MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
AKTUALITY

96. zasedání rady města,
konané dne 19. dubna 2010
Rada města na tomto svém zasedání projednala a odsouhlasila
pronájem nebytových prostor
v budově polikliniky panu Kašparovi za účelem zřízení kanceláře s dispečinkem pro provoz sanity.
Jedná se o novou službu zdravotnické činnosti, jíž se realizují
tzv. neakutní převozy sanitními vozy. Firma Medico - ambulance bude zajišťovat převozy
do polikliniky jako službu tohoto
zařízení a dále jako službu pro
pacienty, kteří budou potřebovat přepravu, ale nedostanou
od lékaře patřičný převozový
lístek. V tomto případě se jedná
o nadstandardní péči hrazenou
pacientem. Služba je poskytována 24 hodin denně.

Objednávky na tel. čísle
313 515 515 nebo 773 161 160.
Dva občané ubytovaní v domě
č.p. 402 v Tovární ulici požádali radu města o souhlas s tím, že na své
náklady v pokojích, které obývají,
vymění stávající okna za plastová
s tím, že po ukončení nájmu nebudou požadovat po městě ﬁnanční
náhradu. Souhlas byl udělen.
Rada města se vzhledem k nadcházejícímu zasedání zastupitelstva
města zabývala jeho programem.
Rada města poskytla 50% slevu
na nájemném za užívání prostor
v NKC paní Lukešové pro pořádání
semináře břišních tanců. Žádost
o slevu byla kromě jiného odůvodněna účastí dětí z dětského
domova.

97. zasedání rady města, konané dne 3. května 2010
V souvislosti s rekonstrukcí budovy
MěÚ, která započala koncem roku
2003, byly postupně zakoupeny
nebo přijaty darem do majetku
města umělecké předměty, jako
obrazy, sochy, dřevořezby, nábytek,
historické hodiny a další předměty.
Vedle těchto předmětů jsou v majetku města některé obrazy, které
přešly z majetku ČS, nebo byly již
zakoupeny dříve, např. gobelín.
Všechny tyto umělecké předměty
jsou umístěny v prostorách MěÚ
tak, že jsou přístupny veřejnosti
v sálech, chodbách a i v kancelářích. Vedle úlohy dekorativní bylo
i záměrem jejich pořízení posílení
hrdosti občanů na své město. Obzvláště se jedná o obrazy s tematikou města a jeho okolí, které do té
doby na radnici zcela chyběly. Budova MěÚ slouží nejen svým povinnostem orgánu města při výkonu
samosprávy a státní správy, ale musí být i reprezentativní a důstojnou
radnicí. Soubor v počtu 48 těchto
předmětů tvoří nyní na základě
rozhodnutí rady města samostatnou uměleckou sbírku města, pro
jejíž správu byl přijat statut upravující její evidenci, změny (přírůstky či

úbytky), zapůjčování, vystavování,
reprodukování a další.
V dalším programu jednání rada
města souhlasila s přidělením bytu v ulici Ke Stadionu paní Čechové.
Stav střešních oken v půdních vestavbách v Rakovnické ulici, které
podléhají plísni, je častým tématem
a nemalou starostí města. Na tomto jednání rada města odsouhlasila
dohodu s nájemkyní paní Kočovou
na spoluﬁnancování jejich výměny
v bytě, který užívá. Město uhradí
polovinu nákladů a v případě, že
by se město rozhodlo tento byt nájemkyni prodat, budou v kupní ceně zohledněny náklady, které nyní
na výměnu vynaložila.
Pro letošní a následující sezony byly
zhotoveny, jako nový upomínkový
předmět na rozhlednu Mackova
hora, ručně malované turistické
štítky na hůl, o které byl u sběratelů a turistů v minulých sezonách
zájem. Rada města stanovila cenu
štítku na 35 Kč.
Rada města projednala žádost
florbalového oddílu TJ Sokol Nové Strašecí o bezplatný pronájem
haly BIOS v měsících duben až říjen

Foto na titulní straně:
Dancaster - hasičský letní tábor (foto archiv NM)
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s odůvodněním, že ostatní oddíly
mohou halu užívat bezplatně jen
v zimních měsících, ale ﬂorbalisté
mohou trénovat výhradně v hale,
nemají jinou možnost, než užívat halu BIOS. Souhlasila s tím, že
halu BIOS může užívat ﬂorbalový
oddíl v měsících květen až říjen
2010 s tím, že nájemce uhradí 50 %

skutečných nákladů na elektrickou energii za osvětlení, které zde
vzniknou v době tréninku.
Rada města poskytla peněžitý dar
ve výši 3.000 Kč Obecně prospěšné společnosti JK Ruda, na ceny
udělené při XXX. ročníku jezdeckých závodů pořádaných ve dnech
21. – 23. května 2010 na Rudě.

98. zasedání rady města,
konané dne 13. května 2010
Rada města se na tomto jednání zabývala pouze jedním bodem programu, a to záležitostí rozhodnutí
České inspekce životního prostředí
(ČIŽP) doručené dne 29. 4. 2010,
kterým je zakázáno pokácet 7 lip
na Komenského náměstí (3 stromy
před budovou MěÚ, 4 stromy před
budovou gymnázia), a to do doby
zhoršení jejich zdravotního stavu.
Inspekce uznala důvody rekonstrukce náměstí a rozhodla tak, že
zachování 7 jedinců rostoucích při
rozích náměstí bude minimálně
kolidovat s navrženou stavbou.
V případě všech ostatních stromů
inspekce rozhodla rozdílně od posudku Agentury ochrany přírody
a krajiny ČR, Středisko Praha ze dne

4. 12. 2009, který doporučuje většinu stromů na náměstí zachovat.
Nabytím právní moci tohoto rozhodnutí pozbývá platnosti předběžné opatření ČIŽP ze dne 3. 6.
2009, které přikazovalo zdržet se
kácení či jakýchkoliv jiných zásahů
do dřevin na Komenského náměstí.
Rada města se zabývala právními
důvody, procesně formálními náležitostmi, názory a vyjádřeními
soudního znalce a zahradního architekta k předmětnému rozhodnutí inspekce pro zvážení eventuální možnosti podání odvolání
a rozhodla neodvolávat se a dále
pokračovat na projektu „Revitalizace Komenského náměstí“ při respektování tohoto rozhodnutí ČIŽP.
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20. zasedání zastupitelstva města, konané dne 21. dubna 2010
Zastupitelstvo města přijalo rozpočtová opatření za období
měsíců leden až březen 2010, která byla vyvolána přijetím dotace
na „Zlepšení tepelně technických
vlastností obvodových konstrukcí budov škol“, navýšením dotace
pro rok 2010 na výkon státní správy, proﬁnancováním ﬁnančních
příspěvků od Středočeského kraje
přijatých v závěru roku 2009 a navýšením rozpočtovaných výdajů
v souvislosti s realizací výstavby
dětského hřiště u haly BIOS, kdy
v rozpočtu pro rok 2010 byly rozpočtovány celkové výdaje v objemu
512 tis. Kč. Na základě výběrového
řízení budou výdaje spojené s výstavbou 648 tis. Kč. Část těchto
výdajů v objemu 400 tis. Kč je kryta
dotací.
Zastupitelstvo schválilo plán činnosti kontrolního výboru na letošní rok, a to v těchto bodech:
1. Kontrola vybraných dvanácti
usnesení Zastupitelstva města
nebo Rady města Nové Strašecí
v průběhu roku 2010
2. Kontrola dodržování právních
předpisů ve smyslu článku II. odstavec 2 kontrolního řádu výborů
Zastupitelstva města Nové Strašecí podle průběžně vzniklých
potřeb daných rozhodnutím ZM
3. Kontrola plnění dalších usnesení
dle aktuálního rozhodnutí ZM
Zastupitelstvo schválilo grantový
příspěvek TJ Sokol na rok 2010
v celkové výši 246.000 Kč.
Zastupitelé projednali a schválili
obsáhlou plánovací smlouvu se
stavebníky v lokalitě „Rudská“ (26
stavebníků), která upravuje práva
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a povinnosti účastníků při výstavbě
dopravní a technické infrastruktury
v části této lokality. Městu z plánovací smlouvy neplynou žádné ﬁnanční nároky. Naopak město získá
do vlastnictví nemovitý majetek.
Po darování dopravní a technické
infrastruktury vzniknou městu náklady spojené s jejím provozováním (úklid, zimní údržba komunikací, VO atd.).
Zastupitelstvo schválilo uzavření
smlouvy o dílo se společností Real
Invest Franc, s. r. o., na realizaci stavby „Dětské hřiště v areálu BIOS
– I. etapa“ za cenu díla 647.687 Kč
(včetně DPH). Tato společnost vyšla
jako nejúspěšnější ve výběrovém řízení. Uzavření předmětné smlouvy
znamená rozpočtovou změnu, která byla zastupitelstvem schválena
v jednom z prvních bodů jednání
.Jak již bylo řečeno, část výdajů bude kryta dotací, která je přiznána
ve výši 400 tisíc korun.
S platností od 1. června 2010
vstoupila v platnost úprava obecně
závazné vyhlášky města č. 3/2003
o místních poplatcích. Změna
rozšiřuje okruh osob, které jsou
osvobozeny od poplatku za odstraňování komunálního odpadu.
Jedná se o osoby, jejichž místem
trvalého pobytu je sídlo ohlašovny
evidence obyvatel městského úřadu (úřední adresa), pokud nejsou
vlastníky nebo nájemci nemovitostí určených k bydlení. K této změně
vede skutečnost, že na úřední adrese je hlášeno již 127 osob, tedy
osob, kterým byla zrušena jejich
adresa trvalého pobytu, neboť se
na ní delší dobu nezdržují. Osoba s úřední adresou se evidentně
ve městě nezdržuje a není tudíž
důvod po ní poplatek požadovat, navíc tyto osoby ani poplatek
neplatí a jeho vymáhání, jestliže
skutečný pobyt osoby není znám,
je marné, pouze zatěžuje administrativu. Zde je vykazována pohledávka již cca 50.000 Kč. Pokud by

se však následně zjistilo, že osoba
s úřední adresou se opět ve městě
zdržuje, zahájí MěÚ z úřední povinnosti obnovu správního řízení
o zrušení adresy trvalého pobytu
a zproštění povinnosti platit předmětný poplatek by nebylo možné
uplatnit.
Zastupitelstvo města zrušilo svůj
původní záměr z roku 2002 na koupi pozemku č. 1312/1, neboť od té
doby přestala být koupě pozemku
pro města výhodná. Jedná se o lokalitu mezi R6 a místní komunikací
U Libeně. Vzhledem k tvaru, velikosti a umístění pozemku je jeho
využití samostatně bez okolních
pozemků ztížené.
Zastupitelstvo schválilo prodej pozemků parc. č. 183/2 a části pozemku parc. č. 181/3 v celkové výměře cca 300 m2, navazujících na
rozestavěný objekt 5ti řadových RD
v Jungmannově ul., pro účely zřízení parkovacích míst a přístupu k 5ti
řadovým RD za cenu: 600 Kč/m2
– parkoviště, 300 Kč/m2 – přístupový
prostor před rodinnými domy společnosti Edesa, s. r. o.
Zastupitelstvo projednalo dva návrhy zastupitele Dr. Ing. Pavla Kotyka, který navrhl, aby zastupitelstvo
města uložilo radě města zabezpečit rozšíření kapacity novostrašeckých mateřských škol o 1 třídu
v co nejkratším možném termínu.
Tento návrh nezískal potřebnou
nadpoloviční většinu hlasů a nebyl
tudíž přijat. Dále navrhl, aby zastupitelstvo města uložilo radě města
vstoupit v jednání s Občanským
sdružením Přátelé Pecínova o podpoře projektu vybudování hřiště
v Pecínově a o formě podpory
města pro tuto aktivitu s ﬁnančním
limitem 100tis. Kč., tento návrh také
nezískal potřebnou nadpoloviční
většinu hlasů.
Tajemník MěÚ přednesl zprávu
o stavu, přípravě a realizaci projektů ROP a OPŽP v tomto znění:
„Jak byly podány informace v listo-

padu 2009 a lednu 2010, rozhodnutím SFŽP ze dne 22. 10. 2009,
je přiznána Svazku obcí Kanalizace
a voda Křivoklátsko pro projekt
„Nové Strašecí – ČOV a kanalizace“
dotace SFŽP a z Fondu soudržnosti EU. V současné době se pracuje
na přípravě dalších požadovaných
podkladů.
Stále se čeká na rozhodnutí Ministerstva zemědělství, kde je podána
žádost o dotaci na výstavbu ČOV.
Ohledně tří žádostí podaných
v prosinci loňského roku (infocentrum, rekonstrukce kaple sv. Isidora,
oprava polních cest) nelze podat
novou informaci.
Pro avizované výzvy ROP Střední
Čechy pro I. pololetí 2010 (jarní
blok – 1.2 – Veřejná infrastruktura
a služby cestovního ruchu – všechny aktivity, termín podání žádosti
15. 4. – 15. 6. 2010) byla připravována projektová dokumentace
na projekt „Nové Strašecí – cyklostezka, cyklotrasa“ z půjčky z fondu
Středočeského kraje 250.000 Kč
na projekt cyklotrasy. Dle nejaktuálnější konkretizace výzev platné
od 15. 4. 2010 ale vyplývá, že z tohoto dotačního titulu byly cyklostezky vyjmuty, což znamená, že
v jarní výzvě žádost podána nebude. Probíhají proto konzultace
o možnosti o tento projekt požádat
v rámci jiné výzvy, a to „Udržitelné
formy veřejné dopravy“, kde budou
podporovány projekty primárně
zaměřené pro každodenní cyklistickou dopravu, nikoliv však na rozvoj
cestovního ruchu.
Pokud by došlo k rozšíření dotační podpory ROP (Rozvoj měst –
zdravotnictví) pro podzimní výzvu
i na ostatní zdravotnická zařízení,
kromě oblastních nemocnic zřízených krajem, jak je vyhlášeno pro
jarní výzvu, bude zahájena příprava
projektové dokumentace rekonstrukce polikliniky také z půjčky
Středočeského kraje 1.000.000 Kč.“
JUDr. Jiří Tláskal, tajemník MěÚ

zakázková výroba
schodiště, zábradlí,
nábytek z masivu, dveře, okna,
zahradní pergoly, altány,
garážová stání, přístřešky
více na www.stavbypolivka.cz
tel. 777 633 139
2

Připomínáme, že úplné znění jednotlivých usnesení rady města a zápis ze zasedání
zastupitelstva města jsou kromě úřední desky úřadu k dispozici na webových
stránkách města www.novestraseci.cz
Občané obce mohou též do usnesení rady města a zápisu ze zasedání zastupitelstva
města nahlížet v sekretariátu městského úřadu a pořizovat si z něj výpisy.
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ROZHLEDNA na Mackově hoře
Mackova hora je kopec u Nového
Strašecí, kterého by jste si stěží všimli
nebýt na něm postavena rozhledna
nápadné konstrukce, kde se o funkci
dělí vyhlídková plošina s telekomunikačním stožárem. Stavba je dílem
projektanta Ing. Janaty. Objekt tvoří
centrální tubus s točitým schodištěm
(98 schodů) z ocelových roštů, které
ústí do vyhlídkové plošiny ve výšce
21 m. Nad vyhlídkou se ještě nachází
stožár s anténami. Investorem byla
tehdejší společnost Eurotel. Rozhledna byla otevřena v roce 2001
a od roku 2007 je pod správou města Nového Strašecí. Až k rozhledně

Vítání občánků
Ve Slavnostním sále MěÚ byli
v úterý 20. dubna 2010 do života
přivítáni noví občánci města. Paní
Naděžda Jurgovská, členka městského zastupitelstva města, přivítala
13 nových občánků města. Rodičům předala dárkovou poukázku
v hodnotě 500 Kč na nákup dětského zboží a pamětní knihu. Mezi
uvítanými občánky byla i Laura Kolková, která se díky svému narození
6. 1. 2010, stala prvním občánkem
Nového Strašecí v tomto roce.
Na základě usnesení rady města
č. 1138 předala paní zastupitelka
rodičům malé Laury dárkovou poukázku v hodnotě 1.000 Kč.
Ve Slavnostním sále jsme v dubnu
uvítali tyto děti (jména uvádíme se
souhlasem rodičů):

Alexe Kameníka
Lauru Kolkovou
Stanislava Šímu
Matiase Tučka
Hanu Polívkovou
Pavla Marvana
Johanu Froňkovou
Anetu Trokovou
Víta Adlta
Rozárku Hájkovou
Karolínu Růžičkovou
Terezu Šrolovou
Kristýnu Hondlovou
Příští vítání občánků se připravuje
na 22. června 2010.

lze dojet autem
po silnici od Nového Strašecí směrem
na Rudu, ve svahu
těsně za městem
je vpravo odbočka na polní cestu
a asi po 1,5 km jste
přímo na malém parkovišti u rozhledny. Po zakoupení vstupenky
(dospělí 20, děti 10 Kč), která zároveň slouží k orientaci na vrcholu
rozhledny a jako pohlednice, se
můžete vydat na vrchol rozhledny.
Vyhlídka nabízí kruhový rozhled.
Při dobrém počasí je možné spatřit
Říp, Milešovku, Lovoš a jiné vrcholy Českého středohoří, Klínovec
v Krušných horách a CHKO Křivoklátsko. Výhledy jsou popsány
na informačních tabulích na ochozu rozhledny. Po sestupu si můžete
ve stánku u rozhledny koupit např.
turistickou známku, pohlednice,
knihy, publikace a od letošní sezony ručně malovaný turistický
štítek na hůl. Otevřeno je květen – červen, září o víkendech od
9 do 17 hodin a v červenci – srpnu
denně od 9 do 17 hodin. Pokud se
rozhodnete rozhlednu navštívit, ať
se Vám tam líbí !
Iveta Dušková, vedoucí MKZ

UPOZORNĚNÍ!!!
Pokračuje zápis do kurzu tance
pro mládež, který se bude konat od září
do prosince 2010 v NKC.
Zápis probíhá v kanceláři MKZ N. Strašecí
v úřední dny: pondělí (8.00 – 17.00 h.)
a středa (8.00 – 18.00 h.).
Bližší informace na tel. 313 572 340

Všem touto cestou přejeme mnoho štěstí, zdraví a lásky.
Eva Malá, DiS.

›››
Novostrašecký měsíčník / červen 2010
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Sport se stal mým celoživotním koníčkem
boše Obsta na Olympiádě v Ostravě v běhu na 800 m, který byl i v přípravě na Olympijské hry v Moskvě.
Bohužel, když od nás odešel, přestal sportovat. To byla velká škoda.
Prošli Vašima rukama i jiní sportovci?
Ladislav Gengel (hokej Kladno),
Jaromír Šilhan (kopaná Kladno),
Jan Mihál (oštěpař, repr. ČR), Jakub
Jerman (cyklista), Martin Wittmayer
a Karel Průša (hokejbalisti) a další.
Červen se nese ve znamení konce
školního roku. Desetiměsíční vzdělávací proces končí, jsou tady dva
měsíce prázdnin pro načerpání
nových sil pro studenty i pedagogy před opětovným zasednutím
do školních lavic nebo zaujmutí
místa opačného, za katedrou.
Tenhle nový začátek v září 2010 už
společně s ostatními kantory neuskuteční, učitel SOU Nové Strašecí, Mgr. Rostislav Kleveta, který
ve svých 69 letech odchází do důchodu.
„Snažím se pomalu vše vyklízet. To
byste nevěřila, kolik věcí se dá nashromáždit,“ hlásí mi mezi dveřmi
Rostislav Kleveta. Má nárok vyklidit
svůj kabinet a odejít na zasloužený
odpočinek, vždyť byl učitelskému
povolání věrný bezmála půl století.
Ve strašecké „traktorce“ působí bez
jediné absence od roku 1962.
Mohl byste se v krátkosti představit?
Žiju ve Mšeci. Jsem ženatý. Mám
dvě děti. Vystudoval jsem gymnázium a po něm jsem se věnoval
studiu na Pedagogické fakultě
Univerzity Karlovy v Praze, obor tělesná výchova – přírodopis. Rovnou
z vojny mé kroky směřovaly sem
do učiliště, kde mě zaměstnal tehdejší ředitel Otakar Krycner. Od roku 1962 jsem vyučoval tělocvik
a brannou výchovu. Branná výchova se po roce 1990 přestala vyučovat. Od té doby jsem tělocvikářem
na plný úvazek.
Tělocvikářem bezesporu úspěšným, o čemž svědčí haldy diplomů, uznání, medailí, plaket, pohárů. Jak se Vám povedlo získat
tolik ocenění?
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To jsou pouze ocenění celé školy a moje (Poháry máme pouze
od roku 1990. Ty, které jsme získali
předtím, zůstaly v Olešné). Diplomy
jednotlivců si kluci samozřejmě nechali. Jedná se o ocenění jak na poli
sportovním, tak i branné výchovy,
která byla za minulého režimu dost
sledovaná. Právě v Závodu branné
všestrannosti jsme často získali prvenství v okresních přeborech, krajský jsme vyhráli asi třikrát. Třikrát
jsme startovali v celostátním kole
v Banské Bystrici, kde jsme se umístili někde uprostřed tabulky, což
bylo ale velkým úspěchem, protože
se jednalo především o záležitost
gymnázií a průmyslovek z celého
tehdejšího Československa a učiliště se tam žádné nedostalo. Byli
jsme jediní. V Celostátním kole
branných závodů v rámci Ministerstva zemědělství a výživy jsme
v Čeladné u Frýdku Místku obsadili 1., 2. a 4. místo. (Na vysvětlenou
všechny soutěže do roku 1990 pořádalo Ministerstvo zemědělství a výživy a po roce 1990 Asociace školních
sportovních klubů ČR.)
Kuriozitou je, že ve 26 ročnících
krajského přeboru, které se konaly
na Kladně a v Radotíně, byla naše
škola pokaždé první. 
Pravidelně, od roku 1990, se zúčastňujeme atletického turnaje dorostu
– Poháru Corny, kde jsme jednou
byli druzí a jinak jsme ho vždy vyhráli. Na krajské úrovni se většinou
umisťujeme v tabulkách uprostřed.
Nemohu konkurovat školám se
sportovním zaměřením, ale i tak
jsou výsledky velmi dobré.
Jakého úspěchu na poli sportovním si nejvíce považujete?
Za největší úspěch, za těch 50 let
tady v učilišti, považuji vítězství Lu-

Jaké ocenění, které jste získal Vy,
osobně, je pro Vás nejdůležitější?
Medaile Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy I. stupně
za celoživotní tvůrčí pedagogickou
činnost, kterou jsem dostal v roce
2003 od Petry Buzkové.
Když hovoříte o sportu, úplně sršíte nadšením. Proč jste se tedy
rozhodl odejít do důchodu?
Proč končím? Dříve se vyučovaly
tři hodiny tělesné výchovy a jedna
hodina branné výchovy. Postupem
doby se výuka tělocviku zredukovala až na současný neúnosný
stav. Momentálně se podle pokynů
Ministerstva školství v každé třídě
věnují tělocviku dvě hodiny za čtrnáct dnů. Za těchto podmínek nejsem schopen učit, tak abych něco
naučil. A pak se mi nelíbí sestupná
tendence chování žáků za poslední
tři roky.
To je škoda, zvláště máte-li podporu vedení školy. Myslíte si, že
je SOU ideální školou, nebo byste zde něco vylepšil či změnil?
Začátky jednoduché nebyly. Nebyl
ani stadion ani hala. Běhali jsme,
kde se dalo. Ale vzpomínám na to
rád.
V současné době škola disponuje vlastním stadionem, na kterém
jsme pět měsíců, zbylých pět měsíců probíhají tělocviky ve sportovní
hale Bios. Tím jsou nastaveny ideální podmínky pro výuku.
Co se týče podpory, tak v tomto
směru jsem měl velké štěstí. Ředitel Bohumil Vecka i zástupce Jan
Nechutný mi vždy vycházeli vstříc,
sportu fandí a nikdy nebyl problém
uvolnit děti nebo zajistit dopravu.

