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AKTUALITY
Vážení spoluobčané,
právě vstupujeme do jednoho z nejkrásnějších měsíců roku, a to května.
Věřím, že toto období přinese lepší
náladu nám všem.
Zima poznamenala městský rozpočet díky zvýšeným nákladům
na údržbu města, ale také narušila
mnoho komunikací.
V rámci schváleného rozpočtu přistupujeme k opravám těch nejdůležitějších míst v našem městě.
Při osobní komunikaci s občany denně
přináším různé podněty a připomínky,
co by se mělo zlepšit, kde, koho takzvaně tlačí bota. Snaha jednotlivým
podnětům vyhovět samozřejmě je, ale
vězte, že je tak možné činit postupně
dle našich ﬁnančních možností.
Inkriminovaná místa ve městě samozřejmě známe a činíme kroky k postupné nápravě.
Jen lehkým náznakem Vám chci sdělit, že pracujeme na opatřeních, kte-

Prvním krokem pro likvidaci bývalé
úpravny vody bylo plánované a povolené kácení dřevin, rostoucích
mimo les, na pozemku 1850/4. Konkretizace je uvedena v rozhodnutí
odboru výstavby a životního prostředí č. j. 293/246/10/OV/Vu. Dřeviny
byly odstraněny z důvodu přípravy
bouracích prací staveb bývalé úpravny vody, které jsou v havarijním stavu. Samotné odstranění stavby,
které povolil OŽP Rakovník dne
10. 3. 2010 rozhodnutím č. 73/2010
budou v rámci plánu investic provádět Vodárny Kladno – Mělník, a. s.,
ve vlastní režii. Stavba bude odstraněna ještě v letošním roce.
V souladu s povolením proběhlo kácení břehového porostu – náletu jasanu na ploše cca 430 m2 a křídlatky
sachalinské na ploše cca 100 m2 parc.
č. 424/1 /Fortenský rybník/ Nové Strašecí.

rými by byla omezena těžká doprava
v centru města, v součinnosti s Odborem dopravy v Rakovníku. Souvislost
s komunikacemi to jistě má.
Z akcí, které Vám mohu konkrétně
jmenovat, je termín zprovoznění
nového rentgenového pracoviště
v Poliklinice Nové Strašecí v průběhu prázdninových měsíců. V poliklinice postupně po dohodě s nájemci
vyměňujeme okna za nová plastová. Je to přínos nejen estetický, ale
také vedoucí ke snižování režijních
nákladů každého konkrétního pracoviště.
Rada města svým usnesením č. 1129
ze dne 7. 4. 2009 schválila na doporučení výběrové komise nabídku na realizaci stavby „Dětské hřiště v areálu
BIOS – I. etapa“ uchazeče Real Invest
Franc. Po schválení zastupitelstvem
města dojde k realizaci od začátku
května do konce července roku 2010.

Starosta města Pavel Vaic gratuluje florbalistkám místní ZŠ
k získanému bronzu z Mistrovství republiky v Kopřivnici.

Věřím, že obyvatelé této lokality
i ostatní ocení zkulturnění tohoto
nádherného prostoru.
Vážení spoluobčané, ještě jednou
se na Vás prostřednictvím měsíčníku obracím s prosbou o součinnost při odhalování osob, kterým
zřejmě vadí mnohdy za těžkých
podmínek zrenovované objekty,
dveře, nově osazené značení atd.
Nevadí jim nastříkat zeď místního kostela nebo jiné stavby. Nechápu, jaké hodnoty tito lidé uznávají a respektují. Nesnažte se sami
činit opatření, vůči těmto nenechavcům, ale volejte, prosím, číslo
602 395 312. Za Vaši pomoc předem děkuji.
Všem Vám přeji pevné zdraví a spokojenost.
Ing. Pavel Vaic, starosta města

Zleva: Bohumil Chochola, ředitel gymnázia Richard Spiegl, senátor Marcel Chládek
a starosta města Pavel Vaic na Oslavách k 55. výročí založení zdejšího gymnázia

93. zasedání rady města dne 22. března 2010
Rada města se zabývala žádostí Obce baráčníků o příspěvek na provoz Rychty a rozhodla se poskytnout příspěvek ve výši 30.000 Kč se
závazkem, že v této budově bude
umožněna spolková činnost i klubu
seniorů, klubu diabetiků a SZP. Tento příspěvek se na základě smlouvy
bude poskytovat i v příštích letech.
Po ukončení připomínkování a jednání smluvních stran, byla radě
města předložena ke schválení ko-

nečná verze nájemní smlouvy
na pronájem části pozemku PK
1139 o výměře cca 18.450 m2 společnosti Auri, energy & properte, s. r. o, Nové Strašecí, na dobu
25 let za nájemné 250.000 Kč za rok
za účelem umístění a provozování
fotovoltaické elektrárny. Jedná se
o lokalitu v průmyslové zóně severozápad před areálem betonárky.
Rada města odsouhlasila víceméně
obnovený nájemní vztah s panem

Foto na titulní straně:
Dub letní u sportovního areálu na Kocourku - Téměř 200 let starý památný
strom s obvodem kmene cca. 3,25 m.
(archiv NM)
Novostrašecký měsíčník / květen 2010

Šarochem na pronájem objektů na hřbitově. Nová smlouva
však rozšiřuje povinnosti nájemce
o úklid, sekání trávy, odklízení sněhu a listí apod., tedy o práce, které
dosud zajišťovaly technické služby.
Jako územní plánovací doklad rada města odsouhlasila dokument:
„Systém zeleně v intravilánu sídla,
městská zeleň – zahradně architektonická úprava města“, který
bude závazný a koncepční pro vyjadřování se orgánů města k žádostem týkajícím se údržby, obnovy
a výsadby nové zeleně v intravilánu
města a bude podkladovým mate-

riálem pro další územně plánovací
činnost.
V průběhu roku 2009 došlo k navýšení počtu světelných bodů
veřejného osvětlení v ul. Okružní –
2 lampy, Do Hlinišť – 5 lamp,
ul. Atriová – 1 lampa, Na Spravedlnosti – 33 lamp a nám. 5. května –
1 lampa. V důsledku toho byl odsouhlasen dodatek ke smlouvě se
společností Elektromont Matějka, s. r. o., o zvýšení ceny za údržbu a provozování veřejného
osvětlení ve městě o 23.000 Kč,
tedy na celkovou cenu 611.235 Kč
ročně.
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94. zasedání rady města dne 26. března 2010
Toto zasedání rady města mělo mimořádný charakter a jenom jeden
bod programu, neboť město obdrželo ze Státního fondu životního
prostředí (SFŽP) návrh smlouvy
o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životního prostředí ve výši 460.705,80 Kč na spoluﬁnancování akce „Nové Strašecí

– Zlepšení tepelně technických
vlastností obvodových konstrukcí budov škol“. Jedná se o proces
postupného ﬁnancování celkové
ﬁnanční podpory, konkrétně tato
částka formou smlouvy se SFŽP,
k jejímuž uzavření je nutné schválení příslušným orgánem města, kterým je v tomto případě rada města.

Městské granty 2010

Poděkování sponzorům

Podle zákona o obcích č. 128/2000
Sb., § 85, odst. c, je zastupitelstvu
města vyhrazeno rozhodování
o poskytování dotací nad 50.000 Kč
v jednotlivých případech (pro právnický nebo fyzický subjekt). V případě městských grantů 2010 převyšuje tuto výši dotace grantový
příspěvek pro TJ Sokol Nové Strašecí.
Tento grantový příspěvek projednalo a schválilo zastupitelstvo města
21. dubna 2010. Vzhledem k tomu,

95. zasedání rady města dne 7. dubna 2010
Obdobně jako ve věci městské
zeleně, rada města schválila jako územně plánovací podklad
„Územní studii Rudská, města
Nové Strašecí“, která bude závazným a koncepčním materiálem
pro vyjadřování se orgánů města
k žádostem týkajícím se zástavby
v lokalitě „Rudská“. Posláním územní studie je upřesnění nejen funkčního, ale zejména prostorového
utváření prostředí lokality Rudská,
na jejichž základě budou stanoveny podrobné podmínky pro rozhodování v území.

Kromě záležitostí týkajících se přípravy jednání zastupitelstva města,
schválení zřízení věcných břemen
pro uložení nových sítí, vzala rada města na vědomí ohlášenou
návštěvu z bavorského města
Welden v červnu a uložila komisi
pro zahraniční partnerství připravit
program pro tuto návštěvu a návrh
partnerské smlouvy.
Tak jako v loňském roce, rada města přiznala dvojnásobný příspěvek
rodičům prvního narozeného občánka ve městě v tomto roce.
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.

ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY NOVÉ STRAŠECÍ
MUDr. Kateřina Doskočilová

KAŽDÉ ÚTERÝ SLEVA 10% NA ZAKOUPENÉ ZBOŽÍ
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.
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V dubnovém měsíčníku byla zveřejněna informace o první etapě
rozdělení městských grantů na rok
2010. Rada města přidělila ve své
kompetenci celkem 250.000 Kč.

Díky mimořádné ochotě tří společností
působících v našem městě:

AR AUTO, s. r. o.,
LOSL, s. r. o.
a Real Invest Franc, s. r. o.
mohlo město zakoupit obraz Karla Kellnera – „Nové Strašecí
od Hlinišť“, olej na plátně o rozměrech 90 x 80 cm,
který byl vystaven na výstavě „Obrazy – keramika“
konané ve Slavnostním sále MěÚ ve dnech 20. – 25. 10. 2009.
Obraz je vystaven trvale v budově MěÚ a jeho reprodukce
lze zakoupit v městské knihovně.
JUDr. Jiří Tláskal, tajemník

Regenerace veřejné zeleně
V minulých číslech našeho měsíčníku jsme Vás informovali, že
město chystá projekt Regenerace
veřejné zeleně. V rámci tohoto projektu bylo vypsáno výběrové řízení
na zpracovatele žádosti a všech jejích povinných příloh. Těmito přílohami jsou především inventarizace
a pasportizace stromů ve městě
a sadovnické studie.
Pasport popíše fyzické parametry
stromu, jeho zdravotní stav, technologii ošetření, intenzitu opakování a naléhavost zásahu. Bude zpracován jak v písemné, tak v digitální
podobě.
Sadovnické studie vybraných lokalit (např. park sv. Izidora, Mšecké
sídliště, Křivoklátské sídliště, Žižkovo náměstí, ulice Čsl. armády) pak
budou řešit konkrétní zahradně

architektonickou podobu s důrazem na výsadbu nových stromů.
Výběrové řízení na zpracování podkladů a žádosti vyhrála díky nejnižší
ceně ﬁrma Safe trees, s. r. o., z Rosic, jejíž pracovníky v těchto dnech
můžete ve městě vidět pracovat
na inventarizaci stromů, která je základem pro zhotovení pasportu.
Na základě zpracovaných podkladových materiálů bude stanoven
rozpočet celého projektu. Předpokládáme podání žádosti o dotace
v rámci podzimní výzvy Operačního programu životní prostředí. Realizace projektu je zatím plánována
na etapy v průběhu následujících
tří let, především z ﬁnančních důvodů.
Ing. Jan Vitner,
referent odboru investic

že rozpočet města je naplňován
příjmy z daňové výtěžnosti, příjmy
z poplatků apod. během celého roku a z důvodů potřeby ﬁnančních
prostředků na další plánované akce
a aktivity města, schválilo zastupitelstvo města úplné čerpání grantového příspěvku k termínu od 1. 6. 2010.
Do tohoto data obdrží TJ Sokol Nové Strašecí ﬁnanční dotaci ve výši
50% schválené částky.
Grantový příspěvek pro TJ Sokol Nové Strašecí pro rok 2010 je
246.000 Kč. Rozdělení tohoto příspěvku jednotlivým sportovním
oddílům je uvedeno v přiložené
tabulce.
PhDr. Jaroslav Hlína, CSc.

Nové Strašecí – městské granty 2010
Grantový příspěvek pro TJ Sokol Nové Strašecí
A) Mládež do 18 let
č. Organizace

Projekt

schválená
částka

1 TJ Sokol oddíl
kopané

příspěvek na činnost mládeže

2 TJ Sokol oddíl
hokejbalu

příspěvek na činnost mládeže

63.000,-

3 TJ Sokol oddíl
nohejbalu

příspěvek na činnost mládeže

8.000,-

4 TJ Sokol oddíl
nohejbalu

nohejbalový turnaj mládeže

3.000,-

5 TJ Sokol oddíl
volejbalu

příspěvek na činnost mládeže

15.000,-

6 TJ Sokol oddíl
volejbalu

volejbalové turnaje mládeže
2010

2.000,-

7 TJ Sokol oddíl
lyžování

příspěvek na činnost mládeže

3.000,-

8 TJ Sokol oddíl
lyžování

triatlonový závod - Bucek

2.000,-

9 TJ Sokol oddíl
tenisu

posvícenský turnaj mládeže

2.000,-

příspěvek na činnost mládeže

8.000,-

10 TJ Sokol oddíl
stolního tenisu

120.000,-

Vítání občánků
Ve Slavnostním sále MěÚ Nové Strašecí byli v úterý 9. března
2010 do života přivítáni noví občánci města. Členka městského zastupitelstva paní Naděžda Jurgovská tentokrát přivítala 13 nových
spoluobčánků a rodičům předala
dárkovou poukázku v hodnotě
500 Kč na nákup dětského zboží,
pamětní knihu a maminkám krásnou kytičku.
V tento den jsme mezi sebe přivítali (jména uvádíme se souhlasem
rodičů)
Marka Vonáška
Natálii Novákovou

Zuzanu Čermákovou
Šimona Šolce
Marka Lütnera
Antonína Librcajta
Markétu Toužimskou
Kristýnu Karafiátovou
Karolínu Pekovou
Jana Nechybu
Adélu Hégrovou
Kateřinu Šrámkovou
Matouše Vyskočila
Všem ještě jednou touto cestou přejeme mnoho štěstí, zdraví a lásky.
Eva Malá, DiS.
asistentka starosty

b) Akce se spoluúčastí města
č. Organizace

Projekt

schválená
částka

1 TJ Sokol oddíl
kopané

oslavy 90. výročí oddílu
kopané

10.000,-

2 TJ Sokol oddíl
hokejbalu

3. ročník hokejbalového
turnaje „ O pohár města“

10.000,-

Novostrašecký měsíčník / květen 2010
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Správné znění!!!! Rozpis kontejnerů pro velkoobjemový odpad VOK "2010"

Jak využít bioodpady

V minulém čísle NM se nám do tabulky týkající se rozpisu velkoobjemových kontejnerů vloudila chyba. Tímto se omlouváme
všem občanům, které jsme nechtěně zmátli a zároveň i technickým službám, kterým jsme tímto nedopatřením způsobili nepříjemnosti.
Ještě jednou se všem omlouváme a zjednáváme nápravu. Díky za pochopení. redakce
duben
1

květen

červen

červenec

srpen/září

říjen

listopad

Pecínov

"p.Trubka"
" Na Růžku"

2.4.

14.5.
-

18.6.

23.7.
-

27.8.

1.10.
-

5.11.

2

Šibeniční vrch

"Zahrádky"
Rudská

2.4.
-

14.5.

18.6.
-

23.7.

27.8.
-

1.10.

5.11.
-

3

Fortna

6.4.

17.5.

21.6.

26.7.

31.8.

4.10.

4

Žižkovo nám.

6.4.

17.5.

21.6.

26.7.

31.8.

4.10.

5

Mšecké sídl.
ul. U Stadionu

7.4.
-

18.5.

24.6.
-

27.7.

30.8.
-

7.10.

-

6

Nádražní ul.

horní část
dolní část

7.4.
-

18.5.

24.6.
-

27.7.

30.8.
-

7.10.

-

"U hřbitova"
"střed"

8.4.

pátek

pondělí
úterý
čtvrtek

22.6.

2.9.

8.11.

7

Křivoklátská ul.

8

ul A. Jiráska

8.4.

20.5.

22.6.

29.7.

2.9.

5.10.

9

Na Borech
Šibeniční vrch

"U lesíka"

9.4.
-

21.5.

25.6.
-

30.7.

3.9.
-

8.10.

12.11.
-

10

Mackova hora

"Rozhledna"
"Šrotiště"

9.4.
-

21.5.

25.6.
-

30.7.

3.9.
-

8.10.

12.11.
-

20.5.

29.7.

5.10.

pátek

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-

Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR
Parlamentní volby připadly letos
na 28. a 29. května. Jak již bylo ohlášeno, tradičně jsou stanoveny v našem
městě čtyři volební okrsky ve stejných
hranicích, jako při minulých volbách.
Došlo pouze ke změně v umístění
jedné z volebních místností. Na pátek
28. května se totiž sešly dvě události,
které není možné současně zrealizovat v budově městského úřadu. Je
to slavnostní předávání maturitních
vysvědčení studentů Gymnázia
J. A. Komenského a volby. Zato, že

4

studenti dostali přednost a budou
moci k této v životě neopakovatelné
události využít Slavnostního sálu úřadu, poskytlo pro volební místnost své
prostory gymnázium.
Letos tedy výjimečně nebude volební místnost volebního okrsku
č. 4 umístěna v budově MěÚ, ale
naproti přes náměstí v budově
gymnázia v přízemí vpravo.
Doufáme, že tuto výjimečnou změnu voliči uznají.
JUDr. Jiří Tláskal, tajemník

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

ROZHLEDNA

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-

ROZHLEDNA MACKOVA HORA
Otevírací doba:
Květen – červen
sobota a neděle
Červenec – srpen
denně
Září
sobota a neděle

9 – 17 hodin
9 – 17 hodin
9 – 17 hodin

Ostatní měsíce je rozhledna uzavřena
bez možnosti otevření!!!

Vstupné:
Děti, studenti, senioři
Dospělí

10 Kč
20 Kč

Třídění složek komunálního odpadu jako je papír, plasty a sklo nám
v dnešní době přijde už jako běžná
věc. Nemalá část odpadů odvážených na skládky je však tvořena
biologicky rozložitelnými odpady. Na skládkách tak končí velké
množství odpadu, který lze jinak
dobře využít. Bioodpady jsou velmi
dobře rozložitelné, lze je přeměnit
na kompost a získat tak kvalitní
hnojivo.
Proč má smysl bioodpady třídit
a zpracovávat:
• Při domácím kompostování se bioodpad zpracuje přímo u zdroje
a odpadne další doprava a manipulace.
• Na naší zahradě vzniká kvalitní
hnojivo (kompost) a nemusíme
tak zbytečně platit za drahá hnojiva v obchodech.
• Bioodpady tvoří až 40% komunálního odpadu. Tříděním a využitím
bioodpadu ulehčíme skládkám

– zmenší se množství skládkovaných odpadů a sníží se produkce skleníkových plynů (metanu
a CO2).
• Obec i my sami ušetříme - cena
za skládkování odpadu je mnohem vyšší než za kompostování
či za zpracování v bioplynové
stanici.
• Pomůžeme tím naplnit požadavky zákona o odpadech a předpisů
Evropské unie.
Vzhledem k tomu, že ve většině obcí není ještě zaveden tříděný sběr
bioodpadů, je nejjednodušším
způsobem zpracování bioodpadu domácí kompostování přímo
na vlastní zahradě. Tomuto způsobu se budeme věnovat v následujícím textu.
Rychlé domácí kompostování
Kompostování patří k nejstarším
a nejpřirozenějším způsobům zlepšování vlastností půdy. Kompost
výrazně přispívá k udržení zdravé

