvě speciální vstupenky pro
jednotlivce, se kterými můžeme
do ZOO po dobu trvání adopce (tedy jeden rok) zcela zadarmo.
Jen v jedné věci stále nemáme jasno. Jak naší krajtě budeme říkat?
Amálka, nebo Kryšpín? Jisté ale je,
že na konci dubna máme do pražské ZOO naplánovaný výlet a už se
moc těšíme, až naši adoptovanou
krajtu uvidíme na vlastní oči.
Jan Dundr, 2.A
Gymnázium J. A. Komenského

Pozor, změna!
Termín příštího hasičského plesu
je 5. 3. 2011.
Hraje KAMPANUS, DJ MAREK.

Zásahy JSDH Nové Strašecí
15. 3. 2010, 7:25 – Pecínov Lada – požár dřevěného objektu,
bouda
V ranních hodinách dne 15. 3. byla
jednotka s technikou CAS 32 Tatra
148 a CAS 25 Škoda 706 povolána
k požáru dřevěné boudy v Pecínově na Ladě. Po příjezdu na místo
zásahu byl velitelem zásahu proveden průzkum, kterým byl zjištěn
požár v plném rozsahu hoření.
Na likvidaci požáru byl nasazen
jeden útočný proud C od CAS 32
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a jeden vysokotlaký proud od CAS
24 Scania (HZS Stochov). Technika
CAS 25 byla ponechána v záloze
na místě události. Po likvidaci požáru jednotky provedly rozebrání
ohořelých konstrukcí a dohašení
skrytých ohnisek. Poté se jednotky
vrátily zpět na své základny.
Zasahující jednotky a technika:
JSDH Nové Strašecí - CAS 32 Tatra
148 a CAS 25 Škoda 706
HZS Střed. kraje stanice Stochov –
CAS 24 Scania

Gymnázium J. A. Komenského
slaví 55. narozeniny
Gymnázium J. A. Komenského
v Novém Strašecí je důležitou
vzdělávací institucí ve městě a řadu let také obohacuje svými akcemi kulturní život. Nikoho proto
nepřekvapí, že i oslavy 55. výročí
založení školy budou propojeny
s kulturou.
V tomto školním roce už proběhlo
několik akcí spojených s tímto výročím (např. Křeslo pro hosta s Bohumilem Chocholou či derniéra
divadelního představení Gilgameš
v NKC), ale hlavní plánované akce
nás teprve čekají. Jde o dva dny
otevřených dveří školy s kulturním
programem.
Gymnázium J. A. Komenského
zve na:
Sobota 10. 4. 2010
14.00 – 17.00 hodin – den otevřených dveří školy - prohlídka
nově rekonstruovaných učeben
◗ občerstvení
◗ promítání archivních snímků a fotograﬁí (Čtyřlístek, Majáles, život
školy)
◗ možnost využití učeben pro srazy
tříd
18.00 – 21.00 hodin - slavnostní
večer souboru Čtyřlístek v NKC
◗ slavnostní zahájení
◗ vystoupení Čtyřlístku

Gymnázium

◗ krátké zajímavé besedy
◗ založení Klubu přátel Čtyřlístku
Po skončení programu možnost
pokračování setkání v baru NKC.
Sobota 15. 5. 2010
14.00 – 17.00 hodin – den otevřených dveří školy - obdobně
jako 10. 4., navíc promítání útržků
z divadelních představení a fotograﬁí ze života Dramatického klubu
(dnes Studentské divadlo Mařeni
a Pařeny)
18.00 – 21.00 hodin - slavnostní
večer k výroční založení školy
v NKC
◗ slavnostní zahájení
◗ koncert vážné hudby v podání bývalých žáků v režii Zuzany
Stránské
◗ premiéra krátkého ﬁlmu studentů gymnázia o škole a jejím
životě
◗ beseda s bývalými členy Dramatického klubu o lásce k divadlu
Po skončení programu možnost
pokračování setkání v baru NKC.
Bližší informace o pořádaných akcích získáte na internetových stránkách školy (www.gymnnovstra.cz),
sekretariátu školy (313 572 441) či
od Bohumila Chocholy nebo Ivy
Dvořákové.
Gymnázium J. A. Komenského

Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Nové Strašecí
Na konci ledna jednotka SDH obdržela od HZS Středočeského kraje
se sídlem v Kladně věcný dar. Jednotce byly předány zásahové přilby
Gallet a dva rozdělovače.
Pět členů výjezdové jednotky zahájilo dne 26. 1. kurz na nositele
dýchací techniky, toto školení probíhalo na stanici HZS v Rakovníku.
Všichni nováčci tento kurz zvládli.
Dále na této stanici rovněž proběhlo přeškolení po pětiletém období
pro nositele dýchací techniky, kteří
zkoušky vykonali v roce 2004.
Dne 27. 2. 2010 se v prostorách
Městského úřadu v Novém Strašecí
konalo školení, které bylo zaměře-

no na třídění zraněných osob při
neštěstích a haváriích. Na tomto
školení přednášeli lékaři z rakovnické záchranné služby. Tohoto školení
se kromě naší jednotky účastnila také MěP Nové Strašecí, JSDH Rynholec a HZS Stochov.
Z důvodu zaučení nových řidičů –
strojníků jsou konané pravidelné
kondiční jízdy se zásahovou technikou, dále se provádí pravidelná
kontrola věcných prostředků, údržba a opravy. V současné době probíhají dokončovací práce na požární stříkačce PS 12, kde byl vyměněn
motor a opraveno čerpadlo. Tato
stříkačka bude sloužit pro soutěžní
družstva dětí a družstvo dospělých.

Činnost Sboru dobrovolných hasičů
6. 2. 2010 V NKC jsme pořádali již
tradiční hasičský ples. Sál se podařilo zaplnit a díky sponzorům byla
bohatá tombola.
27. 1. 2010 se na HZS v Rakovníku
konala okresní konference velitelů
SDH. Náplní schůze bylo zvolení
nové rady velitelů pro následující
pětileté období a sestavení plánu
činnosti na rok 2010.
5. 2. 2010 se zástupci sboru účastnili Výroční valné hromady SDH Třtice.
19. 2. 2010 jsme v hasičské zbrojnici pořádali Výroční valnou hroma-

du okrsku číslo 1. Do tohoto okrsku
patří kromě našeho sboru také hasičské sbory z Rynholce, Lán, Rudy, Lužné a Rakovníka. Schůze se
účastnili pouze zástupci SDH z Lužné a Rynholce. Byla vyhodnocena
činnost okrsku i činnost jednotlivých sborů, dále byl dohodnut
termín konání okrskové soutěže
v požárním sportu a zvolen delegát
na okresní shromáždění.
27. 2. 2010 se zástupci sboru účastnili Hasičského plesu v Rynholci.
Josef Kořán, jednatel SDH

19.- 25. 4. Ozdravný pobyt ZO SZP, Lázně Poděbrady

Členská schůze ZO SZP Nové Strašecí
v roce 2010
Členská schůze základní organizace Svazu zdravotně postižených se
uskutečnila 10. března 2010 v jídelně Základní školy v Novém Strašecí
za účasti 138 členů ZO. Přítomné
členy a hosty přivítal a schůzi řídil
p. Foltyn. Z hostů byli přitomni starosta MěÚ Nové Strašecí Ing. Pavel
Vaic, členka zastupitelstva OÚ Rynholec pí. Jana Dvořáková, předseda
VV SZP Rakovník JUDr. Josef Šípek,
zástupci ZOSZP Rakovník a Kněževes p. Kraus, pí. Ulrichová, pí. Knoblochová a pí. Šímová. Dále byla
přítomna Ing. Jaroslava Slivoňová,
lektorka a organizátorka kurzů „Trénování paměti“.
Zprávu o činnosti za r. 2009 (informace v únorovém čísle Novostrašeckého měsíčníku) přednesla
pí. Bechyňová, místopředsedkyně
výboru. S čerpáním rozpočtu, nákladů na akce v r. 2009 a s předběžným rozpočtem na r. 2010 seznámila přítomné pí. Čechová.
Podrobný plán činnosti ZO na r.
2010 předložila členka výboru
pí. Vallerová. Je připraven poznávací jednodenní zájezd do skláren
Rückl v Nižboru, do zámku v Hořovicích a okolí. Dále se členové
mohou těšit na léčebné šestidenní
pobyty v lázních Poděbrady a Mariánských Lázních a relaxační týdenní
pobyt v srpnu u rybníku Hejtman
v Chlumu u Třeboně. O těchto
akcích, příjmu přihlášek a placení
Novostrašecký měsíčník / duben 2010

