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AKTUALITY
Vážení spoluobčané,
jsou před námi měsíce červenec a srpen a většina z Vás již má naplánováno, kam pojede na dovolenou, nebo
na ni již odjíždí. Přeji Vám, ať ji prožijete spokojeně jak v tuzemsku, tak v zahraničí, a samozřejmě bez jakýchkoliv problémů se šťastným návratem.
Po prázdninách bude vydána příloha,
ve které dostanete souhrnnou informaci o všem, co se ve stávajícím volebním období vykonalo. Blíží se podzimní komunální volby a je jistě dobré,
abyste tyto informace obdrželi.
Považuji za důležité Vás zvlášť informovat již v tomto měsíčníku o zamýšlené Revitalizaci centra města
a o osudu lip na Komenského náměstí.
Jak jsme již informovali v minulém
čísle měsíčníku o jednání 98. rady města ze dne 13. 5. 2010, dne
29. 4. 2010 bylo na MěÚ doručeno rozhodnutí České inspekce
životního prostředí (ČIŽP) ze dne
31. 3. 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. Myšlenka revitalizace centra města, o které
jsme psali zevrubně vloni v září,
v článku „Jak by mohlo vypadat

Komenského náměstí“, nebyla
vyvolána zdravotním stavem
stromů na náměstí, ale jeho
celkovou podobou a uspořádáním. To samozřejmě s sebou nese
nutnost výsadby nových stromů
v novém a dokonce hustším a četnějším uspořádání, než je tomu
dnes. Úprava zeleně na náměstí je v rámci revitalizace pouze
její součástí, nikoliv prvotním
motivem. Přesto, to vyvolalo reakce některých občanů ve snaze
o záchranu stávajících lip, které
vedly až k tomu, že na základě individuálního podání bylo ve věci
zahájeno řízení ČIŽP. Výsledek je
však dnes takový, že nelze čekat
na projekt revitalizace, tzn. na vyhlášení případného dotačního
titulu, protože stromy budou muset být odstraněny v co nekratší
možné době. Město má totiž
k dispozici závazný soudní znalecký posudek, podle kterého je
i s ohledem na rozhodnutí ČIŽP
navrženo ke kácení 19 stromů.
Dostali jsme se tak nyní, díky snaze
zachránit stávající lípy, do paradoxně jiné situace již nesouvisející s revitalizací, protože v případě jakékoliv nehody, úrazu apod.
způsobených stromem, který je
posudkem doporučen ke kácení,
ponese za to město a jeho představitelé plnou odpovědnost.
21. zastupitelstvo města konané
dne 19. 5. 2010 po delší rozpravě,
kdy nebyl přijat protinávrh zastupitele Dr. Ing. Pavla Kotyka, který
navrhoval pokračovat na přípravě
projektu revitalizace Komenského

Prosenický starosta Dr. Jaroslav Porvol (vlevo) a Ing. Pavel Vaic,
starosta Nového Strašecí

náměstí s podmínkou pokácení
max. 19 stromů, a uložit radě města předložit upravený projekt revitalizace, rozhodlo pokračovat
s prací na projektu revitalizace
Komenského náměstí při respektování citovaného rozhodnutí ČIŽP ze dne 31. 3. 2010.
Na tomto zastupitelstvu bylo
dále rozhodnuto, že poskytneme finanční dar ve výši 50.000 Kč
konkrétní obci, která byla postižena povodní. Vybrali jsme obec
Prosenice, okr. Přerov. Bližší in-

formace je podána v tomto měsíčníku.
Závěrem Vás ještě chci informovat
o tom, že probíhá instalace technického vybavení rentgenového
pracoviště v Poliklinice Nové Strašecí a jsou v chodu práce související s výstavbou dětského hřiště
v areálu BIOS I. etapa.
Ještě jednou Vám přeji krásné prožití
dovolených a mnoho slunných dnů.
Ing. Pavel Vaic, starosta města

99. zasedání rady města, konané dne 17. května 2010
Rada města projednala na základě
výzvy Krajského úřadu Středočeského kraje změnu dvou nařízení
města, kde jsou stanoveny maximální ceny za nucený odtah silničního vozidla a ceny nákladů při
montáži a demontáži technického
prostředku k zabránění odjezdu
vozidla (tzv. botička), aby bylo zřejmé, zda se jedná o ceny včetně
nebo bez DPH. V prvém případě je
maximální cena za odtah 1.000 Kč

včetně DPH a v druhém případě
se k ceně za montáž a demontáž
botičky ve výši 500 Kč příslušná
DPH přičte. Jedná se o úpravu nařízení města č. 3/2003 a 6/2006.
Tyto předpisy města byly vydány
v době, kdy ještě město nebylo
plátcem DPH.
Rada města odsouhlasila nový pronájem nebytových prostor v Okresním domě, a to pro reklamní kancelář za nájemné 683 Kč/m2/rok.