Vzpomínáte si na nějakou nezapomenutelnou příhodu z hodiny tělocviku?
Těch bylo.  Takhle narychlo se mi
vybavuje jedna, která není přímo
z hodiny, ale s tělocvikem souvisí.
Poslali jsme žáka na rekreaci do Bulharska, sraz byl v Praze na mostě
u Albatrosu u Vltavy. Ujišťoval nás,
že ví, kde to je, že je to v pohodě.
No, a autobus mu ujel. Když jsme
se pak pídili po tom, co se stalo. Tak
jsme zjistili, že si spletl mosty a čekal na „Nuseláku“.
Věnoval jste se nějakému druhu
sportu profesionálně?
Závodně jsem hrál fotbal ve Mšeci.
Kopanou jsem ve Mšeci i trénoval.
V roce 1958 jsem založil novodobou mšeckou kopanou.
Ze sportů jsem dělal všechno možné, postupem času začala převládat
atletika, především běh na delší trati.
Když jste takový sportovec. Co Vy
a adrenalinové sporty? Netoužíte
si skočit bungee jumping?
Adrenalinu jsem si užil do sytosti
na vojně u výsadkových jednotek.
Když je člověku dvacet, bere vše jinak. Tohle už je za mnou.
Máte nějaký vzor nebo někoho,
koho obdivujete?
V mládí jsem měl vzor, Jirku Feureisela, který hrál fotbal za Karlovy
Vary. Psal jsem o něm i maturitní
písemku. 
Zbývá čas na koníčky? Čemu se
věnujete ve svém volném čase?
Baví mě cestování, samozřejmě
ale až po sportu – sport nebyl jen
mým oborem, ale je celoživotním
koníčkem. S manželkou jsme projeli autem celou Evropu. Největší zážitek mám z návštěvy Skandinávie.
Nejdál jsem byl asi ve Spojených
arabských emirátech.
A taky mě těší práce na zahradě.
Chtěl byste něco vzkázat svým
studentům?
Hlavně pevné zdraví a aby byli spokojení v životě.
To samé přeji i Vám a děkuji Vám
za čas, který jste věnoval našemu
rozhovoru.
mč
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Město a regenerace zeleně
Bez nadsázky můžeme říci, že stromy jsou nejvýznamnější složkou
zeleně v urbanizovaném prostředí,
neboť jejich přítomnost má mnohá pozitiva ve vztahu k prostředí
a obyvatelům města.
Významnou roli plní stromy nejen
z hlediska ekologického a estetického. Jejich přítomnost snižuje
hluk a prašnost a zároveň zlepšuje mikroklima, což jsou aspekty
v městském prostředí velmi ceněné až dokonce nezbytné. Na druhou stranu mohou stromy působit
na lidské zdraví negativně především tvorbou alergenního pylu,
což je však skutečnost, kterou lze
volbou vhodného taxonu eliminovat.
Jiné nebezpečí představují stromy,
u nichž byla v minulosti zanedbána
péče. V mnohých případech lze sledovat přítomnost tlakových větvení v koruně, která mohou představovat reálné riziko odlomení větví

nebo dokonce rozlomení celé koruny. Zanedbáním řezů se v korunách stromů nachází často i suché
větve velkých rozměrů nebo větve
sekundární, které taktéž snižují provozní bezpečnost stromu.
V důsledku nevhodného výběru
druhů stromů pro výsadby do určitých míst a především v souvislosti s neodpovídající úrovní péče
v minulosti je řada stávajících stromů ve městech poškozená a část
stromové populace postupně dožívá. Pro regeneraci zeleně v intravilánech měst a obcí jsou určené
ﬁnanční prostředky Operačního
programu Životní prostředí.
Na pozemcích ve vlastnictví města Nového Strašecí se v současné
době nachází kolem tisíce stromů.
Od počátku roku 2010 probíhá
hodnocení stavu těchto stromů,
které provádí odborní pracovníci
společnosti Safe Trees, s. r. o. Úče-

lem tohoto projektu je vytvoření
efektivního plánu péče, jehož součástí je návrh ošetření u stromů
s významnými defekty ovlivňujícími stabilitu, odstranění jedinců havarijních, kde není jejich stabilizace
možná nebo účelná a navržení náhradních výsadeb.
Vypracovaný plán péče bude ﬁnancován z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy
6, oblasti podpory 6.5 – Podpora
regenerace urbanizované krajiny.
Z tohoto dotačního titulu je možné
získat až 75 % způsobilých výdajů
ošetřování a výsadby nových stromů. Cílem programu je tedy celkové zlepšení stavu stromů a regenerace městské zeleně. V případě, že
město se svou žádostí uspěje, bude
od roku 2011 probíhat po dobu cca
2 let ošetření stromů odbornými arboristickými ﬁrmami a doplňování
nových výsadeb na vhodná místa
v rámci města.

Nutnou součástí tohoto plánu
péče je i odstranění stromů neperspektivních či ohrožujících své
okolí. Každopádně se ovšem nejedná o plošné kácení či svévolné
odstraňování stromů. Každý jednotlivý případ kácení je detailně
posouzen odborným pracovníkem – konzultantem a toto doporučení musí dále schválit i orgán
ochrany přírody, který pro účely
povolení těchto kácení vystavuje
rozhodnutí (povolení). Veškerá realizovaná kácení budou kompenzovaná nově vysazenými vzrostlými stromy.
Konečným cílem celého snažení
pracovníků města a odborných
pracovišť je zvýšení kvality veřejně přístupných ploch města Nové
Strašecí a eliminace rizik plynoucích z přítomnosti vzrostlých stromů na plochách využívaných obyvateli.
Ing. Szorádová

Dětské hřiště v areálu haly BIOS
Po dokončení výběrového řízení
na dodavatele, ve kterém zvítězila
ﬁrma Real Invest Franc, s. r. o., s cenou 647 687 Kč včetně DPH, a jeho
schválení poskytovatelem dotace,
Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy, byla podepsána
smlouva o dílo a předáno staveniště.
V současné době probíhají přípravné práce, stavba bude zahájena

v červnu, a pokud vše půjde podle
plánu a počasí bude přát, mohly by
se děti dočkat nového hřiště v první
polovině července. Akce je podpořena dotací z Regionálního operačního programu Střední Čechy a to
částkou 408 841 Kč, město se podílí
částkou 238 846 Kč.
Ing. Jan Vitner,
referent odboru investic

POZVÁNKA
NA AKCE POŘÁDANÉ MKZ
V MĚSÍCI ČERVNU
ZÁPIS DO PODZIMNÍHO KURZU TANCE
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
V úřední dny pondělí 8.00 - 17.00 hod., středa 8.00 – 18.00 hod.

TUCHLOVICKÁ POUŤ – fotoreportáž M. Perglera

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

Vstupenky

19. 6. 2010 od 19 hodin

Výstava fotograﬁí dokumentujících folklórní festival,
přísálí NKC, přístupná v pracovní době a při akcích

PŘEDNÁŠKA CYKLU AKADEMIE VOLNÉHO ČASU 6
– závěr cyklu
3. 6. Poslání, úkoly a činnost muzea T.G.M. Rakovník,
Mgr. František Povolný.
V 16.00 hodin ve velkém salonku NKC

SLUHA DVOU PÁNŮ

PARTY SE SENIORKOU

Komedie v podání divadla AMADEUS Praha

SLUHA DVOU PÁNŮ

Vstupné 150 Kč
Předprodej v kanceláři MKZ, tel. 313 572 340

Novostrašecký měsíčník / červen 2010

16. 6. Taneční večer se Seniorkou Jaroslava Slavíka.
Sál NKC od 17.00 hodin

19. 6. Divadelní představení
v nastudování divadla Amadeus Praha.
Sál NKC od 19.00 hodin
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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
3. června 2010, pozor, zahájení
přednášky již v 16 hodin
Muzeum T. G. M. v Rakovníku –
poslání, činnost, úkoly muzea
Lektor: Mgr. František Povolný,
ředitel muzea
II. část od 18 hodin – zhodnocení
6. ročníku AVČ, písemných ročníkových prací, předání diplomů, závěr a společné slavnostní posezení
Přírodovědná vycházka s panem
RNDr. Milanem Dundrem
Neděle 13. června 2010, sraz
ve 13.30 hodin před Městským
úřadem Nové Strašecí. Jdeme
směr Rudská.
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 s průvodcem. 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 pojiš-

ťovny) ve dnech pondělí, středa,
pátek, tel. 313 572 663.
Jede se za každého počasí a při plném obsazení autobusu.
ZVEME VÁS
V září 2010 Akademie volného
času v Novém Strašecí otevírá
další, již sedmý ročník celoživotního vzdělávání. Projekt je realizovaný za ﬁnanční podpory MěÚ
Nové Strašecí a ve spolupráci
s Kulturním centrem Nové Strašecí. Nový přednáškový cyklus je
rozvržen na dva školní roky a má
název „Poznejme sami sebe“
s podtitulkem rod ženský a rod
mužský v kulturně společenském vývoji. Budeme společně
hledat odpovědi na otázky Kdo je
žena? Co to znamená být ženou?
Jaká je historie člověka – ženy?
Jaké jsou její podoby? Jaké přání
i obavy má žena? Rozdíl mezi mužem a ženou. Co spojuje muže
a ženu. Žena v biblickém pojetí.
Proč muži vedou bitvy a potřebují vítězit. Muži píší dějiny. Žena –
ideál krásy a sexu. Vznik ženského
emancipačního hnutí. Společné
soužití muže a ženy. A další. Opět
jsme pozvali vynikající odborníky z oblasti kulturní sociologie,

historie, psychologie, kteří nám
budou přednášet na uvedená
témata. Společně budeme hledat odpovědi na zajímavé otázky věnované ženám a mužům,
v čem jsme rozdílní a co máme
společného. Přednáškový cyklus
nabízí příležitost dozvědět se něco nového, podívat se do historie
společnosti, kultury naší civilizace, ujasnit si funkci a význam mezilidských vztahů. Forma sebevzdělávání vlastně nikdy nekončí.
Je to celoživotní proces a cesta
poznávání, cesta nových objevů,
s cílem neztratit osobní duševní
aktivitu. Je to práce na osobní kvalitě, rozhledu, schopnosti
přemýšlet i způsob, jak trénovat
paměť. Společenství našich posluchačů není uzavřené, naopak
je přívětivé a přátelské. Rádi mezi
námi uvítáme každého, koho nabízené téma zaujme.
Přednášky jsou zpravidla první
čtvrtek v měsíci (výjimku tvoří září),
od 17 – 18.30 hodin v přednáškovém salonku Novostrašeckého kulturního centra. Slavnostní zahájení
7. ročníku AVČ bude 9. září 2010
od 16.30 hodin.
Přihlášky na Akademii volného
času lze získat v kanceláři kulturní-

ho centra, dále v prodejně TabákMlejnková (náměstí Komenského),
Městské knihovně (Havlíčkova ul.),
v Městském muzeu - informačním
centru. Vyplněné přihlášky můžete zanechat na stejných místech
do 26. srpna 2010. Předplatné
na celý školní rok je 250 Kč a bude
se vybírat v předsálí NKC, v pondělí 6. září 2010 od 15 – 17 hodin.
Přihlášení posluchači obdrží legitimaci a program celého ročníku,
anotaci přednášky. Je možné také
uhradit předplatné hodinu před
první přednáškou, ale doporučujeme z organizačních důvodů zvolit
první nabízený termín.
Pro zájemce, kteří se nebudou moci zúčastnit pravidelně všech přednášek ročníku, nabízíme individiuální vstupné na jednotlivé pořady.
Vstupné je ve výši 30 Kč a vybírá
se v den přednášky. Další informace a seznam přednášek nabízíme
v dalším čísle Novostrašeckého
měsíčníku.
Těšíme se na všechny naše bývalé
posluchače a těšíme se také na nové
studenty a zájemce.
Přijďte mezi nás! V září na shledanou!
Informuje Věra Hrubešová,
autorka projektu

Informace v NKC, tel. 313 572 340

CARLO GOLDONI – SLUHA DVOU PÁNŮ, v nastudování divadla Amadeus Praha
Rozkošnou komedii „Sluha dvou
pánů“, které vévodí sluha Truﬀaldino napsal roku 1745 slavný italský
komediograf Carlo Goldoni a ještě
i dnes patří mezi nejhranější veselohry světového i tuzemského repertoáru profesionálních, ale i amatérských divadel.
Zápletka je velmi jednoduchá, ale
zaplete se velmi složitě – aby se nakonec velmi jednoduše rozpletla.
Jak říká už název, sluha Truﬀaldino
slouží dvěma pánům současně,
aniž by to oni o sobě vzájemně věděli. Ovšem sloužit dvěma pánům
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je věc velmi složitá, obtížná a vyžaduje od sluhy obratnost, mazanost
a především výřečnost. Ve hře jsou
dvě dvojice zamilovaných párů –
naivní mladí Clarice (Michaela Mottlová/Eliška Koláčková) a Silvio (Petr
Pavlíček), raﬁnovanější a zkušenější
Beatrice (Pavla Melicharová/Helena
Justová) a Florindo (Petr Břinčil),
kteří bojují o své štěstí. Dále držgrešle Pantalone (Jan Krčma), mudrlant Lombardi (Miroslav Pohan),
hostinský Brighella (Miroslav Steiger), prostořeká Smeraldina (Věra
Karpíšková), kteří každý po svém

sledují své cíle, a všem samozřejmě
vévodí hlavní postava, všemi mastmi mazaný sluha Truﬀaldino (Radek
Bílek), který je příčinou řady komických situací.
Sluha dvou pánů patří k nejoblíbenějším veselohrám mezi diváky
i herci. Tentokrát si tento divadelní
klenot zvolilo divadlo AMADEUS
z Prahy. Veselohru nastudovali pro
diváky, kteří milují vtipný humor
a vyhledávají příležitost ke smíchu.
Jak se jim povedlo známou hru
zpracovat, na to se přijďte podívat 19. června v 19.00 hodin

do Novostrašeckého kulturního
centra! Věřte, že veselý příběh
s milostnou zápletkou a řadou záměn a komických situací osloví jak
studenty od patnácti let, tak "-cetileté i -sátileté".
Iveta Dušková, vedoucí MKZ

KULTURA

II. světová válka na Novostrašecku
Ve čtvrtek 13. května proběhla
ve velkém salonku Novostrašeckého kulturního centra přednáška,
uspořádaná městskými kulturními
zařízeními, k 65. výročí od konce
2. světové války na téma „Nové Strašecí a okolí za druhé světové války
ve světle archivních dokumentů a fotograﬁí“, kterou si připravil
PhDr. Jan Černý. Tímto zajímavým
exkursem do minulosti připomněl
Jan Černý dobu Protektorátu zaměřenou na události a všední život
na Novostrašecku. Přednášku zpestřil publikacemi, mapami a fotograﬁemi dokreslujícími toto nelehké

Novostrašecký měsíčník / červen 2010

a nezapomenutelné období novodobých dějin.
mč

Autor přednášky PhDr. Jan Černý
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AKADEMIE VOLNÉHO
ČASU 6

Muzeum Nové Strašecí si Vás dovoluje upozornit,
že od 1. května 2010 došlo k navýšení vstupného
na výstavy a do expozic muzea:

Městská kulturní zařízení Nové Strašecí
zvou na přednášku z cyklu

školní výpravy

10 Kč

MŮJ RODNÝ KRAJ JE V SRDCI EVROPY

děti do 15ti let, studenti a senioři

15 Kč

dospělí

30 Kč

rodinná vstupenka

60 Kč

čtvrtek 3. června 2010

POSLÁNÍ, ÚKOLY
A ČINNOST MUZEA
T. G. M. RAKOVNÍK
Přednáší Mgr. František Povolný
začátek v 16.00 hodin ve velkém salonku NKC
vstupné 30 Kč

Děkujeme za pochopení.
Barbora Honzíková, DiS., vedoucí Muzea Nové Strašecí

Panenkový klub
Přijměte pozvání a přijďte se v průběhu června
a července do knihovny podívat na překrásné ručně
šité panenky.
Novostrašecký panenkový klub vám tentokrát
představí nádherné panenky v jarní a letní módě.

Setkání s malířem a ilustrátorem panem
Františkem Skálou
Z nabídky nových knih

Městská knihovna zve nejen své čtenáře, ale všechny milovníky umění
a veselých ilustrací k zajímavému povídání s naším spoluobčanem.
Přijďte ve středu 16. června v 18 hodin do knihovny
v Havlíčkově ulici 1155, kde nás pan František Skála seznámí
se svými obrázky, povypráví nám o svém životě a jeho největší
radosti - malování ilustrací ke knížkám.
Současně vám pan Skála podepíše i knihy, které si na besedu přinesete.
Nenechte si ujít setkání se zajímavou osobností, žijící v našem městě.
Jitka Tomšů, vedoucí městské knihovny

Porterová, J. – Recept na lásku
Bushnellová, C. – Sex ve městě
Lee, J. Y. – Učitelka klavíru
Harrisová, J. – Krysařovy střevíce
Detektivky a thrillery
Francis, Dick – Vyrovnaný účet

Bradfordová, B. – Elizabeth
z Havraního útesu

Christie, A. – Třináct záhad

Sparks, N. – Milý Johne

Cornwellová, P. – Bez rizika

Dárek na prázdniny
Stalo se již tradicí, že před prázdninami knihovna svým dětským čtenářům připravuje tajemné překvapení, kterým chce
dětem přicházející prázdniny ještě více zpříjemnit.

Takže: kdo přijde do knihovny
28. a 30. června a přinese nám
fotografii, pohled, případně
obrázek, kde byl nebo jak trávill
loňské prázdniny, dostane
od knihovny malý dárek.
A z vašich fotografií, pohlednic a obrázků si na prázdniny vyzdobíme knihovnu – to aby se nám po vás nestýskalo…
Jitka Tomšů, vedoucí městské knihovny

Connolly, J. – Milenci

Romantika

Mariani, S. – Mozartovské
spiknutí

MacKenzie, S. – Nahý vévoda
Steelová, D. – Borec
Jeffries, S. – Odvážná dáma

Sci-fi a napětí
Scott, Michael – Vědma

Historie

Riordan, R. – Percy Jackson 1.
Zloděj blesků, 2. Moře nestvůr

Jurewitz-Freischmidtová, S. –
Vládkyně Louvru

Castová, P. C. – Škola noci – 1.
Označená, Zrazená

Goldsteinová, B. – Stavitelka
pyramid

Společenský román

Chadwicková, E. – Hranice
odvahy

Pecháček, L. – Spolek osamělých srdcí

Riebeová, B. – Čarodějnice
a vévoda

Kratochvíl, J. – Femme fatale

Plaidy, J. – Hvězda Lancasterů

Brown, S. – Radostná věc, Odražená střela

Vondruška, V. – Letopisy královské komory IV., V.
›››
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Den Země pro ŠD
19. 4. 2010 byl připraven pro děti
ze školní družiny Den Země s paní Proškovou z IVS Budy Křivoklát,
která připravila bohatý program.
Všem dětem se celá akce moc líbila.

ZŠ
DDM

30. 4. se uskutečnil rej čarodějnic
před školní družinou. Děti malovaly
na chodník čarodějnice, soutěžily
a nakonec si opekly buřtíky.
Jitka Samšuková
foto Jitka Samšuková

DÍVČÍ FLORBAL
V NOVÉM STRAŠECÍ
Florbalový oddíl TJ Sokol Nové Strašecí
hledá mladé hráčky ve věku 10 – 15 let
pro doplnění družstev žákyň a dorostenek.
Uvítáme i úplné začátečnice.
Pokud tě baví kolektivní sporty, máš
chuť do hry, jsi soutěživá a bojovná, přijď
mezi nás.
KDY?
KAM?
Co s sebou?