úhrad za tyto akce budou v předstihu podávány informace ve skříňce
na náměstí a na vývěsce v klubovně Na Rychtě v Novém Strašecí.
Rovněž výbor ZO bude podporovat
účast na kulturních akcích NKZ.
V tomto roce se počítá s využíváním masážních služeb paní Deusové pro členy ZO se slevou v rámci
jejího sponzorského příspěvku pro
ZO SZP.
Výbor nadále bude organizovat
předvánoční návštěvy s předáním
dárkového balíčku imobilním členům ZO.
Revizní zprávu za r. 2009 přednesl
p. Librcajt, předseda RK. V diskuzi vystoupili starosta MěÚ Nové Strašecí
Ing. Vaic, předseda VV SZP JUDr. Šípek a zástupci základních organizací
SZP. Podnětným návrhem na rozšíření činnosti ZO bylo vystoupení
Ing. Slivoňové, která nastínila obsah
kurzů „Trénování paměti“ a předvedla několik příkladů nácviku za účelem zlepšení životního stylu.
Pro podzimní okresní shromáždění
zástupců ZO byli zvoleni delegáti
a navrženi kandidáti do výkonného výrobu a revizní komise SZP
Rakovník. Na závěr členské schůze
přítomní přijali usnesení.
O přátelskou pohodu před
a po skončení členské schůze se
postaral hudební produkcí p. Šita.
Foltyn Jaroslav
předseda výboru ZO SZP
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Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem
Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, neboť
připomínají vrcholné události
spásy člověka: ukřižování Ježíše
Krista a jeho vzkříšení. Podle ustanovení Nikajského koncilu z roku
325 připadá Svátek vzkříšení Páně na první neděli po prvním jarním úplňku měsíce. Jelikož úplněk nebývá každý rok v týž den,
připadá také velikonoční neděle
na různé dny v prvním nebo dru-
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hém jarním měsíci. Podle velikonoční neděle se časově řídí i další
dva svátky: Svátek nanebevstoupení Páně (40. den po velikonoční neděli) a svátek seslání Ducha
svatého (50. den po velikonoční
neděli). Proto se nazývají svátky
pohyblivé.
V západní církvi se Velikonoce slaví
mezi 22. březnem a 25. dubnem.
V katolické církvi Velikonocům
předchází čtyřicetidenní přípravné

období a po nich následuje padesátidenní sváteční doznění, které
trvá až do Svatodušní neděle. Celému tomuto období se říká velikonoční okruh.
Pět důvodů, proč Kristus nepodlehl smrti, nýbrž vstal z mrtvých,
z "Teologické sumy" velkého dominikánského teologa a učitele
Církve, sv. Tomáše Akvinského
(1225-1274).

Mše svaté ve Svatém týdnu 2010
Za prvé na důkaz božské spravedlnosti, které patří povyšovat ty, kteří
se pro Boha ponižují, podle oněch
slov Lukáše (1,52): „Sesadil mocné
z trůnů a povýšil ponížené." Protože
se tedy Kristus pro lásku a poslušnost Boží ponížil až ke smrti na kříži,
bylo nutné, aby byl od Boha vyvýšen až k slavnému zmrtvýchvstání.
Proto se jako z jeho úst praví v žalmu (139,2): „Ty znáš," tj. schválil jsi,
„mé posazení," tj. ponížení a utrpení,
„i mé vstání," tj. oslavení ve zmrtvýchvstání, jak vykládá Glossa (meziřádková).
Za druhé pro poučení naší víry,
poněvadž jeho zmrtvýchvstáním
byla upevněna naše víra v Kristovo
božství, neboť jak se praví v 2Kor
(13,4): „I když byl ukřižován ze slabosti, žije však z moci Boží," a proto
v 1Kor (15,14) se praví: „Nevstal-li
Kristus z mrtvých, marné je naše kázání, marná je i vaše víra," a v Žalmu
30 (v. 10) se praví: „Jaký zisk bude
z mé krve," tj. z prolití mé krve, „když
klesnu," jako po nějakých stupních
zel, „v porušení?" Jako by řekl, žádný:
„Jestliže totiž ihned nevstanu a mé
tělo bude porušeno, nikomu nezvěstuji, nikoho nezískám," jak vysvětluje
Glossa.
Za třetí na podporu naší naděje:
neboť když vidíme vstávat Krista,
jenž je naší hlavou, doufáme, že i my
vstaneme z mrtvých. Proto se praví
v 1Kor (15,12): „Káže-li se o Kristu,
že vstal z mrtvých, proč někteří mezi
vámi říkají, že není zmrtvýchvstání?"
A Job (19,25) praví: „Vím," totiž jistotou víry, „že Vykupitel můj," tj. Kristus,
„je živ," z mrtvých vstalý, a proto „že
v poslední den ze země vstanu, tato
naděje je v mém nitru uložena."
Za čtvrté pro upravení života věřících, podle slov Řím (6,4): „Abychom
tak, jako Kristus vstal z mrtvých slávou
Otcovou, i my kráčeli v novém životě,"
a níže (v. 9-11): „Kristus vstalý z mrtvých více neumírá: tak i vy se pokládejte za mrtvé hříchu, žijíce však Bohu."
Za páté pro doplnění naší spásy: poněvadž jako tím, že umíraje
vytrpěl zlé a byl ponížen, aby nás
vysvobodil od zel, tak byl oslaven
zmrtvýchvstáním, aby nás pohnul
k dobrému, podle slov Řím (4,24):
„Byl vydán pro naše hříchy a vstal pro
naše ospravedlnění."
P. Mariiusz Walczak,
novostrašecký farář

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.

EMC s.r.o.

autodíly
náhradní díly
na všechny typy
vozidel včetně
nákladních

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

Měření tuku

Okružní 59
(u hotelu DUO)
Nové Strašecí
Tel.: 313573165-6
Mobil: 777292499
info@emc-autodily.cz

V pátek 2. dubna
se ve sportovní hale BIOS uskuteční
měření tělesného tuku
od 15.00 hod. do 17.00 hodin.

Vše zdarma.

Rozpis fotbalových utkání JARO 2010
Datum/Den
27.3. SO
28.3. NE
03.4. SO
04.4. NE

"B"
D Branov
V Sýkořice

10.4. SO
11.4. NE

D Olešná

17.4. SO
18.4. NE

V Ol. Rakovník

24.4. SO
25.4. NE

D Pavlíkov

01.5. SO
02.5. NE
08.5. SO
09.5. NE
15.5. SO
16.5. NE

V Kolešovice

D Roztoky
V Zavidov

22.5. SO
23.5. NE

D Mšec

29.5. SO
30.5. NE

V Lány

05.6. SO
06.6. NE

D Oráčov

12.6. SO
13.6. NE
19.6. SO
20.6. NE

www.emc-autodily.cz

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.