Foto na titulní straně: Soudný rybník
Novostrašecký měsíčník / červenec – srpen 2010

Rada města poskytla ﬁnanční příspěvek ve výši dva tisíce korun pro
zhotovení reprezentačních dresů
fotbalového oddílu - žáci TJ Sokol
s užitím znaku města v souvislosti
s jejich účastí na turnaji ve francouzském Nantes.
Rada města vzala na vědomí oznámení o ukončení nájemního vztahu pronájmu nebytových prostor
v domě č.p. 1155 (ﬁrma CopyServis)
a současně rozhodla o záměru tyto
prostory nadále pronajímat jinému
zájemci.

Rada města se také zabývala
návrhy na vyznamenání města,
která budou předána dne 28. září
2010. V té souvislosti připomínáme občanům a institucím ve městě, aby včas podali své případné
návrhy. Návrhy na vyznamenání
lze podávat v průběhu celého
roku, ale předávání se již tradičně koná na sv. Václava, a tak je
praktické, návrhy podávat nyní,
aby mohly být projednány v orgánech města nejpozději do konce srpna.
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21. zasedání zastupitelstva města, konané dne 19. května 2010
Zastupitelstvo města jako jeden
z prvních bodů svého jednání projednalo Zprávu o závěrečném účtu
za rok 2009.
Ačkoliv schvalování smluv o přijetí dotací je v kompetenci rady
města, v případě dotace ve výši
408.841,16 Kč poskytnuté Regio-

nální radou regionu soudržnosti
Střední Čechy (ROP) na spolufinancování výstavby dětského
hřiště v areálu haly BIOS, si tento
poskytovatel vyhradil, že o smlouvě musí rozhodnout zastupitelstvo města. Zastupitelstvo proto
přijetí této dotace mimořádně

projednalo a schválilo uzavření
smlouvy.
V souladu s usnesením zastupitelstva č. 209 z 27. ledna t.r., kterým
bylo starostovi města uloženo projednat otázku revitalizace zeleně
na Komenského náměstí na nejbližším zasedání po obdržení rozhodnutí České inspekce životního
prostředí v této věci, podal starosta města informaci o rozhodnutí
a přednesl návrh rady města. (Rozhodnutí ČIŽP je k dispozici na webových stránkách města na adrese:
www.novestraseci.cz/ruzne-dokumenty/).
Zastupitelstvo města po delší rozpravě, kdy nebyl přijat protinávrh
zastupitele Dr. Ing. Pavla Kotyka, který navrhoval pokračovat na přípravě
projektu revitalizace Komenského
náměstí s podmínkou pokácení max.
19 stromů a uložit radě města předložit upravený projekt revitalizace, rozhodlo pokračovat s prací na projektu
revitalizace Komenského náměstí při
respektování citovaného rozhodnutí
ČIŽP ze dne 31. 3. 2010.
V dalším jednání zastupitelstvo
schválilo rozšíření plánu práce ﬁnančního výboru o bod vypracování analýzy hospodaření městských
sportovních zařízení.
Zastupitelstvo projednalo návrh
zastupitele Ing. Jana Bechyně, který

Návštěva z Prosenic
navrhl přijmout usnesení, kterým
by zastupitelstvo uložilo radě města zanalyzovat výnosy a náklady
související se svěřením komunikací, parkovacích ploch a chodníků
Technickým službám Nové Strašecí,
s. r. o., dále stanovit měsíční a roční
odměnu náležící Technickým službám Nové Strašecí, s. r. o., za správu parkovacích míst a parkovacích
automatů, dále navrhnout způsob
a výši úhrady za běžnou údržbu
komunikací, parkovacích ploch
a chodníků pro Technické služby
Nové Strašecí, s. r. o., a formou dodatku upravit stávající smlouvu
o výběru parkovného s Technickými službami Nové Strašecí, s. r. o.,
a kladný rozdíl výnosů zapojit rozpočtovými opatřeními do rozpočtu města. Tento návrh nebyl přijat,
neboť nezískal potřebnou většinu
hlasů.
Na návrh zastupitele Ing. Miroslava Špičky zastupitelstvo rozhodlo
o poskytnutí finančního daru
ve výši 50.000 Kč jako pomoc povodním postižené obci a pověřilo
starostu města, aby vybral konkrétního příjemce daru. Tento dar byl
poskytnut obci Prosenice v okrese
Přerov, kde letošní povodně způsobily škody více jak za čtyři miliony
korun. Obec byla také postižena
povodněmi v roce 1997.