Po, Út, Čt 15:45 – 17:15 h.
Hala Bios Nové Strašecí
Sportovní oblečení
a sálovou obuv, chuť
do hry a dobrou náladu

Více informací: Petr Chochola
(775 287 299, p.chochola@email.cz)

Sportu zdar a ﬂorbalu zvlášť
Novostrašecký měsíčník / červen 2010
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ZŠ

Akce pro ZŠ na červen
4. 6. Vybíjená – kvalifikace na olympiádu ZŠ
8.00 hod., kurty u sokolovny v Rakovníku
8. 6. Olympiáda ZŠ (atletika)
8.00 hod., areál u III. ZŠ v Rakovníku
9. 6. Olympiáda ZŠ (hry)
8.00 hod., jednotlivá sportoviště Rakovníku
11. 6. Atletická všestrannost (okr. kolo)
pro I. stupeň ZŠ – 8.00 hod.,
areál u III. ZŠ v Rakovníku

Rosťa Rosťovi k svátku
S příchodem jarních měsíců opouští žáci SOU Nové Strašecí tělocvičnu
městské sportovní haly BIOS a k hodinám tělesné výchovy využívají
multifunkční hřiště, které je součástí areálu SOU. Po sportovních aktivitách určených do haly přichází
na řadu atletika.
Právě v úterý 20. dubna 2010, kdy
svůj tělocvik absolvovala třída 2. C,
došlo k velikému překvapení. Žák
Rostislav Řehák skočil v trojskoku
13 metrů a 59 centimetrů. Tento

Nová technika zkvalitňuje výuku

Dnešní škola, to nejsou jen stroze
vybavené učebny s černou tabulí
na zdi. Rozvoj techniky umožňuje rozšiřování a zavádění moderního vybavení, které zkvalitní
vyučovací proces. Nejnovějším
a nejmodernějším trendem současnosti v prostředcích ICT techniky ve školách jsou interaktivní
tabule.
Nejinak je tomu i v SOU Nové Strašecí, které se snaží zdokonalováním technického vybavení zpestřit
a zkvalitnit práci učitelů i žáků, kteří
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se mohou aktivně zapojovat při vyučování.
Vybavení tříd interaktivními tabulemi je ﬁnančně velice náročné,
proto je SOU zapojeno do projektu:
„Modernizace škol zřizovaných
Středočeským krajem“, který
je podpořen grantem z Islandu,
Lichtenštejnska a Norska v rámci
Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru (EHP).
Cílem projektu je zkvalitnění podmínek vzdělávání ve školách prostřednictvím jejich modernizace

SOU

údaj se zapíše jako nový rekord školy v této disciplíně po 26ti letech.
Tehdejší výkon Jana Brzobohatého
byl 13 metrů.
Dlouholetý učitel tělesné výchovy
Mgr. Rostislav Kleveta tak dostal
od svého žáka se stejným jménem
krásný dárek ke svému pondělnímu svátku. Takový skvělý výkon
potěšil.
Rosťovi Řehákovi ze 2. C k jeho maxiskoku blahopřejeme.
Ing. Ivana Veselá

SOU

multimediální didaktickou technikou a využívání znalostí a dovedností učitelů, které získali dalším
vzděláváním v oblasti informačních
a komunikačních technologií.
Do projektu je zapojeno 71 škol
zřizovaných Středočeským krajem
(54 středních škol a 17 základních
škol).
Celkový rozpočet projektu činí
429 923 EUR, z toho 85 % (tj. 365 435
EUR) bude pokryto grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP
a 15 % (tj. 64 488 EUR) z povinné ﬁnanční spoluúčasti Středočeského
kraje. Významná je ﬁnanční podpora Regionálního operačního
programu regionu soudržnosti
Střední Čechy a Středočeského
kraje. Zavedením tohoto projektu
se projevuje péče Středočeského
kraje o školy.
Další vybavení školy ICT technikou je velkým přínosem, protože
v současné době učitelé SOU zpracovávají projekt: „Podpora zkvalitnění výuky technických oborů
s využitím ICT techniky". Hlavní
aktivitou projektu je vytvoření výukových programů pro všechny odborné předměty oborů 23-68-H/01

Mechanik opravář motorových vozidel a 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů. Jedná se o předměty: Automobily, Ekonomika,
Elektrotechnika, Motorová vozidla,
Opravárenství a diagnostika, Řízení
motorových vozidel, Strojírenská
technologie, Strojnictví, Technická
dokumentace, Technologie oprav,
Základy zemědělské výroby a Zemědělské stroje a zařízení, kdy
do roku 2012 převedou učitelé
odborných předmětů 1155 výukových hodin do Power Pointové
elektronické podoby. (Více informací o výše zmiňovaném projektu
přinesl NM v únoru 2010.)
Školní budovu SOU tvoří deset učeben pro teoretickou výuku. V současné době je 8 z nich vybaveno
interaktivní tabulí. Pět z nich je
nainstalováno a jsou používány již
delší dobu, poslední tři interaktivní tabule SMART Board se instalují
v těchto dnech. Jejich součástí je
dataprojektor, PC, vizualizér a audiotechnika včetně DVD. Další interaktivní tabule je k dispozici na hlavní dílně a zkvalitňuje praktickou
výuku našich žáků.
Ing. Ivana Veselá
(autor fotograﬁí Ing. Beneš)

ŠKOLY, DĚTI A MLÁDEŽ

Kouzelný svět

ZŠ

ZUŠ

ČERVNOVÝ PROGRAM ZUŠ

U vodopádu zlaté kvítí krásně svítí,
nad mechem se vrba sklání.
Je to krása k popukání.
Jezevec vystrčil hlavu
z kamene támhle u záplavu.
Víla se nad vodou sklání.
Je to krása k nepopsání.
U potůčku domeček na kuřích nohou
celý je osvícený barevnou duhou.

NOVÉ STRAŠECÍ
1. 6. Trosečníci - divadelní představení NSD,
Modrý sál 19.00 h.
7. – 18. 6. XII.

STRAŠECKÝ DVOREK

7. 6. Vernisáž k výtvarné výstavě prací žáků ZUŠ v 17.00 h.
v prostorách výstavy
7. 6. Slavnostní předávání závěrečných vysvědčení
absolventům VO

Chceš se něco dozvědět?
Tak přečti a najdi kouzelný svět.
Eliška Mayerová 3.B

8. 6. Absolventské představení LDO, Modrý sál 19.00 h.
9. 6. Vystoupení pěveckého sboru Nodus a LDO,
Modrý sál 16.00 h.

Pohádky pro prvňáčky
A je tu předposlední pohádka pro
naše (nejen) malé kamarády. Tu
poslední jsem si ještě schovala
do prázdninového čísla. Anička Babíčková vám bude vyprávět, proč
na nebi svítí Slunce a Měsíc.
Proč na nebi svítí Slunce a Měsíc?
Kdysi dávno byl celý svět ponořen
do tmy. Nebylo vidět vůbec nic. Lidé se potkávali, ale nepoznávali se.
Neviděli stromy, květiny ani zvířata.
Také všechny děti si hrály potmě.
Neviděly na míč, na panenky ani
pohádku si nemohly přečíst.
A tak se jednoho dne vydali Jakub
s Eliškou hledat kouzelné kamínky,
ve kterých je prý zakletý ohnivý

ZŠ

mužíček. Kdo ho vysvobodí, tomu
mužíček posvítí na cestu a zažene
tak věčnou tmu.
Klopýtali přes hory a doly, šli cestou necestou, putovali hlubokými
lesy a údolími, až došli k hoře poseté malými kulatými kamínky. Kamínky byly hladké a děti si s nimi
pohazovaly a křesaly jimi o sebe.
Ale co to? Z kamínků náhle vyskočila jiskra. A druhá, třetí! To ohnivý
mužíček poslal dětem světlo!
Radostně se vraceli Jakub s Eliškou
domů. Všichni je vítali a dlouho
oslavovali. Od těch dob se oba nerozluční přátelé potkávají na obloze
každý den. Zlatovlasá Eliška svítí lidem ve dne jako Slunce a černovlasý Jakub vychází v noci jako Měsíc.

9. 6. Vystoupení LDO pro MŠ
10. 6. Letní odpoledne LDO, Modrý sál 16.30 h.
11. 6.

Oslava 60. výročí založení
základní umělecké školy
13.00

Setkání bývalých učitelů,
zaměstnanců a hostů

14.00

prohlídka školy

14.30

Narozeninový koncert

15.00

prohlídka školy

15.30

Narozeninový koncert

16.00

prohlídka školy

16.30

Narozeninový koncert

18.00

Slavnostní koncert v NKC

15. 6. Taneční vystoupení pro děti z mateřské školy
a 1. a 2. třídy základní školy
15. 6. Taneční setkání – Roztančený dvorek, 15.30 h.
16. 6. Slavnostní koncert hudebního oboru, Dvorek 16.30 h.
18. 6. Jazzrockový večer na Dvorku, 17.30 h.
18. 6. Lísteček na oslavách Dnů evropské hudby na Stochově

Výlet do pražské ZOO
My, studenti druhých ročníků novostrašeckého gymnázia, jsme ve čtvrtek 29. dubna vyrazili do pražské
zoologické zahrady. Snad nejvíce
jsme se těšili na své „děti“, které jsme
si osvojili, klokana Bennetova a krajtu
zelenou. Abychom nezaháleli a dozvěděli jsme se více o fauně v pražské ZOO, dostali jsme od svého
profesorského doprovodu pracovní
listy, které jsme měli během několika hodin vyplnit. Viděli jsme mnoho
zajímavého, některým z nás se dokonce poštěstilo na vlastní oči spatřit
krmení tuleňů. Myslím si, že jsme se

Gymnázium

při tomto výletu všichni dobře bavili
a patřičně jsme si ho užili. I počasí se
nám vydařilo.
Žaneta Nováková, 2.B
Gymnázium J. A. Komenského
(foto: 2.A v ZOO)

DDM připravuje:
12. 6.

Pohádkový les, Tyršovo koupaliště
v Rakovníku od 14.00 hod.

Novostrašecký měsíčník / červen 2010

19. 6. Lísteček na oslavách Dnů evropské hudby na Stochově
20. 6. Lísteček na oslavách Dnů evropské hudby na Stochově
24. 6. Závěrečný žákovský koncert tanečního oboru, NKC
26. 6. Lísteček a skupina historického tance
na Lánských slavnostech

DDM

Dětský den
a balonková show

13. června 2010 př
připravujeme
řip
pr a
pr
av u
ujem
m
dětský den a balonkovou
ovou
ou
u show
s Danem Adamem
DDM

z rádia Relax od 14.00 hodin
na fotbalovém hřišti
Jitka Samšuková
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Den s médii na ZŠ
Letos již popáté proběhl v naší škole Den s médii. Všechny třídy druhého stupně se 14. dubna vypravily
na exkurze do institucí a ﬁrem, jejichž aktivity se nějakým způsobem
médií týkají.
Žáci šestého ročníku vyrazili
do Rakovníka, kde si prohlédli vydavatelství týdeníku Raport a Státní okresní archiv. Sedmáci navští-

ZŠ

vili Státní vědeckou knihovnu
a rádio Relax v Kladně. Osmé třídy
byly v tiskárně Svoboda Press, a. s.,
v Praze a v Českém rozhlase. Deváťáci se rozdělili na dvě skupiny,
z nichž jedna navštívila sídlo internetového vyhledávače Seznam.cz
a druhá se v Poslanecké sněmovně zúčastnila jednání o státních
maturitách.

Zajímá Vás, co nového a zajímavého se žáci dověděli?
• Státní vědecká knihovna v Kladně odebírá každý měsíc 3404
časopisů.
• V rádiu Relax mají počítačové
myši zavěšené u stropu.
• V tiskárně Svoboda Press mají
dvoutunové role papíru o délce
25 km.
• Při barevném tisku se používají
jen 4 barvy (modrá, červená, žlutá a černá).
• Všimli jste si, že podoba psa
Chrastyho, který hlídá úvodní
stránku portálu Seznam.cz, se
každý den mění?
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• V rakovnickém archivu mají dokumenty ze 13. století.
• Raport tiskne až 7000 ks novin
denně.
• Ve sněmovně mají detekční rámy
téměř do každé místnosti.
Pokud byste rádi o této akci zjistili
více, navštivte webové stránky naší
školy:
http://www.zsnovestraseci.cz.
Tam najdete krátké články od některých našich žáků - samotných
aktérů Dne s médii.
Mgr. Daniela Kalistová,
Mgr. Lenka Auerswaldová

Přijďte, dívejte se, poslouchejte
a bavte se!

ZUŠ

STRAŠECKÝ DVOREK PODVANÁCTÉ
Ve dnech 7. až 18. června 2010
se opět otevřou vrata dvora ZUŠ široké veřejnosti. Prostranství dvorku a prostory
v 2. patře bývalé Tesly ožijí pracemi a objekty žáků a studentů
výtvarného oboru. Slavnostní
vernisáž uvede Mgr. Ivona Kasalická. Proběhne v pondělí
7. června v 17.00 hodin v klasickém hudebním duchu. Výstava
potrvá až do pátku 18. 6. každý
den od 10.00 do 17.00 hodin.
Na úterý 8. 6. připravují své absolventské vystoupení studenti LDO
od 19.00 hod. v Modrém sále.
Ve středu 9. 6. se na koncertě hudebního oboru od 16 hod. představí se svým novým repertoárem
pěvecký sbor Nodus.
V pátek 11. 6. začnou již od 13 hodin oslavy 60. výročí školy. Připravujeme happeningové prohlídky
a narozeninové koncerty během
celého odpoledne. V 18. hodin
pak všechny zveme na Slavnostní
koncert v NKC.

V úterý 15. 6. bude pódium patřit tanečnímu oboru. Dopoledne
se již tradičně sejdou na Dvorku nejmenší diváčci z MŠ a odpoledne nás všechny čeká krásný
program, který tanečníci z naší
školy nacvičili společně s tanečníky ze ZUŠ Slaný a ZUŠ Praha 5.
Ve středu 16. 6. se v podvečerních hodinách na pódiu na Dvorku shromáždí malí i větší umělci
z hudebního oboru, aby nás
v 16.30 potěšili Slavnostním koncertem.
Pátek 18. 6. nás na stejném pódiu
přivítá hudba jazz – rocková.
Od 17.30 hodin se vystřídají
kapely AKH band, Mary M,
NS band, Karel Babuljak, Zima,
QR band.
Neváhejte a přijďte, svůj program si vybere každý. Užijme
si společně závěr školního roku
v pohodě a dobré náladě.
Mgr. Jiřina Kinkalová

PeĀeme dennĒ od 10 do 21 hodin,
o víkendy od 16 do 21 hodin
24 druhĪ pizz a zapeĀené bagety
za pĢíjemné ceny
novĒ i nabídka salátĪ
Zavolejte si

732 715 166,

pĢivezeme Vám pizzu až domĪ
nebo si pĢijčte na adresu:
ObĒtí Okupace 642, Nové Strašecí

Oslavy pětapadesátin gymnázia pokračují
Bezmála pět desítek návštěvníků
především z řad absolventů využilo v sobotu 15. května možnost
prohlédnout si modernizovaný
interiér novostrašeckého gymnázia, které se veřejnosti u příležitosti pětapadesáti let od svého
založení otevřelo letos již podruhé. Během sobotního odpoledne
si hosté mohli pohovořit se svými
někdejšími profesory nebo obhlédnout modernizované učebny, v nichž se promítaly fotografie
ze života školy a film z letošního
majálesu.
Program poté pokračoval komponovaným večerem v režii Mgr. Ivy
Dvořákové v Novostrašeckém kulturním centru. Nejprve vystoupila školní kapela pod vedením
Mgr. Františka Buška se svým hudebním pásmem. Následoval koncert vážné hudby, ve kterém účinkovali Tereza Mlynaříková, Pavla
Tondrová, Zuzana Stránská, Pavel
Grill, Jan Jiříček, Lucie AndráškoNovostrašecký měsíčník / červen 2010

vá a Martina Tothová, absolventi
gymnázia a místní základní umělecké školy.
Premiéru měl s napětím očekávaný
studentský ﬁlm o gymnáziu, na jehož vzniku mají největší zásluhu Michaela Šťastná, Václav Volf a Vojtěch
Dvořák.
Protože květnová část oslav měla připomenout kromě jiného
i dlouholeté působení Dramatického klubu při gymnáziu, nemohly chybět osobnosti, které se
dramatickému umění úspěšně
věnují i ve svém profesním životě
a které právě na gymnáziu získávaly mnohdy své první herecké
zkušenosti. V poslední části komponovaného večera na svá školní
léta zavzpomínali a do dalších let
mnoho zdaru gymnáziu popřáli
Daniela Šteruská, Alexandr Saša
Průša, Martina Tothová a Roman
Štabrňák.
Průvodkyněmi večerem byly zdatné moderátorky Lenka Drahoňov-

Vyberte si svojí pizzu na www.pizzaÁy.cz

ŠKOLY, DĚTI A MLÁDEŽ

Gymnázium

ská a Eva Wichsová ze 4.A, které
se své úlohy zhostily na výbornou.
Patří jim dík o to větší, že kvůli sobotním oslavám odsunuly stranou svou maturitní přípravu a pro
úspěch večera obětovaly celý jeden den ze svého svatého týdne.

Za pomoc děkujeme i studentům,
kteří se ujali rolí průvodců, a profesorům, kteří se do školy vydali i během svého zaslouženého víkendového odpočinku.
(kin)
(foto: autor Zdeněk Suchý)
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Podařilo se nám …
V dubnu proběhly hned dvě znalostní soutěže v matematice. Tou
první byla Matematická olympiáda (okresní kolo) pro žáky 6., 7.
a 8. ročníků. Mezi těmi nejmladšími
se nejlépe umístili Natálie Svatková
a Tomáš Dolák (2. – 3. místo). Nejlepšími počtáři ze sedmých ročníků
byli Kateřina Irová a Václav Kotyk,
kteří nasbírali největší počet bodů ze
všech účastníků. Osmáci se vrátili sice
bez umístění, ale jistě s dobrou zkušeností, která se jim neztratí.
Druhou soutěží ve stejném oboru
byla Pythágoriáda. V ní získala 3.
místo Natálie Svatková a na 4. – 7.
pozici skončili Pavel Čadek a Tomáš
Dolák (za šesté ročníky). Sedmáci,
vlastně spíš sedmačky, byly ještě
úspěšnějšími řešitelkami. Barbora
Satranská byla na 2. místě a Kateřina Irová na 3. místě.
A počasí samozřejmě přálo i sportovním soutěžím. V pátek 24. dubna se naši žáci zúčastnili okresního
kola Plavecko-běžeckého poháru
Středočeského kraje. A tady jsou
výsledky v jednotlivých kategoriích:
Kategorie A (chlapci 4. – 5. roč.)
Jiří Nedvěd – 1. místo
Lukáš Hamadej – 2. místo
Kategorie C (chlapci 8. – 9. roč.)
Martin Polívka – 1. místo

ZŠ

František Kotyk – 3. místo
Václav Pícha – 5. místo
Kategorie D (dívky 4. – 5. roč.)
Michaela Irová – 9. místo
Kategorie E (dívky 6. – 7. roč.)
Kristýna Stiebrová – 4. místo
Denisa Kuklová – 7. místo
Kristina Černohorská – 12. místo
Kategorie F (dívky 8. – 9. roč.)
Lenka Kalistová – 3. místo
Eliška Matějková – 4. místo
Martina Řepková – 5. místo
Všichni, kteří se umístili do 3. místa,
postoupili do krajského kola, které
proběhlo 12. května v Čelákovicích. Naši školu nakonec reprezentovali Jiří Nedvěd, Martin Polívka
a z děvčat Lenka Kalistová. Přestože
nakonec nebyli mezi nejúspěšnějšími sportovci (Jiří – 11., Martin –
9. a Lenka 12.), jistě to pro ně byla
cenná zkušenost.
V úterý 11. května se v Rakovníku
konalo okresní kolo Poháru Rozhlasu. Naši školu reprezentovalo
pět družstev – mladší a starší chlapci, mladší dívky a dva týmy starších
děvčat. Disciplíny jsou každý rok
stejné – sprint 60 m, hod kriketovým míčkem/vrh koulí, dálka, výška, štafeta 4 x 60 m a vytrvalost,
při níž se délka tratě liší dle kategorie (600 – 1500 m).

Naši sportovci byli úspěšní. Druhá
místa získal A-tým starších děvčat
a družstvo starších chlapců. Mladším dívkám, mladším chlapcům
a B-týmu starších děvčat patřila
třetí místa.
Také naši fotbalisté slavili úspěch.
Na okresní kolo McDonald´s Cupu přijelo do Rakovníka celkem
dvanáct žákovských mančaftů.
Fotbalisté ze 4. a 5. ročníku získali
2. místo, tým sestavený z žáků
2. a 3. tříd skončil na 3. místě.
I mladší sportovci si z okresního
kola atletické soutěže pro žáky
1. – 5. ročníků ZŠ přivezli mnohá
ocenění. Žáci bojovali o nejlepší
umístění ve sprintu na 50 m, hodu
kriketovým míčkem, skoku dalekém a vytrvalostním běhu. Dovolila jsem si vybrat a uveřejnit pouze
ty, kteří se v dané disciplíně ve své
kategorii umístili do pátého místa.
Samozřejmě gratulujeme i všem
ostatním, kteří přes nepřízeň počasí
závod nevzdali a velmi dobře reprezentovali naši školu.
Sprint 50 m
1. ročník
Denisa Běloušková – 3. místo
Adéla Suková – 4. místo
Ondřej Husák – 5. místo

Květen se ohlásil a s ním i majáles
Jak už je na našem novostrašeckém gymnáziu tradicí, i letos připravili studenti druhých ročníků
majáles. Tato studentská slavnost
se zde uskutečnila už po jedenadvacáté, a to 12. května na téma
„Nadpřirozené tajemno“. Celým
odpolednem nás provedly Klára
Závorová a Simona Žieriková.
Studenti gymnázia si v předstihu
vylosovali zadání pro svou třídu
a připravili si krátkou scénku, jejímž prostřednictvím seznámili
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přihlížející s nějakým druhem tajemných bytostí. K vidění byli elfové, upíři, víly, čarodějnice, zombie,
jezerní lid, andělé i démoni. Mnoho nápaditých převleků jste mohli
vidět už v tradičním úvodním průvodu kolem náměstí, kterým byla
slavnost za hudebního doprovodu pana profesora Buška a zpěvu
snad všech studentů a profesorů
zahájena.
Poté následoval hlavní program
před budovou gymnázia. Do po-

2. ročník
Jindřich Novotný – 1. místo
3. ročník
Kristýna Rejnová – 4. místo
5. ročník
Valerie Westfálová – 1. místo
Skok daleký
1. ročník
Denisa Běloušková – 2. místo
Šimon Vonášek – 3. místo
2. ročník
Barbora Šváchová – 3. místo
Kristýna Rejnová – 4. místo
3. ročník
Matěj Baloun – 5. místo
4. ročník
Nikola Běloušková – 3. místo
Jan Kalista – 2. místo
David Veselý – 4. místo
Hod kriketovým míčkem
1. ročník
Petra Pošmourná – 3. místo
2. ročník
Jindřich Novotný – 2. místo
4. ročník
Karolína Rubešová – 1. místo
Vytrvalost
5. ročník
Zuzana Mochanová – 3. místo
Pavla Tondrová

Gymnázium

roty nám zasedli řečtí a římští bohové v podání zástupce ředitele
školy pana Suchého, paní profesorek Tůmové a Kindlové, pana
profesora Boušky a samozřejmě
pana ředitele Richarda Spiegla,
který svým převlekem představoval hromovládného Dia. Když porota zasedla ke svému stolu a pan
ředitel nám předal klíče od gymnázia jako symbol naší jednodenní
vlády nad školou, program mohl
začít.