D Tn. Rakovník
V Hředle

Novostrašecký měsíčník / duben 2010

15:00
16:30
16:30
10:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

Hokej
V únoru a březnu se novostrašeckým
hokejistům AMHL celkem dařilo. Dokázali zapomenout na velké neúspěchy z odvet a v posledních čtyřech
zápasech dokázali vždy bodovat,
když v zápasech se Ski Team Kladno
a Super Bazar Slaný mohli klidně pomýšlet i na konečné vítězství, bohužel vždy dovolili soupeři v závěrečVýsledky:
Nové Strašecí – SKI ČNES Kladno

2–2

Nové Strašecí – Super Bazar Slaný

5–5

Nové Strašecí – Strix Chomutov

7–4

Nové Strašecí – Triss Kladno

8-0

Tabulka soutěže AMHL 2010
Poř.

17:00
17:00
17:00
17:00

ných minutách vyrovnat. Zlepšené
výkony pak potvrdili v dalších dvou
zápasech. Nejprve si vyšlápli na zatím suverénně vedoucí tým tabulky
z Chomutova, když jej přehráli hlavně ve třetí třetině, a pak jasně smetli
i lepšící se Triss Kladno. V tabulce jsou
tak na dostřel pozic pro play –oﬀ.
Pavel Oliva

Tým

Zápasy

Výhry

Remízy

Prohry

Body

Skóre

1

HC Strix Chomutov

17

14

1

2

29

85:36

2

HC SUPER-BAZAR

16

8

2

6

18

55:53

3

HC SKI-ČNES

16

7

3

6

17

49:66

4

HC Středokluky

16

8

0

8

16

63:48

5

HC B. Angels/Č. Jestřábi

16

6

3

7

15

59:57

6

HC Lány B

17

6

3

8

15

48:52

7

HC Nové Strašecí

16

6

2

8

14

65:67

8

HC Triss Kladno

16

3

0

13

6

47:92
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HBC Nové Strašecí je v čele 1. České národní hokejbalové ligy!
Hokejbalisté Nového Strašecí
vstoupili do jarní části 1. České
hokejbalové ligy výborně. Přestože hráli čtyři zápasy za sebou
na hřištích svých soupeřů, dokázali ve třech zápasech zvítězit
a v jednom remizovat, když jim
vítězství doslova uteklo 17 vteřin před koncem zápasu. Do tabulky si tak připsali dalších 10
bodů a v druhé nejvyšší republikové soutěži jsou první s náskokem 2 bodů!!!
PARDUBICE 27. - 28. února.
Kolotoč zápasů 1. ČNHbL se
po podzimní přestávce opět rozběhl a Nové Strašecí zahájilo sezónu dvojzápasem v Pardubicích.
Alfu porazilo 4:3 a Svítkov 5:3.

Obě vítězství se však nerodila lehce. Na hřišti Alfy Pardubice byli
domácí v první třetině jasně lepší,
dostávali se do šancí, ale výborný
Šnobl neinkasoval. Strašecí mělo
problém dostat se do tempa, vázla kombinace. Dlouhá doba bez
soutěžního zápasu byla na týmu
kouče Veselého znát. Průša sice
dostal hosty do vedení dělovkou
od červené při přesilovce, ale
Daenemarkovo nedůrazné vyhození domácí využili a vyrovnali.
V úvodu třetí třetiny pálil znovu
od červené v přesilovce Průša,
Ryss odvedl dobrou práci před
brankářem a naši borci znovu vedli. Svým důrazem na brankovišti se
prosadil návrátilec do sestavy Němec a bylo to o dvě branky. Závěr
přinesl tři rychlé góly. Nejprve Alfa
snížila, na to zareagoval Sýkora
a vrátil Novému Strašecí dvougólový náskok. Poslední slovo měli
domácí, kteří upravili necelé dvě
minuty před koncem na koneč-
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ných 3:4.
Alfa Pardubice - HBC Nové Strašecí 3:4
Třetiny: 0:0, 1:1, 2:3.
Branky: 43. a 44. Špingl, 29. Heller
- 18. a 32. Průša (na první Sýkora,
na druhou Ryss), 37. Němec (Porcal), 44. Sýkora (Horáček).
Vyloučení: 5:5, využití: 0:3.
Další zápas proti neoblíbenému
Svítkovu začal pro Strašecí nešťastně. Ač svého soupeře přehrávalo, byli to domácí, kdo vedli. Dvě
individuální chyby a dvě střely
na branku znamenaly dvougólové
vedení Pardubic. Nové Strašecí ale
nepřestalo svého soupeře tlačit
a šlo trpělivě za vítězstvím. Odměnou za dobrý výkon byly tři bran-

ky ve druhé třetině. Nejprve snížil
ranou od modré Duchoň, Petrus
poté dorazil Duchoňovu střelu
a vyrovnal. Do vedení dostal hosty
Ryss, který jednoduše dorazil střelu
Sýkory. Strašecí mělo jasně navrch,
Ve třetí třetině ale Svítkov vyrovnal
nenápadnou střelou z dálky. Hosté
pokračovali v tlaku, což přineslo
kýžený úspěch. Rozhodující branku
vstřelil Sýkora, který propálil brankáře mezi betony. Do prázdné branky
domácích pak Průša zpečetil účet
zápasu na 5:3 pro hosty. Kromě
plného bodové zisku mohl trenéra
Veselého těšit i fakt, že se do sestavy vrátili dlouhodobě zranění hráči
Němec a Čížek.
Svítkov Pardubice - HBC Nové
Strašecí 3:5
Třetiny: 2:0, 0:3, 1:2.
Branky: 2. Nesládek, 3. Mifek, 33. Nekola - 17. Duchoň (Douša, Lev),
19. Petrus (Duchoň), 21. Ryss (Sýkora), 38. Sýkora (Průša, Kuna),
45. Průša.

Vyloučení: 7:6, navíc Nekola M., Nekola L. - Ryss 10 minut, využití: 0:1
PLZEŇ 6. března.
Bez problémů si hokejbalisté
Nového Strašecí poradili s hráči
Tatranu Třemošná. Západočeši
se sešli v kompletní sestavě, přesto odešli poraženi vysoko 0:9.
Zápas druhé nejvyšší soutěže byl
na žádost domácích přeložen
do plzeňské haly, ve které sice Třemošná celou zimní přestávku trénovala, nebylo jí to však nic platné.
Západočeši vstoupili do jarní části
soutěže dvěma výhrami a vyhoupli
se na osmé místo zaručující účast
ve vyřazovacích bojích. Porazili
dokonce rezervu Mostu v její hale. Strašečtí ale jejich sebevědomí
rychle zmrazili. Rozhodnuto bylo
během 52 sekund první třetiny.
Mezi 12. a 13. minutou dali hosté tři
branky. Nejprve se prosadil od červené Surák a za 15 sekund propálil
Hrdličku z dálky Průša. Na rychlé
dva góly reagovali domácí oddychovým časem, za další půlminutu
ale se štěstím skóroval Ryss a vyhnal
domácího gólmana z branky.
I další vývoj zápasu byl v režii Nového Strašecí. Když už Třemošná
zahrozila, Šnobl byl na místě. Dobře se ukázal Petr Hořava, který se
k týmu připojil po skončení svých
hokejových povinností. Zkušený
bek hrál ve dvou formacích, jednou
skóroval a připsal si dvě asistence.
Vytouženého "bůra" se početná
skupinka hostujících fanoušků dočkala po ráně veterána Daenemarka. V poslední patnáctiminutovce
nasázeli hosté domácím ještě čtyři
branky. Dvakrát se treﬁl Sýkora, jednu branku přidali Černý a Němec.
TJ Tartan Třemošná - HBC Nové
Strašecí 0:9
Třetiny: 0:3, 0:2, 0:4.