Katastrální úřad dokončuje digitalizaci
katastrální mapy Nového Strašecí
Od roku 2008 probíhá v katastrálním
území Nové Strašecí tzv. „obnova
katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby“. Provádí
jí Katastrální úřad pro Středočeský
kraj, Katastrální pracoviště Rakovník. Informace o provádění obnovy
katastrálního operátu již byla zveřejněna jak na úřední desce městského
úřadu, tak v Novostrašeckém měsíčníku.
V rámci této „digitalizace dat“ bylo zjištěno, že součástí některých
pozemků (u kterých není zapsán
vlastník v katastru na listu vlastnictví)
jsou zbylé části parcel vedené v tzv.
zjednodušené evidenci (PK). Tyto
zbylé části pozemků, které neexistovaly v tzv. souboru popisných informací, jsou obnovovány a postupně
zapisovány do katastru nemovitostí
na příslušné listy vlastnictví jednotlivých majitelů. Vlastníci jsou katastrálním úřadem o zápisu písemně
informováni.
V současné době je digitalizace katastrálních map dokončována. Podle
sdělení katastrálního úřadu budou
Novostrašecký měsíčník / květen 2010

mít vlastníci pozemků možnost seznámit se se změnami v katastru nemovitostí na přelomu května a června
2010. Pracovníci katastrálního úřadu
budou v rámci námitkového řízení
několik dnů poskytovat informace
a vysvětlení k provedeným změnám
na MěÚ Nové Strašecí, v prostorách přednáškového sálu v prvním
patře. Předběžně byly dohodnuty
tyto termíny – v pondělí 24. května
a 31. května od 13.00 do 17.00 hod.,
ve středu 26. května také od 13.00
do 17.00 hod., a v pátek 4. června
od 9.00 do 14.00 hod.
Vlastníci nemovitostí, kteří bydlí
v Novém Strašecí, budou o termínech konání připomínkového řízení
informováni veřejnou vyhláškou.
Občanům proto doporučujeme
sledovat v následujícím období úřední desku a stránky města:
www.novestraseci.cz, případně internetové stránky Katastrálního úřadu
v Rakovníku. Vlastníci, kteří nebydlí
v Novém Strašecí, budou katastrálním úřadem o konání námitkového
řízení informováni písemně.
Jitka Hančáková, odbor investic

půdy a k výživě rostlin. Za kompostování považujeme přeměnu
optimální skladby biologicky rozložitelných surovin (organických zbytků) působením mikroorganismů
za dostatečného přístupu vzduchu
resp. vzdušného kyslíku. Zde je tedy
několik rad k výrobě kompostu a jeho následného využití.
Co lze kompostovat:
tráva, listí, plevel, zbytky z ovoce
a zeleniny, slupky z citrusových plodů, zbytky pečiva a obilnin, skořápky od vajec a ořechů, papírové kapesníky, ubrousky, kartonové obaly
od vajec, papírové sáčky i jednotlivé
listy novin, sedliny kávy (i s ﬁltrem),
čajové sáčky, piliny, jemné nebo nadrcené větve, popel ze dřeva, hnůj
z chovu drobného zvířectva, např.
slepičí a králičí trus
Co do kompostu nepatří
Maso, ryby a kosti, sklo, kov, plasty,
baterie, veškerý barevně potištěný
papír, laky, zbytky barev, léky, chemikálie, použitý olej, obalové materiály,
pleny, obaly od mléka a džusů.
Kde a jak založit kompost
Je důležité zvolit si pro založení
kompostu vhodné místo a způsob
založení. Zde Vám přinášíme několik rad:
• Jednoduché, levné, ale prostorově nejnáročnější je kompostování
na kupě, kde materiál stačí upravit a navrstvit do požadovaného
tvaru.
• Kompost lze také založit v ohrazených prostorech, které lze vyrobit
či zakoupit. Materiálem je často
dřevo, plast, pletivo, kov, kámen
nebo beton.
• Velmi oblíbeným způsobem
je kompostování v uzavřených
kompostérech, které lze zakoupit
v hobby marketech a zahradnictvích. Výhodou tohoto způsobu
je kratší doba vytváření kompostu a ochrana obsahu před vysycháním i promočením, před ptáky i domácími zvířaty.
• Místo pro založení kompostu by
mělo být vybráno v polostínu,
protože kompost potřebuje sluneční teplo pro odpařování vody
(čerstvé zbytky ovoce zeleniny
obsahují více než 70 % vody).
• Je potřeba zajistit kontakt kompostu s půdou kvůli přístupu

mikroorganismů. Kompost proto
založte přímo na zemi, v žádném
případě ne na betonovém či asfaltovém podkladu!
Jak kompostovat
Mezi faktory ovlivňující rychlost
a správnost kompostování patří
hlavně provzdušnění, vlhkost, velikost komponentů, teplota, pH
a obsah živin (hlavně poměr uhlík:dusík). Jak tedy správně kompostovat:
• Zajistíme dostatečné provzdušnění — aeraci, a to pravidelným
překládáním kompostu. Minimálně dvakrát ročně by se měl
kompost přeložit, aby se spodní
části dostaly na povrch a naopak. Z počátku se doporučuje
překládat kompost častěji a to
již první měsíc po založení kompostu.
• Smíšený kuchyňský a zahradní
odpad většinou obsahuje 60 až
70% vody, která se musí z velké
části odpařit, v opačném případě
dojde k pomalému odbourávání
hnilobných látek a vzniku nepříjemného zápachu. Proto je důležité správné odvětrávání kompostu zajišťující optimální přívod
vzduchu.
• Jeden druh odpadu by neměl
v kompostu výrazně převažovat,
kompostér plňte po vrstvách.
• K jednomu dílu zeleného odpadu přimíchejte půl dílu štěpkovaného dřevitého odpadu.
Podíl dřevitého materiálu zajistí
ideální přísun živin pro mikroorganismy, velmi žádoucí nakypření zeleného odpadu, a tím následně optimální přívod kyslíku.
Mikroorganismy také potřebují
správný poměr uhlíku a dusíku,
tj. na jeden díl zeleného odpadu
bohatého na dusík přijde půl dílu
dřevitého materiálu s vysokým
obsahem uhlíku (odřezané části
stromů a keřů, štěpky, hobliny).
• Přikrytím svrchní vrstvy bioodpadu zeminou zabráníte zvýšenému výskytu obtížných much
a nový odpad tak může být ihned
„napaden“ žádoucími mikroorganismy.
• Optimální teplota pro proces
degradace se pohybuje mezi 49
a 60 °C. Pokud jsme ale kompost
založili na polostinném místě, ›››
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vkládáme do něj správné komponenty a pravidelně ho překládáme,
udržuje si sám příznivou teplotu.
• Doporučená vlhkost kompostu
se pohybuje mezi 40 a 60 %. Není
ji potřeba nijak měřit. Pokud bude
povrch kompostu suchý, jednoduše kompost zalijeme. Naopak
kompost je příliš vlhký, pokud se
po jeho stlačení v prohlubni vytvoří malé bazénky. Kompost by
tedy neměl být vystaven přímému dešti.
Zralý kompost má tmavě hnědou
barvu, je jemný a nepáchne. Má
schopnost zadržovat vodu, provzdušňovat půdu a obohacovat jí
o živiny. Kompost z otevřené kupy
můžeme použít zhruba za půl roku. Opravdu vyzrálý kompost nám
vznikne zhruba za rok od začátku
kompostování. Naproti tomu v krytém kompostéru se kompost vytvoří přibližně za 3 měsíce.
Kompostování v průběhu roku
Při teplotě nižší než 8°C již mikroorganismy v kompostu téměř
nepracují, proces tvorby humusu
se pozastavuje. Největší aktivity

KULTURA
kompostovacího procesu se dosahuje na jaře a v pozdním létě, kdy je
také na zahradě k dispozici nejvíce
bioodpadu. Kompost na otevřené
kupě je vhodné překopat dvakrát
ročně, a to na jaře a na podzim.
Kompost je vhodné aplikovat
na půdu během vegetační doby, to
znamená od jara do pozdního léta.
Kompostovací rady pro jednotlivé druhy biodpadu
Posečená tráva
Čerstvě posečená tráva je problematická, protože zabraňuje přístupu kyslíku ke kompostu a podpoří
rychlé vytvoření hniloby a plísně.
Posečenou trávu proto nejprve nechejte proschnout, teprve potom ji
můžete vložit do kompostu. V každém případě vždy smíchejte jeden
díl posečené trávy s půl dílem dřevitého materiálu a směs vkládejte
do kompostéru po vrstvách. Každou vrstvu posypte malým množstvím urychlovače kompostovacího procesu.
Spadané listí
Listí pokud možno před posbíráním rozmělněte sekačkou na trávu,

EMC s.r.o.

autodíly
náhradní díly
na všechny typy
vozidel včetně
nákladních

Okružní 59
(u hotelu DUO)
Nové Strašecí
Tel.: 313573165-6
Mobil: 777292499
info@emc-autodily.cz
www.emc-autodily.cz
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Široký
sortiment
zboží:
řemeny
brzdové destičky
obložení
kotouče
bubny
filtry
oleje
sady spojek
výfuky
ložiska
rozvody
kabely
svíčky
poklice
vany do kufru
stěrače
autobaterie
autochemie
klouby
poloosy
těsnění
tlumiče pérování
elektrosoučástky
atd.

aby v kompostéru nevytvořilo neprodyšnou vrstvu a bakterie měly
co největší plochu působnosti. Také zde platí: jeden díl listí smíchejte
s půl dílem dřevitého materiálu. Tip:
Listí jako slabá mulčovací vrstva je
vhodné i jako humusová vrstva
na záhony, okolo stromů a na okraje záhonků.
Odřezky ze stromů a keřů
V naštěpkované formě tvoří důležitou součást kompostu jako součást
směsi se zelenými odpady. Kypří
kompost, čímž se zajišťuje lepší
větrání a vytváří se správný poměr
dusíku a uhlíku.
Kuchyňský odpad, zbytky ovoce
zeleniny
Tento druh odpadu je vhodný pro
přilákání žížal. Na dno kompostu
nejprve umístěte asi 10 cm silnou
vrstvu rozmělněného dřeva nebo
listí, také je možné použít nařezaný
novinový papír. Na to rozmístěte
vrstvu kuchyňského odpadu, potom ji překryjte znovu stejně silnou vrstvu pořezaného dřevitého
materiálu. Již po krátké době se
v odpadu usadí žížaly, které se sem
dostanou z půdy.
Jak kompost použít
Kompost je organické hnojivo s širokým poměrem živin C (uhlík):
N (dusík)= 30:1 a s pomalu působícími formami dusíku. Kompost
obsahuje mimo živin a organické
hmoty i aerobní mikroorganismy –
je to živá hmota a tím se zásadně
liší od ostatních organických hnojiv
nebo substrátů. Tato vlastnost musí
být respektována při jeho manipulaci a využívání. Proto by kompost
neměl být dlouhodobě skladován
v nepropustných obalech a zapravován hluboko do půdy.
Kompost lze využít jako:
• Surovinu k mulčování – záhonů
na podzim nebo pod živé ploty,
keře bobulovin a ovocné dřeviny. Kompost rozhoďte na povrch
a mělce zapravte do půdy.
• Hnojivo pro různé účely - v dlouholetém průměru se používá
1 – 2 kg, respektive 2 – 4 l kompostu na m2 za rok. Touto dodávkou se zvyšuje obsah humusu
v půdě, podporuje život v půdě
a její úrodnost a rostliny jsou zásobeny živinami. Při zakládání
nových zahrad nebo při špatných
půdních podmínkách je potřeba

větší množství kompostu – až
10 kg/m2 jednorázově (odpovídá
vrstvě 1 – 2 cm). Do jamek či rýh
je vhodné kompost smíchat s půdou v poměru 1:1.
• Surovinu pro úpravu pH – kompost má spíše zásadité pH a působí proti kyselosti. Kompost je
vhodné aplikovat během vegetační doby, to znamená od jara
do pozdního léta. Od počátku
zimy je používání méně vhodné. Protože kompost obsahuje
aerobní mikroorganismy (organismy, které potřebují pro svůj život vzdušný kyslík), je nutné dbát
na hloubku jeho zapravení – doporučuje se do 15 cm. To je vrstva
ornice, která se intenzivně obdělává. Trávníky - intenzivně sekané
okrasné trávníky je vhodné dostatečně přihnojovat a zavlažovat. Přihnojovat kompostem lze
v dávce 2 litry kompostu na m2.
Růže - při výsadbě růží zapravit
do vrchní vrstvy půdy 4 – 6 lopat
kompostu na m2. Vysázené růže
zásobí po celý rok vrstva kompostu o tloušťce 2 cm. K ochraně růží
před mrazy je vhodné na podzim
přihrnout hrubší kompost. U růží se projevuje příznivé působení
kompostu zejména při potlačování chorob.
Ovocné stromky - při výsadbě ovocných stromů je vhodné přimíchat
několik lopat kompostu do vrchní
vrstvy půdy k zahrnutí jámy. Později
lze zásobovat stromy během vegetace kompostem v dávce 2 – 3 litry
kompostu na m2.
Trvalky - při výsadbě cibulových
květin a trvalek lze doporučit k jejich
zahrnutí substrát z půdy a kompostu
v poměru 1:1 a během vegetace mělce zapravit 4 litry kompostu na m2.
Zelenina - na jaře se aplikuje kompost na celou plochu a mělce se
zapraví. Dodatečně je vhodné
kompost přidávat do řádků při výsevu a výsadbě zeleniny zejména
u druhů velmi náročných na množství živin. Použitá dávka by měla být
u těchto druhů 4-8 litrů kompostu
na m2. Ovocné keře - rybízy, angrešty, maliny – při výsadbě dávka kompostu 10 – 20 litrů na m2 do vrchní
vrstvy. Každoroční hnojení v dávce
2 – 3 litry kompostu na m2 pod keře
během vegetace.
Květináče - rostlinám v květináčích
a truhlících namíchat kompost se zeminou nebo pískem v poměru 1:1.

Poděkování za úspěšné
vystoupení

POZVÁNKA
NA AKCE POŘÁDANÉ MKZ
V MĚSÍCI KVĚTNU
ZÁPIS DO PODZIMNÍHO KURZU TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
V úřední dny pondělí 8 - 16, středa 8 - 16

TUCHLOVICKÁ POUŤ – fotoreportáž M. Perglera
Výstava fotograﬁí dokumentující folklórní festival,
přísálí NKC, přístupná v pracovní době a při akcích

POVÍDÁNÍ O BALYNCE
3. 5. sál NKC od 10.00 hodin,
pro 1. – 3. třídu ZŠ Nové Strašecí,
vstupné 20 Kč. Karlovarské hudební divadlo.

MKZ Nové Strašecí děkují za nezištné vystoupení na „Party“
dne 17. března tanečnímu souboru Klobouček pod vedením slečny
Moniky Pongrácové. Od obecenstva sklidili velký potlesk.
Jejich vystoupení se velice líbilo a přispělo k obohacení
této akce.

PŘEDNÁŠKA CYKLU AKADEMIE VOLNÉHO ČASU 6
6. 5. Přírodní zajímavosti a zajímavé přírodniny
našeho města a okolí
RNDr. Milan Dundr, CSc.
V 17.00 hodin ve velkém salonku NKC

Těšíme se na další spolupráci.
Iveta Dušková, vedoucí MKZ

VÍTEJTE U NÁS – KONCERT
7. 5. V rámci Tuchlovické pouti 2010 vystoupí
v Novém Strašecí soubor Čtyřlístek a hosté festivalu.
Sál NKC od 19.00 hodin

POLOŽENÍ KVĚTIN
7. 5. Položení květin k památným
místům u příležitosti výročí
konce 2. světové války

PŘEDNÁŠKA K 65. VÝROČÍ
OD KONCE DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
13. 5. O nejtěžší době našich dějin přednáší PhDr. Jan Černý.
Připomeneme si události II. sv. války v N. Strašecí a okolí.
Přednášku doplní dobové fotograﬁe a archivní
materiály. V 17.00 hodin ve velkém salonku NKC.
Vstup zdarma.

NEJEN POHÁDKA NA NEDĚLI
– NEŠŤASTNÝ ŠAFÁŘŮV DVOREČEK
aneb putování Zápecníčka za štěstím
23. 5. Pohádka plná známých lidových písniček a veselých
zvířátek v podání herců z divadla KAPSA Andělská Hora.
Sál NKC od 14.00 hodin.
Vstupné děti 30 Kč, dospělí 45 Kč.

PARTY SE SENIORKOU
26. 5. Taneční večer se Seniorkou
Jaroslava Slavíka.
Sál NKC od 17. hodin

Novostrašecký měsíčník / květen 2010
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65. výročí od konce druhé světové války
Letos je tomu šedesát pět let
od doby, kdy skončila druhá světová válka a kdy se tato hrůzná doba
proměnila v minulost. Stát se minulostí znamená často i upadnout
v zapomnění. Tato tragédie stará
pětašedesát let by ale v zapomnění upadnout neměla. Byla to jedna z nejtěžších etap našich dějin
a proto je důležité si tuto dobu
připomínat.
Šedesát pět let od konce války,
to jsou tři generace, které válku
nezažily. Znají ji často jen z televizní obrazovky a mnohdy si nedokáží představit, co slovo válka opravdu znamená. Pamětníci pomalu
odcházejí a s nimi i vzpomínky.
Vzpomínky na ponížení, když se

ze dne na den stali lidmi druhé kategorie. Na bezmoc a hrůzu, když
začalo zatýkání a popravy. Jaké to
bylo, když byly uzavřeny vysoké
školy. Jaký to byl život, když kdykoliv a za cokoliv hrozilo zastřelení.
S jakými pocity sledovali postup
fronty a doufali, že oni a jejich nejbližší se dožijí konce války.
V našem městě si události druhé světové války můžete připomenout na přednášce „Nové
Strašecí a okolí za druhé světové
války ve světle archivních dokumentů a fotograﬁí“, kterou si připravil PhDr. Jan Černý. Koná se dne
13. května od 17.00 hodin ve velkém salonku NKC. Vstup zdarma.
Iveta Dušková, vedoucí MKZ

AKADEMIE VOLNÉHO ČASU
v Novém Strašecí 6. ročník 2009/2010
přednáškový cyklus pod názvem
Můj rodný kraj je v srdci Evropy
v přednáškovém salonku Novostrašeckého kulturního centra
vždy od 17 – 18.30 hodin
6. května 2010
Přírodní zajímavosti a zajímavé přírodniny našeho města
a okolí
lektor: RNDr. Milan Dundr, CSc.
K této přednášce uspořádáme také vycházku do přírody
s odborným výkladem. Termín
a hodinu srazu uvedeme na přednášce 6. 5 a informace bude vyvěšena také ve skříňce na náměstí.
3. června 2010 + slavnostní závěr
AVČ (pozor, zahájení přednášky již
v 16 hodin)
Muzeum T. G. M. v Rakovníku –
poslání, činnost, úkoly muzea
lektor: Mgr. František Povolný,
ředitel muzea

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

MŮJ RODNÝ KRAJ JE V SRDCI EVROPY

čtvrtek 6. května 2010

PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI
A ZAJÍMAVÉ PŘÍRODNINY
NAŠEHO MĚSTA A OKOLÍ

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

posluchače a přátele výlet
za poznáním. Termín výletu sobota 19. června 2010, trasaprohlídka kláštera premonstrátů
Teplá, prohlídka zámku Kynžvart
a okolí, Mariánské Lázně. Cena
dopravy 320 Kč + vstupné do objektů. Oběd bude zajištěn. Odjezd v 6.45 hod. Přihlášky a výběr
poplatku je v kanceláři CA v Havlíčkově ul. (budova pojišťovny)
ve dnech pondělí, středa, pátek,
tel. 313 572 663.
Co připravujeme:
Na přání současných posluchačů
Akademie volného času připravujeme další cyklus přednášek,
tentokrát na dva školní roky. Cyklus má název Poznejme sami
sebe (rod ženský a rod mužský
v kulturně společenském vývoji).
Přednášet nám budou opět vynikající odborníci z oblasti kulturní
sociologie, historie, psychologie
a další. Informace k přihláškám
a zahájení již sedmého ročníku
AVČ sledujte v Novostrašeckém
měsíčníku.
Na přednášky srdečně zveme také
zájemce, kteří nemohou navštěvovat přednášky pravidelně. Nabízíme individuální vstup na vybraný pořad, vstupné je ve výši 30 Kč.
Platí se na místě v den přednášky,
všichni jste vítaní.
inforkuje Věra Hrubešová,
autorka projektu

Informace v NKC, tel. 313 572 340

Připravujeme na červen 2010

ZAHRADY

3. 6. Přednáška cyklu Akademie volného času 6.

Přednáší RNDr. Milan Dundr, CSc.
začátek v 17.00 hodin ve velkém salonku NKC
vstupné 30 Kč
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Ve velkém salonku NKC od 16.00 hodin

návrhy B realizace B údržba
www.ZAMARO.info

16. 6. Party se Seniorkou
od 17.00 hodin, sál NKC

723 607 228, 608 027 435

Novostrašecký měsíčník / květen 2010
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Muzeum Nové Strašecí – poslední ročník velikonoční soutěže
O NEJKRÁSNĚJŠÍ NOVOSTRAŠECKOU KRASLICI
V letošním roce Muzeum Nové
Strašecí pořádalo poslední 10. ročník tradiční velikonoční soutěže
O nejkrásnější novostrašeckou
kraslici. Ale nebojte se – o soutěžení nepřijdete. V příštím roce se
celá soutěž přesune do některé
z poboček Muzea T. G. M. Rakovník. Svá soutěžní velikonoční vajíčka můžete tedy i nadále nosit
k nám do muzea a my je za Vás
předáme, nebo si můžete počkat
na zcela novou soutěž, kterou
Muzeum Nové Strašecí vyhlásí

Karel Jungmann

v roce 2011. O co v soutěži půjde,
zatím zůstane překvapením, ale
můžeme předem prozradit, že se
bude týkat něčeho dobrého k zakousnutí.
Rádi bychom v úvodu poděkovali všem 10 kolektivům se 32 členy
a 8 jednotlivým soutěžícím, kteří
nám do soutěže přinesli celkem
181 soutěžních velikonočních
kraslic.
A kdo se do soutěže, která byla opět
rozdělena do tří věkových kategorií,
zapojil?

MŠ Kocourek

Kateřina Pospíšilová

PODĚKOVÁNÍ
VELIKONOČNÍ SOUTĚŽ
O NEJKRÁSNĚJŠÍ NOVOSTRAŠECKOU KRASLICI
Muzeum Nové Strašecí děkuje:
Městskému úřadu v Novém Strašecí za poskytnutí ﬁnančního příspěvku ve výši 1.500 Kč na nákup věcných cen pro soutěžící.
Všem místním podnikatelům a ﬁrmám za poskytnutí věcných cen pro
soutěžící:
paní Renatě Horákové z ﬁrmy H + H Elektro - Elektrocentrum
paní Hollarové z Pekárny Hošer
paní Haně Burešové z ﬁrmy Drogerie – Barvy – Laky
paní PharmDr. Jarmile Chytré z Lékárny u České koruny
paní Mgr. Blaženě Adltové z Lékárny na Palacké
paní Marii Šlégrové z ﬁrmy Papír – Hračky – Sport
paní Monice Němečkové a Ludmile Strnadové z ﬁrmy Kuchyňské
a domácí potřeby
panu Karlu Filipovi z Knihkupectví
paní Aleně Rencové, DiS. z Optiky Renc
paní Libuši Jurgovské z Galanterie – Módní doplňky
ﬁrmě Hedera – Dárkový obchod
ﬁrmě Dukát
prodejně Káva a Čaj
prodejně Ovoce a zeleniny
fotoateliéru Eva
a panu Ing. Petru Volfovi
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V první věkové kategorii – děti do
6 let – se soutěže zúčastnil kolektiv dětí z Mateřské školy Kounov,
kolektiv dětí z Mateřské školy na Kocourku z Nového Strašecí (oddělení
Berušky, Veverky a Žabičky), kolektiv
dětí z Mateřské školy Zahradní z Nového Strašecí a další 3 děti: Vojtěch
Fousek z Rudy, Karel Jungmann
z Nového Strašecí a Julie Satranská
z Nového Strašecí. Celkem v této
kategorii děti do soutěže přinesly
84 soutěžních velikonočních vajíček.