Majáles jsme odstartovali studentskou hymnou Gaudeamus
igitur, dále písní studentů druhého ročníku a pak písní profesorského sboru. Zástupci jednotlivých tříd poté bojovali o titul krále
a královny majálesu v netradičních a občas i trochu drastických
disciplínách. Předváděli scénku
na zadané téma, soutěžili v běhu, se zavázanýma očima krmili
spolužáky jogurtem nebo rovněž poslepu hledali spínací špen-

ŠKOLY, DĚTI A MLÁDEŽ / HASIČI
dlík ukrytý ve spolužákových
šatech. Asi nejméně příjemnou
disciplínou bylo poznávání pestře obarvených jídel, kdy jeden z dvojice soutěžících jedl,
ale měl zavázané oči, druhý ho
krmil, ale druh pokrmu mohl odhadovat jen podle zářivých barev.
Jak se později ukázalo, zelené
byly těstoviny, fialovou barvu
měla bramborová kaše, růžově

zářila bábovka, modře pro změnu
krupicová kaše. Slavnost byla

Sbor dobrovolných hasičů Nové Strašecí
Soutěžní družstvo mužů
V zimním období proběhla oprava požární stříkačky PS 12, která
bude sloužit jak soutěžnímu družstvu dospělých, tak také kolektivu
mladých hasičů. U stříkačky byl
vyměněn stávající motor za silnější a opraveno bylo i čerpadlo.
Na opravě strávili členové soutěžního družstva několik stovek
hodin. Za jejich práci jim patří
poděkování. Další poděkování patří sponzorovi kolektivu mladých
hasičů a dále SDH Nové Strašecí,
který poskytl zbytek ﬁnančních
prostředků na opravu.
Dne 10. 4. 2010 jsme se účastnili
Kolešovické netradiční soutěže.
Tato soutěž je připravená pro
družstva JSDH v počtu 1+5 a plní
disciplíny podobné zásahu u skutečné události. První disciplínou
byla štafeta 6x 60 metrů. Dále se
družstvo přesunulo k rybníku,
kde se prováděla dálková doprava
vody pomocí pěti hadic B a pěti
hadic C. Disciplína končí naplněním sudu vodou a sbalením všech
věcných prostředků a jejich uložením zpět do vozu. Poté družstvo
čerpalo vodu ejektorem, hledalo
propan-butanové lahve v objektu
sušárny chmele v Přílepech, plnilo
sud vodou pomocí věder a likvidovalo ﬁktivní požár v mrazírnách.
Další disciplínou byla štafeta s hadicí a proudnicí na těžkou pěnu,
výstup po nastavovacím žebříku, klasický požární útok, výstup
do druhého patra pomocí lanového žebříku a běh požární všestrannosti. Na soutěži nechyběly ani
dvě tajné disciplíny. Po skončení
soutěže bylo konečné vyhodnocení. Naše družstvo zde obsadilo
první místo.
V měsíci květnu probíhaly okrskové
soutěže v požárním sportu. OkrskoNovostrašecký měsíčník / červen 2010

vá soutěž okrsku číslo 1. se konala
v Lužné dne 7. 5. 2010 a po dvou
pokusech požárního útoku jsme
obsadili druhé místo.
Výsledky soutěže v požárním
útoku 2010
kategorie Dorost
1. místo - SDH Řevničov, čas 32,58
kategorie Dorostenky
1. místo - SDH Lužná, čas 38,25
kategorie Ženy
1. místo - SDH Kněževes, čas 21,57
2. místo - SDH Třtice, čas 40,87
kategorie Muži
1. místo - SDH Kněževes
čas, 21,57
2. místo - SDH Nové Strašecí,
čas 27,97
3. místo - SDH Lužná, čas 31,28
4. místo - SDH Třtice, čas 33,40
5. místo - SDH Řevničov, čas 33,87
6. místo - SDH Lužná B, čas 51,97
7. místo - SDH Ruda, čas 62,75
Další druhé místo jsme obsadili
dne 15. 5. 2010 na okrskové soutěži
na Zdeslavi.
Kolektiv mladých hasičů:
Jarní sezonu pro kolektivy MH
zahajovala jako tradičně soutěž
v požárním útoku ve Zbečně. Zde
kolektiv obsadil 3. místo v kategorii
starší žáci.
Jednotka sboru dobrovolných
hasičů Nové Strašecí
- V měsíci dubnu se v Roztokách
konalo školení velitelů a velitelů
družstev jednotek PO.
- Pravidelná cyklická příprava byla
připravena i pro členy JSDH zařazených na postu řidič – strojník
- JSDH byla vybavena novými zásahovými rukavicemi a obuví.
- Na zásahových vozidlech CAS 32
a CAS 25 byla provedena technická prohlídka

ukončena originálním minikoncertem Matěje Satranského a jeho kapely. Pak byli vyhlášeni král
a královna majálesu, jimiž se stali
zástupci 2.B Miroslav Novotný
a Eliška Černá.
Podle našeho názoru se nám majáles velice vydařil, i když několik
detailů jsme možná podcenili
anebo přehlédli. I počasí nám
přálo, bylo krásně slunečno a di-

váci se s námi rozloučili velikým
potleskem. Děkujeme jim za hojnou účast, za podporu děkujeme
SRPDŠ, Městskému úřadu Nové
Strašecí a především našemu
gymnáziu. A přejeme pevné nervy
budoucím druhákům při přípravách dalšího majálesu.
Zuzana Mikolášková 2.A
Gymnázium J. A. Komenského
(fotoseriál: autor Jan Šejhl)

SDH Nové Strašecí
cí pořádá
11. ročník letního
o hasičského tábora

Velká Chmelištná
hmelištná 2010
v termínu 4.. 7 – 17. 7. 2010
Cena tábora 2900 Kč.
č.
lejte tel. č. 606 688 610
V případě zájmu volejte

Zásahy Jednotky sboru dobrovolných
hasičů Nové Strašecí
22. 3. 2010, 17:46 - Nové Strašecí,
Buková – požár travního porostu
Jednotka SDH Nové Strašecí byla
dne 22. 3. 2010 povolána KOPIS
s technikou CAS 32 Tatra 148 v počtu 1+2 a CAS 25 Škoda 706 v počtu 1+5 k požáru trávy za Bukovou
ulicí. Po příjezdu jednotky na místo
zásahu byl proveden průzkum,
kterým byl zjištěn požár travního
porostu o rozměrech cca 30 x 15
metrů. Na likvidaci požáru byly
nasazeny dva proudy C. Dále se
k zásahu dostavila i jednotka HZS
Střed. kraje stanice Stochov. Tato
jednotka byla ponechána v záloze.
Po likvidaci požáru se jednotky vrátily zpět na své základny

Jednotka PO + Technika
JSDH N. Strašecí - CAS 25 Škoda
706, CAS 32 Tatra 148
HZS Stochov - CAS 24 Scania
27. 4. 2010, 4:55 - Kladno, Dubská, elektrárna 3 – požár trafostanice 20 MGW
Jednotka SDH Nové Strašecí byla
dne 27. 4. 2010 povolána KOPIS
s technikou CAS 32 Tatra 148 v počtu 1+2 a CAS 36 Volvo FL6 v počtu
1+4 k požáru trafostanice na Kladně v bývalé huti Koněv. Po příjezdu
na místo zásahu se jednotka ohlásila veliteli, který jednotku pověřil,
aby prováděla kyvadlovou dopravu vody s CAS 32 a část družstva

Požár trafa na Kladně
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Požár travního porostu u Nového rybníka

byla nasazena na vodní proudy
k ochlazování hořící trafostanice.
Asi po dvou hodinách byla nasazena technika CAS 30 k dodávce vody
do hadicového vedení, které vedlo
po automobilovém žebříku na střechu budovy. Během zásahu se propadla část střechy haly, která byla
vedle trafostanice. Naše jednotka
dále prováděla rozebírání ohořelých konstrukcí a likvidaci skrytých
ohnisek. Kolem 12:30 odeslal velitel
zásahu naší jednotku zpět na svojí
základnu.
Jednotka PO + Technika
JSDH N. Strašecí - CAS 32 Tatra 148,
CAS 30 Volvo
HZS Stochov - CAS 24 Scania
JSDH Rynholec - CAS 20 Tatra 815
Ternno, CAS 25 Škoda 706
JSDH Lány - CAS 32 Tatra 148
JSDH Unhošť - CAS 32 Tatra 815,
CAS k 25 Liaz
JSDH Lhota - CAS 32 Tatra 148
JSDH Žilina - CAS 32 Tatra 148
JSDH Chýňava - CAS 32 Tatra 815
HZS Slaný - CAS 32 Tatra 815, AZ 30
MERCEDES, PP27 Tatra 815
HZS Kladno - CAS 32 Tatra 815, CAS
24 Tatra 815, PPLA Mercedes, KA
Man
HZS Kralupy - CAS 32 Tatra 815
HZS Beroun - VEA Peugeot
HZS Kaučuk - CAS 32 Tatra 815

Túje u NKC
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27. 4. 2010, 17:31 - Nové Strašecí, Mackova hora – požár bioodpadu
Jednotka SDH Nové Strašecí byla dne 27. 4. 2010 povolána KOPIS s technikou CAS 32 Tatra 148
v počtu 1+3 a CAS 25 Škoda 706
v počtu 1+4 k požáru biologického odpadu na Mackově hoře
v chatové oblasti. Po příjezdu jednotky na místo zásahu byl proveden průzkum. Na likvidaci hořícího
odpadu byl nasazen jeden středotlaký proud od CAS 32. Technika
CAS 25 byla z důvodu dostačujícího sil a prostředků odeslána zpět
na základnu. U zásahu byla dále
přítomna jednotka HZS Stochov.
Po likvidaci požáru jednotka přejela na další událost.
Jednotka PO + Technika
JSDH N. Strašecí - CAS 25 Škoda
706, CAS 32 Tatra 148
HZS Stochov - CAS 24 Scania
27. 4. 2010, 18:37 - Nové Strašecí, u Nového rybníka – požár polního porostu, tráva
Jednotka SDH Nové Strašecí byla
dne 27. 4. 2010 povolána KOPIS
s technikou CAS 32 Tatra 148 v počtu 1+3 a CAS 25 Škoda 706 v počtu 1+3 k požáru polního porostu.
Po příjezdu jednotky na místo
zásahu zjištěn požár o rozloze cca
15 x 7 metrů. Na likvidaci byl nasazen jeden proud C.
Jednotka PO + Technika
JSDH N. Strašecí - CAS 25 Škoda
706, CAS 32 Tatra 148
HZS Stochov - CAS 24 Scania
28. 4. 2010, 15:17 - Nové Strašecí, Okružní – požár okrasných
dřevin u NKC
Jednotka SDH Nové Strašecí byla
dne 28. 4. 2010 povolána KOPIS

s technikou CAS 30 Volvo FL 6 k požáru tújí u NKC. Po příjezdu na místo zásahu byl proveden průzkum.
Plně rozvinutý požár se zlikvidoval
jedním vysokotlakým proudem.
Jednotka PO + Technika
JSDH N. Strašecí - CAS 30 Volvo
HZS Stochov - CAS 24 Scania

Technika zasahující při požáru lesa
v Řevničově

30. 4. 2010, 14:27 - Řevničov –
požár lesního porostu
Jednotka SDH Nové Strašecí byla v odpoledních hodinách dne
30. 4. 2010 povolána s technikou
CAS 32 T 148 a CAS 25 Š 706 k požáru lesního porostu v Řevničově.
Po příjezdu na místo zásahu jednotka prováděla likvidaci požáru
pomocí dvou proudů C, doplňování
hasební látky a kyvadlovou dopravu

vody. Po ukončení zásahu se jednotka vrátila zpět na svojí základnu.
Jednotka PO + Technika
JSDH N. Strašecí - CAS 25 Škoda
706, CAS 32 Tatra 148
HZS Stochov - CAS 24 Scania
JSDH Řevničov - CAS 32 T148, CAS
25 Škoda 706
JSDH Lužná - CAS k 25 Liaz, CAS 25
Škoda 706
za SDH Josef Kořán, jednatel

Srdečně zveme členy a přátele Občanského
sdružení Bubakov.net do „Mateřského centra“

BUBÁČEK
NA PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ NEJMENŠÍCH DĚTÍ
A MAMINEK
v klubovně Bubakov.net v ul. Havlíčkova v Novém Strašecí

Pondělí 9.30 – 11.30 všichni
Středa 9.30 – 11.30 nejmenší děti
• volné hraní
• písničky s hudebním doprovodem, básničky, ukazovačky,
tanečky, zábavné cvičení
• tvoření jednoduchého výrobku
Středa 16.00 – 18.30 VÝTVARNO pro starší děti a maminky
Pátek 8.30 přírodovědná a národopisná PROCHÁZKA
blízkým okolím Strašecí, sraz v horní lipové aleji
na Komenského náměstí, pokud nelije
Výhledově?
• přednášky (o moderních látkových plenách,
nošení v šátku, očkování, první pomoci, bezplenkové
komunikační metodě, výživě)
• divadýlko, angličtina pro děti i maminky s hlídáním,
dětský bazárek

Mámy sobě s Bubakov.net
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Historie májových pobožností
pokračování z minulého čísla
Během 2. světové války byly májové pobožnosti opět vřele doporučovány. Již v roce 1939 papež Pius
XII. vyzýval věřící k modlitbám
a pobožnostem v průběhu května za mír mezi národy. Zejména
pak děti se měly těchto modliteb
účastnit – to bylo papežovým
zvláštním přáním, které velmi často ve válečných letech opakoval.
V encyklice Mediator Dei (1947)
jsou májové pobožnosti doporučovány jako jeden z úkonů zbožnosti.
Od svého počátku byly májové pobožnosti a s nimi spjaté
kající úkony dvojím způsobem
zakořeněny ve farním společenství: jako nová oblast založená
na společné modlitbě v rodině a jako pobožnost v kostele.
Postupem času se májové pobožnosti staly každodenní záležitostí. Májovým pobožnostem
na začátku a konci měsíce května
předsedal zpravidla sídelní nebo
pomocný biskup. Především ve
20. století se stal sklonek dne
vhodnou dobou pro májové pobožnosti. Zpočátku se pobožnosti
konaly jak ráno, tak i večer. Rozhodující roli v určování doby konání
pobožností hrála sociální struktura v jednotlivých farnostech. Ráno
patřilo zpravidla mším svatým.
Pobožnosti obvykle trvaly hodinu
až hodinu a půl. Svou strukturou
májové pobožnosti v mnohém
odpovídaly nedělnímu požehnání, neboť zahrnovaly promluvu
nebo kázání a/nebo meditaci,
zpěv litanií – většinou Loretánských (příležitostně také žalmů)
a modlitby. Na závěr pobožnosti
bylo udělováno požehnání, někdy
i s ciboriem nebo s monstrancí.
Požehnání bylo řazeno na začátek
nebo na konec pobožnosti nebo
bylo v úvodní i závěrečné části.
V májových pobožnostech hrály
podstatnou roli právě slavnostní
prvky. Kromě speciálně vyzdobeného májového oltáře se kladl velký důraz na další „vrcholy“ pobožnosti. Hlavní z nich představoval
výstav Nejsvětější Svátosti – velmi
často ve smyslu stále typicky barokní piety.
Vedle společných májových pobožností v chrámech se mariánská
Novostrašecký měsíčník / červen 2010

úcta rozvíjela v rodinných kruzích
formou soukromých mariánských
pobožností. Kniha „Měsíc Panny Marie“ (Vídeň 1837) napsaná
P. Beckxem SJ obsahuje podrobný
návod k mariánským pobožnostem v rodinném kruhu. Tato spojitost s předcházející modlitbou
v rodině se ukázala být velmi podstatným aspektem šíření mariánské úcty v této její nové podobě.
Ke členům rodiny se často přidávali sousedé a známí a společně
vykonávali pobožnost. Součástí
takových domácích pobožností
byly modlitby a písně, modlitba
posvátného růžence, Loretánské
litanie spolu s úvahami z brožurky
k májovým pobožnostem. Zvláštností těchto pobožností byl malý rodinný májový oltář. Později
byly soukromé májové pobožnosti doporučovány těm věřícím,
kteří se vzhledem ke vzdálenosti nemohli účastnit pobožností
konaných v kostele. Za zmínku stojí také následující autoři
brožurek k soukromým májovým
pobožnostem: nejstarší a nejvlivnějšími jsou jezuité Annibale Donese (†1754), Francesco
Lalomia (1749-1813 a Louis Debussy (1788-1822). Známými jsou
také Vincent Pallotti (1795-1850)
a Jan Bosko (1815-1888). John
Henry Newman (1801 -1890) také vydal knížečku, která se užívá
dodnes.
Májové pobožnosti zažily svůj rozkvět v období označovaném jako
„mariánské století“, tedy zejména
v letech 1850-1950. Dnes hrají májové pobožnosti pouze zřídka významnou roli. Během změn a reformních období II. vatikánského
koncilu, spolu s jinými formami
lidových pobožností, májové pobožnosti vymizely. Ovšem objevuje se nový zájem o tento typ
pobožností. Církevní představitelé
uznávají a prosazují mariánskou
úctu podle speciﬁk a požadavků
věřících vzhledem k dané situaci,
době a místu. Otcové II. vatikánského koncilu si přáli, aby tradice
uctívání a pobožností pokračovala
a byla chráněna. Mnoho různých
forem mariánské úcty, podobně
jako úkony kajícnosti, zahrnují to,
co odpovídá dané době i to, co je
nadčasové.

V dnešní době vyvstává otázka,
jak spojit májové pobožnosti
s padesátidenním velikonočním
obdobím, které bylo znovu obnoveno II. vatikánským koncilem,
neboť velikonoční týdny téměř
každý rok více či méně zasahují do měsíce května. Na základě
přání koncilu by měl být liturgický rok uspořádán tak, aby „byl zachován původní charakter doby“
(SC 107). Pro správnou obnovu
májových pobožností je tedy ne-

zbytné mít na paměti, že velikonoční doba je tou nejzákladnější
a nejpodstatnější. V případě, že
velikonoční doba ve větší či menší míře sahá do měsíce května,
typická mariánská úcta by měla
směřovat k tématu velikonočního
období.
(Kurt Küppers, Augsburg.
Marienlexikon, Vol 4, p. 244-246).
P. Mariusz Walczak,
novostrašecký farář

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

ZAHRADY

návrhy B realizace B údržba
www.ZAMARO.info
723 607 228, 608 027 435
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Slavnost Těla a Krve Páně - 3. června 2010
Kristus je mezi námi přítomen
mnoha způsoby. Nejen ve svátosti oltářní, ale i ve slovu evangelia,
v osobě kněze, který nám káže
Krista, a také ve společenství věřících. Svátek Božího Těla je oslavou
jedné přítomnosti eucharistického Těla a Krve Páně. A je i oslavou
naší. I my jsme Boží tělo, jsme
údy mystického těla Kristova. Stáváme se Tělem Kristovým, když
přijímáme svátost oltářní, když
nasloucháme Božímu slovu a žijeme podle hlasu evangelia. Když
se shromažďujeme a modlíme
ve jménu Pána Ježíše. Je to pravda tajemná, ale skutečná. Jsme
tělo Kristovo. Každou společně
slavenou mší svatou, každým gestem lásky se stáváme více tělem
Kristovým, lidem Božím. Nelze to
pochopit, ale lze to prožít, zažít, procítit.