Branky NS: Sýkora 2, Surák, Průša,
Ryss, Hořava, Daenemark, Němec,
Černý
Sestava NS: Šnobl (Lašek) - Kuna,
Duchoň, Hořava, Surák, Douša Němec, Čížek, Horáček - Lev, Průša,
Daenemark - Ryss, Sýkora, Černý.
Trenér: Veselý
JINDŘICHŮV HRADEC 14. března.
I když hokejbalisté Nového Strašecí vedli po dvou třetinách na jihu Čech 2:0, nedokázali nakonec tři body od Vajgaru odvézt.
Vyrovnávací branku inkasovali
17 sekund před koncem třetí třetiny a ze tří bodů tak zbyl pouze
jediný.
Souboj dvou týmů z čela tabulky
nabídl od začátku tuhý boj. Novému Strašecí se na Jihočechy dlouhodobě daří. Z posledních pěti
zápasů ztratilo proti Olympu jen jeden bod. V zápasech na hřišti Hradce však moc branek nepadá (hosté
zde dvakrát vyhráli – 2:1 a 3:1) a bylo jasné, že k žádné přestřelce opět
nedojde.
Do šaten se šlo po první třetině
za bezbrankového stavu a dalších
14 minut druhé části branku rovně
nenabídlo. Z mnoha přesilových
her využili hosté až tu v závěru
druhé třetiny. Ryss našel mezi kruhy volného Průšu a ten dělovkou
otevřel skóre. O 15 sekund později
vyběhl z rohu hřiště Lev a nenápadnou střelou zpoza obránce propálil
gólmana domácích – 0:2. Hosté se
tak velmi rychle dostali do dvougólového vedení, ale Olymp ve třetí
třetině, byť inkasoval dva „šatňáky“,
zbraně nesložil.
Naopak. Hradeckých bylo plné
hřiště a hosté jako by se sami
zalekli vedení a začali být příliš
nervózní. Odměnou za tlak byla
pro Olymp branka v přesilové hře
po vyloučení Pechance. Nakonec
však mohl o všem rozhodnout
Kuna. Při přesilovce ho našel před
prázdnou brankou Ryss, ale hostující obránce v rozhodující chvíli
míček netreﬁl. Na druhé straně
tak přišel v poslední minutě trest,
nedáš - dostaneš. Po nedůrazném
vyhození se míček po sérii odrazů
dostal až ke Slaninovi a domácí
útočník se štěstím 17 sekund před
koncem vyrovnal. A tak i druhý zá- ›››

pas těchto týmů v probíhající sezoně dospěl k samostatným nájezdům. Za hosty neuspělo trio Ryss,
Lev a Průša. Rozhodující branku,
která znamenala pro domácí zisk
dvou bodů, vstřelil ve třetí sérii
Hunal.
TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec
– HBC Nové Strašecí 3:2 po sam.
náj.
Třetiny: 0:0, 0:2, 2:0 – 1:0.
Branky: 35. Kiss, 45. Slanina, rozhodující nájezd Hunal – 30. Průša
(Ryss), 30. Lev
Vyloučení: 7:7, využití: 1:1.
Sestava NS: Šnobl – Duchoň, Beznoska, Husák, Douša, Kuna, Daenemark – Horáček, Němec, Čížek –
Lev, Průša, Pechanec – Sýkora, Ryss,
Černý.
F. Kuna

1.ČNHbL 2009/2010 - TABULKA SOUTĚŽE (základní část)
Z

V

VP

R

R

Skóre

B

HBC Nové Strašecí

19

14

2

1

2

109:49

47

2. Ježci Heřmanův Městec

19

14

0

3

2

85:48

45

3. TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec

19

11

3

2

3

86:50

41

4. HBC Pento Most B

19

12

0

3

4

72:43

39

5. SK Ďáblové Praha

19

11

2

1

5

69:53

38

6. HC Jestřábi Přelouč

19

8

2

1

8

58:57

29

7. HBC Alfa Pardubice

19

7

2

0

10

74:66

25

8. TJ Tatran Třemošná

19

7

1

0

11

58:74

23

9. Jungle Fever Kladno

19

4

3

1

11

38:64

19

10. HBC Hostivař

19

6

0

0

13

57:90

18

11. TJ Paramo Svítkov Stars Pardubice

19

4

0

1

14

39:76

13

12. SHC Killers Litoměřice

19

0

1

3

15

28:103

5

1.

ROZPIS FOTBALOVÝCH UTKÁNÍ - JARO 2010
Datum / den

Krajský přebor „A“

I.A třída DOROST

13.03. SO
14.03. NE

V Milín 11:00 / 14:30

20.03. SO
21.03. NE

D Polepy 15:00

27.03.
28.03.

SO
NE

V Litol 12:00 / 15:00

03.04.
04.04.

SO
NE

D Sedlčany 16:30

V Lužná 8:55 / 10:15

10.04.
11.04.

SO
NE

V Úvaly 13:45 /1 6:30

D Velvary 10:15

17.04.
18.04.

SO
NE

D Neratovice 17:00

V Beroun 8:25 / 10:15
Na Máchovně

24.04.
25.04.

SO
NE

01.05.
02.05.

I.A třída ŽÁCI 9:30 + 11:10

D Kročehlavy
D V. Újezd 10:15
V Slaný 8:15

volno

V Sp. Kladno 8:15
D Mníšek

V Benátky 13:45 / 17:00

D Hostouň 10:15

SO
NE

D Brandýs 17:00

V Rakovník 8:50 / 10:15

08.05.
09.05.

SO
NE

V Kolín 13:30 /17:00

15.05.
16.05.

SO
NE

D Libiš 17:00

22.05.
23.05.

SO
NE

29.05.
30.05.

SO
NE

05.06.
06.06.

SO
NE

V Nymburk 13:45 / 17:00

D Zdice 10:15

12.06.
13.06.

SO
NE

V Semice 13:45 / 17:00

D Loděnice 10:15

19.06.
20.06.

SO
NE

volno
D Brandýsek

D Mělník 10:15
V O. Voda 7:45
V Klecany 8:10 / 10:15
D Dobříš
V Vlašim 14:00 / 17:00 /Kácov/

D Libiš 10:15

D Beroun 17:00

V Král. Dvůr 8:20 / 10:15
V Kralupy Č. Kralupy 8:00
D Beroun
D SK Rakovník B

D Zápy 17:00
V Rudná 8:35 /10:15

V Milín 7:15

odjezdy autobusů tak, aby - „A“ mužstvo bylo na stadionu soupeře 1 hodinu před začátkem utkání
- mužstva mládeže byla na stadionu soupeře ½ hodiny před začátkem utkání
Novostrašecký měsíčník / duben 2010
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SPORT / PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ

PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ / OKÉNKO DO HISTORIE
›››

Rozpis fotbalových utkání JARO 2010 - přípravky
Starší přípravka

Mladší přípravka

Kolo

Den/datum

Přebor Kladno

Kolo

Den/datum

Přebor Rakovník

12. doma

Pátek 9. 4.

Sraz 16:00, zač. 16:30 Hřebeč

6. venku

Ne 11. 4.

Odjezd 10:15, začátek 11:15 Sp. Řevničov

13. venku

Pátek 16. 4.

Odjezd 16:00, zač. 17:00 SK Kladno „A“

7. doma

Ne 18. 4.

Sraz 13:30, začátek 14:00 SKP Rakovník

22. venku

Středa 21.4.

Odjezd 16:00, zač. 17:00 Tuchlovice

8. venku

Ne 25. 4.

Odjezd 11:45, začátek 13:00 SK Pavlíkov

14. doma

Pátek 23. 4.

Sraz 16:30, zač. 17:00 Družec

9. venku

Ne 2. 5.

Odjezd 10:30, začátek 11:30 Tatran Rakovník

15. venku

Pátek 30. 4.

Neděle 9. 5.

sraz 13:30, začátek 14:00 SKP Rakovník B

16. doma

Pátek 7. 5.

Odjezd 16:00, zač. 17:00 Kablo Kročehlavy „A“ 10. doma
Sraz 16:30, zač. 17:00 Slaný

6.