ZŠ Nové Strašecí

čovatelskou službou z Buštěhradu
(jmenovitě paní Eva Jungmannová,
paní Jaroslava Kutinová, paní Olga
Smetanová, paní Anna Štádlíková,
paní Jaroslava Šturmová a pan Otto
Nový), Jaroslava a Ludmila Zuzková
z Lán.
Výběrem těch nejkrásnějších vajec
byla již tradičně pověřena pětičlenná porota ve složení: pan Mgr. František Povolný – ředitel Muzea T. G. M.
Rakovník, paní Mgr. Lenka Šmídová
– etnografka Muzea T. G. M. Rakovník, slečna Mgr. Jana Lomecká – ar-

Jaroslava Zuzková

Ve druhé kategorii – děti od
6 do 15 let – se do soutěže přihlásil
kolektiv dětí ze Školní družiny v Kounově, kolektiv dětí ze Školní družiny
v Řevničově (jmenovitě Martin Charvát, Tereza Kárníková, Martin Lidický,
Nikola Nováková, David Schneider,
Tereza Uldrychová a Marek Vait),
kolektiv dětí ze Základní školy v Kounově, kolektiv dětí ze Základní školy
v Novém Strašecí (jmenovitě Michael
Balon, Barbora Hynková, Michaela
Irová, Lucie Krejčová a Richard Melč),
kolektiv dětí ze Základní školy v Šanově (jmenovitě Veronika Horváthová, Kateřina Jílková, František Lisner,
Hana Machačová, Adéla Růžičková,
Adéla Sieglová, Michaela Sieglová
a Veronika Vopatová) a další 3 děti:
Adéla Patráková z Řevničova, Kateřina Pospíšilová z Nového Strašecí
a Aneta Smržová z Tuchlovic. Do této kategorie děti donesly celkem
86 soutěžních kraslic.
A v poslední kategorii – ostatní
nad 15 let – se nám sešlo 11 soutěžních kraslic, které nám do soutěže přihlásil kolektiv z Domova
Na Zátiší z Rakovníka (jmenovitě
paní Jindřiška Burešová, paní Božena Špičková, pan Vladimír Kratina,
pan Jaroslav Králíček a pan Jaroslav
Lovecký), kolektiv z Domova s pe-

Čestná uznání v této kategorii získal:
kolektiv dětí ze Základní školy
v Novém Strašecí
kolektiv dětí ze Základní školy
v Šanově
kolektiv dětí ze Základní školy
v Kounově
kolektiv dětí ze Školní družiny
v Řevničově
kolektiv dětí ze Školní družiny
v Kounově
V poslední věkové kategorii ostatní
nad 15 let zvítězili :
1. místo – Jaroslava Zuzková
z Lán
2. místo – Ludmila Zuzková z Lán
3. místo – kolektiv z Domova
Na Zátiší z Rakovníka
kolektiv z Domova s pečovatelskou službou z Buštěhradu

Ludmila Zuzková

cheoložka Muzea T. G. M. Rakovník,
paní Jitka Boučková – bývalá učitelka působící v Novém Strašecí
a za Muzeum Nové Strašecí vedoucí muzea – Barbora Honzíková, DiS.
Role předsedy poroty se ujal jediný
mužský zástupce – Mgr. František
Povolný, který měl v případě sporu
konečné slovo.
Slavnostní vyhlášení soutěže společně s předáním diplomů a výher
vítězům proběhlo v pátek 16. dubna 2010 od 16.00 hodin ve výstavní síni muzea.

Všechna soutěžní velikonoční vajíčka jste si mohli prohlédnout ve vý-

stavní síni muzea od 18. března
do 18. dubna 2010. Zároveň jste
mohli od zahájení výstavy až do
16. dubna 2010 do 15.00 hodin hlasovat v divácké hlasovací anketě,
a sami tak rozhodnout o třech nejúspěšnějších vítězích v každé věkové
kategorii. Během této doby výstavu
navštívilo celkem 350 návštěvníků,
z nichž se 64 zúčastnilo tohoto hlasování v divácké anketě.
A jak jste vy diváci nakonec rozhodli?
V první věkové kategorii děti do 6 let
zvítězili :
1. místo – Mateřská škola z Kounova – 10 hlasů
2. místo – Mateřská škola na Kocourku - oddělení Veverky z Nového Strašecí – 9 hlasů
3. místo – Mateřská škola na Kocourku - oddělení Žabičky z Nového Strašecí – 8 hlasů

Čarodějnické zaříkávání a kouzlení
Filipojakubská noc, Walpuržina noc,
Beltine – to jsou pojmy, které jsme si
společně se 6. a 7. třídami vysvětlili
při hodinách společného čarování
v knihovně. Při podobných akcích
čerpáme převážně z knihy Dagmar
Šottnerové - Lidové tradice, kde
je velmi pěknou formou dětem přiblížen původ lidových tradic, zvyků,
pověr, pranostik a říkadel. Na závěr
našeho povídání o bylinkách a čarování si pak děti vyrobily škapulíř,
který je bude chránit před očarováním, uhranutím, proti nemocem
a splní jim všechna osobní přání.
Jitka Tomšů, vedoucí MěK

Ve druhé věkové kategorii děti od
6 let do 15 let zvítězili :
1. místo – Adéla Patráková z Řevničova – 25 hlasů
2. místo – Tereza Uldrychová
ze Školní družiny v Řevničově
– 14 hlasů
3. místo – Kateřina Pospíšilová
z Nového Strašecí – 5 hlasů
V poslední věkové kategorii ostatní
nad 15 let zvítězili :
1. místo – Ludmila Zuzková z Lán
– 25 hlasů
2. místo – Jaroslava Zuzková
z Lán – 16 hlasů

Domov důchodců Rakovník

A koho nakonec porota po vášnivých diskuzích vybrala ?
V první věkové kategorii děti do 6 let
zvítězili:
1. místo – Karel Jungmann z Nového Strašecí
2. místo – Vojtěch Fousek z Rudy
3. místo – Julie Satranská z Nového Strašecí
Čestná uznání v této kategorii získal:
kolektiv dětí z Mateřské školy
na Kocourku z Nového Strašecí
kolektiv dětí z Mateřské školy
Zahradní z Nového Strašecí
kolektiv dětí z Mateřské školy
Kounov

Ve druhé věkové kategorii děti od
6 let do 15 let zvítězili:
1. místo – Kateřina Pospíšilová
z Nového Strašecí
2. místo – Adéla Patráková z Řevničova
3. místo – Aneta Smržová z Tuchlovic

Vojtěch Fousek

›››

Julie Satranská

Novostrašecký měsíčník / květen 2010

Ze všech řádně vyplněných hlasovacích lístků byl rovněž 16. dubna
2010 vylosován jeden návštěvník,
který vyhrál věcnou cenu. A kdo se
stal tím šťastným?
Daniel Vaňo z Nového Strašecí
Na závěr mi dovolte, abych alespoň tímto způsobem poděkovala
všem sponzorům, které zde uvádím, bez jejichž ochoty a podpory
bychom nemohli soutěž pořádat,
a také všem soutěžícím za jejich
účast. Všem výhercům srdečně blahopřejeme a těm, kteří se nemohli
zúčastnit slavnostního vyhlášení,
připomínáme, že si své výhry mohou vyzvednout v Muzeu Nové
Strašecí během otevírací doby.
Barbora Honzíková, DiS.
za Muzeum Nové Strašecí
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LUCIE SUCHÁ –malířka ze Ptačí skály
Je malíř – samouk a od roku 1992
již uspořádala 30 samostatných výstav:

Narodila se v Berouně v roce 1968.
Vystudovala gymnázium. Nějaký čas strávila studiem medicíny
(první kresby na okraji poznámek).
A nakonec podruhé odmaturovala
jako radiologický laborant.
Malovat začala potom, co dostala
od svého muže pod stromeček olejové barvy. První obraz vznikl v létě
roku 1989 na chatě pod hradem
Týřovem, do dnešního dne namalovala již přes tři sta obrazů.
Staré okenní rámy, které jsou pro
její obrazy typické začala používat
poté, co jeden z obrázků jakoby
na míru přesně zapadl do starého
sklepního okýnka u domku manželových rodičů.

VÝSTAVY
1992 - první výstava pro známé
a kolemjdoucí ve volné přírodě pod
hradem Týřovem.
1993 - Zdice - galerie radnice společná výstava se sochařem J.
Vydrou.
1994 - Svatá - Jablka a obrazy společná výstava s berounskými
zahrádkáři.
1995 - druhá výstava pro známé
a kolemjdoucí pod hradem Týřovem.
1996 - Annamo - informační centrum u branovského přívozu
1996 - Telč - radnice - v rámci festivalu "Prázdniny v Telči"
1998 - Rožmberk nad Vltavou - zámecká galerie - společně se Standou Kahudou.
1999 - Benešov - Muzeum umění výstava s názvem "Kousek nebe"
2000 - Rakovník - Galerie Špejchar

2001 - Sedlčany - koncertní sál kulturního domu
2002 - třetí výstava pod hradem
Týřovem - v rámci 1. roč. závodu
"Podtýřovská matračka"
2003 - výstava v cílovém areálu
2. ročníku závodu "Podtýřovská
matračka" U Rozvědčíka
2003 - Plzeň - Café-bar Stodola - výstava s názvem "Ve stodole
na seně"
2004 - Plzeň - Pivovarské muzeum
Pilsner Urquell - výstava s názvem
"Svět oknem"
2004 - Beroun - Hotel Na ostrově
2004 - Mělník - Galerie Ve věži výstava s názvem "Všechna okna
ve věži"
2005 - Beroun - M. G. Duslova vila
- výstava s názvem „Andělé, motýli
a ptáci“
2005 - Goslar (Německo) - společně s keramičkou K. Makovskou.
2006 - Želkovice, Špejchar, Galerie
Českého krasu, výstava s názvem
„Snídaně v trávě“
2006 - Chrudim, galerie Muzea
loutkářských kultur, výstava s názvem „Oči, okna, okýnka“
2006 - Kersko, Ateliér Kuba, výstava
s názvem „Ze zahrádky do zahrádky“
2007 - Beroun, Muzeum Českého
krasu, výstava s názvem „Útěky zahradní brankou“
2007 - Cheb, výstava v rámci multikulturního festivalu „Chebské dvorky“
2007 - Tábor, Galerie Divadla Oskara Nedbala
2008 - Rožmitál pod Třemšínem,
Galerie Pod zámkem, vernisáž
29. 3. 2008
2008 - Úštěk, Galerie U Brány, vernisáž 20. 6. 2008
2008 - Čečovice, zámek - v rámci
dne otevřených dveří
2008 - Truskavna, Roubenka, (Kokořín)
2009 - Jesenice u Rakovníka
2009 - Rakovník, Galerie Samson,
vernisáž pondělí 22. 6.
2009 - Příbram, Galerie Františka Drtikola, hromadná vánoční výstava
Plánované výstavy
2010 - duben, květen
Nové strašecí, zahájení 22. 4.
2010 - červen – srpen
Křivoklát, Galerie Nakřivo, nádvoří
hradu
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2010 - srpen
Mirotice, v rámci festivalu hudby
a loutek
2010 - září, říjen
Beroun, Muzeum Českého krasu,
zahájení 4. 9. 2010
2010 - listopad
Klášterec nad Ohří
2010 - prosinec
České Budějovice, Galerie U Schelů
2011
Františkovy Lázně
2011 - srpen, září
Kadaň, Městská galerie, zahájení
25. 8. 2011
2011 - září, říjen,
Český Brod, Galerie Šatlava
2011 - listopad, prosinec
Rožmitál pod Třemšínem, Galerie
Pod zámkem

2011
Tábor, Galerie divadla O. Nedbala
2012 – listopad, prosinec
Kadaň
Vychovává tři syny Mikuláše, Huberta a Jáchyma. Vede domácnost
svému muži. Pracuje na RTG berounské nemocnice a přitom stále
maluje a maluje. Toho času však
užívá výhod mateřské dovolené.
Lucie Suchá
Na Ptačí skále 540
266 01 Beroun 2
Tel.: 739 623 823
e-mail: lucie.sucha@centrum.cz

Obrazy v soukromých sbírkách
Německo, Holandsko, Itálie, Slovensko, Japonsko, Mexiko, USA a Česko
(tam nejvíc).
Lucie dále navrhuje loutky, které vyřezává její manžel Tomáš Suchý. Maluje obrazy ke starým kramářským
písním, které občas s kapelou - Apači z pavlače - zpívá. Navrhuje obaly
na CD Ponožky pana Semtamťuka,
Pavlína Jíšová a přátelé, Brzdaři, Pohádky z kouzelné mošny atd.
Neúnavně fotografuje (několik cen
časopisu Photo-life). Je členkou
fotograﬁckého klubu „Berounští
fotorici“, se kterým pravidelně vystavuje. Aktivně se podílí na činnosti Kaleidoskopického sdružení
DĚTI i KMETI pořádajícího Jarní hry
v Radouši a Podtýřovskou matračku
na Berounce.

Jako každoročně se i letos pracovnice knihovny zúčastní pražského
veletrhu Svět knihy 2010. Jedná se
již o 16. ročník mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu
ve dnech 13. – 16. května.
Čestným hostem letošního veletrhu
bude Polsko, jež nabídne návštěvníkům veletrhu to, co je aktuální
a kvalitní na polské literární scéně.
Součástí programu jsou setkání se
spisovateli, autogramiády, výstavy,
pořady a dílny pro děti. Kromě již
zmíněného Polska a pořádající České republiky, budou svoji produkci
vystavovat nakladatelé z dalších
zemí: Belgie, Čína, Finsko, Francie, Itálie, Izrael, Japonsko, Rusko,
Saudská Arábie, Slovensko, Velká
Británie, USA a další. Letošní rok
vyhlásilo UNESCO „Mezinárodním
rokem sbližování kultur“, pro veletrh jsou tedy připraveny doprovodné programy a pořady věnované
významné úloze literatury v rámci
vzájemného poznávání rozličných
kultur.
Pravidelně také knižní veletrh doprovází téma „Rosteme s knihou“,
v roce 2010 zvýrazní ve větším
měřítku tvorbu pro děti a mládež.
Proběhne například ﬁlmová přehlídka, literární soutěže, setkání se
spisovateli a ilustrátory, výstavy ilustrací a knih, výtvarné dílny. Poprvé

proběhne na veletrhu předkolo
plánované celonárodní soutěže
„Souboj čtenářů“, jenž je inspirované mezinárodní soutěží základních
škol ve frankofonních zemích tzv.
Bitvou knih.
Samozřejmostí budou i letos autogramiády, autorská čtení, křty
knih, besedy spisovatelů se čtenáři.
A to nejdůležitější, v obou křídlech
Průmyslového paláce na pražském
Výstavišti budou čeští nakladatelé
vystavovat a prodávat svoji knižní

produkci. Pro výstavu jsou již tradičně připraveny veletržní slevy,
proto milovníci knih přijměte pozvání a pojeďte se podívat, co nového v knižním světě na vás čeká,
co si můžete nakoupit či případně
si později v knihovně vypůjčit.
Ta naše, novostrašecká, nebude
na veletrhu chybět a mohu slíbit, že
se budeme snažit pro naše čtenáře
nakoupit co nejvíce pěkných a zajímavých knížek.
Jitka Tomšů, vedoucí MěK

Zúčastnili jsme se……

DDM

Rakovnická laťka se konala 7. 4. 2010 na 1. ZŠ v Rakovníku a Martin Polívka získal 1. místo – skočil 160 cm.

Z nabídky nových knih
Historický román
Körnerová, Hana Marie – Pozlacená klec

VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ
2001 - Radouš - v rámci „Jarních
her“
2003 - Radouš - v rámci „Jarních her“
2004 - U Rozvědčíka - v rámci 3.
roč. závodu „Podtýřovská matračka“
2004 - 10 - Beroun (Holanský dům)
společné výstavy klubu „Berounští
fotorici“
2005 - Tmaň - Galerie Čerťák - výstava s názvem „Děti, komedianti
a blázni“
2010 – červen
Kokořín, Truskavna – Roubena
2010 – listopad, prosinec
Rožmitál pod Třemšínem

Svět knihy 2010

Detektivky a thrillery

Bauerová, Anna – Stradona

Granger, Ann – Skvělé místo
pro smrt

Životopisy

Jamesová, P. D. – Soukromá
pacientka

14. 4. Školní kolo Mc Donalds cup – pro 2. - 5. třídy. Nejlepší hráči
se pak zúčastní okresního kola této soutěže, které se bude konat
5. května v Rakovníku.

Květa Fialová – štěstí tady a teď

Dahl, Arne – Zlá krev

Žila jsem příliš krátce – život
hraběnky Nory Kinské

Hauschild, Reinhard – Záliv
v plamenech

Martina Sáblíková – zázrak
na bruslích

Současná česká próza

Populárně naučná literatura

Škorpilová, Klára – Smutek
sluší bárbínám

Naučné stezky – průvodce stezkami České republiky

Vítovcová, Ludmila – Já a tropy

Templáři v zemích českých králů

Szalaiová, Romana – Láska
na výsluní

Pátá dohoda – Toltécká kniha
moudrosti

Jitka Samšuková

›››
Novostrašecký měsíčník / květen 2010
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Na letní prázdniny připravuje DDM
Nové Strašecí tyto tábory:
25. 7. – 30. 7. 2010
2. 8. – 6. 8. 2010

LT Máchovo jezero
Staré Splavy – cena 2200 Kč
Léto novostrašeckých dětí
– cena 900 Kč

Návštěva příslušníků Městské policie
v Novém Strašecí ve školce na Kocourku
Pohádek si děti ve školce užijí dostatek. Přemýšleli jsme, jaký jim připravit nový zážitek, který by nejen
zabavil, ale přinesl jim i výchovný
moment. Nastalo jaro a naše ratolesti oprášily svá kola a s rodiči
vyrazily na výlety. Myšlenka byla
na světě. Pozvali jsem do školky příslušníky Městské policie v Novém
Strašecí, aby dětem v rámci projektu Já a dopravní provoz, poradili, jak
se správně chovat na silnici. Nejdříve si s dětmi povídaly paní učitelky a s trpělivostí vysvětlovaly, proč
máme ve Strašecí Městskou policii.
Děti vše znají, všichni vědí, jak se
mají správně chovat (samozřejmě
přiměřeně věku!), ale přesto jim
dělá někdy problém tato pravidla
dodržovat. Ptala jsem se jich - proč?
To byste se divili, jak jsou všímaví
a dovedou sledovat reakce a dodr-

Velikonoční
DDM
prázdniny
s DDM - ohlédnutí
1. 4. jsme navštívili šestajovickou
svíčkárnu. Každý si sám vyrobil tři
svíčky a protože bylo krátce před
Velikonocemi, měli jsme možnost
ozdobit voskem i vyfouklá vajíčka. V podnikové prodejně jsme si
pak mohli pro své blízké zakoupit
dárečky. Na závěr povedeného výletu jsme si prohlédli i mini farmu
s drobným zvířectvem.
2. 4. jsme se byli podívat na ruzyňském letišti v Praze. Jezdíme sem
pravidelně a velmi rádi. Jako bonus navíc jsme v tento den navštívili i stanoviště letecké záchranné
služby.
Jitka Samšuková
foto na obálce NM
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žování daných dopravních pravidel
rodiči. Většina má již zkušenost, že
táta s mámou tyto pravidla nedodržují a porušují! Např.: připoutání
se bezpečnostním pásem během
jízdy i na krátkou vzdálenost, telefonování, překročení přikázané
rychlosti na silnici. Je to zvláštní, jak
takto malé děti vše vidí, mají smysl
pro spravedlnost a dovedou rozlišit
dobré od špatného. Přimlouvám se
za ně: buďme jim vzorem a dodržujme daná pravidla! Zamysleme
se nad svým chováním a dávejme
svým dětem jen dobré vzory. Ale
dost rad. Máme ve školce i některá
„zlobidla“, kterým někdy správné
chování dělá problémy. Přestože
přesně vědí, že to nesmí, stejně to
musí prostě udělat. Využila jsem
příchodu policistů do školky, aby
dětem vysvětlili, že když něco udělám špatně, tak to musím napravit,
omluvit se. A kdo je nenapravitelný,
tak to s ním někdy končívá špatně.
Některá „zlobidla“ ten den ráno
vstávala s černým svědomím, zvláště kluci, a do školky šli s patřičným
respektem. Troufám si říci, že se některá „zlobidla“ i bála. Od rána byli
v klidu a plni očekávání, co se bude
dít. Ale nic se nedělo. Přišli policisté
a jako jejich kamarádi si s nimi povídali. Děti se ptaly na to, co je zajímá
a oni jim s trpělivostí a s chutí odpovídali. Nakonec jim ukázali svou
výstroj a předvedli, co umí vycvičený vlčák Bady.
V rámci preventivní protidrogové
výchovy jsme se domluvili na další
schůzce během června.
Mám pocit, že naše děti mají zážitek,
který si budou dlouho pamatovat!
Děkujeme za spolupráci a ochotu
veliteli Městské policie panu Novákovi. Děti od Kocourka.
BF