Je třeba ovšem pomyslit i na závazek, který z toho plyne. Když
odcházíme ze mše svaté, může
opravdu Pán Ježíš o nás říct: toto
je mé tělo? Pán Ježíš chce v nás
mít své tělo.
Chce mít: svá ústa v našich ústech, aby skrze nás mohl mluvit.
Chce mít: své srdce v našem srdci,
aby skrze nás mohl milovat.
Chce mít: své ruce v našich rukou,
aby skrze nás mohl dál pomáhat
jiným.
Chce mít: své tělo v tvém těle,
aby v tobě pokračoval ve vykupování světa, kdykoliv v jeho duchu
snášíš nemoci, bolesti. Na toto
vše chceme myslet, až po chvíli
proměnění se zasvítí před námi ve zlaté monstranci bílé Tělo
Páně.
P. Mariusz Walczak,
novostrašecký farář

Povedený Den Země
v okolí Nového Strašecí
V sobotu 17. 4. 2010 jsme se sešli ráno v osm hodin před poštou v počtu kolem 60 dobrovolníků. Přišli
skauti, děti ze školy pod vedením
paní učitelky Bradnové a myslivci.
Skupina dětí ze školy pod vedením
paní učitelky Bradnové se vydala
ve dvou skupinkách ke Stochovské
kapličce. Skautský oddíl se rozdělil
na čtyři menší skupinky a šel smě-

rem přes Ladu, kolem Paraplíčka
a Rudskou. Nakonec jsme se sešli
u Podhůrky a opekli jsme si buřty.
V jednu jsme odešli od ohně a v půl
druhé jsme byli doma. Celkem
jsme sesbírali jeden a půl valníku
nepořádku a hlavně se nám povedlo počasí.
Za skautský oddíl Jakub Bechyně
(foto na obálce NM)

Den Země v Novém Strašecí
Členové sdružení Závislých se
v rámci Dne Země aktivně zúčastnili akce zaměřené na úklid okolí
našeho města. Ráno v sobotu
17. dubna se společně s novostrašeckým střediskem Junáka,
turistickým oddílem a mysliveckým spolkem sešli u pošty, aby
poté vyrazili každý jiným směrem
s jednoznačným cílem- posbírat
a uklidit co možná největší množství odpadu. Členové a sympatizanti ZNS vyrazili podél silnice
na Čelechovice a dále pak přes
pole do Konopasu ke kapličce,
kde na sběrače čekalo malé občerstvení (buřty, limonáda). Celkem členové ZNS nasbírali odpad,
který stačil k naplnění několika

desítek 110litrových pytlů, které byly zanechány podél silnice
a následně naloženy a odvezeny
na skládku městskými technickými službami. Kromě starých pneumatik, plastových obalů všeho
druhu bylo podél silnice, mimo
jiné možné nalézt spacák, několik párů zachovalých bot, desítky
lahví od všemožných lihovin, prkénko od WC… Životní prostředí
v našem městě a jeho okolí nám
není lhostejné, stejně tak jako by
nemělo být ani jeho občanům.
Pevně věříme, že naše iniciativa
a snaha udržet naše město čisté
nebyla zbytečná a do budoucna
se bude nadále rozvíjet.
Jiří Verner

porotám ve výběru vítěze té či oné
kategorie.
V jednotlivých kategoriích ustanovila porota 1. ročníku Senior
Superstar na základě bodového
ohodnocení tato pořadí:
Zpěv:
1. Zdeněk Král – Domov Smečno
2. Jiří Pelc – Domov Zavidov
3. Martin Procházka – Domov Zavidov
Skupinový zpěv:
1. Sbor Domova Smečno
2. Sbor Domova Kolešovice
3. Duo Báno – Domov Rakovník
Tanec:
1. Jiřina Bolinová - Domov Nové
Strašecí

2. František Heniš – Domov Zavidov
3. pan Sábl – Domov Nové Strašecí
Hra na hudební nástroj:
1. Jitka Vošická – Domov Nové Strašecí – klávesy
2. Leoš Smíšek - Domov Nové Strašecí – klávesy
3. Pavel Šoljak - Domov Nové Strašecí – okarína
Scénický projev
1. Duo pánové Smíšek a Šoljak Červená karkulka
další místa nebyla obsazena
Přednes textu , recitace
1. Danuška Vicherová – Domov Nové Strašecí
2. Skupina Klientů Smečno
›››

První ročník novostrašecké Senior Superstar
Ve středu 12. května 2010 se nesla
celým novostrašeckým domovem
seniorů soutěžní atmosféra.
Zdejší domov seniorů totiž zorganizoval pro klienty zařízení sociálních
služeb soutěž s názvem „ Senior Superstar“.
Inspirovali jsme se televizním fenoménem, který pobláznil část národa, kterého jsme se samozřejmě dotkli pouze
letmo. Myšlenky při přípravě této akce
se nesly především v duchu vzájemné
pospolitosti a poskytnutí zábavy pro
naše seniory, uvedla ředitelka novostrašeckého domova seniorů Miluše
Jůnová.
Účast v Senior Superstar přijali zástupci čtyř domovů v regionu – Do-

18

mov Pod Lipami Smečno s ředitelem Bc. P. Šálou, Domov Kolešovice
s ředitelem F. Erbou, Domov Na Zátiší Rakovník a Domov Domino Zavidov se svými zástupkyněmi paní
Slivoňovou a paní Gazůrovou a samozřejmě se aktivně účastnil i tým
hostitele, Domov seniorů Nové
Strašecí. Jako host byl na tuto akci
přizván ředitel Domova Zelená Lípa Hostivice, Ing. P. Tomšů.
Čtyřicet soutěžících tak poměřilo
své síly, podle zaměření, v šesti kategoriích – ve zpěvu jednotlivců,
zpěvu skupin, tanci, hře na hudební nástroj, scénickém projevu a recitaci. Všichni soutěžili se zapálem
a nasazením, což činilo trochu potíž
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3. Bohumil Hodan – Domov Nové
Strašecí
Dále bylo určeno absolutní pořadí:
1. Skupina klientů Smečno
2. Skupina klientů Kolešovice
3. Danuška Vicherová – Domov Nové Strašecí
Akce se uskutečnila díky grantu,
který poskytlo město Nové Strašecí.
Ceny pro vítěze věnovaly Královský pivovar Krušovice (Heineken),
2P servis, nakladatelství Gelton
a ﬁrma Nowaco.

Vyhlášením výsledků a předáním
cen, kterých se zhostila ředitelka domova Mgr. Miluše Jůnová společně se starostou města
Ing. Pavlem Vaicem, akce rozhodně
neskončila. Za hudebního klávesového doprovodu pana Petra Štáfka
se senioři bavili tancem a poslechem do pozdních odpoledních
hodin.
A na závěr vydařené akce vzkaz pro
pořadatele! Těšíme se na další ročník!!!
mč
(foto na obálce NM)

Občanského sdružení PŘÁTELÉ PECÍNOVA
Sponzor skoupil všechny sloupky
Mimořádně hladce a rychle proběhla první původně plánovaná
dražba, ze které měly být uhrazeny
kovové sloupky na oplocení budovaného hřiště. Manželé Polákovi
zaplatili celou sadu potřebných
sloupků dříve, než se dobrovolní
zájemci stačili zaregistrovat v Železářství Soukup.
Děkujeme.
Akce oplocení hřiště pokračuje
V Železářství Soukup nyní můžete
zakoupit část pletiva a zapsat se

do sešitu dárců. Cena za metr je
50 Kč. Každý uhrazený metr pletiva
je vítán.
Děkujeme našim stávajícím:
České lupkové závody, a. s., Zahradnictví Dušan Tomášek, rodina Dundrova, manželé Polákovi; i budoucím partnerům.
Více o nás, našich akcích a partnerech čtěte a prohlížejte ve fotogalerii na našich stránkách:
www.pecinov.cz.
Danuše Pokorná

Kopaná v Novém Strašecí = 90 let
V březnu to bylo přesně devadesát
let, kdy v r. 1920 Josef Kolský s bratry Oldou a Ferdou Mayovými založili v našem městě fotbalový klub.
Nejdříve to byl sportovní kroužek,
ale o pár týdnů později na ustavující schůzi v Hostinci U Kochmanů
společně odhlasovali název klubu
a stanovy, jež byly schváleny Okresní správou politickou ve Slaném.
Tak vznikl nový fotbalový oddíl
S. K. Viktorie Nové Strašecí. Rádi bychom vás seznámili se všemi obětavými a skromnými činovníky, kteří
se zasloužili o to, že tímto oddílem
prošli tisíce našich dětí a s hráči,
kteří naše malé město svými skvělými výkony proslavili. Dovolte nám
vážení čtenáři, abychom vás směli
provést celou historií klubu.
V českých zemích je první zmínka
o prvním sehraném fotbalovém
utkání již v r. 1882. Tento zápas
uspořádal německý studentský
spolek Lesehalle v Praze. V jeho seNovostrašecký měsíčník / červen 2010

znamu jmen můžeme číst několik
anglických jmen a proto se můžeme domnívat, že zřejmě i u nás

k průkopníkům této hry patřili angličtí studenti a zástupci ostrovních
ﬁrem. Po roce 1884 se kopaná za-

číná šířit i mimo Prahu, a tak v roce
1905 napočítáme v českých zemích
více jak sto fotbalových klubů. V ro-

Městská sportovní zařízení v červnu
5. 6.

Hraní kuliček

před halou Bios

10.00 hod.

12. 6.

Turnaj v petanque – Memoriál Jiřího Šlajchrta

hřiště před halou Bios

11.00 hod.

19. 6.

Lóra dvojic

restaurace v hale Bios

11.00 hod.
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ce 1901 se zrodil Český svaz fotbalový /ČSF/ a tento rok je pokládán
za počátek organizovaného fotbalového dění na našem území.
Vývoj této nové hry zbrzdily tragické
události v letech 1914 - 18. Naopak
vznik samostatného státu Čechů
a Slováků nastartoval mezi lidmi
aktivitu a nadšení i na poli sportovním. Karel Stříbrský v historickém
almanachu vydanému k výročí
10 let fotbalové Viktorie Nové Strašecí v r. 1930 uvádí. Doba poválečná přinesla k nám do našeho města
mnoho nového, co v něm dřív nebylo,
a jednou takovou novinkou bylo založení sportovního klubu.
Prvním předsedou nově vzniklého
fotbalového klubu se stal Josef Kolský. Klub vedl společně s F. Lvem,
J. Kuchyňkou a nově zvoleným
dvanáctičlenným výborem. Začátky nebyly lehké. První utkání bylo
sehráno v Libeni a dnešní fanoušek
by asi zíral. Hrálo se v oděvech, které si hráči přinesli z domova, a míč,
jak se dozvídáme, byl „antikvariátní“,
a stál 70 Kč. Během tohoto historického utkání došlo i ke kuriózní
situaci, když zápas přerušil hajný Vaněček, protože hráči si hřiště udělali z louky p. Knížete. Když hajný
odešel a byl z dohledu, v zápase se
pokračovalo k všeobecnému zájmu
přihlížejících.

Toto prvním utkání přilákalo další
zájemce. Začaly se vybírat příspěvky
a díky nim a půjčce 330 Kč od Václava
Hluchého, mohl si nově vzniklý oddíl
pronajmout hřiště a zakoupit výstroj
a míč. Široká veřejnost ve městě nebyla této „novotě“ příliš nakloněna
a nazývala nově vzniklý sport neužitečnou klukovinou. Předseda Kolský
správně usoudil, že do klubu je třeba
dostat starší členy, aby podobné názory ustaly. Vzdal se předsednictví,
svolal valnou hromadu a ta za nového předsedu zvolila Jaroslava Maye.
Tento krok a následné přijetí starších
občanů za členy přinesl zklidnění
a rychlejší tempo rozvoje klubu. Přicházejí bratři Kurzveilové, bratři Posířilové, Blecha, Andrášek a Eda Kordík aj.
První utkání v 1920 sehrála Viktorie s mužstvem Tuchlovic a téhož
roku ještě se Spartou Lužná, Spartou Rakovník a Slavojem Kladno.
V roce 1921 přestěhoval oddíl svou
klubovnu z Hostince U Kochmanů
do Sokolovny, kde se každou neděli
společně scházeli. Tento rok byl pro
Viktorku úspěšný, neboť se zvýšila
členská základna a byl přibrán další
sport pod křídla Viktorky - ženská
házená. O vedení tohoto „odboru“ se postarali Žovča Posířilová,
B. Kolská, T. Regálová a M. Osvaldová. Klub se dále rozvíjel i díky půjčce
od okresní záložny. Byla schválena

klubová barva modrobílá a zakoupeny nové dresy a dokonce složena
klubová hymna. Novému předsedovi oddílu Vojtěchovi Burgerovi se
podařilo zakoupit pozemek na nové
hřiště blíže k městu a dokonce ho
nechat oplotit.
Ze starých archivů se dozvídáme od Jaroslava Kurzveileho, že
první zápas s SK Rakovník dopadl
pro novostrašecké krutou porážkou
5:0. Avšak jak se zvětšovala členská
základna, přicházela i první vítězství. V roce 1921 Nad Slovanem
Unhošť 6:1 a Slavojem Kladno 2:0.
V té době měla Viktorie tři mužstva
a k tomu mužstvo starých pánů. Ředitel škol měšťanských František Tůma se v almanachu zmiňuje o tom,
že pozoruje děti, jak od nejútlejšího
věku vášnivě holdují sportu. V době
školní je pak zajímá více než učení.
Avšak není-li sport na překážku školní výchovy, není potřeba proti němu
cokoli namítat. Ze všech sportů je žákům nejmilejší kopaná.
Z roku 1930 víme, že fotbalový klub
podporovali mnozí živnostníci jako byl cukrář Jan Červený, truhlář
František Baroch, tesař Václav Veselý, zelinář Josef Kohos, zámečník
František Průša ale i četnický strážmistr František Švába, ředitel okresní záložny Václav Nežerný, revident
buštěhradské železnice Bohumil

Bureš, nebo i tajemník městského úřadu Vojtěch Burger. Ze jmen
členské základny připomeňme jen
některá, určitě vám budou někoho
připomínat. Dundr, Hubatý, Jelínek,
Erba, Koula, Králíček, Kleindienst,
Kuchyňka, Libovický, Kinkal, Linke,
Němeček, Pelc, Pergler, Prošek, Prokop, Šebek, Veselý, Videman, Vyskočil, Zach, Zelenka, Žák aj.
Roku 1922 se Viktorie přihlásila
do mistrovství /dobový název/.
V r. 1923 byla zařazena do III. třídy
Středočeské fotbalové župy v okr.
Kladno a hrála jí až do r. 1926. Nato
klub sestoupil do IV. třídy, kterou hrála do roku 1929. V r. 1930 opět Viktorie postoupila do III. třídy a ihned
postoupila v r. 1931 do II. třídy.
Na dobové fotograﬁi z roku 1933,
kterou máme v našem archivu, máme identiﬁkována jména 23 členů
tehdejšího výboru oddílu kopané:
Dundr K., Mikeš, Kolský Fr., Studnička,
Kohos K., Šebek E., Hatina, Hubatý, Bílek O., Schmidt, Kolský J., Krim, Kohos,
Filip V., Kordík, Loos, Veselý St., Wideman Jar., Kubánek, Posílil, Králíček /
předseda odd./, Vyskočil, Felbab.

trojice Průša – Ryss – Lev soupeře ve třetině a tlak vyústil ve čtvrtou branku, kterou dal posledně
jmenovaný. Laxní přístup Nového
Strašecí, které jako by si myslelo,
že je rozhodnuto, umožnil dostat
se Ďáblům zpět do zápasu. Osamocený Bureš dorážel do prázdné

branky, tři minuty před koncem
treﬁl šibenici Košely a domácí se
báli o výsledek. V závěrečném tlaku se Pražané do výrazné šance
nedostali, na druhé straně tak utekl Lev a pečetil účet zápasu na konečných 5:3 pro domácí. Zaplněná
Kocourek Aréna, do které přišlo

Vážení čtenáři, zajímají-li vás další
historické výsledky a osudy našeho
fotbalového oddílu, najdete je v následujících číslech měsíčníku.
Kozel Vladimír

Favorit zvládl jenom jeden zápas
NOVÉ STRAŠECÍ – Semifinálová série se za stavu 1:1 stěhuje
do Prahy. Nové Strašecí vyhrálo
první zápas nad pražskými Ďably 5:3, ve druhém nedokázalo
vstřelit branku a pátý tým po základní části vyhrál 2:0. I druhá
série mezi Heřmanovým Městcem a Jindřichovým Hradcem je
vyrovnaná.
Historie se neopakovala. V minulé
sezoně si Nové Strašecí ve čtvrtﬁnále poradilo s Ďábly ve třech zápasech. Letos se budou hrát v semiﬁnále minimálně čtyři duely. Vítěz
základní části v obou zápasech
prohrával. První duel ještě dokázal otočit, v tom druhém se mu to
nepovedlo a navíc poprvé během
tříletého působení v druhé nejvyšší
soutěži nevstřelil na domácím hřišti
branku.
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Jakoby výsledky jednotlivých utkání neodpovídaly obrazu hry. V opatrném úvodu prvního zápasu se
ujala až střela Kočky z nenápadné
šance. Hosté se soustředili na bránění a domácí nemohli najít recept
na překonání Žežulíka. Navíc Ďáblové umožnili jen jednou svému
soupeři zahrát si přesilovou hru.
Naopak domácí putovali na trestnou lavici pětkrát. I když nebylo
Nové Strašecí ve druhé patnáctiminutovce výrazně lepší, vyrovnalo.
Přistrčení od Lva přetavil v branku
přízemní střelou Průša. Rozhodnutí
přinesl začátek třetí části hry. V ní se
treﬁli domácí třikrát za šest minut.
Po 27 sekundách třetí třetiny napřáhl na červené Hořava a dostal
Bubáky do vedení. O tři minuty
později si udělal v útočném pásmu místo Wittmayer a bylo to
o dvě branky. Chvíli poté zamkla

Karel Průša touto ranou Tomáše nepřekonal.

›››
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Radost Bubáků z výhry po nájezdech a vyrovnání série

›››

více než 200 diváků, mohla slavit
vedení domácího týmu v sérii.
HBC Nové Strašecí – SK Ďáblové
Praha 5:3 (0:1, 1:0, 4:2)
Branky: 37. a 45. Lev (na první Ryss
a Průša), 28. Průša (Lev), 3. Hořava
(Lev), 34. Wittmayer (Němec, Čížek)
– 8. Kočka (Jelínek), 40. Bureš (Kočka, Vrábel), 43. Košely (Jelínek)
Vyloučení: 5:1, bez využití
Střely na branku: 26:27
Diváci: 232
Neděle přinesla opět opatrný úvod,
o kterém svědčí i poměr střel v první třetině – 3:7. Ani v té druhé se
diváci střeleckých hodů nedočkali.
Viděli jedinou branku v síti Šnobla.
Průša chyboval při rozehrání přesilové hry a Jelínek v oslabení otevřel
skóre. V tu dobu svítil na ukazateli
čas 20:53. Od poloviny utkání stáhlo Nové Strašecí hru na dva útoky,
což přineslo obrovský tlak. Domácí
ale nebyli schopni skórovat. Ne ani
tolik kvůli kvalitám Tomáše v brance Ďáblů, ale spíše vinou své nemohoucnosti.
Kocourek Aréna slavila gól domácích ve třetí třetině. Průša treﬁl
Tomáše do plastového chrániče
pod maskou, rozhodčí tuto střelu
posoudili jako zásah do masky, přerušili a Ryssova dorážka do prázdné
branky tak neplatila. Domácí měli
i další šance, Sýkorovi přeskočil míček v poslední chvíli, Němec pálil
zblízka nad a neujaly se ani dorážky
důrazného Průši.
V závěrečných minutách tlak vrcholil a Kocourek spolu s třístovkou
diváků byl ve varu. Fanoušci opět
Novostrašecký měsíčník / červen 2010

potvrdili, že jsou nejlepší v republice a svůj tým neúnavně povzbuzovali. Vyrovnání bylo na spadnutí.
Domácí se ale nedočkali, naopak
při power play pojistil výhru pražského týmu Štěpánik. Ďáblové jsou
tak první týmem, který dokázal
v této sezoně 1. ČNHbL ve Strašecí
zvítězit.

• Extra hodiny pro ty, jež mají kila navíc
• Cvičení speciálně pro seniory za poloviční cenu
• letní prázdninová akce K2 za 1 + 1
• žáci ZŠ a studenti SŠ - přijďte 2 za 1 cenu
• letní permanentka na 1 měsíc 4 + 2 zdarma

HBC Nové Strašecí – SK Ďáblové
Praha 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Branky: 21. Jelínek (Štěpánik),
45. Štěpánik (Klepetko)
Vyloučení: 3:3, bez využití, v oslabení: 0:1
Střely na branku. 28:22
Diváci: 292
Sestava NS: Šnobl – Porcal, Kuna,
Douša, Husák, Wittmayer, Surák,
Hořava, Beznoska – Němec, Čížek,
Horáček – Průša, Lev, Daenemark –
Sýkora, Ryss, Černý.
Trenér: Veselý
Série se tak stěhuje za vyrovnaného
stavu do Prahy. Ďáblové zaskočili
favorita svojí agresivní hrou, která
je diametrálně odlišná od té, jakou
předváděla ve čtvrtﬁnále pasivní
Třemošná. Druhá semiﬁnálová série
také nabídne tuhý boj. První zápas
vyhrál Jindřichův Hradec v Heřmanově Městci díky brance v poslední
minutě 4:3. Druhý den se ale z výhry
radovali domácí a stav série vyrovnali. Nové Strašecí by rádo vrátilo
Ježkům loňské vyřazení v semiﬁnále.
Potenciální příležitost k tomu ale bude mít až ve ﬁnále, do kterého vede
ještě dlouhá cesta…
Fery
Foto Lucie Syrovátková

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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O finalistovi rozhodne pátý zápas na Kocourku
PRAHA – Dva zápasy na pražské
Palmovce o postupujícím nerozhodly. Ďáblové třetí duel otočili ve svůj prospěch a v neděli
mohli slavit postup. Byli k němu
blízko, ale Nové Strašecí hrozbu
vyřazení po infarktovém závěru odvrátilo a nakonec srovnalo stav série na 2:2, díky výhře
po samostatných nájezdech.
I druhá série mezi Heřmanovým
Městcem a Jindřichovým Hradcem je vyrovnaná.
Za stavu 1:1 se semiﬁnálová série
stěhovala do Prahy. Bubáci, vedeni
koučem Veselým a jeho asistenty,
zraněnými Horáčkem a Ryssem,
byli od úvodu třetího zápasu aktivnější a měli zápas ve svých rukou.
Ďábly zatlačili do defenzívy, odměna v podobě první branky přišla
ale až ve 12. minutě. Wittmayer
využil nahrávku Sýkory a ukončil
neprůstřelnost domácího Tomáše
ve vyřazovacích bojích. I nadále byli
hosté tím týmem, který diktoval
tempo hry. Nedařilo se mu ale využít šance. Sýkora v samostatném

úniku nezakončil tak, jak chtěl. Poté
pálil nad. V dobré příležitosti se ocitl i Němec, ale treﬁl jen konstrukci
branky. I když favorit stále tlačil,
jeho převaha byla spíše územní
a domácím se dařilo držet Bubáky
na dostatečný odstup od Tomášovy branky.
Zlom v zápase přišel v úvodu třetí
třetiny. Sýkora ztratil na polovině
hřiště míček a z následného brejku
domácí vyrovnali. Jelínek si počkal
na míček odražený od zadního
mantinelu, otřel ho o Šnoblův beton a bylo to 1:1. Obraz hry se tímto
gólem naprosto změnil. Zaskočené Strašecí polevilo a nedokázalo
navázat na svůj výkon z předešlých dvou třetin. Přišel tak další
trest. O pět minut později propadl
na půlce Hořava a byl to opět Jelínek, kdo překonal Šnobla. Tentokrát kličkou do bekhendu.
Novostrašeckým se ale stále nedařilo nakopnout motory na sto procent. V závěru sice odvolalo brankáře. Ani to ale nepomohlo a pražský
tým slavil vedení v sérii. I ve třetím
zápase se tak potvrdilo pravidlo té-

Ani tato šance ve druhém zápase brankou neskončila.