Volno – Okresní pohár Mladších přípravek

18. venku

Pátek 21. 5.

Odjezd 16:00, zač. 17:00 Stochov

6. venku

Neděle 16. 5.

Odjezd 10:15, začátek 11:15 Sp. Řevničov

19. doma

Pátek 28. 5.

Sraz 16:30, zač.17:00 SK Kladno „B“

7. doma

Neděle 23. 5.

Sraz 13:30, začátek 14:00 SKP Rakovník B

20. venku

Pátek 4. 6.

Odjezd 16:00, zač. 17:00 Smečno

8. venku

Neděle 30. 5.

Odjezd10:30, začátek 11:30 Tatran Rakovník

21. doma

Pátek 11. 6.

Sraz 16:30, zač. 17:00 Slovan Kladno

9. venku

Neděle 6. 6.

Odjezd 9:15, začátek 10:15 SKP Rakovník

10. doma Neděle 13. 6.

sraz 13:30, začátek 14:00 SK Pavlíkov

Slova jsou činů hrob
Před týdnem jsem si zcela rozhodně a nekompromisně zakázal
fňukání nad problémy svého stáří.
Řekl jsem si „a dost, vždyť to již ani
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Michaela Fousková (Erbová)
Studio Jitka, 28.íjna 202
Nové Strašecí, tel. 603 398 420
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sám po sobě nemohu číst“! Ano, to
jsem si rozkázal, ale jak asi všichni
víme nebo jsme alespoň někde
četli či slyšeli, „slova prý jsou činů
hrob a pro slůvko navíc, mnohý
čin často se zvrtnul“. Kde jsem tuto
pravdu vyčetl, již opravdu nevím,
i když jisté podezření mám, a sahá
až do dávného Říma, ovšem, co je
mnohem horší, že se v mém současném žití tato pravda neustále
potvrzuje, hlavně její první část,
a fňukám stále o sto šest. Dnes se
ovšem pokusím o zásadní změnu,
naplním slova skutky a je zde jistá
naděje, že se mi to podaří, neboť
odjíždím do R, kde v místě, na kterém se budu nalézat, budou jako
obvykle fňukat jiní. Jenomže jsem
se spletl a již při spatření hloučku
mladíků a mladic vesele se bavících
před vchodem do budovy spravedlnosti – samozřejmě slepé, jsem
pochopil, že dnes zde asi nebude
fňukat nikdo a určitě ani já ne. Podařilo se.
Mládež sledující v lavicích pro
veřejnost měla do fňukání jistě daleko, žalující strana, rovněž
ve věku nepříliš vzdáleném školním lavicím, také neprojevovala
žádný smutek a zbyl jen obžalovaný, stejného rodu i věku, který
do síně spravedlnosti přišel sice
pečlivě upravený, ovšem s hlavou
ostříhanou zcela nepřirozeným

způsobem. Jak mne později informovala naše mladá zapisovatelka, je to prý ve stylu „punk“. Co to
znamená jsem se později dopátral
až doma u pana Diderota, který ví
vše a ani tentokrát mě nezklamal.
Přesto při spatření obžalovaného
jsem se dosti zalekl jeho výzbroje,
jako by zde očekával rvačku, jako
by mu nestačila ta jedna, skrze
kterou zde usedl na lavici obžalovaných. Kolem hrdla měl totiž
asi 3 cm široký pásek a v něm zasazené špičaté bodáčky, a nebylo
jich málo. V prvním okamžiku mi
napadlo, jak s touto výzbrojí mohl
projít ve vstupní hale strážnice stojanem odhalujícím bezpečně vše
kovové, ale vzápětí jsem se uklidnil, protože nepochybně šlo jen
o něco z umělé hmoty a možná
tím chtěl naší stolici naznačit, že se
nás nebojí. Byl to můj první úsměv
od samého rána, ale také poslední.
Nejvíce se ale mohl usmívat obžalovaný, který vyvázl s podmíněným
trestem, ovšem doba trvání nebyla
zrovna krátká.
Zasedání skončilo, ale některé otázky zůstaly. Třeba, co dělají tak mladí
lidé o druhé hodině noční na ulici,
ne právě ve střízlivém stavu, a kde
se nalézají ti laskaví výčepní, kteří
nalévají alkohol mládeži? Navíc pro
mne zde zůstala otázka, co to je
ten punk, protože stejně vyzdobe-

nou mládež, jako byl obžalovaný,
jsem viděl na ulici již vícekrát. Nijak
mne to nerozesmálo ani nepohoršilo, jen mi napadlo, jaké musí být
asi dívky, kterým by se tato mužská
výzdoba líbila. Ovšem, vše je jinak
a pan Diderot mi vysvětlil, že stoupenci punku tím vyjadřují odlišnost
od společenských konvencí měšťácké společnosti a to nejenom
oblečením, úpravou vlasů, ale i životním stylem, hovgh. Takže jsem
opět vedle jako jedle. Samozřejmě
toto hnutí nevzniklo v 70 letech
20. století u nás, ale ve vyspělé
části západní Evropy, prý ve Velké
Britanii a pochopitelně se rozšířilo
do celé Evropy a tím i k nám, jak
také jinak.
Ovšem uplynul necelý týden
a dům, ve kterém nyní trávím všechen svůj čas a že ho teda mám
nadbytek, se stal objektem loupeže
a loupežníci byli opět mladí lidé.
Zda to byli punkeři nevím, protože
když jsem je viděl přicházet k DPS
měli hlavy zahalené v kapucích,
čemuž jsem se vůbec nedivil, protože nebylo žádné teplo. Usoudil
jsem, že asi jdou navštívit některou
babičku, kterých zde žije převážná
většina, a víc jsem jim nevěnoval
pozornost. Proč také? Bylo kolem
čtvrté hodiny odpolední, tedy doba návštěv a také vhodná udělat
radost svým blízkým. Jenomže vše ›››

bylo úplně jinak. O návštěvu skutečně šlo ale nikoliv vítanou a rozhodně ne osob blízkých. Abych to
zbytečně neprotahoval, prostě šlo
o loupež, o peníze a také si myslím,
že loupežníci nebyli žádní profesionálové, i když dostat se do zamčených bytů a navíc za bílého dne
jistou zkušenost vyžaduje. Loupež
se naštěstí nevydařila, vlastně vydařila jen z poloviny, ale nalezené
hodnoty zřejmě lupiče neuspokojily a tak se vydali na byt další, kde již
neuspěli vůbec, a museli kvapem
utéci, neboť místo kýžených peněz
nalezli v bytě jen velice vyděšenou
ženu. Útěk se jim vydařil a přivolaní policisté mohli jen konstatovat

škody na dveřích a psychice obou
žen. U té první po návratu domů,
když v bytě spatřila ten „pořádek“
po nepodařené loupeži a druhá žena vyvázla jen s těžkým šokem při
spatření dvou neznámých mladíků
stojících ve dveřích uzamčeného
bytu. Prostě šok.
Policii přibyla další práce a v našem
DPS došlo k přísnému nařízení uzamykání obou vchodových dveří
do budovy po celý den, nejenom
večer, jak jsme byli zvyklí. Opět
začala platit slova známá z dávné minulosti „můj dům, můj hrad“
a s ohledem na stále se množící
přepadení a krádeže už zde budou
chybět jen vysoké hradby a v nich

střílny. Svět se změnil, ale hned si
uvědomuji, že jsem to tak trochu
přehnal, či vlastně jen popsal nepřesně. Svět kolem nás se zas tak
moc nezměnil, to došlo jen ke změnám v našem státě a my občané se
již více než dvacet let těmto změnám s různým úspěchem přizpůsobujeme. Někteří z nás změny
pochopili velice rychle, správně se
zorientovali v politice i hospodářství, které se změnilo v tržní, stali
jsme se svobodnými a současně
také došlo k přesnějšímu pojmenování některých činů. Český jazyk
se kultivoval a například slovo zlodějna sice ještě zůstalo, ovšem jen
dole mezi prostými a obyčejnými

lidmi, ale ve vyšších kruzích toto
sprosté slovo již vymizelo a hovoří
se pouze o ﬁnančních operacích,
transakcích a podobně.
Opět jsem zabloudil, kam jsem si
nepřál. Chtěl jsem hledat radost
a místo radosti, úsměvů a pozitivního myšlení vidím opět vše černě.
Asi má na mne špatný vliv současné mrazivé počasí, které se se
mnou vůbec nemazlí. Je sice pravdou, že se nemazlí s nikým, ale ani
toto zjištění při čekání na otevření
jídelny se skupinou důchodců pojmenovávajících počasí mnohem
tvrdšími slovy mě nepovzbudilo,
asi jsem rozený škarohlíd.
Antonín Krčil