„Pojďte s námi do pohádky…“
ještě jednou
Kdo by neměl rád pohádky! Do světa dětí přeci neodmyslitelně patří.
A tak se zrodil nápad připravit pro
naše nejmenší školáky malý dárek.
V rámci hodin českého jazyka, výtvarné a hudební výchovy přichystali žáci VI.A pro své malé kamarády
pásmo písniček a zdramatizovaných vlastních pohádek.
V pondělí 29. března zasedli prvňáčci a druháci do lavic a na hrací
koberec, aby se přenesli do světa
kouzel a her. Těžko říct, která z autorských pohádek se jim líbila více.
Jestli ta o Slunci a Měsíci, o ztracené pastelce, o žirafě s dlouhým
krkem, či popletená pohádka
naruby. Nebo snad ta o skřítkovi
Uspáváčkovi? Každou z nich odměnili malí diváci zaslouženým
potleskem. A což teprve, když vyšli
na scénu loupežníci! To bylo teprve to pravé dobrodružství. Nechyběl ani anděl, který diváky celým
programem provázel.
A jaké by to bylo setkání bez hezké
písničky? A tak si na závěr všichni
společně a s chutí zazpívali. Bylo

ZŠ

to hezké dopoledne. Herci i diváci
se rozcházeli plni zážitků a jistě se
všichni těší na nějaké další setkání.
V. Černá
Byla by rozhodně škoda nevyužít
takové podařené vystoupení ještě dál. A přesto, že pohádky mají
rádi i mnozí dospělí, patří především dětem, a to těm nejmenším.
A právě za nimi se žáci 6.A vypraví
na přelomu května a června. Rozhodli se totiž, že další vystoupení
předají jako dárek ke Dni dětí všem,
kteří navštěvují novostrašecké mateřské školy. V pondělí 31. května se
tedy bude hrát a zpívat v MŠ U lesíka, o den později v MŠ na Kocourku
a v MŠ Zahradní.
A pokud by vás mrzelo, že vystoupení neuvidíte, protože už jste vyrostli
z dětských botek, přijďte si prohlédnout ilustrace, které k jednotlivým
pohádkám vznikaly během hodin
výtvarné výchovy. Již od 12. dubna
jsou vystaveny v Městské knihovně
v Novém Strašecí.
další foto na obálce NM

Akce pro ZŠ na květen
5. 5. Mc Donald´s Cup (okresní kolo)
– SK Rakovník

14. 5. Atletika pro 1. stupeň ZŠ (jednotlivci)
– areál III. ZŠ v Rakovníku
19. 5. Dopravní soutěž
– Rakovník

Podařilo se nám…
Bronz z Orion Florbal Cupu
Družstvo starších děvčat na republikovém ﬁnále v Kopřivnici obsadilo
bronzovou příčku!
Zeměpisná olympiáda
V mladší kategorii (6. a 7. roč.) si nejlépe vedl Jiří Kozlík, získal 1. místo.
Ani mezi těmi staršími (8. a 9. roč.)
naši žáci nechyběli a bodovali. Miroslav Humeš získal 1. místo a Pavel Haužvic 3. místo.
Fyzikální olympiáda
I v této oblasti slavili naši žáci velké úspěchy. Jiří Jurgovski získal
ocenění za 1. – 2. místo a Pavel
Haužvic za 3. místo v kategorii žáků z 8. ročníků. Mezi o rok staršími
bodoval Jan Dlabač – 2. – 3. místo.

Dětský den
a balonková show

13. června 2010 př
připravujeme
řip
pr a
pr
avu
ujem
m
s Danem Adamem
z rádia Relax od 14.00 hodin
na fotbalovém hřišti
Jitka Samšuková

ZŠ

ní ve sportovních disciplínách,
v nichž je použita síla, jakkoliv.
Mladší žáci soutěžili v následujících: šplh na tyči s přírazem – hod
medicinbalem z místa – trojskok
z místa – sedy-lehy za 30 sekund.
Starší soupeřili v těchto disciplínách: šplh na laně bez přírazu –
shyby na hrazdě – trojskok z místa
– sedy/lehy za 30 sekund.
Mezi jednotlivci si nejlépe vedli Jakub Toužimský (3. místo,
ml. žáci) a Ondřej Fialka (1. místo, st. žáci). Po výsledném součtu
všech bodů obsadilo družstvo
mladších chlapců 3. místo. Ti starší získali stříbro.
Všem účastníkům jednotlivých
soutěží děkujeme za reprezentaci
naší školy. Těm, kteří byli úspěšní,
blahopřejeme k pěkným umístěním a přejeme všem řadu dalších
úspěchů, nejen sportovních.
Mgr. Pavla Tondrová

Lidice
– Památník nacistického teroru
Ve čtvrtek 25. března jsme se vypravili se třídou 2.D v rámci výuky dějepisu
na výlet do Lidic, které byly po atentátu na Heydricha totálně srovnány
se zemí.
První cesta vedla do promítací místnosti, kde jsme shlédli ﬁlm o období
od vzniku republiky do druhé světové
války. Všichni jsme pozorně sledovali
a v zádech nás mrazilo. Bylo nám líto,
že Československo padlo bez boje.
Po krátkém ﬁlmu jsme navštívili expozici s fotograﬁemi a osobními věcmi
lidí z Lidic. I tady jsme si mohli prohlíNovostrašecký měsíčník / květen 2010

Další pohádka pro budoucí
prvňáčky…a nejen pro ně
Tu květnovou pro vás, milé děti, vymyslel a zapsal Pavel Čadek. Pohodlně se usaďte a poslouchejte…

11. 5. Pohár Rozhlasu
– areál III. ZŠ v Rakovníku

Silový čtyřboj
Soutěž byla letos zařazena jako
novinka. Co vlastně se pod tímto
názvem ukrývá? Jde o soupeře-

DDM

ZŠ

SOU

Proč má žirafa dlouhý krk
Byla jednou jedna žirafa a byla
hrozně mlsná. Ze všeho nejraději měla šťavnaté listy, které rostly
na keři zvaném krkovník. Žirafa ale
nebyla jen mlsná, ona byla také nesmírně lakomá. S nikým se nechtěla
dělit o zeleňoučké listy a všechno
rychle vždycky snědla sama. Svým
kamarádům nenechala nikdy ani
větvičku.
„Už toho máme dost! No, počkej,
žirafo, však my tě naučíme!“ řekla
si jednoho dne zvířátka. Poradila
se s moudrou sovou, schovala se
za krkovníkem a čekala. Netrvalo
dlouho a objevila se žirafa. Hned se
pustila do zelené pochoutky. Přišla

Nahlédnutí do výuky
Čarodějové a čarodějnice
Kdo z nás by se netěšil na poslední
dubnový den, na pálení čarodějnic…
Žáci ze šestých a sedmých ročníků se čarodějnicím a čarodějnictví
vůbec věnovali celý minulý měsíc během hodin českého jazyka
a výtvarné výchovy v rámci tématu Lidové zvyky a tradice. Vytvářeli
portréty čarodějnic podle vlastní
fantazie, v hodinách českého jazyka
se zabývali jejich popisem, sestavovali čarodějnou knihu atd.
Byl zde prostor i pro spolupráci
s Městskou knihovnou v Novém
Strašecí. Paní knihovnice si pro žáky
připravily zajímavý program k tématu spojený s výrobou „amuletů“.

ZŠ

k ní zebra a lstivě povídá: „Dole už je
všechno ožrané, ty nejkřupavější listy rostou až na samém vrcholu. Ale
tam ani ty ani já nedosáhneme.“
„To jsou řeči,“ odsekla žirafa a začala se natahovat. Natahovala se, až
měla krk dlouhý jako had a hlava
jí trčela vysoko nad keři. Pustila se
do šťavnatých listů krkovníku a zase všechno snědla sama. Na milou
zebru si ani nevzpomněla. Ta chvíli
čekala a pak zvolala:
„Za to, že jsi tak lakomá, zůstane ti
navždy ten tvůj dlouhý krk! A když
budeš chtít s někým z nás promluvit, musíš ohnout hlavu a poklonit
se mu!
A tak se také stalo. Žirafa prosila, slibovala, ale bylo to marné. Dodnes
chodí s dlouhým krkem a se zvířátky mluví s ohnutou hlavou. Inu, tak
to chodí: kdo chce víc, nemívá nic!

ZŠ

Zakončením celého projektu byla
volba Miss čarodějnice, která proběhla v posledním dubnovém týdnu. Žáci si vytvořili jednotlivé týmy
a chopili se různých rolí. V každé
skupině totiž musela být především čarodějnice/čaroděj a šikovný
reportér. Dále nesměli chybět maskéři, vizážisté či kostyméři, neboť
každá budoucí hvězda, i ta čarodějnická, potřebuje přece skvělý
realizační tým! Reportér měl za úkol
udělat s čarodějnicí krátký rozhovor
a nafotit ji pro soutěž o titul Miss čarodějnice 2010. Další žáci pak podle
fotograﬁí mohli dát své favoritce/
favoritovi hlas a zajistit mu tak vítězství a odměnu.
Mgr. Pavla Tondrová

žet krátké ﬁlmové ukázky, fotograﬁe
a poslouchat výpovědi lidí, kteří koncentrační tábor přežili a do Lidic se
vrátili. Byli odvlečeni jako malé děti.
Po návratu již byli dospělí, ale česky
neuměli. Většina lidických dětí byla
popravena. Celá místnost působila
velice depresivně. V zahradě areálu
jsme viděli bronzové sousoší lidických dětí v životní velikosti.
Plni smíšených pocitů jsme se vrátili
do školy. Měli jsme o čem přemýšlet.
Ing. Ivana Veselá
a kolektiv 2.D SOU Nové Strašecí
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Dětský domov na jaře
Zima nám už konečně ukázala záda. I v dětském domově tak naplno
převzalo své panování jaro. To znamená nejen práce na zahradě, ale
také celou řadu tradičních sportovních i jiných aktivit.
Novostrašecký dětský domov je
znám svou sportovní a kulturní činností. V letošním roce si však na svá
bedra přibral další úkol. Stal se spolupořadatelem 1. ročníku celonárodního cestovatelského festivalu
Expediční kamera.
Filmový festival EXPEDIČNÍ KAMERA je celovečerní promítání ﬁlmů
o dobrodružství, divoké přírodě,
o extrémních zážitcích i sportech.
Jde o čtyřhodinové pásmo, které
se uskutečnilo 6. 3. 2010 od 16.00
v sále Městského kulturního zařízení v Novém Strašecí. V průběhu
večera se představilo několik velice
zajímavých snímků od českých i zahraničních autorů. Vážnou hranou
tvorbu doplnil i jeden uvolněný
i když dramaticky laděný animovaný snímek od autorů z jižní Ameriky. Přehlídku zpestřila přednáška
cestovatelky z Rakovnicka, starostky Kounova, paní Dany Benešové.
Představila divákům odlehlý kout

DD

světa – Plato Plutorana u ústí Jeniseje na severní Sibiři.
V sobotu 27. 3. 2010 jsme uspořádali ve spolupráci s Klubem přátel
dětí dětských domovů Nové Strašecí již 18. ročník turnaje ve stolním
tenise družstev. Turnaje se zúčastnilo celkem 6 družstev z pěti dětských domovů.
Turnaj zahájil v devět hodin ředitel Dětského domova Nové Strašecí, který přivítal čestné hosty,
především paní Jarmilu Dolejškovou, hlavní protagonistku KPDDD.
A pak již nastoupili první hráči
ke stolům. Všichni bojovali naplno
a čestně do poslední chvíle. Zvítězit však může jen jeden. Nakonec
hlavní pořadatel Milan Čížek společně s rozhodčími, pány Ivanem
Kurzem a Václavem Barošem,
(zakladatelem soutěže), vyhlásil
tyto výsledky: Na prvním místě se
umístilo družstvo DD Ledce, které
si druhý rok odváží putovní pohár.
Jako druhé vystoupilo na pomyslné stupně vítězů družstvo z DD
Nové Strašecí. Bronzovou medaili získalo družstvo z DD Kralupy.
Všichni si však odvezli velmi pěkné
ceny a hlavně radost z pěkné hry.

Za pomoc, materiální a ﬁnanční
podporu děkujeme paní Jarmile
Dolejškové a KPDDD Nové Strašecí, paní Yvetě Čermákové z Rakovníka a ﬁrmě Lego ČR. Velký dík
zaslouží určitě všichni pořadatelé
a pomocníci.
Ohromné díky si zaslouží manželé
Francovi z Nového Strašecí. Díky
nim si sedm dětí z novostrašeckého dětského domova užilo o Velikonocích čtyři dny báječného lyžování v zimním středisku Ramsau
pod Dachsteinem v Rakousku. Je
skvělé, že se najdou lidé, kteří dělají
nezištně tolik pro jiné.
Dále samozřejmě probíhají všechny velké i malé projekty. Sdružení
C4C zajišťuje našim dětem jedenkráte za dva týdny kroužek pečení.
Děti se pod vedením cukrářské mistrové učí připravovat nejrůznější
(a hlavně nejchutnější) výrobky.
Naši mladí cukráři si své schopnosti vyzkoušeli také v hotelu Clarion
v Praze, kde se společně s profesionály podíleli na výrobě zákusků
pro hotelovou restauraci. A samozřejmě také ochutnávali... Možná
se někdo z nich v budoucnu bude
cukrařině věnovat jako své profesi.

Taneční obor ZUŠ letos směřuje do menších divadel
Začátkem ledna letošního roku
Taneční obor ZUŠ Nové Strašecí
navštívil hned 2 menší pražské divadelní scény provozující taneční
divadlo.
Prvním bylo divadlo Archa, premiéra představení „Emigrantes“,
kde se větší a již zkušenější děti
TO dozvěděly velmi netradičně
pojatou formou o strastech dětí
emigrantů, jejich pocitech a hledání domova i své vlastní identity.
Představení bralo dech od začátku
až do konce nejen svým tématem,
ale zejména tanečními výkony, kdy
se vedle profesionálních tanečníků
skupiny Verte-dance objevovaly
po celou dobu i děti, které spolu
s dospělými předváděly kreace
leckdy na hranici profesionální
akrobacie. Zúčastnění žáci měli
po představení možnost osobně
zažít i raut, který k premiéře patří.
Z něj asi nejvíce zapůsobila čokoládová fontánka, ve které se máčelo ovoce.
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Druhou scénou bylo divadlo Ponec.
Navštívili jej ti menší žáčci a zde se
sami stali aktéry interaktivního
představení „Putování ve větvích“.
Formou pohádky se přenesli
do imaginárního světa košatého
stromu, který je plný životodárné
mízy, a zároveň sledovali vztahy

jednotlivých postav, které na tomto
stromě žijí a pracují. Příběh stromu
je vlastně jedním velkým podobenstvím o naší planetě Zemi.
Velice pěknou a nenásilnou formou
se diváci zapojili do jednotlivých
scén, které se před jejich zraky odehrávaly. Celé představení krásně

Stejné sdružení našemu domovu
věnovalo šest počítačů, na kterých
se děti za doprovodu lektora učí
pracovat se základními programy.
Každé pondělí v rámci projektu
Pod křídly si děti rozšiřují své znalosti angličtiny. Projekt již řadu let
ﬁnancuje Nadace Terezy Maxové
a o. s. Člověk hledá člověka.
Všichni také žijí přípravami na Středočeské sportovní hry dětských
domovů, které se uskuteční v květnu v Solenici, a doufají, že postoupí
do národního kola. O stupínek výše
je Sylva, která se již do celostátního
kola soutěže Miss dětských domovů probojovala. Držíme jim všem
palce.
Vše, co děláme, se neobejde bez
pomoci lidí kolem nás. V současné
době i my zápasíme s nedostatkem
ﬁnancí. Prosíme všechny, kteří jsou
ochotni nám v této době pomoci,
aby nám podali svou ruku. Všechno není jen o penězích. Přivítáme
i každou drobnou pomoc zručných řemeslníků. Děkujeme všem,
kteří nám pomáhají, i těm, kteří
pomohou. Kontakt 313572136,
605738513.
Saša Krško, ředitel

ZUŠ

doplnila scéna, která byla propojena i s místem pro diváky, skluzavka
pro rychlejší pohyb do a ze stromu,
živý hudební doprovod.....
Nadšené děti, které se hned
po představeních ptaly, kdy se zase pojede někam do divadla s tanečním oborem, svědčí o tom, že
ne vždy je třeba přibližovat tanec
dětem jen na špičkových scénách
velkých divadel.

Krátce z gymnázia
Matematický klokan 2010
Blahopřejeme zástupcům novostrašeckého gymnázia, kteří se v dubnu
úspěšně zúčastnili okresního kola
soutěže Matematický klokan. Mezi
asi pětašedesáti účastníky v kategorii Student obsadila Kateřina Hanzlíková ze 4.A druhé místo, František
Kougl a Jiří Svítek z téže třídy místo
třetí a čtvrté. V kategorii Junior skončili na čtvrté až šesté příčce Jakub

Bečvář z 2.A, Jakub Ladman z 1.A
a Miroslav Thuma z 2.A, a to v konkurenci bezmála osmi desítek studentů
středních škol. Kromě studentů novostrašeckého gymnázia se soutěže
zúčastnili také zástupci Gymnázia
Zikmunda Wintra Rakovník, Střední
zemědělské školy Rakovník a Masarykovy obchodní akademie Rakovník.
(kin)

Gymnázium otevřelo své dveře

Oslavy 55. výročí založení gymnázia
- školní kapela

V rámci oslav 55. výročí založení
školy se v sobotu 10. dubna konal
v novostrašeckém gymnáziu den
otevřených dveří. Bezmála dvě
stovky zájemců z řad absolventů
i z řad nejširší veřejnosti zavítaly
v tento den do budovy školy.
Návštěvníci si prohlédli modernizované učebny a pohovořili se svými
někdejšími učiteli i se současnými
studenty, kteří se ujali role průvodců. Mnozí z nich se posléze přesunuli za odpoledním programem
do Novostrašeckého kulturního
centra. Zde se o skvělý kulturní zážitek a vynikající atmosféru postaral
folklórní soubor Čtyřlístek, jehož
činnost je s gymnáziem neodmyslitelně spjata, potlesk sklidilo i vy-

Gymnázium

Studenti gymnázia zabodovali
literární tvorbou
Úspěšně skončila pro mladé tvůrce
z novostrašeckého gymnázia literární soutěž, kterou začátkem tohoto
roku vyhlásilo občanské sdružení
Naše Lány jako součást čtvrtého
ročníku Čtení pro celou rodinu. Prv-

Gymnázium

stoupení členů souboru Lísteček
při Základní umělecké škole v Novém Strašecí. Hudební a taneční
vystoupení doplnily rozhovory
s pamětníky, jichž se ujal někdejší
ředitel gymnázia a vůdčí osobnost
Čtyřlístku RNDr. Bohumil Chochola.
„Ohlasy na sobotní program jsou
pozitivní. Chtěl bych touto cestou
poděkovat všem, kteří se podíleli
na organizačním zajištění akce,“ řekl
ředitel gymnázia Mgr. Richard Spiegl. „Potěšilo mě, že přišlo tolik lidí.
O tom, že se nejednalo o pouhé
zdvořilostní návštěvy, svědčí i fakt,
že mnozí se zdrželi déle, než původně plánovali. Program sice oﬁciálně
končil v jedenadvacet hodin, zábava ale v přátelském duchu plynula
až do půlnoci,“ doplnil ředitel.
Oslavy půlkulatého výročí založení
školy budou pokračovat i v následujících měsících, například v sobotu 15. května. Veřejnost si bude
moci znovu prohlédnout budovu
gymnázia a večer se zúčastnit programu, jehož hlavními protagonisty
budou lidé, jejichž divadelní a herecká kariéra započala v gymnaziálním Dramatickém klubu.
(kin)

Lucie Pejšová, David Hrbek,
Jan Zelenka

Gymnázium

ní místo přiřkla odborná porota Kateřině Hanzlíkové ze 4.A za její text
s názvem Zlatoslav Lockhart, v němž
porovnala rysy pedagoga potterovského cyklu a pedagoga současného. Charakteristiku dalšího učitele
z proslulých příběhů Joan Rowlingové vytvořila Lucie Pejšová z 1.A
ve své práci Severus Snape, za niž
získala druhé místo. Jan Zelenka z 1.B
sepsal vyprávění s názvem Smrtící
války, v níž se formou pohádkového
příběhu pokusil vystihnout ničivou
podstatu bojů o moc v lidských dějinách, a obsadil třetí příčku.
Všem výhercům blahopřejeme
k úspěchu a jim, stejně jako jejich
spolužákům Davidu Hrbkovi a Iloně Kaletové z 1.B, kteří se soutěže
rovněž zúčastnili, děkujeme za reprezentaci školy. Tím spíše, že své
texty sepisují ve svém volném čase,
ať už doma, nebo v nepovinném
předmětu tvůrčí psaní.
(kin)

Další plánovanou scénou by mělo
být Branické divadlo, které nabízí
program o historii tance.
Kořeny už nevědí
Jak kmen sílí
Posílají zprávu vílí
Jak zvednout hlavu
Hlavu zelenou
Hlavu košatou
Hlavu plnou ptáků
Dívat se do oblaků
Bc. Jiří Horák, Mgr. Jana Molíková
učitelé TO ZUŠ Nové Strašecí

Oslavy 55. výročí založení gymnázia - soubor
Čtyřlístek

Novostrašecký měsíčník / květen 2010
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Gymnázium J. A. Komenského
zve na

oslavy výročí
založení školy
Prvním velkým dnem oslav byla sobota 10. 4. 2010. Odpoledne
školu navštívilo 84 absolventů, kteří prošli celou školou. Mohli vidět krátké ﬁlmy z vystoupení Čtyřlístku, prezentaci o škole, listovali kronikami školy i Čtyřlístku, setkali se s některými svými učiteli.
Odpoledne uteklo jako voda a kolem šesté večer byl sál NKC
příjemně naplněn nedočkavými diváky. O celém programu se
můžete dočíst na jiném místě, nyní vás chceme pozvat na druhou část oslav, která proběhne v květnu.