Radost druhého útoku po vyrovnávací brance Průši (druhý zprava) v prvním
zápase
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to semiﬁnálové série – tedy to, že
se z vítězství raduje tým, který nebyl lepší.
SK Ďáblové Praha – HBC Nové
Strašecí 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)
Branky: 32. a 37. Jelínek (na první
Košely, na druhou Tomeček a Šimon) – 12. Wittmayer (Sýkora, Černý).
Vyloučení: 7:6, bez využití
Střely na branku: 27:26
Diváci: 100
Stav série: 2:1
Čtvrtý zápas, který mohli Ďáblové
proměnit ve svůj historicky první
postup do ﬁnále národní ligy, začal
pro pražský tým dobře. Na trestnou
lavici putoval Průša a Bureš otevřel
dorážkou skóre. Pro hosty to nebylo
zdaleka poslední oslabení v první
třetině – natož pak v celém zápase.
Do konce první patnáctiminutovky putovali na trestnou lavici další
tři hráči Bubáků. Ti si naopak proti
čtyřce soupeře nezahráli v úvodní
patnáctiminutovce ani jednou. I tak
ale byli hosté aktivní, o čemž svědčí
i poměr střel 12:17.
Ve druhé části pokračovala série
vyloučení, tentokrát na obou stranách. Prostřední třetina, ve které
se hrálo spíše ve čtyřech a někdy
i ve třech, vyzněla ve prospěch
Bubáků. Parta z Kocourku vstřelila dvě branky. O obě se postaral
Lukáš Lev. Nejprve dorazil střelu
Wittmayera a o 5 minut později
využil brejku. Při přečíslení si vyměnil míček s Gengelem, který novostrašecké posílil pro důležitý zápas, a zakončil do prázdné branky.
V závěru třetiny pak neudržel nervy na uzdě domácí Košely. Neustál
zákrok Porcala a poté ho na zemi
kopl kolenem do hlavy, za což
nemohl následovat jiný trest než
trest ve hře. Pětiminutovou přesilovku posílenou ještě vyloučením
domácího Kočky, využili hosté
ke zvýšení náskoku. V dlouhé přesilovce se ale treﬁli jen jednou.
Po brance Němce, který tečoval
ránu Průši, svítilo na ukazateli 1:3
ve druhé minutě třetí třetiny.
V polovině třetí části hry ale přišel
šok. Nejprve putoval na trestnou
lavici Porcal a domácí zásluhou
tečujícího Pavlíčka snížili. Závěr
40. minuty si aktéři zápasu budou

dlouho pamatovat. Po dvou minutách od snížení přišlo vyrovnání
z hole Vrábela. O 8 sekund (!) později už domácí vedli. Pavlíček se
protáhl mezi obránci a treﬁl přesně šibenici. Vítěz základní části byl
5 minut od vyřazení a jeho fanoušci, kterých přijela padesátka, stále
neúnavně povzbuzovali. V závěru
se o slovo přihlásil Sýkora. V přesilové hře si počkal na přistrčení Suráka a od červené propálil Tomáše
mezi betony. Čas 41:51 – vyrovnáno. Hned po vhazování mohl skóre otočit Wittmayer, ale pálil vedle.
Dvě minuty před koncem přišlo
novostrašecké vyloučení. Za útočný faul putoval na trestnou lavici
Průša a Ďáblové mohli rozhodnout.
Jejich početní výhodu ještě zvýraznil faulem Porcal. Ani dvojnásobnou přesilovku ale pražský tým
k postupu nevyužil. V nastavení dostali výhodu přesilové hry i hosté.
Nevyužili ji.
Daleko větší výhodu ale měli v polovině prodloužení. Domácí Šimon
úmyslně posunul branku a rozhodčí nařídili trestné střílení. Gengel
svojí bekhendovou kličku nedotáhl
do konce a připravil divákům ještě
několik minut nervů navíc.
Branka v nastavení nepadla. Gengel měl možnost spravit reparát
hned v první sérii nájezdů – nedal.
Na druhé straně se naopak kličkou
prezentoval Bureš a přiblížil svůj
tým k postupu. Trenérské trio hostí ale na dovednostní soutěže vybralo správné hráče. Sýkora v další
sérii vyrovnal. Dalšího střelce Ďáblů
Šnobl vychytal. Průša poté Tomáše
nepřekonal, Šnobl na druhé straně znovu neinkasoval. Rozhodující
branku celého zápasu dal Lev, který
tak uzavřel svůj hattrick. Šnoblova
svatyně zůstala i po dalším nájezdu
nepokořená a deﬁnitivní pojistku
dal výhře hostů mazácky provedeným nájezdem Surák.
SK Ďáblové Praha – HBC Nové
Strašecí 4:5 po samostatných nájezdech (1:0, 0:2, 3:0 – 0:1)
Branky: 38. a 40. Pavlíček (na první Šimon, na druhou Klepetko),
4. Bureš (Vrábel), 40. Vrábel (Kočka) – 21., 27. A rozhodující nájezd
Lev (na první Wittmayer, na druhou
Gengel), 32. Němec (Průša), 42. Sýkora (Surák).
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Vyloučení: 8:11, navíc Košely trest
ve hře – Wittmayer 10 minut,
vužití: 2:2
Střely na branku: 46:51
Diváci: 100
Stav série: 2:2
Sestava NS: Šnobl – Porcal, Kuna,
Douša, Malý, Husák, Hořava, Surák
– Němec, Wittmayer, Čížek – Lev,
Průša, Daenemark – Černý, Sýkora,
Gengel.
Trenér: Veselý, asistenti: Horáček,
Ryss.
Po výhře 5:4 po samostatných nájezdech se tak série za stavu 2:2 stěhuje
do Nového Strašecí. Ve stejné situaci
byli Bubáci i v minulé sezoně. V pátém semiﬁnálovém zápase na svém

hřišti ale tehdy podlehli Heřmanovu
Městci a skončili před branami ﬁnále.
Vítěz základní části tak vstoupí do pátého zápasu s jasným cílem, tedy neopakovat loňský scénář a po dvou letech znovu postoupit do ﬁnále druhé
nejvyšší soutěže v republice. V něm
by mohlo dokonale oplatit loňské
vyřazení Ježkům z východu Čech. Ti
budou o účast ve ﬁnálových duelech
bojovat také v pátém zápase a také
na domácím hřišti.
Stejně jako Nové Strašecí byli i Ježci zápas od vyřazení. V Jindřichově
Hradci prohráli třetí utkání. Vyřazení
ale následující den odvrátili a série
se stěhuje zpět na jejich hřiště.
Fery
Foto Lucie Syrovátková

Oslavy výročí 90 let kopané
v Novém Strašecí
Fotbalový výbor oddílu kopané,
spolu s vedením města Nového
Strašecí a Středočeským krajským
úřadem připravil oslavy výročí
90 let trvání fotbalového klubu.
Budou se konat na fotbalovém
stadionu v sobotu 26. 6. 2010, tedy
týden po skončení mistrovských
soutěží.
Ve 14.30 hod. nastoupí naše stará
garda pod taktovkou naší legendy
Miloslava Mrázka proti internacionálům Dukly Praha (Ivo Viktor, Macela, Gajdůšek, Vízek a spol.)
V 17.00 přivítáme na našem hřišti
A tým Dukly Praha (2. liga) proti našemu A mužstvu, které v současné

Minitenis
Na tenisových dvorcích po dlouhých letech začala hrát soutěžní
utkání opět mládež, a to úplně ty
nejmenší děti do sedmi let - minitenis. Do soutěže se přihlásilo
16 týmů ze Středočeského kraje.
Byli jsme zařazeni do skupiny ,,A”,
kde vedle našeho družstva TJ Sokol
Nové Strašecí je družstvo TK Lány,
Sport Eden Beroun a Lokomotiva
Beroun. Naše družstvo je složeno ze
šesti hráčů: Jindáček Jiří, Brezík Filip,
Nechyba David, Šípošová Adéla,
Skořepová Adéla a Filip Kovalski.
První zápas jsme sehráli na našich
dvorcích 16. 5. a našimi soupeři byli
tenisté ze Spotr Eden Berouna. Bohužel za naše družstvo nemohl nastoupit druhý nejlepší hráč našeho
týmu Filípek Brezík, který večer před
utkáním onemocněl zánětem středního ucha. To také ovlivnilo výsledek

utkání, které jsme prohráli 7:2. Oporou našeho týmu byl Jiří Jindáček,
který dvakrát vyhrál a jednou těsně
prohrál na tři sety a to ve třetím setu
nejtěsnějším rozdílem o jeden míč.
Dále za naše družstvo nastoupili
Davídek Nechyba a Adélka Šípošová, bohužel ale ani jeden z nich nevyhrál ani jedno utkání. Musím ale
ocenit velikou bojovnost a nasazení
našich malých tenistů. Jelikož všichni naši minitenisté hráli svůj první
mistrovský zápas, byla na nich vidět
i trocha nervozity, ale s dalšími zapasy se to bude určitě zlepšovat. Každý soutěžní zápas, který odehrají, je
neocenitelnou zkušeností pro jejich
další tenisový růst.
Další zapas jsme hráli na dvorcích Lokomotivy Beroun v neděli
30. 5. od 14 hodin.
Ivan Gengel, vedoucí MSZ

době bojuje o záchranu v krajském
přeboru.
V proluce mezi zápasy nastoupí
naši nejmladší - přípravka pod vedením nestora našich trenérů Jiřího
Duchoně st.
V areálu stadionu budou probíhat soutěže pro děti a večer je
naplánován s klidným posezením
a hudbou u grilovaných specialit,
kde bychom rádi přivítali co největší počet našich bývalých hráčů
a funkcionářů všech generací.
Na hřišti se objeví spousta známých
osobností včetně zástupců vedení
našeho města.
Výbor oddílu kopané

Je konec. Nové Strašecí vypadlo v semifinále
NOVÉ STRAŠECÍ - Vítěz základní
části končí. Nové Strašecí po roce opět nezvládlo pátý semifinálový zápas na domácím hřišti
a po prohře 3:4 po samostatných
nájezdech s pražskými Ďábly mu
sezona končí.
Svižný úvod branku domácího
týmu nepřinesl. Naopak chyboval Douša a hosté se v 8. minutě
dostali do vedení. O tři minuty
později už to bylo 0:2, když Bureš
využil přesilovku. Tlak domácích
sílil, ale branku nepřinesl. Ve druhé třetině si smolný moment vybrala domácí dvojice Šnobl - Ryss.
Druhému jmenovanému se míNovostrašecký měsíčník / červen 2010

ček po nahození od modré otřel
o kopny a k překvapení všech Šnobl potřetí inkasoval. Gól naděje
dal sekundu před koncem druhé
třetiny důrazný Wittmayer. Hned
v úvodu třetího dějství pak Průša
přiblížil favorita na dostřel jediného gólu. Obrovský tlak pak vyústil
ve vyrovnání. Kocourek Aréna,
do které zavítalo 400 diváků, potřetí vybouchla radostí 22 sekund
před koncem. Treﬁl se Gengel
a šlo se do prodloužení. I v něm
měli domácí velký tlak, ale branku
nedali. V nájezdech pak rozhodl
o premiérovém postupu Ďáblů
do ﬁnále Bureš. Domácí hráči se
neprosadili. Novému Strašecí tak

patří znovu po roce třetí místo. Pohár za výhru v základní částí je tak
velmi chabou náplastí.
HBC Nové Strašecí - SK Ďáblové
Praha 3:4 po sam. náj. (0:2, 1:1, 2:0 0:0) branky: 30. Wittmayer, 33. Průša
(Sýkora, Wittmayer), 45. Gengel 11. a rozhodující nájezd Bureš,
8. Lehner, 19. Štěpánik vyloučení:
9:10, navíc Tichý 10 minut, využití:
1:1 střely na branky: 35:28 diváci:
400 Sestava NS: Šnobl - Kuna, Porcal, Douša, Malý, Horáček, Surák
- Němec, Wittmayer, Čížek - Lev,
Daenemark, Průša - Sýkora, Ryss,
Wittmayer. Trenér: Veselý
Fery
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PRVOREPUBLIKOVÉ DĚNÍ V NOVÉM STRAŠECÍ 1918 – 1938
19. Závěrečné ohlédnutí za děním v Novém Strašecí v prvorepublikovém období
V posledním článku ze série prvorepublikového dění v Novém Strašecí
se ohlédneme, shrneme a připomeneme, jak život ve městě plynul, a co
jej ovlivňovalo.
Chceme-li hodnotit všechny skutečnosti uvedené v předchozích článcích, tak je více než zřejmé, že události, které se odehrávaly v Novém
Strašecí v období první republiky,
neměly takový význam, aby mohly
samy o sobě ovlivnit běh celorepublikových dějin. Naopak je možné
sledovat, že vývoj v Novém Strašecí
do značné míry kopíroval politické
a hospodářské dění v nově vzniklé
Československé republice.
První světová válka změnila dosavadní smýšlení lidí a to nejen proto,
že se jednalo o dosud nejničivější
válku v dějinách lidstva, do které byla zatažena většina světa ale i proto,
že tak významně postihla i lidi žijící
mimo frontu. Pochopitelně ani město Nové Strašecí nebylo tohoto utrpení ušetřeno. I zde došlo k neuvěři-

telnému nárůstu cen zboží, rozšíření
nemocí, docházelo k rabování, úmrtí blízkých, vzrůstu počtu sirotků a to
je jen malý výčet problémů, které
město provázely. A přeci tato ničivá
válka přinesla v samotném závěru
změnu do života občanů Nového
Strašecí. Touto změnou byl rozpad
Rakouska-Uherska a vznik samostatné Československé republiky. Občané Nového Strašecí zprávu o vzniku
ČSR přijímali plni radosti a očekávání, jak se změní jejich životy v novém
státě. Radost byla trochu zkalena
vzpomínkou na prožité utrpení, které předcházelo vzniku samostatné
republiky. Několik rodin postrádalo
svého blízkého, který položil život
ve válce. Místní občané si skutků
legionářů vážili a jejich památku důstojně uctili pamětní deskou, která
byla v roce 1930 umístěna v průčelí
radnice. Ze sedmdesáti pěti padlých
legionářů na Novostrašecku byli čtyři muži místními občany.
Ve dvacátých letech prožívalo No-

vé Strašecí slibný rozvoj především
ve stavební oblasti. Ve městě byl
zaveden elektrický proud, probíhalo
pozvolné budování kanalizace a patrné byly i snahy o zavedení vodovodu. Obecní zastupitelstvo udělilo
povolení mnohým občanům, aby
realizovali stavbu nových domů,
hospodářských staveb nebo alespoň přestavěli starší stavení. Někteří
občané přímo v domě provozovali
své živnosti. Ovšem přímo ve městě
se nenacházel žádný velký podnik,
který by mohl po celý rok zaměstnávat větší množství místních občanů, proto byli Novostrašečtí odkázáni na soukromé hospodaření.
Významné bylo zaměstnání mužů
v nedalekém dole, značné množství
místních pracovalo v zemědělství,
ale ve městě bylo ve sledovaném
období v provozu také množství řemesel a živností.
Velice pestrý byl i kulturní život
ve městě, svou činnost zde rozvíjelo nemalé množství spolků. Mezi

významné aktivity patřilo počínání
TJ Sokol, která nechala v tomto období postavit novou tělocvičnu, kde
podporovala sportovní činnost mládeže. Součástí zbudované tělocvičny bylo i kino a sál s jevištěm, kde
Sokol pořádal nepřeberné množství
kulturních akcí jako byly plesy, zábavy či divadelní představení. Druhou
budovou se sálem byla Orlovna,
kterou si nechal vystavět spolek
Československý Orel. Další sály, které spolky využívaly byly přičleněny
k některým místním restauracím
a hostincům. Stejně jako TJ Sokol byla v prvorepublikovém období rozsáhlá činnost sboru dobrovolných
hasičů, který též pořádal pro své
členy pestré kulturní vyžití, například
po skončení veřejného cvičení v roce 1923 následovala taneční zábava
v hostinci Roberta Brejchy. Významným hasičským činitelem byl Karel
Ferdinand Topinka, který se později
stal starostou města. Spolky odebíraly i množství časopisů a pořádaly

Zveme Vás na netradiční prezentaci výrobce

SHOW
Přijďte ochutnat dobroty z grilu, víceúčelové
pánve, chléb z domácí pekárny, osvěžíte
se džusy z odšťavňovače a ochutnáte
výborné espresso.
Na celý sortiment ETA SLEVA 10 %,
ostatní vybrané výrobky s výraznou slevou

AKČNÍ CENY
Pouze ve čtvrtek 17. 6. 2010!
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různé zábavy jako mikulášskou nebo posvícenskou, jindy organizovaly
plesy. Pro občany Nového Strašecí
město zřídilo v roce 1923 veřejnou
knihovnu, k jejímu otevření nemalou měrou přispěl Čtenářský spolek,
který městu poskytl svou knihovnu.
Knihovna se během sledovaného
období za podpory města úspěšně rozvíjela, vzrostl počet svazků
a úspěšný vývoj vyvrcholil v roce
1930, kdy došlo k otevření veřejné čítárny. Působily zde i různé osvětové
spolky jako Fond na podporu vdov
a sirotků nebo Okresní osvětový
sbor, který podporoval kulturní akce,
pořádal výstavy nejen ve městě, ale
i zájezdy na výstavy vzdálenější.
Spolky se nezabývaly pouze činností, která vycházela z jejich názvu,
ale podílely se i na ostatním veřejném životě. Spolupracovaly při organizaci významnějších oslav jako
bylo výročí vzniku Československé
republiky, vánoční oslavy či výročí
Jana Husa. Do přípravy oslav takového charakteru se zapojovaly i místní
školy a jejich pedagogický sbor. Tuto
spolupráci lze vysvětlit tím, že místní
učitelé bývali často i významnými
členy spolků. Avšak třídní učitele se
v období první republiky ve škole
značně střídali, jen někteří působili
v místním školství po řadu let. Měnil
se i počet žáků v průběhu sledovaného období. Vyšší počet žáků zaznamenaly školy hned na počátku
první republiky, kdy do škol nastoupily silnější předválečné ročníky, pak
následoval mírný útlum až do roku 1927, kdy došlo k opětovnému
nárůstu počtu žáků. Druhý pokles
související s otevřením nových škol
v okolních obcích nastal v roce
1934. V průběhu školní docházky
někdy docházelo ke zřízení dvou
tříd v témže ročníku pro vysoký počet školáků a jindy musela být výuka
dvou tříd spojena v důsledku onemocnění vyučujícího. Pedagogický
sbor pro žactvo připravoval velice
pestrý školní rok. Žáci s vyučujícími
secvičovali divadelní představení,
podnikali výlety do okolí nebo zpravidla jednou ročně do vzdálenějších koutů republiky. Pedagogové
neopomněli seznamovat žáky s významnými osobnostmi dějin a připravovat pro ně přednášky. O správě a ﬁnančních záležitostech školy
rozhodovala místní školní rada.
Do kulturního života zasahovaly
i politické strany, v Novém Strašecí je
Novostrašecký měsíčník / červen 2010

nejpatrnější vystupování národních
socialistů, kteří po většinu období
byli nejsilnější stranou ve městě. Vyhráli všechny prvorepublikové volby
do obecního zastupitelstva, kromě
voleb v roce 1919, kdy národně socialistická strana skončila druhá za sociální demokracií. Prvním starostou
města byl zvolen Josef Vyskočil,
který funkci vykonával až do roku
1928, kdy jej nahradil Eduard Rosývač, se kterým si bývalý starosta vyměnil místo v městské radě. V roce
1932 byl starostou zvolen František
Kýhos, který ovšem své funkční
období nedokončil, neboť obecní
zastupitelstvo bylo v prosinci 1933
rozpuštěno a do města byl jmenován vládní komisař Karel Ferdinand
Topinka, který zůstal v čele města
i po volbách v roce 1934 a vedl jej až
do konce první republiky.
Významně do vcelku úspěšného
rozvoje města zasáhla ve třicátých
letech hospodářská krize. V jejímž
důsledku došlo k utlumení stavební činnosti jak ze strany jednotlivců,
tak i města, které se zaměřovalo
na realizování nouzových prací, které měly pomoci nezaměstnaným
v tomto nelehkém období. V rámci
nouzových prací byla zbudována
například kanalizace pod Fortnou
nebo upraveny cesta k Rudě a Pecínovu. Nezaměstnanost postihovala
převážně dělníky. Občany pracující
v zemědělství hospodářská krize
tak drasticky nezasáhla. Ovšem
na druhou stranu poklesly ceny
zemědělských produktů a snížila
se koupěschopnost obyvatelstva,
což se promítlo i do útlumu většiny živností a řemesel. Po překonání
nejvýraznějších důsledků krize se
do popředí dostávala otázka zajištění hranic republiky před možným vpádem z Německa. Mnohá
opatření československé vlády se
promítla i do života obyvatel Nového Strašecí. Zejména se jednalo
a organizování kurzů protiletecké
obrany, byla zřízena jednotka civilní protiletecké obrany a ve školním
vyučování byla zavedena branná
výchova. Po vyhlášení mobilizace
byli zdejší muži odhodláni hájit hranice státu, pokojně a organizovaně
se připravovali a přesunuli, kam jim
bylo určeno. Po přijetí Mnichovské
dohody zavládlo ve městě obrovské zklamání a zároveň obava z budoucnosti.
Mgr. Eva Papežová

Koncert, který pohladil
Jaro je v plném proudu. Slunečné
dny nás probudily ze zimního spánku a kulturní život v Novém Strašecí
prozářil JARNÍ KONCERT.
Byla to opravdu vydařená akce. Pěvecké vystoupení Chipo
Hynkové (soprán), kde jako host
vystoupila i Věra Matějovičová
(mezzosoprán), za doprovodu
paní Heleny Havlíkové (varhany)
mělo veliký úspěch. Celým koncertem poutavě slovem provázela
Hana Špásová.
Koncert se konal dne 15. 4. 2010
v kostele Československé církve
husitské v Novém Strašecí pod
záštitou Akademie volného času.
Pro nevšední zážitek si přišlo nezvyklé množství lidí. Všechna místa
k sezení i ke stání byla beznadějně
zaplněna.
Již první vystoupení – emocionálně
silné „Ave Maria“ – dalo obecenstvu
zapomenout na starosti všedních
dní a pozitivní náladu umocnilo
slavnostní rozjímání. Následovaly
Dvořákovy „Biblické písně“, „Spirituál“ a když zpívala Chipo Hynková se
svojí dcerou Maruškou Hynkovou
známou skladbu „Pie Jesu“, v očích
ztichlých diváků se zaleskla nejedna slza dojetí.

Po výběru z Dvořákových „Moravských dvojzpěvů“ a z muzikálu
„Čaroděj ze země Oz“ zazněly nádherné skladby W. A. Mozarta „Don
Giovanni“, „Útěk ze Serailu“ a „Kouzelná ﬂétna“. Po každém vystoupení následoval dlouhý, upřímný
potlesk. Dokonce bylo možné zaslechnout výkřiky jako: „Bravo!“.
A tak se přidávalo. Jako úplně poslední rozezněly prostory kostela
tklivé tóny ústřední melodie ﬁlmu
„Tenkrát na západě“. Obecenstvo
poté povstalo a účinkující odměnilo zaslouženým aplausem.
Na pódium přicházeli osobně poděkovat rozesmátí lidé s květinami
v rukách…
Poděkování a uznání patří především všem účinkujícím v čele
s Chipo Hynkovou, ale také všem
obětavým lidem, kteří se podíleli
na organizaci tohoto úspěšného
koncertu.
Byl to zážitek, na který se vzpomíná… Koncert, který pohladil.
Iva Dlabačová
PS: Ve dnech, kdy píši tyto řádky, se
paní Chipo Hynková a paní Helena
Havlíková připravují na koncertní
vystoupení v Praze. Tak ať se daří!