Několik poznámek ke starší demografii města
Historická demograﬁe je aktuální
a progresivní obor, který významně posunuje poznání minulosti
a podává cenné informace o životě
našich předků. Výzkumy lidnatosti,
porodnosti a úmrtnosti, věkového
i profesního složení dávných obyvatel umožňují lépe porozumět
všednímu životu a jeho proměnám.
Do přirozeného vývoje zasahovaly
častěji než dnes nepříznivé vnější
události, ať už šlo o války, epidemie

nebo počasí. Pokusme se odhalit
aspoň několik záchytných údajů,
které by naznačily, jak to bylo s populací v Novém Strašecí, s jejím
přirozeným vývojem i neblahými
výkyvy.
Žádný výzkum v naší oblasti
v tomto ohledu dosud učiněn nebyl a také starších pramenů není
mnoho. Od 14. století, kdy můžeme pozorovat první významné
impulzy k rozvoji místní zástavby

a kdy již promlouvají písemné
prameny, sice předpokládáme podobné urbanistické rozložení jádra
městečka jako dnes, ač ani to není
jisté, o tehdejším počtu domů a jejich obyvatel se lze jen dohadovat.
Určitě nepřesáhl několik desítek.
Pevnější půdu získáváme až ve druhé polovině 16. století, kdy město
prodělalo další rozvoj a vyhrazený
prostor kolem náměstí se začal
zaplňovat více domy. Vedle nich

Počátek soupisu obyvatel Nového Strašecí podle víry z roku 1651
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se však stále nacházely zahrady
a prázdná místa se obsazovala ještě v 18. století. O středověké hustotě zalidnění, morových pohromách, zejména ve druhé polovině
14. století, či o postižení husitskými válkami bychom museli uvést
jen obecné a známé informace,
stěží se tu o Strašecí dozvíme více. V této souvislosti můžeme například zmínit velkou depopulaci
na Rakovnicku a Slánsku za velkého moru roku 1380, doloženou
zejména poklesem počtu evidovaných farářů.
A tak se opět dostáváme k prvnímu
a mnohokrát již uvedenému roku
1610, kdy se začala vést nejstarší
dochovaná novostrašecká trhová
kniha. Při jejím založení sepsal tehdejší písař všechny místní domy,
a odrazila se tu situace ze 16. století.
Tento první souvislý pramen o našem městě navíc poskytuje řadu
demograﬁckých údajů. Můžeme
spočítat, že tehdy bylo ve městě
okolo sedmdesáti domů, i když nelze jednoznačně určit, že všechny
stály již v roce 1610. Do poloviny
17. století však jejich počet nepřesáhl osmdesátku a šlo jak o výstavnější, aspoň zčásti kamenné statky,
zejména na náměstí, tak o malé
dřevěné chalupy. Ani s obyvateli to
nebylo snadné. Měšťané byli řádnými majiteli domů, a tím i příslušníky
zdejší obce. Spadali pod městské
právo, kterým se řídila správa jejich
nemovitostí, především v případě
prodeje, dědictví nebo jiného převodu. V domě žili s rodinou, man- ›››
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želkou (spolumajitelkou gruntu)
a několika dětmi, a obvykle s čeledí
(pacholky a děvečkami) nebo s podruhy, neusedlými a nemajetnými zaměstnanci či nájemci. Vedle
vlastních dětí pobíhali po dvoře sirotci z předchozích manželství jednoho z rodičů, což při tehdejší časté
úmrtnosti nebylo nic neobvyklého.
U řemeslníků jsme v domě mohli
potkat učedníky a tovaryše.
Úřední prameny většinou podchycují jen měšťany, můžeme ovšem
říci, že počet všech obyvatel každého domu kolísal v 17. století mezi
dvěma až deseti lidmi. Historici-demografové tak určili koeﬁcienty,
podle nichž lze v daných oblastech
a v městech jisté velikosti stanovit celkový odhad všech obyvatel
podle množství domů, chalup,
statků apod. Ve Strašecí tak zjistíme, že na prahu třicetileté války se
při plném vytížení všech usedlostí
mohlo nacházet přes 400 osob, jistě ne více než 500. Za třicetileté války dochází ke zvratům, klesá počet
provozuschopných statků, a tedy
usedlostí schopných platit daně,
a s tím i počet obyvatel, kteří utíkají
před nebezpečím z města a hledají
obživu jinde. Takové utečence ze
Strašecí podchytíme v Rakovníku a již jsme se jim také věnovali.
Vedle válečných běsů trápily město
i časté epidemie. Chyběli hospodáři
a na prázdné a poničené grunty se
dostávají podruhové, kteří se mohou stát běžnými měšťany s nemovitým majetkem.
V pozemkové knize máme tedy
uvedeny hlavně osoby spojené
s místními nemovitostmi. I tak se
dozvídáme o častých úmrtích,
kvůli kterým jedinec během života
vystřídal dva až tři partnery. Úplná rodina byla potřeba k zajištění
chodu statku, ač to vedlo k větším
věkovým rozdílům mezi manželi, a to oběma směry, a k vyššímu
počtu sirotků. Z jednoho svazku
se dožily dospělosti 2–4 děti. Zaměstnání a obživa zdejších obyvatel se příliš neměnily – v první řadě
zemědělství, doplněné o řemeslnou výrobu a obchod na trzích
s hospodářskými produkty, zvířaty
a výrobky všední potřeby. V pozemkové knize z let 1610–1669
máme uvedeny 2 sládky, 3 pekaře, 1 koželuha, 1 kováře, 2 koláře,
1 krejčího, 1 cihláře, 1 zedníka,
1 řezníka, 1 ševce, 1 vinopala a ně-
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List revize berní ruly se soupisem hospodářů z roku 1663

kolik mlynářů. Zdaleka však není
tento výčet úplný, svědčí o běžné
pestré škále řemeslných výrobců.
V berní rule jsou uvedeni řemeslníci další. Také není vždy jasné, zda
se v příslušném zápisu jedná o řemeslo, nebo o příjmení dané osoby (Jan Kovář, resp. Jan, kovář).
Po třicetileté válce se s údaji dostáváme na pevnější půdu. Kvůli
poválečné krizi roste snaha státu evidovat pracující obyvatele,
schopné platit berně, jejich majetky a hospodářské výnosy. Vznikají
tak plošné soupisy, z nichž první
dva z padesátých let 17. století
jsou pro nás zásadní: berní rula
a tzv. soupis poddaných podle víry
z roku 1651. Ne náhodou se právě
od té doby začínají pečlivěji vést
matriky, zachycující údaje o narozeních (křtech), úmrtích (pohřbech) a sňatcích všech obyvatel.
Nejstarší novostrašeckou matriku,
pro evidenci pohřbů, založil farář
Matěj Jakeš v prosinci 1658.
Podle soupisu poddaných z roku
1651 žilo tehdy ve městě pouze
157 obyvatel starších dvanácti let.
Z toho je uvedeno 26 podruhů
(17 mužů a 9 žen). Z nich si celých
dvanáct koupilo po válce dům, a začalo tak fungovat jako běžní měšťané s majetkem, platící příslušné
daně. Podle určitých koeﬁcientů
lze opět odhadnout, že při tomto
počtu obyvatel se vyskytovalo asi
šedesát dětí do 12 let, které soupis