Sobota 15. 5. 2010
14.00 - 17.00 hodin – den otevřených dveří školy
• promítání útržků z divadelních představení a fotograﬁí ze života
Dramatického klubu (dnes Studentské divadlo Mařeni a Pařeny)
prohlídka nově zrekonstruovaných učeben
• promítání archivních snímků a fotograﬁí ze života školy
• občerstvení
• možnost využití učeben pro srazy tříd

18.00 – 20.30 hodin
– slavnostní večer k výročí 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
a současných plánech
Po skončení programu možnost pokračování setkání ve foyer a baru
NKC.
Bližší informace o pořádaných akcích získáte na internetových stránkách školy (www.gymnnovstra.cz), sekretariátu školy (313 572 402)
či od Ivy Dvořákové.
Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí

Ukázkové hodiny
Ani v letošním roce neporuší naše škola tradici ukázkových hodin
pro budoucí prvňáčky, která měla v minulosti vždy velmi pozitivní odezvu. V úterý 11. května od
8.45 hod. je připravena hodina pro
budoucí prvňáčky a jejich rodiče.
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ZŠ

O týden později se předškoláci přijdou podívat „do velké školy“ ještě
jednou, tentokrát se svou paní učitelkou z mateřské školy. Naši malí školáci už se velmi těší, jak svým mladším
kamarádům ukážou, co všechno se
za devět měsíců ve škole naučili.

Studenti bojovali
o Umělecké střevo s GASK tour
První místo, trička a celoroční volnou
vstupenku pro dvě osoby do Galerie
Středočeského kraje získaly Zuzana
Mikolášková, Štěpánka Stránská,
Klára Závorová a Simona Žieriková,
když vyhrály školní kolo soutěže
o Umělecké střevo, pořádané Galerií
Středočeského kraje. Spolu s dalšími
čtyřčlennými týmy složenými ze studentů středních škol poznávaly fotograﬁe světově proslulých uměleckých děl, hudební skladby a ukázky
z ﬁlmů v tzv. GASK touru, speciálně
upraveném londýnském doubledeckeru z roku 1959.
Od loňského podzimu do letošního jara projížděl tento autobus
městy Středočeského kraje, aby
upozornil na nově vzniklou pobočku Galerie Středočeského kraje, jejíž expozici bude od května možné
zhlédnout i v nově upravených barokních kulisách někdejší Jezuitské
koleje v Kutné Hoře. Pro studenty
středních škol byla v rámci propagace připravena interaktivní soutěž o Umělecké střevo. Soutěžící
testovali svoje vědomosti, obecné

ZVEME VÁS NA VERNISÁŽ A VÝSTAVU

Gymnázium

Gymnázium

dovednosti, ale také schopnost
spolupracovat v týmu, vyhledávat
a kombinovat získané informace.
K dispozici měli plazmové obrazovky, počítače a výtvarné pomůcky.
Nejúspěšnější družstvo převezme
hlavní cenu v červnu při slavnostním vyhlášení výsledků v Jezuitské
koleji v Kutné Hoře.
(kin)

Gymnázium

II.A a II.B
z Gymnázia J. A. Komenského
v Novém Strašecí
Vás zvou na Majáles ve stylu

NADPŘIROZENÉ
TAJEMNO,
který se uskuteční
12. 5. 2010 od 14°° hod.

Soutěž GASK (shora zleva Štěpánka
Stránská, Zuzana Mikolášková, Simona Žieriková, Klára Závorová)

„My všichni školou povinní“

Můžete se těšit na:
- spoustu masek
- vystoupení studentů
- vtipné soutěže
a hlavně na dobrou náladu.

ZŠ

Ve čtvrtek 27. května v 16.00 hod. začne v prostorách
novostrašeckého muzea slavnostní vernisáž, na kterou si
Vás tímto dovolujeme pozvat.
Že to ve čtvrtek nestihnete na slavnostní vernisáž? Nebuďte smutní! Novostrašecké muzeum má otevřeno
denně kromě pondělí a výstava zde bude celý měsíc,
tedy od 27. května až do 27. června.
K výstavě samotné mi prozradila pár slov paní učitelka
L. Spieglová.
„…K celému projektu nás inspirovaly verše Písně od Jaroslava Seiferta.
Bílým šátkem mává,
kdo se loučí,
každého dne se něco končí,
něco překrásného se končí.
Setři slzy
a usměj se uplakanýma očima,
každého dne se něco počíná,
něco překrásného se počíná.
Výstava je vlastně jakousi vzpomínkou na naše bývalé žáky. Základ tvoří slavnostní tabla devátých ročníků a fotograﬁe z jejich
posledních zvonění. Přidali jsme i povedené snímky z dalších
akcí, které naše škola pořádala v uplynulých několika letech
a v nichž ﬁgurovali právě deváťáci.“

Denisa Kraftová
a Miroslav Novotný se vydali Máchovou stopou
Studenti druhého ročníku novostrašeckého gymnázia Denisa Kraftová a Miroslav Novotný
se v sobotu 27. března vypravili
do litoměřického divadla Karla
Hynka Máchy, aby se zúčastnili
slavnostního vyhlášení výsledků
literární soutěže Máchovou stopou. Se svým prozaickým textem
Májové střípky, který byl moderní
variací na Máchovu nejslavnější
báseň, zaujali odbornou porotu
natolik, že jim udělila mimořádné
ocenění za netradiční zpracování a zajímavou kompozici textu.
V konkurenci tří desítek mladých
literátů ve své kategorii získali navíc ještě šesté místo. „S výsledkem
jsme spokojení, i když si myslíme,
že tematicky i formou jsme zadání
naplnili lépe než autoři vítězných
Novostrašecký měsíčník / květen 2010

textů. Zároveň ale uznáváme, že
oceněná díla jsou velmi kvalitní,
třebaže to nebyl náš šálek čaje.
Pro nás je to každopádně motivace do dalšího ročníku soutěže.
Chytíme je za pačesy,“ shodli se
autoři Májových střípků.

Miroslav Novotný a Denisa Kraftová

Gymnázium

Jejich spolužák Michal Sýkora,
který do kategorie poezie nabídl
svůj básnický minisoubor Střípky,
dvě zrcadla a namyšlená, obsadil
mezi bezmála čtyřiceti nadějnými mladými autory desáté až jedenácté místo. „Zájem o soutěž
byl letos značně vyšší než loni.
Zaznamenali jsme nejen nárůst
množství zaslaných soutěžních
příspěvků, ale i jejich kvality. Těší
nás, že v době, kdy jsou noviny
plné pravopisných chyb a mladí
lidé nemají o literaturu zájem, se
najdou i ti, kteří na češtinu nedají
dopustit a věnují se vlastní tvorbě,“ řekla při slavnostním vyhlášení ředitelka soutěže Eva Filandrová. Všem zmiňovaným studentům
blahopřejeme.
(kin)

Praxe
ve Švýcarsku

SOU

Začátkem března se někteří žáci
SOU Nové Strašecí znovu rozjeli
na švýcarské farmy, aby si ověřili
svoje odborné znalosti a vyzkoušeli práci v zahraničí. SOU tuto
praxi zajišťuje již více než 10 let
ve spolupráci s firmou Povos Pardubice a je určena pro studenty
1. ročníku nástavbového studia.
V letošním roce reprezentují učiliště Tomáš Pelle, Radek Bretšnajder a Jiří Moucha.
SOU vyslalo za dobu spolupráce
na tuto praxi více než 40 žáků
a pozitivní ohlasy švýcarských
farmářů jsou pro učiliště dobrou
reklamou. Praktikanti mohou
po maturitě na švýcarskou farmu
nastoupit jako řádní zaměstnanci.
Ing. Ivana Veselá
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Akce DDM na květen

DDM

6. 5. Zoopark Chomutov
– odjezd od ZŠ v 8.00 hodin,
návrat kolem 15.00 hod.
Cena 140 Kč
21. 5. Olympiáda pro MŠ
– od 13.30 hodin na Kocourku

Ukázkové hodiny
Ani v letošním roce neporuší naše škola tradici ukázkových hodin pro budoucí prvňáčky, která měla v minulosti vždy velmi
pozitivní odezvu. V úterý 11. května
od 8.45 hod. je připravena hodina
pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče.

ZŠ

O týden později se předškoláci přijdou podívat „do velké školy“ ještě
jednou, tentokrát se svou paní učitelkou z mateřské školy. Naši malí školáci už se velmi těší, jak svým mladším
kamarádům ukážou, co všechno se
za devět měsíců ve škole naučili.
Mgr. Pavla Tondrová

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

Informace pro cyklisty
Máme tady jaro a s ním se řada
cyklistů chystá zahájit své aktivity. Na to, bohužel, čeká i řada
kriminálních živlů, kteří se rádi
obohatí krádežemi kol nebo jejich vybavením. Nechcete přijít
o své jízdní kolo? Vyberte si z následujících rad a informací:
1) Na cestách při odstavení jízdního
kola použijte VŽDY zámek a snažte
se kolo připoutat k pevnému bodu
(stojan na kola, zábradlí, sloupek,
strom). Na zámku rozhodně nešetřete a pořiďte si kvalitní výrobek
(nebo raději dva). Jste-li ve společnosti svých přátel, rodinných
příslušníků, nebo známých, určete
jednu osobu, která uzamčená kola
pohlídá.
2) Poznamejte si na kartičku údaje
o svém kole (značka, barva, vybavení, zvláštní markanty – např. po-
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škození laku a zejména VÝROBNÍ
ČÍSLO). Kartičku mějte u sebe, v případě krádeže jde o neocenitelnou
pomoc státním policistům nebo
městským strážníkům, kterým se
tak do rukou dostanou ihned veškeré potřebné informace.
3) Krádež kola ohlaste IHNED, nejlépe na linku 158, případně i nám
na tel. č. 602 395 312. Včasným
oznámením snížíte náskok pachatele a zvýšíte šanci na jeho vypátrání.
4) Pokud ukládáte kolo ve společných prostorách, ani zde nezanedbávejte jeho zabezpečení.
Zámek je samozřejmostí, pořízení
společného bezpečnostního stojanu na kola je lepší, doplnění dalšího bezpečnostního zařízení (např.
alarm) je nejlepší. Všímejte si i cizích
osob a nebuďte lhostejní ke krádežím, jichž jste svědky.
Martin Novák, vrchní strážník MěP
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Historie májových pobožností
Kořeny májových pobožností sahají
k mariánské tradici spjaté s pobožností k utrpení Páně, uctíváním svatého Kříže a modlitbami za dobré
počasí. Dobové historické prameny mluví o začínajícím měsíci květnu jako o „duchovním květnu“ spočívajícím ve zvláštní formě uctívání
kříže. Mystik Henry Seuse (†1366)
se řadí k nejvlivnějším představitelům. Jeho „duchovní květen“ se
váže k liturgii „Nalezení Svatého kříže“ připadající na 3. května, ke kříži a k týdnu modliteb před Nanebevstoupením Páně. V Německu,
a to zejména v porýnských diecézích
a v oblasti Frank, se rozvinuly kající
pobožnosti tzv. májové modlení
ve spojitosti s na mnoha místech
zavedeným zvykem udělování požehnánínaden„NalezeníSvatéhokříže“.
Příslušné modlitby byly zavedeny kolem roku 1720 v diecézích
Trier, Mainz, Worms, Speyer a též
Würzburg a Bamberg v důsledku
malé úrody v době počátku 18. století. Toto „májové modlení“, často odpovídající májovým pobožnostem,
spolu s dny modliteb zůstalo až do
19. století součástí pobožností, které
se vázaly k jednotlivým ročním obdobím. Mariánský aspekt byl tomuto
modlení zcela cizí. Jádrem májového modlení byla prosba za dobrou
úrodu: aby květy byly uchráněny
před zkázou a dozrály v plod.
Nová podoba mariánských májových pobožností sama o sobě
vybízí k navázání na tato modlení
a k jejich oživení se zdůrazněním
mariánské úcty. Májové pobožnosti též převzaly motiv květů, ovšem
brzy jej omezily pouze na květy
květin. Tím se vlastní jádro, tj. prosba,
aby z květů dozrály bohaté plody,
vytratilo. Výklad příslušné pasáže
z Bible, především z Písně písni 2, 1:
„jsem kvítek šáronský, lilie v dolinách“,
vedl k zasvěcení měsíce května, měsíce květů a květin, Matce Boží.
Původ tradičních májových pobožností je stále sám o sobě poměrně
neznámý. Je jisté, že tato forma
mariánské úcty začala v Itálii. Zde,
v květnu roku 1784, v chrámu Kamilliánů ve Ferraře, se poprvé veřejně konaly po celý květen májové
pobožnosti. Až do té doby byly májové pobožnosti spíše soukromou
záležitostí, i když se také z části konaly ve větších společenstvích. Na-

příklad kolem roku 1739 historická
svědectví hovoří o zvláštní formě
mariánské úcty v průběhu měsíce
května v italském Grezzano poblíž
Verony. V roce 1747 janovský arcibiskup doporučil májové pobožnosti jako domácí, pobožnosti v rodinách. Kolem roku 1813 se májové
pobožnosti konaly již ve dvaceti
římských chrámech.
Z Itálie se májové pobožnosti brzy
rozšířily do Francie. Jedním z nejproslulejších průkopníků májových
pobožností byl jezuita Pierre Doré
(1733-1816) z lotrinského Longwy.
Doré tuto formu pobožnosti přinesl z Itálie. Tradice májových pobožností se šířila zejména ve spojitosti
s porevolučním rekatolizačním
hnutím. Byly chápany jako církevní
alternativa pošetilých slavností jara
dob revoluce. Od roku 1830 se pak
májové pobožnosti konaly po celé
Francii. (…)
V Belgii, ač ve formě soukromých
pobožností, byly májové pobožnosti známy již v roce 1803 a poté
v roce 1819 došlo k vydání příslušných publikací k pobožnostem. (…)
V Nizozemí to byli redemptoristé,
kteří podporovali rozvoj májových
pobožností. (…) Také v Lucembursku byly májové pobožnosti známy
kolem roku 1840. Navíc zde získal
měsíc květen další rozměr: v podobě každoročního mariánského
oktávu ke cti Panny Marie „Těšitelky zarmoucených“. V roce 1808 se
poprvé konala májová pobožnost
v jezuitské koleji ve švýcarském
Brigg (Sitten) (…) a veřejně od roku
1849 také v benediktinském klášteře v Einsiedelnu. Kapucínský klášter
Näfels (kanton Glarus) byl dalším
centrem šíření májových pobožností ve Švýcarsku a to od roku
1852. Kolem roku 1860 se nedělní
májová kázání stala zvykem a brzy
také zvláštností mariánského měsíce. Velké oblibě se těšily májové pobožnosti také mezi věřícími
v Rakousku, první zmínky pocházejí
z jezuitské koleje v Innsbrucku.
Májové pobožnosti se od poloviny
19. století staly nejvýraznějším projevem mariánské úcty. Věřící dokonce formou petic žádali jejich zavedení. Aktivní účast mnohých biskupů
na těchto pobožnostech byla jasným
výrazem jejich souhlasu. Vyhlášení
dogmatu o Neposkvrněném Početí ›››

›››

Panny Marie z roku 1854 bylo pro
rozvoj májových pobožností velmi
silným impulsem. Toto dogma bylo
v řadě diecézí oﬁciálně vyhlašováno
následující rok právě v průběhu měsíce května, často ve spojitosti s májovými pobožnostmi. Mnohdy velmi
zvláštní politické a církevní okolnosti
se staly důvodem pro výraznou
propagaci májových pobožností,
například během konﬂiktu mezi
církví a státem (1872-1887, období
Kulturkampfu v Německu) a během

obou světových válek. Po vypuknutí
1. světové války, papež Benedikt
XV. přímo nařídil, aby modlitba
za mír, kterou sám v roce 1915 napsal, byla přednášena během jeho
velmi oblíbených májových pobožností.
pokračování příště
(Kurt Küppers, Augsburg.
Marienlexikon, Vol 4, p. 244-246).
P. Mariusz Walczak, novostrašecký
farář

Novinky z Bubákova
Posílení konektivity
V březnu se podařilo navýšit kapacitu internetové přípojky Bubákova
na celkových 480 Mbps. Zvýšení
rychlosti svého připojení se tak
dočkali zejména členové v zasíťovaných domech, a to ať optickým
či metalickým kabelem. Podařilo se
tak překonat úzké místo zejména
ve večerních špičkách. V nejbližších
měsících je plánován další nárůst
rychlosti. Jakého se dočká konkrétní člen, závisí i na jeho aktivitě – bubákovská síť je budována zejména
dobrovolnou prací svých členů
Bubákov se vrací ke „kinu“
Oživení již více jak dva roky starého
záměru veřejných ﬁlmových projekcí v Bubáčku se znovu dostalo
na pořad dne. Chystá se podpis nutných licenčních smluv a dramaturgie pro počáteční období a způsob
výběru dalších ﬁlmů. Asi lze jen těžko
očekávat, že se zde budou promítat
aktuální novinky ﬁlmového nebe.
Určitě by se zde měly objevovat ﬁlmy kvalitní. O tom, jaké to konkrét-

ně budou, by měli rozhodovatt sam
sami
diváci z řad členů
enů tohoto sdružení.
sdru
Další možnost pro maminky
To, že Bubáček nezahálí v očekávání věcí příštích, dosvědčuje zvýšený
ruch maminek. Ty se zde začaly pravidelně scházet v pondělí a středu
vždy od 9.30 - 11.30. Výhledově se
zde počítá s akcemi pro maminky
s dětmi (přednášky, výtvarné aktivity pro malé děti apod.). Zároveň
se zde nabízí možnost narozeninových oslav pro děti našich členů.
LAN party
Pro všechny milovníky LAN party
(hraní her po síti) se v minulosti
a v budoucnosti budou pořádat
hromadné "pařičské" akce. Stačí se
jen zapojit a akci zorganizovat. Nejlépe pře http://forum.bubakov.net
Kontaktky:
Občanské sdružení bubakov.net
web: http://forum.bubakov.net,
http://www.bubakov.net
e-mail: ﬁnance@bubakov.net
Miroslav Vachek

NoStraDivadlo zve opět na Peřiny
V sobotu 22. 5. 2010 v 10.00 hod.
rozezní náměstí v Novém Strašecí
fanfáry Novostrašeckých pozounérů, které pozvou měšťany na tradiční Peřiny.
Znovu se tak můžeme stát svědky
obchůzky písaře Noska z Felsenburka po domech a zasmát se scénám
ze života dávných obyvatel města.
Průvod měštěnínů nakonec zamíří
na dvůr ZUŠ, kde budou duchny
i podušky vybrané od obyvatel
podrobeny těžkým zkouškám.
Kromě her pro děti i dospělé se
Novostrašecký měsíčník / květen 2010

můžeme těšit také
na taneční a hudební vystoupení žáků ZUŠ Nové Strašecí.
Herci NoStraDivadla a žáci LDO
ZUŠ připraví pro diváky nové příběhy, i když je už stále obtížnější
sledovat osudy jednotlivých postav
– vždyť Peřiny se ve městě konají
každoročně od roku 1998 a někteří z aktérů, kteří účinkovali při akci
jako děti, jsou už dávno váženými
dospělými.
Přijďte nás podpořit svou účastí!
Za NoStraDivadlo I. Dvořáková

Noc kostelů
Novostrašecká farnost se připojuje k celostátní akci Noc kostelů (www.nockostelu.cz) dne
28. května. Náš kostel Narození Panny Marie bude otevřen
od 21.00 h. Noc kostelů nabízí
možnost nezávazného přiblížení se a setkání s křesťanstvím
(formulace je převzata z oﬁciálního webu celé akce). Jedná
se o akci, do které je zapojeno
ke dni 11/4/2009 260 kostelů
a další přibývají. Záštitu převzali
církevní představitelé, hejtmané
krajů i primátoři velkých měst.
Ve stejný den probíhá tato akce
i v Německu, Rakousku a Nizozemí.
A na co se můžete těšit v našem
kostele? Budete mít možnost
poslechnout si kostelní varhany a pravděpodobně i krátký

koncert, prohlédnout si interiér kostela, liturgické předměty
a oblečení. Budete moci ochutnat několik druhů mešních vín.
Duchovního správce farnosti
a organizátorů z řad farníků se
zeptat na vše, co by vás zajímalo
o kostele, životě farnosti, církvi,
průběhu bohoslužeb a podobně.
Vzhledem k uzávěrce Novostrašeckého měsíčníku není ještě
detailní program hotov. Podrobnější informace budou zveřejněny s dostatečným předstihem
na farních webových stránkách
www.nove-straseci.eu, na vývěsce před kostelem a v předsíni kostela a pravděpodobně
i na veřejných plakátovacích
plochách.
Pavel Kotyk

Mše sv. ve farnosti Nové Strašecí a okolí
Pravidelné bohoslužby

Mšec

Nové Strašecí

úterý

17.30

středa

17.30

čtvrtek

17.30*

pátek

17.30

sobota

viz níže**

neděle

8.00

9.30

Lány

15.00

Příležitost ke sv. smíření 30 min. před každou mší sv. kromě neděle.