Napsali jste nám...

Vážený p. starosto,
děkuji Vám všem za krásné přání a květiny k mým
85. narozeninám.
S úctouValentová J.

25

PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ

Jak prožívali lidé dětství a dospívání ve 20. století
Ročníková písemná práce
Akademie volného času
5. ročník (2008/2009)
Dětství a dospívání prožívali lidé
různě, záleželo na době, ve které
žili, na postavení rodičů ve společnosti, a zda bydleli ve městě či
vesnici. Na hmotném zabezpečení
rodiny a také na povaze těch, se
kterými byly děti v každodenním
kontaktu, a určitě bychom našli
i další hlediska.
Když jsem se nad tím zamýšlela,
srovnala jsem dětství svých prarodičů, rodičů, moje a další generace.
Začnu prarodiči, kdy moji dědové
měli rok narození 1904, 1905, babičky 1908 a 1910 a všichni měli
sourozence. Jeden děda vyrůstal
v jihočeském městě Soběslavi,
na větším hospodářství, všichni
ostatní na vesnici a to malinkatém
Oujezdci (jižní Čechy) v rodině kováře, dále pak v Lužné a Kněževsi
(Rakovnicko) v rodinách s vlastními domky. Rodiče příležitostně
vypomáhali v zemědělství u bohatších sedláků nebo při jiných
pracích. Ve všech domácnostech
se chovala hospodářská zvířata slepice, králíci, koza nebo kravička,
u soběslavského dědy také koně,
ke kterým měly i děti svoje povinnosti. A vztah k nim a hospodaření
vůbec, naučený od mládí, se projevoval ještě o 70 let později. Děda
ze Soběslavi byl výborný sekáč trávy, všichni uměli drát peří, babičky
uměly naložit vejce na dobu, kdy
jich moc nebude, atd. Prostě byli
vychováváni k praktickému životu.
Učili se šetrnosti, kterou nejvíce asi
poznali v první světové válce, kdy
otcové odešli do Itálie na frontu
a matky byly na výchovu a uživení
dětí samy. Maminka oujezdské babičky např. prodávala své bohaté
vlasy na paruky. Co se týká školy,
tak tehdy stačilo, aby děti vychodily 5 tříd, dále pak byla už takzvaná
„měšťanka“. Babička z jihočeské
vesničky měla právě těch pět tříd,
pak pomáhala doma, druhá babička z Kněževsi vychodila i 6. až
8. třídu, stejně jako oba dědové. Povinně se v té době chodilo na hodiny náboženství. Dobu dospívání
a mládí trávili babičky a dědové
v učení.. Soběslavský děda se vyučil
sklenářem a toto řemeslo vykonával
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celý život, luženský holičem a kadeřníkem. O jejich hrách a zábavě
do odchodu do služby a učení toho
moc nevím, snad jen, že dětské hry
se určitě odehrávaly hodně venku
(jihočeská babička říkávala, že „tancovali na mlatě“), že chodili hodně
do lesa a luženský děda se učil hrát
na housle. Vzpomenu si také na hru
s knoﬂíky – ovečky a vlci (připomínala dámu). Zda někdo vlastnil nějaké knihy, popřípadě si je půjčoval,
mi není známo. Jen připomenu, že
číst bylo poměrně těžké, protože
běžně nebyla zavedená ani elektřina a svítilo se petrolejkami. Spolehlivě mám doloženo pouze to,
že luženská babička vlastnila knihu
Svéhlavička od Elišky Krásnohorské.
Možná měl někdo zážitek z kočovného divadla, které zavítalo poblíž, možná na pouti. Běžný nebyl
ani rozhlas. Spíše se sešli sousedé
na kus řeči. Výjimečným zážitkem
byla návštěva fotografa, i když i školy se fotily, jak dokazuje rodinné
album. Z doby učení a služby vím
trochu více o kněževeské babičce,
která sloužila v Praze. Byla spokojená a přece jen trochu té zábavy si
užila – kino, jízdu autem apod. Dokonce i let vyhlídkovým letadlem
nad Prahou. Dále si na učení v podstatě nestěžoval ani soběslavský
děda, kterému mimo jiné jeho mistr
nechal udělat řidičský průkaz na auto. Ještě pár věcí na závěr o prarodičích. Naše babičky nenosily kalhoty,
ani v pozdějším věku, k sukním se
nosily punčochy a podvazky a punčochy se látaly a látaly. Nikdo z nich
nevlastnil gramofon, telefon ani
auto. Jen babička z Kněževsi byla
u moře a to až před důchodem. Nikdo z nich naštěstí nebyl v dětství
vážně nemocný a rodiče všech se
dožili 60 let a více.
Nyní pohled na rodiče. Narodili se
většinou o 30let později než jejich
rodiče a začínala tehdy druhá světová válka. Vyrůstali v rozdílných
koutech republiky a v rozdílném
prostředí. Maminka ve zmíněné Soběslavi na jihu Čech a tatínek na Rakovnicku v Lužné a Kněževsi. Rodiče
maminky byli podnikaví a spořiví,
v době jejího narození byl děda váženým mistrem sklenářem a babička
prodávala v jejich obchodě se sklem
a domácími potřebami. Prostory pro
podnikání měli sice pronajaté, ale

vedlo se jim dobře, a měli dokonce
motorku Jawa. Maminčin příchod
na svět byl trochu předčasný a měla
ještě další zdravotní komplikace, ale
úspěšně to přestála i v těžké válečné
době. První větší autentické zážitky
měla maminka spojené s osvobozením Soběslavi v roce 1945. Ruští
vojáci si brali ze studny vodu a pak
dali dětem čokoládu, kterou do té
doby děti neznaly, nebo zážitek
malého bratra, kterého voják vozil
na koni a mezitím ho hledali rodiče
jako ztraceného. Maminka vzpomínala, že po válce v neděli odpoledne
chodila s rodiči a sourozenci na svačinu k místním hostinským, kteří
od nich brali sklo, a jak se živnostníci
scházeli mezi sebou. Zároveň už vše
spělo do roku 1948 a tím i ke konci
živnostníků. Naštěstí v Soběslavi se
tato doba neodehrála tak tragicky,
jako jinde. Babička zůstala ve svém
obchodě jako vedoucí, děda pracoval pod komunálem. Ale v roce 1953
po nové měně přišli o úspory, které
plánovali použít na koupi vlastního
domu. To postihlo většinu lidí. A tak
prarodiče zůstávali v pronajatém
bytě, jen změnili místo. Nový byt
byl v domě na náměstí, na dvorečku
chovali králíky a holuby, a protože
děda rybařil, postavili u řeky Lužnice
chatu a pro babičku, která ráda zahradničila koupili malou zahrádku.
Protože domácnost, chov domácích zvířat a zahrádka nevyžadovaly
mnoho povinností, měla maminka
více času pro sebe, na čtení a hraní
s kamarády. Chodila do divadelního kroužku, hrála na klavír a tančila
i ve folklorním blaťáckém souboru.
I na sport se našel čas, a v r. 1953 byl
vybudován nový sportovní stadion.
Poválečná škola již byla jiná. Bylo 9
povinných tříd, na rozdíl od rodičů
se neučila německy ale rusky, náboženství bylo povinné jen do 4. třídy
a pak zaniklo. Z dětí se stali pionýři,
na gymnáziu, kam chodila maminka, pak svazáci. Kdo chtěl, jezdil
na brigády a pionýrské tábory. Maminka byla na táboře jako pionýrka
a jako vedoucí. Na základní i střední
škole se organizovaly brigády, chodilo se pomáhat sklízet obilí, sušit
seno, česat chmel. Všude se jí líbilo,
všude dobře vařili, jen ubytování
bylo zajímavé. Bydleli nad konírnou
a myli se u pumpy. Dnešní hygienik
by asi povážlivě kroutil hlavou.

Můj tatínek vyrostl v Lužné u svého
dědy v Kněževsi. Jeho rodiče bydleli
v Lužné v nově postaveném domku
pro drážní zaměstnance. K bytu patřila i malá zahrádka. Děda pracoval
jako holič, byl šikovný a měl plno
zákazníků, ale tato práce ho netěšila.
Nejraději by hrál s vojenskou kapelou. Tatínek jako dítě vnímal válečnou dobu a pak osvobození a měl
několik vzpomínek. Jaký vládl strach
ze zabavených potravin na nádraží,
jak na trati v Olešné byly odstavené
vozy s Němci, kteří utíkali z osvobozeného území. Nebylo možné zapomenout ani na transport lidí z pochodů smrti, řadící se před koncem
války v Lužné na nádraží. I na místního řezníka, který navařil polévku,
nakrájel do ní mnoho chleba, aby
ji předal vězňům, ale bohužel jen
někteří vězni měli štěstí a dostali pár
soust. Němci s transportem moc
pospíchali a neustále křičeli „schnell,
schnell“. Těsně před koncem války
spadly na Lužnou spojenecké bomby a zabily několik lidí. Když přišlo
osvobození, přijeli jako první Vlasovci, pak Rudá armáda. Ta zde zůstala
ještě rok. Ještě dlouho po válce nacházely děti v okolních lesích patrony a tatínek přinesl jednou dokonce
revolver.
Život se vracel opět do normálních
kolejí jako před válkou. Tatínek měl
přece jen více práce a povinností
v malém hospodářství, chodil také
na chmel a dělal jiné pomocné práce. Ale čas na knížky si udělal. Protože se dobře učil, šel studovat na 4letou železniční školu do Děčína. Ještě
v Kněževsi jej zastihla kolektivizace
zemědělství, která zde proběhla velmi tvrdě. Mnohé rodiny sedláků byly
ze statků vystěhovány. I jako děti cítily, že se děje velká nespravedlnost.
Generace našich rodičů byla poslední generací, která zažila válku
na našem území a doufejme, že to
tak zůstane i nadále. Shrnu-li podmínky, je to generace, která vyrostla
v bytech sice poměrně prostorných
a s elektřinou, ale ještě bez tekoucí
vody, koupelen a splachovacích
WC. Pro vodu se muselo ke studni
či ke kašně. Rozhlas poslouchali, ale
televize ještě neexistovala. Stalo se
běžným, že ženy chodily do zaměstnání, lidé na venkově měli kromě zaměstnání doma malé hospodářství
či zahrádku a z velkých měst začali ›››
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jezdit lidé na chaty a chalupy. Větší
důraz se kladl na vzdělání a zábavu.
Společnost začala vystupovat jako
ateistická.
Já jsem se tedy narodila do železničářské rodiny. Byla to doba, kdy stát
začal rodiny s dětmi podporovat, byl
zaveden mateřský příspěvek a bylo
možné, aby maminky s dětmi zůstaly doma až tři roky. Blízko nádraží
bylo pro malé děti hřiště, vybavené
novým kolotočem, houpačkami
i malým hrádkem, a to se mi velice
líbilo. Ale brzy jsme se přestěhovali do Nového Strašecí. V rodinném
domku bydlela naše rodina se třemi
dětmi ještě spolu s rodiči maminky.
Chovali jsme domácí zvířata, slepice, králíky, kachny a husy. Od druhé
třídy jsem hrála na piano, moc ráda
jsem četla a ještě chodila do knihovny. O víkendech či prázdninách jsme
si s dětmi hrály na schovávanou,
na sochy, čáp ztratil čepičku a oblíbené bylo stavění bunkrů. Doma
jsme hráli různé stolní hry, Kloboučku hop, Hledáme houby, šachy,
dámu, pexeso i karty. Ráda jsem se

vozila na kolotoči na pouti ve Strašecí nebo Matějské v Praze. Ráda jsem
chodila na koncerty pořádané Kulturním domem ve Strašecí a do kina. O prázdninách jsme s rodiči vždy
vyjeli na dovolenou do jižních Čech
na chatu, od CK Čedok na Slovensko
nebo odborářskou rekreaci k moři
v Bulharsku, Rumunsku či Jugoslávii.
Takže závěrem k mé generaci. Narodili jsme se v Československé
socialistické republice, dnes žijeme
v České republice. Nehrozilo, že rodiče budou nezaměstnaní a rodinu
postihne hmotná nouze. Bydleli
jsme v podnikových a družstevních
bytech nebo rodinných domcích.
Hodně z nás jezdilo na pionýrské
tábory a s rodiči na dovolenou. Záliby byly různé, čtení, malování, hraní
na hudební nástroje, sport, hodně
se sbíraly různé věci, např. známky,
mince, žvýkačky, céčka (legendární!), pohledy, kalendáříky apod.
Běžné bylo sledování televize tehdy ještě černobílé, poslech desek,
kazet a mnozí chodili na diskotéky.
Ještě nebyly počítače a mobilní te-

lefony, pevných telefonních linek
bylo málo. Více se mezi kamarády
a příbuznými psaly dopisy a pohlednice. Povinná byla osmiletka
a 2 roky střední tzv. 10letka. Většina dětí studovala na středních odborných učilištích nebo středních
odborných školách. Po vyučení či
odmaturování jsme nastoupili rovnou do práce a kluci šli na 2 roky
na vojnu. Hodně mladých lidí se brzy stalo rodiči (v 19 – 25 letech, kluci
po vojně). Děti narozené ve druhé
polovině 80. let vyrůstaly za obdobné situace jako generace moje.
V 90. letech ovšem postihla mnoho domácností nezaměstnanost.
Byla to doba uzavírání dolů, POLDI
Kladno, rušení JZD, omezení železniční dopravy, rodiče začali dojíždět
za prací dále a byl problém práci
vůbec získat. Začala být větší rozmanitost ve výběru zboží a služeb, ale
někdy se člověk musel (a stále musí)
soustředit na výběr, aby nenaletěl
podvodníkům. Běžnou součástí
domácností se staly automatické
pračky, mikrovlnné trouby, barevné

televize, DVD přehrávače, počítače,
mobily. Stejně jako dřív mají lidé
v domácnostech zvířata. Pejsky,
kočičky, ale také papoušky a další
exotická zvířata. Změnila se skladba psích plemen. Kluci už na vojnu
nechodí, vyšší počet dětí studuje
na gymnáziu a středních školách
a na vysokých školách. Nepředpokládá se, že by člověk pracoval v jedné ﬁrmě celý život, mladí odcházejí
pracovat do zahraničí. Zakládání rodin se posunuje do věku 25 – 35 let,
přibývá starších maminek i maminek samoživitelek. To je asi stručné
porovnání života 4 generací ve 20.
století a na počátku 21. století. Asi
všichni doufáme, že vývoj půjde stále kupředu tak, aby další generace
měly nejen dostatek potravin, pitné
vody, lékařské péče, pěkného bydlení atd., ale i zájmu poznat a uchovat
znalosti a dovednosti předchozích
generací. Snad i lidé třetího tisíciletí budou mít snahu o zdokonalení
světa mírovou cestou než válkami.
(zkráceno)
Pavla Kořánová

ptám, proč se nazývá „pekárna“
když pečivo se peče, ale nepeká?
Trochu mi to vždy vyloudí na tváři
úsměv, pomyslím-li si, že bych byl
cizinec a musel se naučit dobře
česky. Naštěstí cizinec nejsem, také
přijíždí autobus a mé myšlenky se
přenesly do síně, kde bude za hodinu stát před soudnou stolicí mladý občan našeho města, a když si
představím, jak dva policisté přivádí
mladého muže se spoutanýma rukama, je hned po úsměvech.
Odkopávám své myšlenky i představy, bude mi stačit skutečnost,
která mne za hodinu čeká a nemine. Prostě se musím smířit s životem, jaký je a zanechat stálého
hekání, které k ničemu a nikam
nevede, jen snad k depresím, a to
by mi tak ještě scházelo. Žádné
jarní počasí se zatím neukazuje,
venku mrzne a je plno sněhu, ani
holubi nepřilétají a tak mi napadlo,
kde ti chudáci přečkávají zimu
a zvláště tu letošní, která je pěkně
tuhá a hlavně nebere žádný konec.
U soudu jsem nijak zklamán nebyl,
jen rozsudek mne tak trochu potěšil, trest se sice odkládá, ale na dosti
dlouhou dobu, prostě mládenec

dostal šanci, snad ji využije a už se
spolu v této místnosti nikdy nesetkáme, doufám. Jenomže mé zkušenosti jsou poněkud jiné, bohužel.
Když už jsem se zmínil o cestách
do R a o úsměvu nad proměnami
českého jazyka, na jiné zastávce
a mnohem bližší mému současnému bydlišti mě úsměv rychle přechází. Důvodů je několik. Ten první začíná pravidelně převrženým
betonovým košem na odpadky
stojícím poblíž čekárny na autobus.
Kdo je viníkem ani nemusím dlouho přemýšlet. Samozřejmě, že koš
jsem se nikdy nepokoušel postavit,
není to totiž snadná a jednoduchá
záležitost. Nu a další krok do čekárny je stejně bezúsměvný. V čekárně
je – lidově řečeno bordel, špína
a na stěnách potrhané jízdní řády
a dosti zajímavé je, že mezi těmi,
které se ještě s potížemi dají přečíst,
není ani jediný, který by odhalil čas
odjezdů autobusů ve směru do R.
Pro tuto znalost si musím přejít silnici na protější zastávku autobusů
ve směru na Prahu, prostě blázinec. Také obě zastávky se od sebe
dosti liší a zatímco pražská je čistá,
lavičky nepočmárané, jízdní řády

v zasklených vitrínách, naopak ta
protější, kterou používám nejčastěji
je prostě jiná. Proč, to opravdu nevím, tedy vím to dobře, ale konec
špatných zpráv, a raději se budu
věnovat, jak se palouky před DPS
opět začínají zelenat a to především díky třem, možná i čtyřem jeho obyvatelkám odstraňujícím starou, zaschlou a šedivou trávu. Velice
se mi to líbí, ale jaksi jsem se musel
díky své současné fyzické kondici
vyhnout jakékoliv pomoci. Prostě
i na mne si došláplo důchodové
stáří, které snad nic jiného neumí,
než komplikovat lidem život, a to
jsem se na důchod tolik těšil, i když
z bohatých zkušeností, které jsem
během svého života nabyl, dobře
vím, že velké těšení přináší často
i veliké zklamání, prostě takový je
život a asi nejenom můj.
Přesto jsem každé ráno rád, když
zasvítí do mých oken slunce
a oznamuje přicházející jaro, sice
je teprve duben a ve všední dny
při čekání se skupinou důchodců
a důchodkyň na oběd před školní
jídelnou, slýchám občas známé naše přísloví, které jsem si nikdy nezamiloval „duben, ještě tam budem“, ›››

Páté přes deváté
Je středa večer a vracím se po 19.
hodině volným krokem domů z veřejného zasedání městského zastupitelstva. Důvodem mé poměrně
mimořádné účasti byla zvědavost
na výsledek projednávání třetího
bodu programu zasedání. Dosti se
mě to týkalo, protože se na další
4leté období volili přísedící Okresního soudu v Rakovníku, kde také
jinde, že? Volba dopadla pro mne
příznivě, jen se nedostavila očekávaná radost z úspěchu, spíše pochybnosti o vhodnosti své osoby.
Jak jsem již jednou napsal, náš stát
se velice změnil a jako přísedící zjišťuji, že lumpárny se neodehrávají
jen ve velkých městech, v Praze,
Brně a dalších, ale i městech mnohem menších, a co je nejsmutnější, že viníky jsou stále častěji mladí
lidé a mnohdy i těsně za hranicí
dospělosti. Na potvrzení svých slov
jsem nemusel dlouho čekat. Hned
v den následující stojím na zastávce
autobusů do Rakovníka /R/ a jedu
k soudu. Autobus dlouho nejede
a tak přemýšlím, co bude, občas si
přečtu tituly knih za výkladem knihkupectví a potom i nápis na protější pekárně, a jako vždy se sám sebe
Novostrašecký měsíčník / červen 2010
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kde, to snad ani nemusím vysvětlovat. Bohužel je letos dosti pravdivé
a nadávám jen v duchu, abych nebyl považován za škarohlída. Stačí,
že tak vyhlížím. Nu a protože jsme
důchodci, tak témata našich krátkých rozhovorů při čekání na „manu“ z rukou umělkyň o patro výš,
se opravdu nedají nazvat chvalozpěvy. Hlavně to odnášejí politici,
kteří si to ovšem zaslouží, dále počasí, které za nic nemůže, a pochopitelně zdraví, za které si můžeme
většinou jen my sami. Nakonec
starší pán otevře dveře do jídelny
a v tom okamžiku je vidět, že po-

cházíme všichni ze staré školy. Muži přidržují dveře ženám a dávají
jim přednost, jak to v životě bývalo
a má být i dnes. Bohužel se s tím
příliš často nesetkávám zvláště při
„čumění“ z okna na vchod do polikliniky. Tam příchozí pacienti nic
podobného neprovádí, ale třeba
to bude tím, že mají bolesti a spěchají je zmírnit. Trochu jsem uhnul,
omlouvám se. Dále následuje
krátké duchovní spílání schodům
vedoucím do jídelny. Potom mi
asi na hodinu život zkrásní a zvláště, když mi slunce přeje a mohu
usednout na lavičku na palouku

a pochutnávat si. Zatím se mi to
podařilo jen dvakrát, ale jistě to bude postupně přibývat. Dokonce mi
ani nevadí fakt, že se při tomto gurmánském deﬁlé zcela pravidelně
trochu pocintám, ale to již u mne
patří k životu, zvykl jsem si.
Končím své povídání o všem a o ničem a při pohledu na jeho začátek
si uvědomuji, že mu chybí vhodný
název. Okamžitě mě napadá titulek
velice výstižný, ale pro NM naprosto nevhodný, a tak se musím zcela
vážně zamyslet. To ovšem není jednoduché, také to již moc neumím,
ale nakonec pročítáním všeho, co

jsem napsal, se myšlenka na titulek
objevila sama. Myslím, že titulek
je docela výstižný a pro příště se
polepším a budu se věnovat jedinému tématu. Jaké to bude téma
zatím nevím, neznám ani netuším,
ale přál bych si, aby potěšilo mne
a především možné čtenáře. To
ovšem bude velice těžké, protože
s přibližujícím se měsícem květů
myslím stále častěji na nadcházející volby a s tím samozřejmě se
vynořuje i otázka „koho?“! My voliči
to nemáme opravdu jednoduché.
A nyní již opravdu končím.
Antonín Krčil

dyně, Strašecí či Slavětína. O existenci školy mohou svědčit další
skutečnosti – královský patronát
kostela, doložené nákupy knih pro
církevní potřeby a přítomnost dvou
kněží v místní farnosti, hlavního (faráře) a pomocného (kaplana). Přímý důkaz však pro středověk zatím
nemáme. Pokud ještě škola nestála,
mohli žáci docházet na faru.
První zmínka o zdejší škole je
z května 1567, kdy vyhořelo 26 domů, kostel a škola. Z toho vyplývá,
že už tehdy stála poblíž chrámu, téměř jistě na místě dnešního domu
čp. 123. Zmínky o místním kantorovi pocházejí z roku 1579, kdy město
koncipovalo žádost k panovníkovi
o pozemky ve prospěch učitele. Císař Rudolf II. poté vydal Strašeckým
listinu, v níž jim povoluje užívat některé křivoklátské porostliny u Pecínova na vydržování „správce jich
školního, bez kteréhož pro vyučování
dítek jich křesťanské pobožnosti býti
nemohou“. Je nasnadě, že obec si
sháněla a vydržovala svého kantora
sama, samozřejmě se souhlasem
vrchnosti a patrona zdejšího kostela, jímž byl majitel Křivoklátu. Učitel
tak byl zaměstnancem obce a úzce
spolupracoval s místním farářem,
kterého také zajišťovalo město.
Dějiny novostrašeckého školství
vylíčil v jednotlivých pasážích František Vacek, a nemá tedy smysl zabývat se podrobněji konkrétními
učiteli. Zajímá nás skutečnost, že
po roce 1567 musela být obnovena
škola u kostela (byla na tomto místě tedy již dříve), ovšem na počátku
třicetileté války se nacházela opět
v žalostném stavu. Zápis v nejstar-