podle víry neevidoval, a ve městě se
tak nacházelo v padesátých letech
17. století více jak 200 všech obyvatel, což je zhruba polovina předválečného stavu. Soupis je cenný
také tím, že u každého obyvatele
uvádí věk a náboženské vyznání,
rodinný stav a profesní či sociální
zařazení, a to dům po domě, takže
máme jasnou představu, kolik jaké hospodářství čítalo lidí. Na podrobnější interpretaci tu není
místo, jenom uvedeme, že nejstaršímu obyvateli Tomáši Eizltovi bylo
85 let, avšak šlo o výjimku. Běžně
se lidé dožívali 50–60 let, sedmdesátku jich překročilo jen málo.
Všichni obyvatelé jsou vedeni jako
katolíci, kromě sedmi, u kterých
byla „naděje získání“, a manželů
Sadilových, kteří byli „bez naděje“. Havel Sadil se však ve městě
nevyskytoval a jeho manželce již
bylo šedesát let. Ač na počátku třicetileté války doložíme ve městě
židovské obyvatelstvo, během ní
mizí a objevuje se znovu na konci
padesátých let 17. století.
Také berní rula poskytuje množství
zajímavých údajů, ale jde o poměrně komplikovaný pramen, který je
třeba vykládat ve srovnání s pozemkovou knihou a dalšími údaji.
Můžeme však odhadnout, že asi
20 % statků v Novém Strašecí nebylo po válce funkčních a i v ostatních pracovalo méně lidí. Podle ruly
se ve městě nacházelo 75 domů

(podle gruntovní knihy 78), avšak
několik jich je sporných a nelze se
k nim vyjádřit jednoznačně. Předpokládáme, že ve druhé polovině
17. století se situace stabilizovala
a počet domů a obyvatel pomalu
vzrůstal. Nebylo to ale jednoznačné
a o překonání poválečné krize lze
hovořit až v 18. století, tak jako tomu bylo v jiných městech.
V roce 1680 zasáhla naši zemi velká
morová epidemie, která se projevila i v novostrašecké matrice úmrtí.
V roce 1677 zemřelo podle matriky
ve Strašecí devět lidí a v roce 1679
deset, o rok později do konce května zemřeli dva obyvatelé a v červnu začal farář vést záznamy od „nešťastné rány morové“. První za oběť
nákaze padl Pavel Slavík, syn kováře, jenž měl pohřeb 26. června,
o čtyři dny později se konal pohřeb
Jana Pacholíčka a malého děvčátka
Lidmily. Od července úmrtí rapidně přibývají a nejvíce lidí zemřelo
do konce září, v srpnu až několik
denně. Počty k Novému Strašecí
nemůžeme uvést přesně, neboť
farář sem zapisoval i pohřby z okolních vsí tehdejší farnosti, a ne vždy
uvedl, kam který nebožtík patřil.
Z okruhu Nové Strašecí – Pecínov
– Třtice – Ruda však lze napočítat,
že moru podlehlo v červenci až září přes 170 lidí, nejvíce malých dětí
a novorozeňat. Jednalo se o další citelnou ránu do populačního stavu
v našem městě. Na konci 17. století ›››

již zde umíralo opět kolem deseti lidí ročně a po roce 1700 začal počet
obyvatel zvolna stoupat.
Předchozími řádky naznačujeme,
kolik informací se v pramenech
může skrývat, většina jich stále
čeká na zodpovědné zhodnocení.
Jenom rozbor dochovaných matrik
by si vyžádal speciální úsilí. A tak
pro samotný růst obyvatel od prvních pevných údajů, jaké nám poskytlo 17. století, k dnešnímu stavu
již vyjmenujme pouze několik číselných dat pro orientaci:
Tereziánský katastr z poloviny
18. století uvádí, že novostrašecká
farnost (Nové Strašecí, Řevničov,
Třtice, Ruda) zahrnovala 769 duší,
a je tedy patrné, že množství obyvatel v Novém Strašecí již přesáhlo
číslovku 500. To potvrzuje i další
údaj z roku 1769, kdy se v našem
městě nacházelo 629 obyvatel,
v Pecínově 43. Roku 1771 stálo
ve Strašecí 118 domů a v Pecínově

13. Velká populační exploze přišla s 19. stoletím. Roku 1843 žilo
ve městě 1793 lidí, v Pecínově 304.
Nacházelo se tu 283 domů, v Pecínově dalších 67. Lze uvést, že v první polovině 19. století vzrostl počet
domů v Novém Strašecí o více jak
šedesát, a právě do té doby lze zařadit zásadní rozvoj Pecínova.
Vývoj čísel můžeme sledovat dále: V roce 1869 bylo ve Strašecí
370 domů a 2525 obyvatel a v Pecínově 73 domů a 644 obyvatel.
Popis slánského politického okresu z roku 1887 uvádí v Novém
Strašecí 400 domů s 2512 obyvateli, z nichž se 2484 hlásilo k české
národnosti a 2350 ke katolickému
náboženství, sedm k evangelickému a 155 k židovskému. V Pecínově stálo 75 domů a žilo tu
486 obyvatel. K roku 1900 uvádí Ottův slovník naučný 2546 obyvatel české a tři německé národnosti, i s Pecínovem mělo město

3017 obyvatel (podle jiného zdroje
3029). Jde tedy o mírnou stagnaci.
Pokles zaznamenáme kolem první
světové války (r. 1910 – 3352 obyvatel; r. 1921 – 3257 obyvatel),
a i když počet lidí za první republiky
zvolna stoupal (r. 1930 – 3302 obyvatel), po druhé světové válce
nastal znovu pokles (r. 1950 – 2895
obyvatel). Už jen na závěr uveďme, že v roce 1961 mělo samotné Strašecí obyvatel 2825 a Pecínov 626. Po asanaci Pecínova, kdy
zasvé vzala většina domů, tam poklesl počet lidí na 182 a ve Strašecí
stoupl na 4267 (údaje k roku 1980).
Celá aglomerace tak zahrnovala
4449 obyvatel a přibližovali jsme
se k vytoužené pětitisícovce. Tu
jsme však překročili až na přelomu
20. a 21. století (r. 1991 – 4996 obyvatel, r. 2001 – 5054 obyvatel).
Po velké morové epidemii roku
1680 mohly do demograﬁckého
vývoje zasáhnout další nepříznivé

zvraty, jako byl hladomor z počátku sedmdesátých let 18. století,
cholera z roku 1832 nebo španělská chřipka z roku 1918. Poslední
dvě události však město tolik nepostihly. Podle kronikáře Václava
Preinheltra zemřeli v době cholery
pouze dva lidé a o necelých sto let
později, v době španělské chřipky,
pak z matrik doložíme úmrtí osmnácti občanů, hlavně mladých lidí.
Když shrneme všechny výše uvedené údaje, předpokládáme, že už
v 16. století přesáhl počet obyvatel
číslovku 400, další příznivý nárůst
započal až delší dobu po třicetileté válce, ve století osmnáctém.
Velká exploze nastala na počátku
19. století a od té doby se lidnatost
zvyšovala, i když ne přímočaře. První polovina 20. století nebyla pro
populaci v našem městě příznivá,
avšak posléze dochází k jejímu opětovnému vzrůstu.
Jan Černý