* 1. čtvrtek v měsíci 18,00 hodin
Každý první čtvrtek v měsíci se v kostele v Novém Strašecí koná
od 16.30 adorace před Nejsvětější sv. oltářní za nová kněžská a řeholní povolání. Od 16.30 – 17.30 je adorace tichá.
Od 17.30 adorace se zpěvy. V 18.00 následuje mše sv.
**Nově o první sobotu k Panně Marii v kostele
v Novém Strašecí
s pobožností sv. růžence a mší svatou. Vždy první sobotu
v měsíci od září do května. V období zimního času od 16.30. V období letního času od 17.30
2. sobota v měsíci: Srbeč 17.00 hod.
3. sobota v měsíci: Řevničov 17.00 hod.
4. sobota v měsíci: Domov seniorů N. Strašecí od 14.00 hod.
Kontakt na kněze: P. Mariusz Walczak
U Školy 124, Nové Strašecí
tel. 313 573 163, mobil 605 911 061
e-mail: straseci.fara@seznam.cz
www.nove-straseci.eu
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„V Tuchlovicích na pouti, ať se nikdo nermoutí“
Ano, tak v tomto duchu se i letos
ponese druhý květnový víkend, tedy 7. - 9. květen, kdy se uskuteční
již 17. ročník Středočeského folklorního festivalu nazvaný „ Tuchlovická
pouť“.

Festival zahájíme 7. května v 17 hodin tradičním koncertem v kostele
sv. Havla v Tuchlovicích. V tomto
prvním festivalovém pořadu, nazvaném „ Floriánské zpívání a hraní“, se představí dívčí pěvecké trio
z Nového Strašecí s lidovými písněmi v úpravách B. Martinů, J. Křičky,
O. Máchy aj.
Tentýž den bude program pokračovat od 19:30 v nedalekém Novém Strašecí, kde domácí soubor
Čtyřlístek přivítá v pořadu „ Vítejte
u nás“ hosty festivalu. Svými tanci
a písněmi se představí například
soubor Šmykňa z Ostravy, Šafrán
z Jablonce nad Nisou, Rosénka
z Prahy a nebude chybět ani překvapení zahraničního souboru.
Sobotní dopoledne před Českou
hospodou v Tuchlovicích bude pozvánkou na hlavní pořad „V Tuchlovicích na pouti, ať se nikdo nermoutí“, který začne ve 14 hodin
v areálu letního kina. Večerní vystoupení od 19:30 pak bude patřit
folklorbeatové kapele Docuku z Valašského Meziříčí. Ta jistě všechny

Víceúčelové hřiště v Pecínově

správně naladí na navazující Školou
tanců“ a pak už jen…. „ Na svatého
Floriána tancujeme až do rána“.
Celý festival vyvrcholí v neděli ve 14
hodin v letním kině, kde vystoupí
soubory, které na svoje vystoupení
budou diváky opět lákat už v dopoledních hodinách před Českou
hospodou.
V loňském roce organizátoři poprvé vyzkoušeli neoddělit dětské soubory od dospělých a tato změna
měla velmi kladný ohlas. Proto se
i na letošním 17. ročníku představí
dětské soubory společně s dospělými jak v sobotu, tak i v neděli.
Co však zůstává už několik ročníků
stejné, je neodolatelná originální
moderátorská dvojice Anička Pilařová a Filip Cíl.
A kdo nakonec pozvání do Tuchlovic přijal? Jarošovci z Mělníka a jejich Jarošáček společně s muzikou
La Campanella, Benešáček, Notičky
z Řevnic, Vonička z Čestlic, Čtyřlístek
z Nového Strašecí, Šafrán z Jablonce nad Nisou, Šmykňa z Ostravy,
Ondřejnica ze Staré vsi nad Ondřejnicí a pražské soubory Gaudeamus, Moták, střední Rosénka, Klíček s Hájíčkem, Prstýnek a Vrbina.
Tradičně se na Tuchlovickém pódiu
samozřejmě představí také host ze
zahraničí, ten je ale prozatím tajemstvím organizátorů…..alespoň se
můžeme všichni těšit na příjemné
překvapení.

Dočkají se pecínovské děti svého
plácku pro sport a hry?
Na počátku bylo prosté lidské přání
obyvatel Pecínova, obnovit hřiště
vlevo za tratí na cestě na Rudu, aby
si měly místní děti jít kam hrát a dospělí třeba zasportovat.
Ale jak je známo, nic není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá.
Pozemek patří ČLUZu a na rekonstrukci hřiště jsou potřebná povolení od celé řady úřadů. A s podniky
a úřady se nemůžete domlouvat
jen tak po sousedsku, musíte být
partner s právní subjektivitou. Proto
jsme si v červnu roku 2009 v Pecínově založili Občanské sdružení
Přátelé Pecínova.
Dne 8. dubna 2010 jsme na výroční
schůzi hodnotili, co všechno naše
sdružení stačilo za těch pár měsíců
uspořádat a zařídit, aby se naplnil hlavní smysl založení sdružení,
kterým je výstavba víceúčelového
hřiště.
Abyste si milí čtenáři mohli udělat
představu o naší působnosti, předkládám Vám k nahlédnutí výpis
z naší výroční schůze:

příspěvky i cestou inzerce v regionálním tisku a pokusit se získat peníze i za sběr plastů a železa.
Dále hovořil o momentální situaci
na hřišti. Odborně způsobilá skupina již provedla zaměření a na první
brigádě, uskutečněné rovněž 8. 4.
2010, byla dokončena úprava dřevin. Pozemek tak byl připraven pro
zemní práce.
S ohledem na neutěšený stav
pokladny sdružení vyzval předseda všechny členy k hojné účasti
na pravidelných brigádách a pracovní vstřícnosti i vůči případným
pracovním požadavkům ze strany
vedení akciové společnosti ČLUZ,
díky kterému se mohla celá akce
rozběhnout a realizovat.
K činnosti za rok 2009 předseda uvedl, že se sdružení podařilo uspořádat několik velmi úspěšných společenských akcí, jako byly pecínovské
máje a posvícení, dětská mikulášská,
vánoční setkání u stromečku a již letošní návštěva divadla.
Činorodost sdružení ocenilo také
město a přispělo částkou 2 000 Kč
našim dětem na letošní pecínovské
posvícení.

V těchto společenských aktivitách
hodlá sdružení pokračovat a žádá
členy o novou invenci do programu těchto aktivit, aby neztrácely
na své atraktivitě. V plánu letošního
programu sdružení přibývá podzimní víkendová návštěva moravského vinného sklípku.
Hlavní náplní činnosti sdružení budou ale práce na hřišti.
Kdo jste vydržel a dočetl až sem, jistě
víte, že bolavým místem, které nás
brzdí v našem rozletu je nedostatek
materiálních a ﬁnančních zdrojů.
Proto jsme se na stránkách tisku představili, seznámili Vás s naší činností a záměry a chtěli bychom požádat občany
a ﬁrmy, zda by nám formou sponzorského daru neposkytli jakoukoliv materiální anebo ﬁnanční pomoc.
Číslo účtu:
Č. spořitelna: 0403854369/0800
Děkujeme:
Občanské sdružení
PŘÁTELÉ PECÍNOVA
Nad přejezdem 63
271 01 Nové Strašecí – Pecínov
IČ 26558033
www.pecinov.cz
pratele.pecinova@gmail.com

• D.S. Antonín Praha – Intelektual
show, Partneři, s. r. o. (ŠP)
• V.A.D. Kladno – Vagón Vagónovič (ŠP)
• Divadlo Potrvá Praha – Ofélie:
Čas na lásku (ŠP)
• Afinteatre Praha – Ona & On se
stěhují aneb Vstříc světlým bytům
(ŠP)
• Roztočená Vrtule Slaný – Hameln (MS)
• Nazabití ZUŠ Brandýs – Automat na přání (MS)
Pět souborů přijelo z Prahy, 4 ze
Středočeského kraje. Vyšší počet
pražských souborů byl způsoben
přesunem některých souborů navštěvujících přehlídku Stodůlecký
Píseček z důvodu termínu. Je velká
škoda, že soubor DK GK z kladenského gymnázia, který se po několika letech úvah a diváckých návštěv
přehlídky rozhodl přihlásit, nakonec
svou účast zrušil.
Přehlídka nabídla účastníkům
možnost návštěvy všech představení, rozborových seminářů, prak-

tické dílny a také možnost podílu
na vzniku přehlídkové tiskoviny
NoStraDaily a na videoreportážích.
Rozborové semináře byly hojně
navštíveny, dílna byla nakonec naplněna zcela, o práci v redakcích
však nikdo z účastníků zájem neprojevil.

Setkání ve Strašecí 2010 – jaké bylo?
Krajská přehlídka studentského
a mladého divadla s postupem
na Mladou scénu a Šrámkův Písek

Tereza Mlynaříková
Datum: 19. 3. – 21. 3. 2010
Místo: Nové Strašecí – prostory
ZUŠ a Novostrašeckého kulturního
centra
Pořadatel: Spolek pro kulturní činnost NoStraDivadlo, o. s.
Spolupořadatelé: SRPDŠ při Gymnáziu J. A. Komenského a SRPDŠ při
ZUŠ Nové Strašecí
Finanční podpora: město Nové
Strašecí, Krajský úřad Středočeského kraje, Ministerstvo kultury ČR
Přehlídková představení
Přehlídky Setkání ve Strašecí 2010 se
zúčastnilo celkem 9 souborů z Prahy a Středočeského kraje, z nichž
4 směřovaly na Šrámkův Písek
a 5 na Mladou scénu. Původně bylo přihlášeno souborů 10, ale Dramatický kroužek Gymnázia Kladno
svoji účast týden před přehlídkou
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Výroční schůzi vedl předseda sdružení Jiří Toužimský.
Ing. Alena Burešová podala zprávu
o průběhu správního řízení vedoucího k oﬁciálnímu zahájení stavby
hřiště. Řízení trvalo šest měsíců a jeho výsledkem je územní rozhodnutí platné na dva roky. Do té doby je
nutné stavbu dokončit, minimálně
hřiště a oplocení.
Na plánované certiﬁkované herní prvky pro děti nemá sdružení
ﬁnanční prostředky, přijdou minimálně na půl milionu Kč a hřiště
jimi může být osazeno později.
Předseda informoval přítomné
o finanční situaci sdružení. Nepodařilo se získat grant na výstavbu hřiště od Středočeského kraje,
a proto požádal všechny přítomné,
aby se všichni snažili získat ﬁnanční zdroje a jakoukoliv jinou pomoc
na realizaci projektu víceúčelového
hřiště v Pecínově.
Navrhl, aby určení členové umístili
žádost o sbírku na stránky sdružení a pověřil je, aby také zjistili, zda
je možné získat grant na tuto akci
i od MěÚ v Novém Strašecí. Dal
na zvážení požádat o sponzorské

Novostrašecký měsíčník / květen 2010

odvolal. Bohužel se za něj nepodařilo zajistit náhradníka (oslovili
jsme celkem 2 soubory, které projevily zájem o účast na přehlídce
po uzávěrce přihlášek a nebylo
možné je z kapacitních důvodů
zařadit – Kuk! ZUŠ Biskupská Praha
a Aurinkot ZUŠ Praha 5, ale nabídka přišla pro už pozdě). Desátým
souborem bylo karlovarské divadlo Dagmar, které na přehlídku
přivezlo inspirativní představení
Já, Holden.
Přehlídky Setkání ve Strašecí se
zúčastnily tyto soubory:
• Divadlo Mařeni a Pařeny při
Gymnáziu JAK Nové Strašecí
s představením Elektronická kostka (MS)
• Časumálo Klamovka Praha –
Ve dvou aneb Muži jsou z Marsu
a ženy z Venuše, tak proč jsme
se, do prdele, měli potkat právě
na Zemi (MS)
• Duo Toť Praha – Autoskeptici
(MS)

Rozborové semináře
Lektorský sbor přehlídky pracoval
ve složení Jiřina Lhotská (ZUŠ Strakonice), Hana Franková (divadlo
Dagmar Karlovy Vary) a Luděk Richter (divadlo Kejklíř Praha). Rozborové semináře probíhaly v koncertním sále č. 3 v ZUŠ a vždy na nich
bylo plno. Účastníci přehlídky se
zapojovali aktivně do rozhovorů
nad viděnými představeními a nechyběli ani pravidelní pozorovatelé
přehlídkového dění z řad novostrašeckých občanů. Potěšitelné bylo,
že především soubory se zájmem
o Mladou scénu navštěvovaly rozbory i všech dalších představení.
Soubory směřující na ŠP měly zá- ›››
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jem jen o rozbory svého představení a také se neúčastnily dílen.
Dílna
V posledních letech zjišťujeme
zájem o dílny předem, abychom
jejich počet mohli nastavit podle
účastníků. Zpravidla na přehlídce
Setkání ve Strašecí byly dílny 2-3,
letos byla otevřena jen jedna. Zúčastnili se jí členové Divadla Mařeni
a Pařeny, Nazabití Brandýs a Duo Toť
Praha. Celkový počet účastníků byl
18. Dílnu vedla herečka NoStraDivadla Daniela Šteruská a zaměřila ji
na práci s komediálními situacemi.
Využila tak své zkušenosti při práci
na divadelním představení „Ach, ta
něha našich dam“ v souboru Luna
Stochov před dvěma lety. Zabývala se načasováním dialogů, gagy
a mizanscénou. Dílna měla velký
ohlas a to nejen u nových začínajících divadelníků.
Redakce NoStraDaily
Redakci deníku přehlídky vedla Martina Tothová, pravidelnými redaktory byli Jonáš Vidra a Eva Wichsová.
Koncepce deníku byla promyšlena
předem a to se odrazilo na celkové
úrovni. Letošní deník považujeme
zatím za nejlepší v historii přehlídky.
Nabízel aktuální informace o přehlídkovém dění a dopředu připravené rozhovory s lektory, zajímavé
informace o organizačním týmu
a i odlehčené rubriky. Čtenáři např.
kvitovali, že všechny fotograﬁe představovaných osobností byly z divadelních představení, ve kterých
účinkovali. Úspěch měl i fotoromán,
který vytvářela redakce z fotograﬁí
z viděných představení. V každém
čísle byl také rozhovor s některým
z pravidelných novostrašeckých diváků, aktuální anketa, představení
hrajících souborů, recenze představení z pera redaktorů a glosy lektorského sboru. O deníky byl celkově
velký zájem, takže jsme je v průběhu
přehlídky neustále doplňovali.
Redakce videoreportáží
Tuto redakci od samého počátku
provázela smůla. Odsvědčení střihači z minulých dvou let odmítli letos spolupráci a nastoupili nováčci.
Složení redakce se před přehlídkou
neustále proměňovalo a nakonec
v redakci zakotvil Ondřej Hotský (bubakov.net), Anička Křivánková , Milan
Pospíšil a Veronika Krejčová (všichni
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Mařeni a Pařeny), vydatně vypomáhal i Jonáš Vidra (NoStraDivadlo).
I když se celá redakce vydala ze
všech svých sil, výsledné reportáže
se nepodařilo udržet v objektivní poloze. Je to velká škoda, a proto jsme
se rozhodli po skončení přehlídky
sestříhat delší reportáž ze všech tří
přehlídkových dnů a doplnit o ni dokumentační DVD s přehlídkovými
materiály. Na výsledných reportážích
z jednotlivých dnů je vidět zlepšující
se úroveň záběrů a vedení rozhovorů s diváky a se soubory. Rádi bychom udrželi letošní videoredakci
i pro příští rok a věříme, že postupně
nasbírá zkušenosti, nastaví opět vysokou laťku reportáží.
Fotografie z přehlídky
Přehlídkovým fotografem byl Martin
Černý, kterého podpořili svými úlovky další členové NoStraDivadla Václav
Stieber a Luboš Dvořák a Adam Tetaur ze studentského divadla Mařeni
a Pařeny. Spolupracoval také bývalý
člen divadla Mařeni a Pařeny Martin
Biroš. Podařilo se tak shromáždit poměrně bohatý materiál, který Martin
Černý průběžně upravoval. Fotograﬁe byly použity v deníku NoStraDaily a byly také promítány na stěně
před rozborovými semináři. Finálním
výsledkem práce fotografů bude výběr snímků na dokumentární DVD
pro účastníky přehlídky.
Pravidelné uvádění představení
Typickou součástí přehlídky Setkání ve Strašecí je uvádění představení studenty gymnázia. Této role
se ujala Veronika Krejčová a Milan
Pospíšil. Inspirovali se různými hudebními styly a jejich výstupy měly
velký ohlas u studentského publika.
K uvádění patřilo také představení
písní z představení a akcí NoStraDivadla z minulých let (každý den
jedna) v NoStraDaily a závěrečné
překvapení NoStraDivadla – živé
vystoupení Vojtěcha Dvořáka s písní Vyznání připravenou závěrečnému ceremoniálu na míru, které
pohybově doplnili Jonáš Vidra, Eva
Wichsová, Martina Tothová a Iva
Dvořáková.
Tyto aktivity v průběhu přehlídky
pomáhají vytvořit přátelskou atmosféru a dělají ji jedinečnou.
Celkové shrnutí
Přehlídky se zúčastnilo celkem
82 hrajících účastníků z desíti sou-

borů a 36 nehrajících (mezi nimi i 10
členů souboru při Gymnáziu Kladno,
který své představení odvolal). Možnosti noclehu na místě v prostorách
ZUŠ využily 4 soubory.
Návštěvnost představení byla
velmi dobrá. 68 míst v Modrém
sále většinou nepostačilo a část
diváků při představení zde i stála.
Prostory NKC byly nejzaplněnější
v sobotu večer, kdy bylo na představení Ona & On se stěhují
celkem 120 lidí. Dopolední představení v NKC měla účast mezi
70 -80 diváky.
Lektorský sbor přehlídky udělil celkem 4 ceny poroty. Doporučení
na celostátní přehlídku Mladá
scéna 2010 v Ústí nad Orlicí získalo Duo Toť a Roztočená Vrtule
Slaný, doporučení Na Šrámkův
Písek 2010 soubory D.S. Antonín
Praha a V.A.D. Kladno, soubor
Afinteatre Praha byl doporučen
do programu Wolkerova Prostějova.
Místní soubor Studentské divadlo Mařeni a Pařeny získalo cenu
poroty za pokus o vlastní autorské divadlo.

Přehlídka byla místními médii sledována v o něco menší míře než
minulých letech.
Úvodního a závěrečného ceremoniálu se zúčastnili zástupci města
Nové Strašecí, ZUŠ a Gymnázia
J. A. Komenského.
Závěrečné poděkování
Tak velká kulturní akce nemůže být
úspěšná bez řady spolupracovníků.
Náš dík putuje za všemi pomocníky – M. Tothovou, M. Černým,
T. Barochem, J. Vidrou, V. Dvořákem,
D. Šteruskou a M. Vachkem z NoStraDivadla, E. Wichsovou, M. Pospíšilem, V. Krejčovou, A. Křivánkovou, J. Královou, M. Pochmanovou,
M. Štýbrovou, A. Tetaurem a M. Rabasovou ze studentského divadla
Mařeni a Pařeny, kteří pomáhali
zajišťovat přehlídku organizačně.
Děkujeme také pracovníkům NKC
za vstřícnost pomoc při zajišťování
představení v NKC a oﬁciálním hostům, kteří dodali zahájení přehlídky
lesku (Mgr. Richard Spiegl, PhDr. Jaroslav Hlína, Lenka Stránská).
Za organizační štáb Iva Dvořáková
(foto na obálce NM)

Velký úspěch mladých tenistů
z Nového Strašecí
Ve dnech 27. 4. a 28. 4. 2010 se v tenisovém centru Cafex v Rakovníku
se uskutečnily otevřené halové
přebory Středočeského kraje v mini tenisu a baby tenisu. V kategorii
mini tenis, hraje se na malé hřiště
a malou síť se zúčastnili čtyři hráči,
a to Jiří Jindáček, Brezík Filip, Nechyba David a Šípošová Adélka. Celkově se turnaje zúčastnilo 16 hráčů
a hráček z celého Středočeského
kraje. Hrálo se ve dvou skupinách
po osmi hráčích a to každý s každým na dvě vítězné sady do deseti
bodů. Do ﬁnálové skupiny postupovali první dva z každé skupiny.
Ve ﬁnálové skupině se hrálo také
každý s každým, kde se započítával
vzájemný zápas ze skupiny. Do ﬁnále postoupil z našich hráčů jenom
Jiří Jindáček a vedl si velice dobře.
V posledním rozhodujícím zápase
trochu nezvládl psychiku a těsně prohrál a tím skončil na velice
pěkném třetím medailovém místě.
Kdyby tento zápas vyhrál, vyhrál by
i celý turnaj.