ší známé pozemkové knize hovoří
o tom, že 4. ledna 1627 zavraždil
Jiřík Prelát místního souseda Karla
Poštu a za trest kromě jiného „dům
školní, v jakémkoliv nedostatku bejti se nachází, to též v jmenovaném
nahoře psaném čase nadpraviti
a vedle potřebnosti vystavěti a bez
nedostatku spraviti dáti připověděl“.
Místo stavby lokalizováno není.
Prelát dům určitě obnovil, neboť
ten už v roce 1639, při velkém požáru města, shořel. Za války byla
škola obsazována podle možností.
O klidnějších létech například svědčí rok 1633, kdy se v pramenech
konečně objevuje konkrétní učitel.
Zápis z 12. září toho roku ve zlomku
radního protokolu mluví o „obeslání pana Streiciusa, správce školního,
na Kateřinu Prokopku“.
Po válce mělo město potíže se získáním faráře, stěží tedy fungovala
škola. O jejím obsazení novým učitelem máme zprávy až z roku 1658.
Kantor mohl zároveň působit jako
varhaník, měl tedy na starosti kostelní hudbu. Školní dům se stavěl
po roce 1708, kdy nás o tom zpravuje ve svém dopise farář Adam
Ignác Hlava. V říjnu toho roku se
dokonce město usneslo brzy školu
vybudovat a rychle sehnat učitele.
Jestli škola stála ve druhé polovině 17. století, nevíme. Její obnovení nebylo na dlouho, protože ji
opět zničil požár města, tentokrát
6. června 1713. Tehdy shořelo asi
25 staveb, včetně Pražské brány, pivovaru a obecního dvora.
Zprávy o novostrašecké škole narůstají v 18. století. Čerpat můžeme
z nejstarší farní kroniky, založené ›››

Novostrašecké školy a školní budovy

Škola se zvonicí před místním kostelem na praporci rejcechu z roku 1828

Okolí novostrašeckého kostela
Narození Panny Marie má několik
zvláštností. Na jednom místě se tu
soustředilo množství staveb, které
sloužily duchovním a kulturním
potřebám celé obce, a dodnes
toto romantické zákoutí působí
příjemně a poněkud výjimečným
dojmem. Kromě kostela, farnosti, původního hřbitova a zvonice
tu byla od nepaměti místní škola
a vedle ní se směrem k náměstí
nacházel obecní dvůr a pozdější
pivovar. Dům číslo popisné 123,
dnešní muzeum, sloužil pro školní
potřeby až do druhé světové války,
tedy i poté, co se odtud v roce 1897
odstěhovaly obecné školy do nové
budovy na náměstí.
Počátky novostrašecké školy můžeme předpokládat už v polovině
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14. století, kdy doložíme farní kostel.
Svědčí o tom jednak bezprostřední
blízkost domu u fary, což může mít
středověký původ, jednak několik
vzdělaných duchovních, jež nejspíše ze Strašecí pocházeli a v pozdějším životě udělali přiměřenou
církevní kariéru. Této skutečnosti si
všiml už František Vacek a nedávno se ji pokusila zhodnotit v širším kontextu Jana Kindlová. Jako
nejstaršího doložíme k roku 1358
Habarta Jana ze Strašecí, faráře
ve Vinařicích, z následných let pak
Bohuslava ze Strašecí a ze stejného
místa se psali i kněží Jakub, Václav,
Prokop, Jakeš nebo Martin. V letech
1386–1408 se nám objevuje Petr,
kantor ze Strašecí. Nejvíce farářů
ve slánském děkanátu tehdy podle
Kindlové pocházelo ze Slaného, Bu-
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Matyášem Praunem v roce 1758.
V rámci následných centrálních reforem českého školství se množství
informací dozvídáme i z ústředních
pramenů. Patron zdejší školy, majitel
křivoklátského panství kníže Karel
Egon I. z Fürstenberka, byl známý
osvícenec a nadšený propagátor
změn, které přinášela jeho doba.
Podporoval i reformu školství, posvěcenou školským zákonem z roku
1774, a navázal kontakty s jejím tvůrcem Ignácem Felbigerem. Příležitosti se chopil novostrašecký farář Jan
Josef Cipl, jenž ve spolupráci s knížetem zamýšlel uvést Felbigerovy
snahy v život právě na škole v Novém Strašecí. Fürstenberg jmenoval
Cipla ředitelem škol na Křivoklátsku
a Krušovicku a do Strašecí zavítal
páter Karel Benda, kterého předtím kníže vyslal na tříměsíční kurz
do Felbigerovy reformní školy v Zaháni. V našem městě tak měla vzniknout tzv. hlavní škola, avšak z tohoto
velkolepého záměru nakonec sešlo,
a ve Strašecí, jako v jiných místech,
se ustavila škola triviální. Cipl si vybral do strašecké školy i zkoušeného
učitele Josefa Janečka, který pracoval podle nových metod.
Na škole se učilo čtení, psaní, počty a náboženství a pro starší mládež probíhalo nedělní vyučování.
Do místní školy mělo chodit zhruba 150 žáků, včetně okolních osad
(Pecínov, Rynholec, Ruda), které
školu neměly. Avšak výuku v roce
1778 navštěvovalo jen 31 dětí. Záleželo na učiteli, aby přiměl rodiče
jejich potomky do školy posílat, což
nebylo vůbec snadné a většinou

to záviselo na sezónních zemědělských pracích. Patronem školy
zůstávala knížecí vrchnost, dohled
nad ní měli místní faráři, kteří zajišťovali výuku náboženství. Po Janečkovi nastoupil Václav Preinhelter,
autor obsáhlé soukromé kroniky
z první třetiny 19. století.
Místní učitelé si tehdy vydržovali
své pomocníky a vyučovalo se většinou ve dvou místnostech. Velká
krize nastala po požárech města
v letech 1811 a 1812, kdy školní
budova znovu lehla popelem, navíc měšťané měli starosti se svými
majetky a děti potřebovali doma
na práci, než aby je posílali za vzděláním. Učilo se na radnici a po měšťanských domech, kde bylo zrovna
místo. Josef Alexandr Dundr, nejznámější Preinheltrův žák, vzpomínal, že po roce 1812 býval často
ve škole jediným žákem. Nová škola
se stavěla ve druhém a třetím desetiletí 19. století a šlo již přímo o budovu dnešního muzea. Financovala
ji křivoklátská vrchnost a podílet se
muselo i město, které stavbu organizovalo. Budova vyrostla ve více
etapách, nejdříve přízemí a po krátkém přerušení se přistavělo patro.
Slavnostní vysvěcení školy proběhlo již 19. října 1819, kdy byla „jedna
sednice k učení dostavěna“, a plný
provoz se zahájil až v polovině dvacátých let.
Protože se dochoval stavební výkres
nové školy, signovaný inženýrem
V. Marešem, vyčteme mnoho z první podoby dnešní budovy muzea.
Rozeznáme dvě stavební fáze, přízemí a prvního patra, kvůli němuž

y, užívané v 70. až 90. letech 19. století
Razítko novostrašecké obecné školy,

musely být dodatečně zesíleny
spodní nosné zdi. Učilo se dole,
ve velké místnosti vlevo měla být
první třída (směrem k dnešní ško-le) a v menší vpravo třída druháá
(směrem k faře). Patro bylo zařízeno
no
jako byt učitele, vlevo dva obývavací pokoje, vpravo komora a rovně
vně
proti schodům kuchyň. Schodyy se
ovšem nacházely hned u hlavního
vního
vchodu, v místech dnešního vstupu do pokladny.
I když na konci 18. století postihly
novostrašeckou elementární školu
moderní reformní trendy, v polovině 19. století se již nazývala školou
farní a zůstalo při tom do vydání
nového školského zákona v roce
1869. Z uvedeného období se také
dochovalo množství vysvědčení
pro žáky, podepsaných místními
učiteli a faráři. Označena jsou pečetí novostrašecké farnosti. Z let

Novostrašecká škola na stavebním výkresu z druhého desetiletí 19. století
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Otisk téhož razítka na dokumentu
z roku 1879

1858–1869 pochází nejstarší dochovaný třídní výkaz, uložený dnes
v rakovnickém okresním archivu.
Ač škola byla smíšená, výkaz eviduje zvlášť dívky a zvlášť chlapce. Naplnily se tři ročníky, přičemž první
měl dvě třídy.
Navazující výkaz je z let 1870–1876,
škola se ještě nazývá farní, i když
už platil školský zákon zavádějící školy obecné. Mizí úloha faráře
jakožto školního dozorce a prosadil se občanský princip. Na řízení
školy se podílela tzv. místní školní
rada, složená ze zástupců obce,
školy a zdejší farnosti. První pokusy ustavit tento orgán proběhly již
na počátku padesátých let. V Novém Strašecí byla podle nového
školského zřízení rada zvolena v roce 1872, avšak materiál z jejího jednání máme dochovaný většinou až
od roku 1879. Novostrašecká obecná škola byla stále smíšená, zároveň
pro chlapce a dívky, a měla čtyři třídy, později pět. Ty se samozřejmě
do staré budovy u kostela nevešly, ›››
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a obec musela situaci řešit. Už v roce 1857 koupila domek čp. 219,
který stál v místech dnešní školy
zhruba proti poště, a zřídilo tam byt
pro učitele, čímž se uvolnilo první
patro ve školní budově. Poté ale
musela k vyučování postoupit další
místnosti, a to v zadní části radního
domu, směrem do Palackého ulice.
Novostrašecká obecná škola se
tak pomalu rozrůstala a od osmdesátých let se počalo pomýšlet
na zcela novou školní budovu, která by vyřešila neutěšené prostorové
problémy. Také smíšená podoba
již nevyhovovala a roku 1896 se
škola rozdělila na chlapeckou a dívčí a zároveň se v září 1896 otevřel
první ročník chlapecké měšťanky.
Ředitelem obou chlapeckých škol
se stal známý literát Filip Hyšman.
Dívčí obecná škola byla samostatná. Tyto změny probíhaly v přímé
souvislosti s výstavbou velké školní
budovy na náměstí. Posledně uvedeného roku také učitelé založili
školní kroniky.
V Novém Strašecí fungovaly ještě dvě další školy. V souvislosti
se změnami v šedesátých letech
19. století dochází kromě jiného
ke zrušení cechovních organizací
a k založení živnostenských spo-

lečenstev. Prosadila se snaha dovzdělávat řemeslné učně, a v roce
1871 tak vzniká průmyslová škola,
kde učili kantoři ze školy obecné.
Obsah výuky aspoň prozatím neznáme a nevíme ani, do jaké míry
se hodiny týkaly praktických řemesel a do jaké šlo o opakování obecné látky. V podstatě se tak navázalo na předešlé nedělní vyučování.
Nicméně tzv. pokračovací škola
měla perspektivu a časem začala
připravovat budoucí řemeslníky
na jejich povolání.
Nejpozději od první poloviny
18. století fungovala ve městě škola židovská. Z té doby pocházejí
zmínky o židovském učiteli. Židé se
ve městě objevují za třicetileté války, a jejich školu můžeme předpokládat už během 17. století. V roce
1802 se vyučovalo v domě Hendricha Taussiga, tedy v dnešním
stavení čp. 44. Václav Preinhelter
tento objekt stručně popsal: „Dolejší štok ode zdi a hořejší celý od dříví na šticholec, kdež Židé svou školu
měli a jiné komory. V dolejším štoku
svůj příbytek měl Žid Hendrich Tausik,
který deset dětí měl…“
(dokončení příště)
Jan Černý

Pozvání do Středočeské vědecké knihovny v Kladně na červen 2010
Výstava ke 110. výročí Gymnázia
Kladno ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně od 27. 5.
do 22. 6. 2010
Dnešní Gymnázium Kladno bylo
oﬁciálním výnosem Královského
horního města Kladna zřízeno jako státní reálka již v roce 1898, ale
za skutečné zahájení jeho činnosti
považujeme otevření prvních dvou
paralelních tříd v roce 1900.
Ve výstavě, kterou máme možnost
prezentovat v Malé galerii Středočeské vědecké knihovny v Kladně,
chceme navázat na minulou expozici ke stému výročí školy. Ta z větší
části obsáhla především historický
vývoj této významné kladenské
vzdělávací instituce.
Letošní výstava bude zaměřena
především na vývoj a směřování
školy v posledních deseti, resp.
dvaceti letech. Budeme prezentovat zejména činnost školy ve vztahu k aktuálním zájmům studentů.
Seznámíme veřejnost s nabídkou,
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kterou škola s dlouhou tradicí reaguje na současný vývoj společnosti. Představíme úspěchy našich
studentů, z nichž mnozí dosáhli
vynikajících výsledků v různých
oborech.
Součástí výstavy bude i krátký pohled do starší historie školy.
Výstava je koncipována tak, aby
oslovila co nejširší veřejnost.
PaedDr. Zuzana Vlčková
Středočeská vědecká knihovna
v Kladně nabízí službu SDI – pravidelné informování o novinkách ve fondu knihovny podle
Vašeho zájmu.
V online katalogu Středočeské vědecké knihovny v Kladně je možné nejen vyhledávat dokumenty,
vytvářet žádanky, obsluhovat své
čtenářské konto. Nově mohou čtenáři a uživatelé knihovny využívat
i nové služby SDI - zasílání informací o novinkách v katalogu podle
nadeﬁnovaného dotazu.

Při využití této služby se čtenář přihlásí a vytvoří si dotaz jako při běžném vyhledávání v katalogu. Tento
dotaz má možnost uložit a nechat
si na svůj mail zasílat informace
o novinkách ve fondu. Čtenář si
také nastaví jak často – v jakém intervalu chce být o nových titulech
(knihy, zvukové dokumenty, mapy,
skripta atd.) informován. Dotazů
může být i více, každý s jiným intervalem informování. Dotazy je
možné měnit, rušit a zadávat nové.
Čtenář také stanoví termín platnosti dotazu. Maximální doba trvání
zadání dotazu je 1 rok, pak je nutné
dotaz znovu vytvořit a uložit.
Zkratka SDI je zkratkou slov selective dissemination of information =
adresné rozšiřování informací.
Služba je přístupná na webu
knihovny http://www.svkkl.cz
nebo ze stránek katalogu
http://ipac.svkkl.cz.

Výstava výtvarných prací studentů Gymnázia Jana Amose
Komenského v Malé galerii SVK
od 24. 6. 2010
Od 24. 6. 2010 bude možné shlédnout v Malé galerii knihovny návrhy obálek knih a knižních ilustrací
vytvořených studenty gymnázia
pod vedením profesorky Mgr. Soni
Kudrové. Výstava bude doplněná
ukázkami origami studenta gymnázia Petra Stuchlého.
Vernisáž výstavy proběhne
ve středu 23. 6. 2010, bližší
informace na webu knihovny
http://www.svkkl.cz
Klub přátel knihovny ve středu
2. 6. 2010 od 16:00 do 17:30
Tentokrát s tématem Jazz včera,
dnes a zítra. Komentovaný hudební
pořad o historii jazzu s hudebním
ukázkami. Zveme nejen čtenáře
knihovny. Pro zájemce bude připraveno malé občerstvení.
PhDr. Jakub Pavlík

ZPRÁVY Z REGIONU

Občanské sdružení VZHŮRU NOHAMA
za podpory Kulturní komise
OÚ Rynholec pořádá

19. 6. 2010 od 13.00 hod.

Kalivodské hůlkování
1. ročník „Kalivodského hůlkování“ se uskutečnil za spolupráce
Infocentra Slaný, Mikroregionu
Novostrašecko a obce Kalivody.
Sešlo se na 70 nadšenců i ze vzdálenějších koutů naší republiky
(např. Karlovy Vary, Mělník, Kolín)
a všichni odjížděli domů spokojení.

Přípravy na 2. ročník jsou již v plném
proudu. Zajímavé trasy, doprovodný
program, pěkné ceny. To jsou lákadla, na která sázíme i letos. Celá řada
dobrovolníků se podílí na organizaci
a samozřejmě doufáme, že se vydaří počasí a že i tento ročník se bude
všem návštěvníkům líbit.
M. Volfová, starostka Kalivod

DRUHÝ RYNHOLECKÝ
DIVADELNÍ
FESTIVÁLEK
Na sobotním festivalovém menu naleznete loutková představení (zejména studentů DAMU),
představení Skrz tenkou tětivu snů, ve kterém hrají
herci s mentálním postižením společně s profesionálními herci, výtvarné a divadelní dílny pro děti
i dospělé a večerní blues-bigbeatové zakončení.
Festival bude probíhat v areálu místní sokolovny,
představení Skrz tenkou tětivu snů ve stodole v domě č. p. 57 na návsi vedle pošty a večerní koncert
ve vinárně Asanka.
Více informací a program na www.dvn.cz, dvn@
dvn.cz nebo na 604 924 942.
Vladimír Novák

Slet čarodějnic v Pochvalově

Zveme Vás na

KALIVODSKÉ HŮLKOVÁNÍ
2. ročník nordic walkingového pochodu
s hůlkami i bez nich

26. ČERVNA 2010

30. 4. měly opět slet velké i malé čarodějnice. Proletěly se obcí
a usídlily se u kulturního domu,
kde na hranici dřeva spálily tu nejošklivější.
Menší čarodějní učni si opékali buřty a popíjeli nealkoholické lektvary

a ti větší si pochutnávali na pečeném krocanovi a uzené kýtě a zapíjeli Gambrinusem.
Poslední čarodějnice se rozlétly
k domovům až v pozdních nočních
hodinách.
Eva Husáková, místostarostka

Start v 9.00 – 10.00 hodin
od hospody v Kalivodech
Trasy pro začátečníky
i zdatné hůlkaře – 4 až 12 km
Doprovodný program
Občerstvení zajištěno
www.kalivody.cz
Novostrašecký měsíčník / červen 2010

IC Slaný
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Červnový přehled dění
1. 5. – 30. 6.

Tuchlovická pouť – fotoreportáž M. Perglera

přísálí NKC

My všichni školou povinní (výstava)

muzeum

1. 6.

Trosečníci (divadelní představení)

Modrý sál ZUŠ

19.00 h.

3. 6.

Akademie volného času

NKC

16.00 h.

5. 6.

Hraní kuliček

před halou Bios

10.00 h.

XII. Strašecký dvorek

ZUŠ

7. 6.

Vernisáž k výtvarné výstavě

ZUŠ (prostory výstavy)

17.00 h.

8. 6.

Výborová schůze diabetiků

Baráčnická rychta

14.00 h.

8. 6.

Absolventské představení LDO

Modrý sál ZUŠ

19.00 h.

9. 6.

Vystoupení pěveckého sboru Nodus a LDO

Modrý sál ZUŠ

16.00 h.

10. 6.

Letní odpoledne LDO

Modrý sál ZUŠ

16.30 h.

11. 6.

60. výročí Základní umělecké školy v N. S.

ZUŠ

13.00 h.

12. 6.

Turnaj v petanque – Memoriál Jiřího Šlajchrta

hřiště před halou Bios

11.00 h.

13. 6.

Sousedské zasedání

Baráčnická rychta

13.00 h.

13. 6.

Vycházka v rámci Akademie volného času

sraz před MěÚ

13.30 h.

13. 6.

Dětský den a balonková show s Danem Adamem

fotbalové hřiště

14.00 h.

15. 6.

Taneční setkání – Roztančený dvorek

ZUŠ

15.30 h.

16. 6.

Slavnostní koncert hudebního oboru

ZUŠ

16.30 h.

16. 6.

Party se Seniorkou

NKC

17.00 h.

16. 6.

Setkání s malířem a ilustrátorem Františkem Skálou

městská knihovna

18.00 h.

18. 6.

Jazzrockový večer

ZUŠ

17.30 h.

19. 6.

Lóra dvojic

restaurace v hale Bios

11.00 h.

19. 6.

Sluha dvou pánů (divadelní hra)

NKC

19.00 h.

27. 5. – 27. 6.

7. 6. – 18. 6.

19. 6. – 26. 6.

Rekondiční pobyt diabetiků

Kamenický Šenov

21. 6.

Ukázky Kloboučku

NKC

17.00 h.

26. 6.

Oslavy 90 let kopané v Novém Strašecí

fotbalové hřiště

14.30 h.

29. 6.

Diabetická poradna

Baráčnická rychta

Grafiky – Iva Hüttnerová (výstava)

muzeum

1. 7. – 29. 8.

9.00 – 11.00 h.

Společenská kronika
Vzpomínka

Vzpomínka

Dne 25. května 2010 uplynulo 5 let, kdy nás
navždy opustil pan Josef Zíma.

Dne 29. června 2010 uplyne šest let, co
nás navždy opustila manželka, maminka,
babička, paní Věra Kouglová.

Stále vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Stále vzpomínají manžel a děti s rodinami.
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