Pozvání do Středočeské vědecké knihovny v Kladně na duben 2010
Výstava připomene kladenského grafika a ilustrátora Stanislava Kulhánka
Od 15. dubna 2010 budou v Malé
galerii Středočeské vědecké knihovny v Kladně vystaveny ilustrace
a drobná graﬁka výtvarníka a dlouholetého profesora kladenské reálky Stanislava Kulhánka. Narodil
se v Kladně 28. května 1885 a zemřel před 40 lety, 15. dubna 1970.
Po absolvování reálného gymnázia
v Praze studoval na speciální škole
pro dekorativní malbu profesora
Schikanedra při uměleckoprůmyslové škole. Pedagogickou činnost
zahájil nejprve jako asistent Aloise
Boudy na Vyšší průmyslové škole v Praze, ale už v roce 1910 nastoupil na reálku v rodném městě,
kde působil jako profesor kreslení
a deskriptivní geometrie až do roku 1941.
Vedle učitelské praxe publikoval
články o umělecké výchově a věnoval se vlastní tvorbě. Spolupracoval s kladenským tiskařem a nakladatelem Jaroslavem Šnajdrem,
pro kterého ilustroval a graficky
upravil mimo jiné edice Spisy
Rabíndranátha Thákura a Knihy
východní. Jeho ilustrace a výtvarné návrhy zdobí knihy i dalších
kladenských nakladatelů, včetNovostrašecký měsíčník / duben 2010

ně některých bibliofilských tisků
Josefa Cipry nebo uměleckých
vazeb unhošťského knihaře Josefa Brouska. Stanislav Kulhánek
byl autorem četných exlibris, novoročenek, plakátů a pohlednic.
Maloval portréty, zátiší a krajiny.
V roce 1961 u příležitosti 400. výročí povýšení Kladna na městečko
vytvořil návrh na cyklus dopisních
zálepek.
Výstavu zahájí přednáška PaedDr.
Ireny Veverkové Kladenský rodák
Stanislav Kulhánek, která se uskuteční ve studovně Středočeské vědecké knihovny 14. dubna 2010 od
17 hodin. Prohlídka výstavy bude
možná v otevírací době knihovny
(pondělí, úterý, pátek 9–18 hodin, čtvrtek 9–19 hodin, sobota
9–12 hodin) do 25. května 2010.
Prodejní velikonoční výstava
od 29. 3. do 2. 4. 2010
V týdnu před Velikonocemi proběhne ve Středočeské vědecké
knihovně v Kladně velikonoční výstava. Návštěvníci výstavy mohou
zhlédnout velikonoční ozdoby
a dekorace ze slámy a kukuřičného
šustí paní Miloslavy Zatloukalové
z Brodku u Konice, vyškrabávané,
reliéfní, batikované, vnorovské, valašské a další kraslice od maléreček

z Jižní Moravy, nebude chybět ani
keramika pana Miroslava Nováka
z Rakovníka. Výrobu ručně paličkované krajky bude předvádět paní
Dana Machátová z Kladna. Výstava
bude prodejní.
Klub přátel knihovny ve středu
21. 4. 2010 od 16.00 hod.
Chcete se vrátit o řádku let zpátky?
Nabízíme retrookénko do fondu
seriálů aneb časopisy nás bavily
a provázely ve volném čase již v minulém století.
Pro zájemce bude připraveno malé pohoštění z kuchyně minulého
století.

Výstavu Tomáš Garrique Masaryk v Malé galerii Středočeské
vědecké knihovny v Kladně je
možné zhlédnout do 13. 4. 2010
Výstava Tomáš Garrique Masaryk je
připravena ve spolupráci s Muzeem
T. G. M. Rakovník – pobočka Lány.
Vystavené exponáty jsou zapůjčeny z Muzea T. G. M. Rakovník
– pobočka Lány, Památníku Karla
Čapka Strž ve Staré Huti u Dobříše, Středočeského muzea v Roztokách, Horáckého muzea v Novém
Městě na Moravě, Masarykova
ústavu Praha, Státního okresního
archivu v Kladně a od soukromých
sběratelů.
›››

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
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Na výstavě je možné zhlédnout
předměty z Masarykova pracovního stolu v Lánech, fotograﬁe
dokumentující jeho návštěvy
v Kladně nebo společnou fotograﬁi v lánském zámku s kladenským
rodákem a starostou Chicaga Antonínem Čermákem, kterou knihovna získala od Čermákova vnuka.
Výstava je doplněna i nepublikovanými vzpomínkami pamětníků.

Samostatná vitrína je věnována
čs. legiím. Vystavena jsou i různá vydání Masarykových děl.
Výstava Tomáš Garrique Masaryk
se koná při příležitosti 160. výročí
narození Tomáše Garrique Masaryka a je přístupná během otevírací
doby knihovny.
Tréninky paměti a instruktáže
ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně

7. 4. 2010 Tréninky paměti II.:
2. část – Prohloubíte již osvojené
způsoby práce s mnemotechnikami a vyzkoušíte další možnost,
jak si pomocí metody loci –
metody místa zapamatovat množství věcí a předmětů. Navazovat
bude metoda paměťových háčků, tentokrát založená na symbolech.
16.00 – 17.30 hod.

28. 4. 2010 Instruktáž Základy
práce s PC – poprvé u počítače.
Dozvíte se, z čeho se skládá počítač, jak se ovládá, společně krátce
nahlédneme do vyhledávání v internetu a do textového editoru MS
WORD. 16.00 – 17.30 hod.
Doporučujeme objednání:
tel.: 312 813 122.
Účast je bezplatná.
PhDr. Jakub Pavlík

Dubnový přehled dění
1. 3. – 30. 4.
18. 3. – 18. 4.
8. 4.

Les – Ing. Jiří Pergler (výstava fotografií)

NKC

O nejkrásnější novostrašeckou kraslici (výstava)

muzeum

17.00 h.

Akademie volného času

NKC

17.00 h.

10. 4.

Oslavy výročí založení GJAK – den otevřených dveří

gymnázium

14.00 – 17.00 h.

10. 4.

Oslavy výročí založení GJAK – Čtyřlístek v NKC

NKC

18.00 – 21.00 h.

11. 4.

Nejen pohádka na neděli – O chytré princezně

NKC

15.00 h.

13. 4.

Výborová schůze diabetiků

Baráčnická rychta

14.00 h.

14. 4.

Mc Donalds cup – turnaj pro 2. – 5 třídy

Kocourek

13.00 h.

15. 4.

Jarní koncert

Kostel CČSH

18.00 h.

16. 4.

O nejkrásnější novostrašeckou kraslici – vyhlášení

muzeum

16.00 h.

16. 4.

Opakovací hodina tance

NKC

19.00 h.

17. 4.

Den Země

sraz u ZŠ

Ozdravný pobyt ZO SZP

Lázně Poděbrady

20. 4.

Členská schůze diabetiků

Baráčnická rychta

13.30 h.

21. 4.

Kinokavárna – Děti noci

muzeum

17.00 h.

21. 4.

Party se Seniorkou

NKC

17.00 h.

Okna – obrázky, Lucie Suchá (výstava)

muzeum

17.00 h.

27. 4.

Diabetická poradna

Baráčnická rychta

29. 4.

Legendy přicházejí

NKC

19.00 h.

30. 4.

Rej čarodějnic

školní družina

13.30 h.

19. 4. – 25. 4.

22. 4. – 23. 5.

8.00 h.

9.00 – 11.00 h.

Společenská kronika
Vzpomínka

Vzpomínka

Dne 6. 4. 2010 uplyne deset let od úmrtí
pana Václava Javůrka. Za tichou
vzpomínku děkujeme všem, kteří ho znali
a měli rádi.

Dne 13. 4. 2010 vzpomeneme první výročí
od úmrtí naší drahé maminky, babičky
a tchýně, paní Věry Bechyňové.

Manželka a dcera.

Stále vzpomínají dcera Věra a syn Zdeněk
s rodinami.
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