V kategorii baby tenis, hraje se
již na celé hřiště s odlehčenými
míči, se zúčastnilo pouze 7 hráčů, ale zato kvalita byla velice
dobrá. Z našich hráčů se zúčastnil pouze Matěj Baloun. Hrálo se
také ve skupině každý s každým
na čtyři vítězné gemy a za nerozhodného stavu 4:4 se hrál tiebreak. Matěj si vedl velice dobře
a ze všech zápasů prohrál jenom
jeden a tím skončil na krásném
druhém místě.
Kdybych měl zhodnotit celkové
vystoupení našich hráčů, tak si
myslím, že jsme v této konkurenci
získali dvě medaile, a to je veliký
úspěch, vzhledem k tomu, že trénujeme jeden rok. Samozřejmě,
že je to teprve začátek, ale první
tenisové úspěchy jsou velikou
motivací do tréninků dalších soutěžních zápasů. Proto přeji všem
hráčům z tenisové školičky hodně
úspěchů a rodičům hodně trpělivosti.
Ivan Gengel, vedoucí MSZ

Hokej
Novostrašečtí hokejisté mají jistotu, že letos skončí ve slánské
AMHL na 7. místě. Ve vyrovnaných zápasech, které museli
všechny vyhrát, aby mohli pomýšlet na play–off, neuspěli. S Angels
Kladno jim utekl začátek a náskok soupeře začali stahovat
pozdě. V zápase s Lány B pak doplatili na velké chyby v obraně
a špatnou koncovku. S kladenskými SKI - ČNES pak absolvovali
celkem slušnou přestřelku, ve
které byl v závěru šťastnější soupeř.
Pavel Oliva

HCNS – B. Angels Kladno

4-7

HCNS – Lány B

1-5

HCNS – SKI – ČNES Kladno

6-7

:.@0<:  36;9BE
Q\c\g N V[`aNYNPR AC gQN_ZN

Tabulka soutěže AMHL 2010
Poř. Tým
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Zápasy

Výhry

Body

Skóre

1

HC Strix Chomutov

20

15

Remízy Prohry

2

3

32

96 : 49

2

HC SUPER - BAZAR

19

10

3

6

23

70 : 59

3

HC Středokluky

19

10

0

9

20

83 : 61

4

HC SKI - ČNES

19

8

4

7

20

60 : 82

5

HC B. Angels/Č. Jestřábi

19

8

3

8

19

75 : 68

6

HC Lány B

20

7

4

9

18

60 : 64

7

HC Nové Strašecí

19

6

2

11

14

76 : 86

8

HC Triss Kladno

19

4

0

15

8

59 : 110
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Nové Strašecí vyhrálo základní část 1. České národní hokejbalové ligy!!!

Milan Porcal tvrdě, ale čistě.

Kdo v sobotu 20. března nepřišel
do Kocourek Arény, může litovat.
Zápas o první příčku proti Heřmanovu Městci nabídl mnoho
zajímavého a byl nejlepší pozvánkou na blížící se play oﬀ. Strašecí
porazilo tým z východu Čech 6:5
a rozhodlo tak o svém celkovém
vítězství v základní části 1. ČNHbL.
Ve třetím roce svého účinkování ve druhé nejvyšší republikové
soutěži, tak dosáhli hokejbalisté
z Nového Strašecí dalšího historického úspěchu, kterým se nemůže
pochlubit žádné jiné novostrašecké sportovní odvětví. Svůj triumf
v dlouhodobé části soutěže potvrdila parta z Kocourku ve zbývajících
zápasech s Přeloučí a s J. F. Kladno.
Ale pěkně popořadě.
Nové Strašecí 20. 3. 2010
HBC Nové Strašecí – Ježci Heřmanův Městec 6:5 (1:3, 3:1, 2:1)
Nové Strašecí si svojí cestu za prvním místem zkomplikovalo v JindřiNovostrašecký měsíčník / květen 2010

chově Hradci, kde přišlo o vítězství
v samém závěru utkání, a v případě
prohry s Ježky tak mohli strašečtí
o první příčku přijít. A po první třetině to tak i vypadalo. Závěr první
třetiny se jistě vryje do paměti
všem aktérům zápasu – nejvíce
však trojici Průša, Pišta, Smekal. Ve
12. minutě dobíhal Průša v oslabení
míček, v souboji u branky si hravě
poradil s Pištou, odstavil ho a stál
sám před Smekalem. Poté si míček
nechal za sebou a hokejkou mezi
nohama po vzoru Otakara Vejvody
(nebo chcete-li Maria Lemieuxe či
Roberta Kysely) zavěsil míček pod
břevno. Tento krásný moment byl
ale na dlouhou dobu od domácího
týmu vše.
Hosté se rychle dostali do hry
a zápas ještě do přestávky otočili.
Ve dvojnásobné přesilovce se nejprve treﬁl Sýkora a v přesilovce pěti
proti čtyřem skóroval Drenko. Ani to

nebylo od Ježků v první třetině vše.
V poslední minutě pálil znovu Sýkora a bylo to 1:3. Stejnou výhodu,
tedy přesilovku 5 na 3 měli ve druhé třetině i domácí a počínali si stejně jako soupeř. První přesilovková
formace zavřela Ježky v obranném
pásmu a odměnou byl gól na 2:3
z hole Hořavy, který vymetl šibenici.
Další pěknou branku dal v následné početní výhodě Průša, který se
treﬁl přesně pod horní tyč. Strašecí
se sice v úvodu třetiny rychle dostalo zpět do zápasu, ale Heřmanův
Městec šel znovu do vedení. Další
přesilovku, už třetí v zápase, využil
z blízka pohotový Waber.
Diváci na Kocourku mohli poté
vidět další krásnou branku, Čížek
napřáhl na pravém kruhu a treﬁl
přesně bližší horní roh banky – 4:4.
V zápase, ve kterém padaly krásné
branky, přiblížila domácí k vítězství
kuriózní trefa. Šest sekund po za-

Daniel Daenemark otevírá skóre 1. zápasu play off.

Neúnavný bojovník David Ryss.

čátku třetí třetiny, kdy měli Ježci
přesilovku, nahodil hned po vhazování Kuna od poloviny hřiště míček
na branku. Smekalovi lehké nahození prošlo mezi nohama a Strašecí
se snadno dostalo do vedení. Hosté
byli trefou zaskočeni a strašečtí se
pak dostali do tlaku. Mohli několikrát zvýšit vedení. Ujala se až dorážka Malého dvě a půl minuty před
koncem. Prakticky z protiútoku ale
Městec snížil a připravil domácím
fanouškům nervy do posledních
minut. Závěrečný tlak ale Nové
Strašecí ustálo a mohlo se tak radovat z výhry.
Branky: 12. A 20. Průša (na první
Hořava), 19. Hořava (Sýkora), 29. Čížek, 31. Kuna, 43. Malý (Lev, Porcal) – 12. a 15. Sýkora, 13. Drenko,
24. Waber, 43. Hubáček.
Vyloučení: 8:8, navíc Drenko 2x
10 minut, Kišš 10 minut (oba HM)
Využití: 2:3, v oslabení: 2:0.
Střely na branku: 32:29, diváci: 103
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Sestava NS: Horyna, Lev – Kuna,
Porcal, Douša, Hořava, Duchoň, Malý, Husák, Beznoska – Němec, Čížek,
Horáček – Lev, Petrus, Průša – Ryss,
Sýkora, Černý – Pechanec, Daenemark.
Nové Strašecí 21. 3. 2010
HBC Nové Strašecí – Jestřábi Přelouč 3:1(2:0, 0:1, 1:0)
Do nedělního zápasu vstupovali
domácí s vědomím, že dvoubodový zisk stačí k prvenství v základní
části. Proti Přelouči, která spolu
s Ježky dokázala jako jediná v sezoně porazit Bubáky v základní hrací
době, domácí rychle vedli. Během
55 sekund první části to bylo 2:0.
Nejprve Čížek přistrčil Lvovi a ten
otevřel skóre. Poté se svým důrazem
na brankovišti prosadil Ryss. Dva
rychlé góly ale domácí na dlouho
dobu uspaly. Svůj náskok strašečtí
nedokázali zvýšit a trestem bylo snížení v polovině zápasu. Za zmínku
stojí situace z poloviny zápasu. Průša u mantinelu dohrál Štajnera, který se poté po novostrašeckém útočníkovi ohnal holí a sekl ho přes záda.
Po následné potyčce inkasovali oba
hráči trest do konce zápasu.
Přelouč stále cítila šanci, i tak ale
mohli domácí několikrát skóre navýšit. O převaze domácích svědčí
i poměr střel – 32:18. Závěr mohl
být klidný, kdyby Sýkora treﬁl prázdnou branku při power play soupeře.
Místo toho ale nahrál Ryssovi, který
hledal ještě Duchoně. Místo branky
tak přišel protiútok, hosté se usadili
v pásmu a po buly mohli vyrovnat, kdyby potrestali hrubku Kuny.
Šnobl ale velkou šanci kryl a poté
se závěrečnou sirénou pečetil účet
zápasu střelou do prázdné branky
Petrus.
Branky: 7. Lev (Čížek), 8. Ryss (Sýkora), 45. Petrus (Porcal) – 24. Příhoda
(Čapek).
Vyloučení: 2:2, navíc Průša – Štajner
5 minut + do konce utkání
Využití: 0:1
Střely na branku: 32:18, diváci: 109
Sestava NS: Horyna, Šnobl – Kuna,
Porcal, Douša, Hořava, Duchoň, Malý, Husák, Beznoska – Němec, Čížek,
Horáček – Lev, Petrus, Průša – Ryss,
Sýkora, Černý – Pechanec, Daenemark.
Nové Strašecí 28. 3. 2010
HBC Nové Strašecí – SK Jungle
Fever 7:4 (3:1, 0:1, 4:2)
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Lukáš Lev a Lukáš Petrus před brankou soupeře.

I to se v hokejbale stává.

Derby. Jinak snad nikdo zápas Nového Strašecí s kladenským Junglem
nenazývá. Tentokrát však diváci neviděli zápas vyhrocených soubojů
ani boj o každý centimetr hřiště. Bylo
to způsobené faktem, že Nové Strašecí mělo jisté první místo v tabulce
základní části a Jungle, který přijel
ve značně oslabené sestavě, měl
jistot hned několik. Že nepostoupí
do play oﬀ, vyhne se baráži, a tím pádem byl pro kladenské zápas na Kocourku posledním v sezoně.

Podle toho také zápas vypadal.
Nové Strašecí, jakoby ukolébáno
jistotou prvního místa, začalo vlažně. Když se dostalo do tempa, zlepšený výkon rychle přinesl i branky.
Tu první dal Lev s přispěním hostujícího obránce. Chvíli poté využili domácí přesilovku, což se jim
v průběhu zápasu povedlo ještě
třikrát. Sýkorovu křížnou přihrávku
uklidil do horního rohu branky Čížek. Pak přišel skvělý moment novostrašeckého Petruse. V oslabení

Závar před brankou Třemošné, v akci Pavel Černý a Václav Horáček.

tří proti pěti vyhrál v obranném
pásmu vhazování, proběhl celé
hřiště a dostal domácí tým do vedení 3:0. Nevalné nasazení strašeckého týmu pak mělo za důsledek
branku Junglu v poslední minutě
první části.
Jakoby si domácí celek nepřipouštěl, že nemůže nevyhrát, což vyústilo v mnoho zbytečných faulů, které
dostávali do tempa kladenského
soka. Ten dokázal snížit v přesilovce zásluhou důrazného Borkovce
a v úvodu třetí třetiny přišel trest
z hole Novotného. Bylo vyrovnáno.
Naštěstí přispěchal s odpovědí kapitán Ryss za pouhých 38 sekund.
Branka na 4:3 zlomila odpor hostů
a Strašecí přidalo rychlé dva góly
navrch. Přesilovku využil nejprve
Malý a poté Lev. Kladenští dokázali
snížit, ale poslední slovo měli ve třetí třetině, kterou poznamenal déšť
a krupobití, domácí hráči zásluhou
Černého, jenž upravil konečné skóre na 7:4.
Branky: 4. a 35. Lev (na druhou
Kuna), 9. Čížek (Sýkora), 10. Petrus,
32. Ryss (Sýkora), 33. Malý (Douša),
43. Černý (Ryss) – 15. Anis, 24. Borkovec, 32. Novotný, 40. Šíma.
Vyloučení: 6:8, navíc Porcal (NS)
10 minut, využití: 4:2, v oslabení: 1:0.
Střely na branku: 21:23
Diváci: 144
Sestava NS: Horyna – Malý, Hořava, Husák, Porcal, Douša, Kuna –
Sýkora, Ryss, Černý – Lev, Němec,
Čížek – Daenemark, Průša, Petrus –
Duchoň O., Pechanec, Beznoska.
Trenéři: Veselý, Horáček
Pro některé týmy sezona skončila, pro ty nejlepší dále pokračuje.
Na řadě je play oﬀ, nejatraktivnější část sezony, která určí, zda byl
celý ročník úspěšný a jestli honba
za dobrým umístněním v základní
části měla smysl. Jedno Novému
Strašecí však již nikdo nevezme.
A to je první místo v dlouhodobé
části 1. ČNHbL. Na tento ,,hokejbalový Prezidentův pohár“ chce parta z Kocourku navázat právě v play
oﬀ. Prvním soupeřem, který se jí to
bude snažit překazit, je Třemošná.
Západočeši mají Novému Strašecí
co vracet. Před dvěma lety, kdy byli
Bubáci nováčkem v druhé nejvyšší
soutěži, jí vyřadili právě ve čtvrtﬁnále 3:1 na zápasy. Situace je ale
nyní jiná. Ve prospěch strašeckých ›››

›››

1.ČNHbL 2009-2010
KONEČNÁ TABULKA SOUTĚŽE - základní část

Hrdina zápasu s T. Třemošná
Karel Průša.

hovoří jak vzájemné duely v základní části (6:3 a 9:0!), tak i výhoda domácího prostředí pro první
dva zápasy. Jak ale ukázalo play oﬀ
hokejové O2 extraligy, vyřazovací
část je úplně jiná soutěž, ve které
se může stát cokoliv. Potvrdí Nové Strašecí roli favorita a poradí si
s Třemošnou?
Zatím to tak vypadá. HBC Nové
Strašecí v prvních dvou zápasech vyhrálo a ve čtvrtfinále play
off se ujalo vedení 2:0 na zápasy.
Ale nemělo to vůbec lehké.
Nové Strašecí 10. 4. 2010 – první
čtvrtﬁnále play oﬀ
HBC Nové Strašecí – Tatran Třemošná 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)
V první duelu to byli domácí, kdo
jasně diktoval tempo hry. Skóre otevřel Daniel Daenemark již ve druhé
minutě. Domácí dál tlačili, nutili
soupeře k faulům, ale přesilové
hry se jim nedařilo využít. Na druhé straně tak přišel trest. Ojedinělý
brejk využil Škarecký a první střelou
na branku Šnobla v 9. minutě vyrovnal. I když hráli domácí v první
části pět přesilových her, dokázala
využít jen jedinou. Treﬁl se opět
Daenemark, když Průšovo nahození tečoval nohou.
I v dalším průběhu zápasu ukazovalo Nové Strašecí svojí sílu. Hosté
dokázali zahrozit prakticky jen při
přesilových hrách. Trenér Veselý
mohl být tentokrát s disciplínou
svých svěřenců spokojen. Strašecí
putovalo na trestnou lavici pouze
třikrát. Odměnou za narůstající tlak
byla pro domácí hokejbalisty branka Čížka, který využil nahrávky Horáčka a zvýšil na 3:1. Ještě do druhé
přestávky překonal Šnobla Toman
a domácí šli do šaten jen s jednogólovým náskokem.
Novostrašecký měsíčník / květen 2010

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

HBC Nové Strašecí
Ježci Heřmanův Městec
TJ HBC Olymp Jindřichův Hradec
HBC Pento Most B
SK Ďáblové Praha
HBC Alfa Pardubice
HC Jestřábi Přelouč
TJ Tatran Třemošná
HBC Hostivař
Jungle Fever Kladno
TJ Paramo Svítkov Stars Pardubice
SHC Killers Litoměřice

Klid na hokejky domácích hráčů
dodal na začátku třetí části hry
David Ryss, který přizvedl střílenou přihrávku Sýkory mimo dosah Kubeše v brance hostí. Tým
kapitána Horáčka pak vývoj zápasu kontroloval a důležité vítězství pečetil minutu před koncem
střelou do prázdné branky znovu
Ryss.
Branky: 2. a 14. Daenemark
(na první Lev a Hořava, na druhou
Průša), 32. a 44. Ryss (na první Sýkora a Malý), 21. Čížek (Horáček) –
9. Škarecký (Toman), 28. Toman
(Žižka, Škarecký)
Vyloučení: 3:8, využití: 1:0.
Střely na branku: 46:25
Diváci: 197
Nové Strašecí 11. 4. 2010 – druhé
čtvrtﬁnále play oﬀ
HBC Nové Strašecí – TJ Tatran
Třemošná 4:3 v prodloužení (0:1,
1:1, 2:1 – 1:0)
Spokojení fanoušci čekali, že
i v druhém zápase domácí s přehledem zvítězí. Vítězství se však
dočkali, ale až v prodloužení. Druhé
čtvrtﬁnále nabídlo tuhý boj, ve kterém Strašecí svého soka nakonec
přece jenom zdolalo.

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

17
16
14
14
11
9
8
8
7
4
4
1

2
0
3
0
4
2
2
1
0
4
0
1

1
3
2
3
1
0
2
0
1
1
1
4

2 125:59 56
3 104:57 51
3 100:53 50
5 83:51 45
6 76:60 42
11 86:77 31
10 63:71 30
13 68:86 26
14 70:101 22
13
46:79 21
17
46:93 13
16 33:113 9

V osmé minutě usedl na trestnou
lavici Malý a hosté dokázali vyloučení potrestat. Vodrážka tečoval ránu
Ježka a Šnobl v brance byl bezmocný. I ve druhém zápase Nové Strašecí Třemošnou přestřílelo, ale branka
ne a ne přijít. V první polovině zápasu působil favorit matným dojmem.
Nedařila se kombinace ani koncovka a Třemošná si zkušeně hlídala
jednogólový náskok. Ještě hůře
to s domácími vypadalo ve druhé
třetině. V její polovině treﬁl nejprve
Toman břevno a Škarecký poté uklidil míček do prázdné branky – 0:2.
V tu chvíli to s domácími vypadalo
bledě a rodilo se překvapení v podobě prohry vítěze základní části.
Branku naděje dal v závěru druhé
třetiny (a navíc v oslabení) Kamil
Černý. Převzal přihrávku od Malého
a s přehledem si poradil s Hrdličkou.
Gól do šatny domácí povzbudil
a jednobrankový náskok dokázali
smazat hned ve druhé minutě třetí
třetiny. Čížek střílel, Ryss zblízka dorážel a Kocourek Aréna byla ve varu.
Vyrovnáno. O minutu později ale
na druhé straně vrátil hostům vedení Bohuňovský. Povedlo se mu to
kuriózním způsobem, hned po vhazování jen plácl do míčku a ten
skončil k překvapení všech za zády

Milan Sýkora, mistr světa v hokejbalu.
(Plzeň 2009)

Šnobla. V tu dobu už mělo Nové
Strašecí drtivý tlak, ale žádná ze střel
si nenašla svůj cíl.
Trenér Veselý v polovině třetí patnáctiminutovky stáhl sestavu jen
na dva útoky a to přineslo úspěch.
Navíc má Nové Strašecí ve svém
kádru Karla Průšu. Pětadvacetiletý
útočník se pět minut před koncem
základní hrací doby postaral o vyrovnání. Navíc mohl rozhodnout, ale
jeho střela se závěrečnou sirénou
skončila jen na hrudi Hrdličky. Průšův moment tak přišel v prodloužení. Nejprve se dobře zorientoval
před branku, ale treﬁl jen břevno.
64 sekund před koncem nastavení
pak odmítl penaltový rozstřel. Vyběhl zpoza branky a zasunul míček
vedle dezorientovaného Hrdličky.
Rozhodnuto. Nové Strašecí vítězí
4:3 v prodloužení a ujímá se vedení
série 2:0.
Branky: 40. a 54. Průša, 29. Černý
(Malý), 32. Ryss Čížek) – 9. Vodrážka
(Ježek), 22. Škarecký (Toman, Žižka),
34. Bohuňovský (Balíček).
Vyloučení: 3:7, navíc Hrdlička 10 minut + do konce utkání, Balíček –
trest ve hře (oba Třemošná), využití:
1:1, v oslabení: 1:0.
Diváci: 167

Děkovačka vynikajícím fanouškům.
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OKÉNKO DO HISTORIE

Sestava NS v obou zápasech:
Šnobl – Kuna, Porcal, Husák, Hořava, Douša, Malý – Němec, Čížek,
Horáček – Daenemark, Lev, Průša –
Sýkora, Ryss, Černý. Trenér Veselý.

Květnová
akce!!!

Solná jeskyně Sen

Favorit tak svoji roli splnil. Byť ho
to stálo hodně sil a nervů. ,, Jsem
samozřejmě rád, že jsme dokázali
vyhrát v obou zápasech. Těší mě
disciplína týmu. Mít jen tři vyloučení, což jsem měli v sobotu
i v neděli, to se nám dlouho nestalo. Sérii chceme ukončit hned
v sobotu,“ komentoval víkendový dvojzápas trenér Veselý. Série
se nyní stěhuje na západ Čech
do Třemošné. O tom jak to všechno dopadne Vás budeme informovat v příštím čísle měsíčníku.
Další čtvrtfinálové
série:
Ježci Heřmanův Městec – Jestřábi
Přelouč 2:0 na zápasy (4:1, 4:1)
Olymp Jindřichův Hradec – Alfa
Pardubice 2:0 (5:2, 4:3)
Pento Most B – Ďáblové Praha 1:1
(3:2, 0:4)
F. Kuna
Foto: J. Duchoň

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

Odkud se vzaly názvy našich ulic?

Karel Průša tak,
jak ho vídáme nejraději.

Napsali jste nám

Poděkování
Děkuji veliteli
dobrovolných hasičů
panu Novákovi
a jeho pěti mladým
hasičům za pomoc
ze svízelné situace,
ve které jsem se
ocitla 20. února,
a jejich ochotu, kterou
obětovali ve svém
volném čase.
H. Nodlová
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Ke každé zakoupené permanentce
2 terapie zcela ZDARMA!

Milí přátelé,
byla jsem pozvána na slavnostní večer souboru Čtyřlístek v NKC
do Nového Strašecí v rámci oslav 55. výročí gymnázia J. A. Komenského
panem prof. Bohumilem Chocholou.
Velice mile mě překvapil malý soubor připravený paní Z. Stránskou
ze ZUŠ inspirací a nápaditostí.
Soubor je přípravou pro velký Čtyřlístek.
Folklór sleduji celý život a přeji mu i ve Strašecí hodně nadšenců,
které jsem slyšela na tomto krásném podvečeru.
Přeji hodně úspěchů.
Jarmila Holešovská, učitelka ZUŠ v Praze
a absolventka Gymnázia v Novém Strašecí v roce 1957.

Bez pojmenovaných ulic, náměstí
a dalších prostranství si naše město
nedovedeme představit. Tyto názvy slouží sice k místní orientaci, ale
také připomínají různé osoby, stavby, stará místní nebo pomístní jména či některé události. Ne všechny
ulice nesly v minulosti jedno označení, často docházelo k jejich přejmenování v reakci na zdejší nebo
obecnou, například politickou situaci. V souvislosti se současným
přibýváním nových ulic není bez
významu si připomenout, jak se
označovaly v minulosti a odkud své
názvy získávaly.
Dlouho byla veřejná prostranství
v Novém Strašecí beze jmen. První
doložený název se vztahuje k roku
1613, kdy se v pramenech objevuje ulice Svobodná, jíž je míněna
dnešní Palackého. Výskyt jména
Svobodná pak můžeme doložit pro
17. století vícekrát. Snad souvisí
s častými spory náboženského i politického charakteru, které město
vedlo se svou vrchností i církevními
představiteli před třicetiletou válkou. Odpor tehdy vrcholil v letech
1615–1616 zajetím představitelů
obce na Křivoklátě. Nemohu v této
souvislosti nevzpomenout na výtržnost jednoho slánského souseda, jenž v listopadu 1615 „v městě
Novém Strašecím při odmykání kostela, po ulicích téhož města chodě,
kordem točíc, v tom prohlašovati
a vůbec že by se věděl jak chovati
a vzhůru, vzhůru Čechové povolávati směl“. Atmosféru vzrušené
doby, kdy mohl název Svobodné
ulice vzniknout, dokládá tento
zápis výmluvně. O dalších ulicích
Novostrašecký měsíčník / květen 2010

Názvy ulic v okolí kostela a Fortny na stabilním katastru z roku 1841

nevíme, jistě by tu napomohl podrobnější průzkum pozemkových
knih z 18. a první poloviny 19. století.
Pojmenování většiny tehdejších
ulic ve městě máme poprvé přehledně zaznamenáno až na plánu
stabilního katastru z roku 1841,
kde jsou názvy uvedeny v němčině. Doplňuje je o něco málo
mladší český plán města, vzniklý
kolem roku 1850. Stabilní katastr
již nezná název Svobodná ulice, místo ní užívá Zadní (Hintere
Gasse) a označeny jsou také ulice
ostatní kolem náměstí: Nádražní
se jmenuje Rakovnická, Havlíčkova je Široká a ve své spodní
části Slánská, dvě ulice k náměstí,
dnešní Vítězslava Hálka a 28. října, jsou Žitná (Korn G.) a Ječná
(Gersten G.), protější ulice, dnešní počátek ČSA a U Školy, nesou

názvy Hostinská (Gast G.) a Farní
(Pfarr G.). Smetanovo náměstí je
pojmenováno jako Pražská ulice
a její pokračování ke svatému Isidoru se nazývá ulicí Svatoisidorskou. Poděbradova se jmenuje
Kostelní, Žižkovo náměstí Horní
Fortenská ulice, která se v prudkých zatáčkách k Fortenskému
rybníku mění v ulici Dolní Fortenskou (Obere Pfort – Untere Pfort
Gasse). Jiné ulice názvy nenesly,
jen předměstí byla označena jako
Pražské, Rakovnické, Karlovarské
a Slánské.
Uvedený český plán města z poloviny 19. století, vzniklý podle stabilního katastru, přináší jen malé změny.
Současná Palackého ulice již není
Zadní, ale nese pompézní pojmenování Dlouhá třída. Slánská ulice
je protažena až do dnešní Šotkovy
a Karlovarská se jmenuje Mšecká.

Mizí název Svatoisidorská a ulice
Pražská se prodlužuje od hlavního náměstí až ke svatému Isidoru,
podobně jako dnes ulice ČSA. Před
budovou muzea se nám objevuje
půvabné Kostelní náměstí, Horní
Fortenská ulice je nazvána Horní
Fortna a Dolní Fortenská jednoduše Fortna. Rybník má svůj bývalý
název Podlázeňský.
Můžeme připomenout, že pojmenování je neseno snahou po jasné
místní topograﬁi, která dostala zelenou v racionálním osvícenském
18. století, plném úsilí o přesnost,
měření a statistická čísla. Ne náhodou se roku 1770 zavádějí z centrálního nařízení popisná čísla domů a v první polovině 19. století,
kdy došlo k velkému vzrůstu počtu
obyvatel i nových staveb, dochází
k jejich přečíslování (roku 1818 tak
vzniká číselná řada užívaná dodnes) a zároveň k vytváření názvů
ulic a dalších prostranství. V roce
1853 vydal podkrajský (budoucí
okresní) úřad nařízení, aby se ulice označily tabulkami s nápisy. Šlo
jistě o názvy uvedené na zmíněném plánu z poloviny 19. století.
Jen hlavní náměstí zůstávalo beze
jména. Na plánu přečteme prostě:
Náměstí.
Všechny uvedené názvy pocházejí
z místní topograﬁcké situace (fortna, kostel, fara, kaple sv. Isidora,
cesty směrem na Mšec, Prahu, Rakovník, Slaný apod.) nebo z polohy
a charakteru ulice (Dlouhá, Zadní,
Široká, Horní – Dolní). Pěkné jsou
zemědělské názvy souběžných ulic
Ječná a Žitná. Raněnovověký název
Svobodná se tomuto stylu vymyká ›››
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a evokuje více politickou situaci
a určité postoje, jistě tehdy ve městě aktuální. Nenajdeme žádné pojmenování podle zasloužilé osoby,
ať už místní, nebo širšího významu.
To se započalo měnit v roce 1876,
kdy se poprvé v pramenech objevuje název Jungmannova třída.
Ten si nově vznikající ulice podržela
dosud. Další významná změna nastala 24. června téhož roku. Obecní zastupitelstvo řešilo otázku, jak
ve městě trvale uctít památku zesnulého Františka Palackého, na jehož pohřeb vyslalo deputaci v čele
se starostou města: „Usneseno, že se
ku cti a věčné památce zvěčnělého
ulice Dlouhá třída jmenovati má ulicí
Palackého…“ Dodnes tak Palackého
ulice připomíná odchod famózního
Otce národa.
V roce 1895 přijalo město nový
koncept názvů ulic. Tehdy obecně
vrcholilo české nacionální hnutí,
silně vlastenecké a protiněmecké.
Dobová euforie si žádala příkladných vlastenců, jejichž jména byla
v módě a dostávala se i do označení spolků a organizací, různých
institucí nebo také ulic a náměstí.
Nové Strašecí nebylo výjimkou
a jen kopírovalo obecný trend.
Osmnáctého listopadu 1894 přijalo zastupitelstvo návrh Františka
Slacha, „aby veškeré ulice zdejší se
nově označily jmény slavných mužů“. Na jaře 1895 vypracovala ustavená komise obecního zastupitelstva (Hynek Katz, František Slach
a Josef Truksa) návrh na nové pojmenování ulic a náměstí. Hotový
byl v dubnu a zastupitelstvo jej
28. toho měsíce rychle schválilo
s tím, že vyřeší výrobu uličních
tabulek. Ty posléze zadala dvěma
místním řemeslníkům.
Komise skutečně vybrala ta nejskvělejší jména, z nichž některá
zdobí naše město dosud: Komenského a Žižkovo náměstí, ulice Poděbradova, Hálkova nebo Havlíčkova. Zachovány byly samozřejmě
nezpochybnitelné názvy ulic Palackého a Jungmannovy. Z ostatních se dodnes užívají: ulice Nádražní, Tovární a Molkova (Vojtěch
Molek se stal jedinou místní osobou, které se této pocty dostalo,
navíc ještě za jeho života). Dnešní
Smetanovo náměstí bylo pojmenováno jako Tyršovo a dnešní
Tyršovo jako Trojanovo. Později
se Tyrš stěhoval na dnešní místo,
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Výřez z návrhu na pojmenování ulic sestaveného roku 1895

jistě kvůli sokolům, kteří tam měli
své zázemí, Trojan byl vyškrtnut
(patrně pozdějším představitelům města již toto jméno nic neříkalo) a původní Tyršovo náměstí
bylo pojmenováno po Bedřichu
Smetanovi. Někteří slavní mužové navržení komisí v roce 1895
v názvech ulic do dnešních dnů
nevydrželi: Husova ulice (počátek dnešní ul. ČSA u hlavního ná-

městí) či Náprstkova ulice (dnešní 28. října). O Trojanovi již byla
řeč. Uvedené osobnosti většinou
představovaly v našich dějinách
významné politické postavy, jež
měly co do činění s naší kulturou
a vzdělaností.
Návrh z roku 1895 ponechal i několik názvů původních – Slánská ulice (dnešní Šotkova), Pražská (ČSA),
Rakovnické předměstí (5. května)

Husova ulice na počátku 20. století

Pražská ulice na počátku 20. století

a Kostelní ulice, která však byla přeložena z Poděbradovy namísto Farní (dnešní U Školy). Zachován zůstal tradičný a nepřekonaný název
Fortna. Další názvy opět pozdější
dobu nepřečkaly: ulice Mlýnská
(počátek Okružní u Jungmannovy
ul.) a Lounská (dnešní Karlovarská).
Je zajímavé, že návrh neuvažoval
o pojmenování dnešní Úzké uličky
u radnice, avšak pracoval s návrhem uličky ke starému židovskému hřbitovu (na nám. 5. května),
ač tehdy šlo o poměrně dlouhou
pěší spojnici do dnešního parčíku
u sběrných surovin. Měla se nazývat Židovská. Koncept užívá i několik pomístních jmen, ale pouze pro
orientaci, do názvu ulic je nepromítl: V Nádavcích, Za Zděma, Do Hlinišť
a Kocourek.
Dochoval se i seznam zmíněných
tabulek, jimiž byla prostranství
v roce 1895 označena. Popsanému
konceptu odpovídá přesně. Jenom
na Komenského náměstí byly osazeny čtyři tabulky. Co se týče pojmenování tohoto hlavního novostrašeckého prostranství, je patrné,
že osoba Jana Amose Komenského
byla vybrána v přímé souvislosti
s novou školou, která se tehdy začínala stavět. Rozhodnutí o výstavbě
budovy na jejím současném místě
přijalo zastupitelstvo o rok dříve,
v červenci 1894. Šlo tehdy o velmi
aktuální záležitost.
Po první světové válce se názvy
ulic mnoho neměnily. Koncepce
vlasteneckých jmen v kombinaci
s místními starými názvy vyhovovala. Rodily se však ulice nové, zástavba rostla zejména v oblasti ulic
Jungmannovy, Molkovy, Okružní
nebo Nádražní. Okružní si stále vystačila s označením Mlýnská a její
pokračování k dnešním kulturním
zařízením se nazývalo Za Zděma. Na Molkovu ulici navázala
Družstevní, pojmenovaná podle
bytového a stavebního družstva,
které na počátku dvacátých let
realizovalo výstavbu rodinných
domků v tamějším okolí. Nová
ulice při hlavní silnici na Prahu,
dnešní Boženy Němcové, byla roku 1929 pojmenována po staviteli
Františku Eliáškovi. Jména nových
hrdinů první republiky se uplatnila
málo. Park založený na místě starého hřbitova u kaple sv. Isidora
se pojmenoval Masarykovy sady.
Kostelní ulice, dnešní U Školy, mě- ›››

›››

la ve třicátých letech nést jméno
po významném agrárním politikovi a premiérovi Antonínu Švehlovi, ale tento návrh neprošel.
V roce 1936 se měla přejmenovat
Lounská ulice (dnešní Karlovarská)
po sociálnědemokratickém politikovi a ministrovi Gustavu Habrmanovi, avšak ani toto jméno se
nakonec neujalo.
Za okupace sice docházelo k dalším změnám, bohužel poznání
archivu města nám prozatím příliš
informací neposkytuje. Samozřejmě vadil František Palacký, a město
roku 1942 navrhovalo přejmenovat
ulici starým názvem Zadní. To však
kladenský oberlandrát neschválil,
a tak podle obecní kroniky zůstala
ulice beze jména. Starší občané,
pamatující druhou světovou válku,
však dodnes tuto ulici jako Zadní
občas nazývají. Taktéž se mělo odstranit jméno Miroslava Tyrše, jež se

stalo sokolským symbolem, a prostranství se nazývalo Malé náměstí.
Nejspíše šlo ještě o dnešní náměstí
Smetanovo.
Euforie vyvolaná osvobozením opět
přinesla řadu novot, avšak bylo by
je třeba zmapovat důkladnějším
studiem. Slánská ulice byla hned
v roce 1945 přejmenována po padlém staviteli Jiřím Šotkovi, Rakovnické předměstí posléze obdrželo
dnešní jméno náměstí 5. května,
Karlovarská ulice se pojmenovala
po gloriﬁkovaném osvoboditeli
J. V. Stalinovi. V roce 1951 se Masarykovy sady změnily na sad Rudé
armády. Protože se rodina stavitele
Eliáška zapletla do kolaborace, kvůli
níž stála před soudem, ulici město
překřtilo po svém starostovi Karlu
F. Topinkovi, který zemřel v pokročilém věku v táboře v Terezíně.
Příkladů bychom jistě mohli uvést
více. Své jméno také konečně zís-

kala ulice Okružní a současná ulice
Aloise Jiráska, směřující na Šibeňák,
se pojmenovala Polní.
Několik změn opět přišlo roku
1963. Stalin již nebyl grandiózním
hrdinou, a tak přišel o svou ulici
i v Novém Strašecí – nahradil jej původní název Karlovarská. Bohužel
ani Topinka nebyl v oblibě. Bývalý
učitel, hasičský činovník a starosta
města v nelehkých dobách hospodářské krize a počátku okupace
se taktéž dočkal vyškrtnutí a ulice
obdržela všeobecně přijatelné jméno Boženy Němcové. Husova ulice,
mezi náměstím B. Smetany a Komenského, byla zahrnuta do ulice
ČSA a Polní přejmenovalo město
na ulici A. Jiráska.
Je však pozoruhodné, že základní
vlastenecký koncept starých ulic
kolem středu města se mnoho nezměnil. Zůstal dnes už neodmyslitelný Komenský, Palacký, Havlíček,

Jiří z Poděbrad, Tyrš a Žižka. Také
Tovární ulice pochází z 19. století
a například se socialistickým budováním nemá nic společného
(naše továrna byla původně jakožto škrobárna založena v roce
1872). Obdivovat můžeme starobylý název Fortna, neboť všechny
změny přečkal bez úhony, i když
v různých variacích. Litovat lze
Jana Husa, Vojtu Náprstka či Aloise Pravoslava Trojana, kteří by se
k nám možná měli vrátit. Avšak
nová doba si žádá nové, neotřelé
názvy. Mám větší radost, když jde
o zdejší zasloužilé osoby, o původní místní či pomístní jména,
charakteristické stavby nebo když
se v názvu promítne jakákoliv novostrašecká speciﬁcká situace či
událost. Všechny tyto záležitosti
totiž tvoří naše prostředí originálním a neopakovatelným.
Jan Černý

Společenská kronika
Vzpomínka

Vzpomínka

Dne 23. dubna uplynulo pět let od úmrtí

Dne 23. 4. 2010 uplynulo už 7 let od úmrtí
pana Stanislava Lansdorfa.

naší manželky, maminky, babičky
a prababičky, paní Milady Adltové.
Stále vzpomínají manžel a děti s rodinami.

Vzpomeňte s námi, kdo jste ho měli rádi.
Manželka, syn a dcera.

Vzpomínka

Vzpomínka

Dne 7. 5. 2010 uplyne 15 let od úmrtí
paní Zdeňky Trojánkové.

Dne 16. 5. vzpomeneme šesté úmrtí
naší milované maminky, babičky
a tchýně, paní Květoslavy Hagarové.

Stále vzpomíná dcera Zdeňka Průšová
s manželem, vnučka Jitka s manželem
a pravnuci.

Stále vzpomínají syn Bohuslav, snacha Věra,
vnoučata.

Vzpomínka

Vzpomínka

Dne 17. května vzpomeneme první výročí
od úmrtí naší drahé manželky, maminky
a babičky, paní Marie Douchové.

Dne 25. 5. 2010 uplyne 25 let od úmrtí
pana Vladimíra Froňka.

Stále vzpomínají syn Marek, manžel Miroslav,
Michala a Vlasta.

Novostrašecký měsíčník / květen 2010

Stále vzpomínají vnuci Vladimír
a Tomáš s rodinami.
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Pozvání do Středočeské vědecké knihovny v Kladně v květnu 2010
Výstava připomene kladenského grafika a ilustrátora Stanislava Kulhánka
Až do 25. května 2010 jsou 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 vě-

noval 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, včetně 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.
Od 27. 5. 2010 do 22. 6. 2010
bude možné v Malé galerii
Středočeské vědecké knihovny v Kladně zhlédnout Výstavu

ke 110. výročí založení Gymnázia Kladno.
Instruktáže ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně
Základy práce s internetem:
5. května – seznámíte se s praktickým využitím internetu k vyhledávání informací, s plnotextovými
vyhledávacími službami i s předmětovými vyhledávači. Stranou
nezůstane ani korespondence pomocí mailové pošty.
Vyhledávání v elektronickém
katalogu SVK v Kladně: 19.
května – knihy a ostatní dokumenty lze v elektronickém katalogu knihovny vyhledávat nejen
podle autora a názvu, ale i podle
roku vydání, vydavatele, podle
tématu a dokonce i podle kombinace nejrůznějších hledisek a zadání. Dozvíte se, jak vyhledávání
ve fondu s téměř 800 000 doku-

menty zvládnout snadno, rychle
a efektivně.
Základy práce s textovým editorem MS WORD: 26. května – jak
napsat dopis nebo jiný text pomocí
počítače, jak ho elegantně upravit,
zvolit barvu, typ a velikost písma
i jak si poradit s napsáním seminární práce, číslováním stránek,
odrážkami – to vše bude tématem
středečního setkání v závěru měsíce května.
Všechny instruktáže se konají
vždy ve středu od 16.00 do 17.30
hod. v hlavní budově knihovny. Vzhledem k velkému zájmu
doporučujeme objednání prostřednictvím webových stránek naší knihovny, popř. na tel.
č. 312 813 122.
Účast na instruktážích je bezplatná.
PhDr. Jakub Pavlík

Květnový přehled dění
22. 4. – 23. 5.

Okna – obrázky Lucie Suchá (výstava)

muzeum

Tuchlovická pouť – fotoreportáž M. Perglera

přísálí NKC

3. 5.

Povídání o Balynce

NKC

10.00 h.

6. 5.

Akademie volného času

NKC

17.00 h.

7. 5.

Položení květin

7. 5.

Vítejte u nás – koncert

NKC

19.00 h.

12. 5.

Jednodenní poznávací zájezd ZO SZP,

Nižbor, Hořovice

12. 5.

Majáles – Nadpřirozené tajemno

Komenského nám.

14.00 h.

13. 5.

Přednáška k 65. výročí od konce 2. sv. války

NKC

17.00 h.

15. 5.

Oslavy výročí založení GJAK – den otevřených dveří

gymnázium

14.00 – 17.00 h.

15. 5.

Oslavy výročí založení GJAK – Slavnostní večer v NKC

NKC

18.00 – 20.30 h.

16. 5.

Sousedské zasedání

Baráčnická rychta

13.00 h.

18. 5.

Výborová schůze diabetiků

Baráčnická rychta

14.00 h.

21. 5.

Olympiáda pro MŠ

Kocourek

13.30 h.

22. 5.

Peřiny

Komenského nám.

10.00 h.

23. 5.

Nejen pohádka na neděli

NKC

25. 5.

Diabetická poradna

Baráčnická rychta

26. 5.

Party se Seniorkou

NKC

My všichni školou povinní - výstava

muzeum

1. 5. – 30. 5.

27. 5. - 27. 6.

14.00 h.
9.00 – 11.00 h.
17.00 h.
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