Jak jsme již informovali, zastupitelstvo města na návrh zastupitele
pana Ing. Špičky na svém jednání
dne 19. května rozhodlo poskytnout dar ve výši padesát tisíc korun na pomoc při odstraňování
škod způsobených povodněmi
na Moravě. Peníze od města obdr-

žela obec Prosenice v okrese Přerov, kde rozvodněná Bečva způsobila škody cca za 4 miliony korun.
Obec byla postižena povodněmi
i v roce 1997.
Za dar našeho města přijela poděkovat osobně v úterý 8. června čtyřčlenná delegace zástupců obce se

starostou obce, panem Dr. Jaroslavem Porvolem.
V Prosenicích letošní povodně nejvíce poškodily kořenovou čistírnu
odpadních vod, most, 10 ha lesa
a rybí násadu. Zasažena je podzemní voda, sklepy, cesty, zahrady
a pole. Za dar našeho města obec
zakoupila dvě čerpadla a vysoušeč.
Zástupci Prosenic vyjádřili svůj dík
a přiblížili život v obci v srdci Hané. Prosenice mají
kolem 900 obyvatel
a mají zájem o bližší kontakt a vztahy
s naším městem.
V obci působí velice aktivní rybářský
spolek, který dvakrát do roka pořádá rybářské závody. Obec je hrdá
na dětský folklórní
soubor„Hanácké

Prosének” orientovaný na hanáckou národopisnou oblast.
Prosenice mají ve svém znaku dravého ptáka s červenou zbrojí a dvěma zelenými stvoly prosa. Pěstování prosa dalo obci jméno, ale pro
zajímavost uvádíme, že v okolí obce se také pěstuje chmel.
Doufejme, že přátelská návštěva zástupců Prosenic založí nové vztahy
našeho města na Moravě.
JUDr. Jiří Tláskal, tajemník

Černé skládky biodpadu
Letošní počasí růstu trávy přeje, a tak
rostou, především v chatařských koloniích, podél cest také kopy s posekanou trávou. Jelikož se jedná
o bioodpad, lze toto odkládání posekané trávy na městských pozemcích charakterizovat jako černou
skládku. Za toto jednání hrozí tomu,
kdo neoprávněně založí skládku ne-

bo odkládá odpadky nebo odpady
mimo vyhrazená místa dle § 47 odst.
1 písm. h) zákona o přestupcích
pokuta až do výše 50 000 Kč. Úklid
těchto skládek stojí město nemalé
prostředky, které by mohly být využity např. na výsadbu zeleně. Snažme se, ať je naše okolí čisté.
Ing. Jan Vitner, odbor investic

100. zasedání rady města, konané dne 31. května 2010
Rada města se již na tomto zasedání musela zabývat otázkou komunálních voleb, které by se měly
konat v termínech od 24. – 25. 9.
do 15. – 16. 10. 2010. V souladu
s ust. § 67 a 68 zákona o obcích stanoví totiž nejpozději 85 dnů před
konáním komunálních voleb zastupitelstvo města počet členů zastupitelstva pro nové volební období,
přičemž vychází z počtu obyvatel
k 1. 1. 2010. Nové Strašecí mělo
1. 1. 2010 evidováno 5.274 obyvatel, tedy ve smyslu ust. § 68 odst.
1 „nad 3 000 do 10 000 obyvatel –
11 až 25 členů zastupitelstva“. Rada
města přijala usnesením, kterým
doporučila zastupitelstvu města,
aby pro další volební období stanovilo počet členů zastupitelstva
21, stejně jako je to v současné
době.
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Město Nové Strašecí bylo v minulých letech adoptivním „rodičem“
kaloňů ze ZOO Praha. Naposledy
město poskytlo dar na podporu
chovu kaloňů v roce 2008. Netopýr
Kaloň egyptský se stal neformálním
maskotem města, jehož vyobrazení
město používá ke své propagaci.
Rada města rozhodla o poskytnutí
peněžitého daru ve výši 4.000 Kč
(dle pravidel ZOO Praha lze přispět 2.000 Kč/rok na jedno zvíře)
na podporu chovu dvou kaloňů
egyptských v roce 2010.
Kromě dalších materiálů, které rada města bude předkládat k rozhodnutí až zastupitelstvu města,
projednala výroční zprávu Městské
policie Nové Strašecí za rok 2009
a vzala ji na vědomí.
Společnost Rakovnicko, o. p. s.,
předložila městu návrhy dvou

smluv, jejichž uzavření rada města
neodsouhlasila. V prvním případě
se jedná o nové znění partnerské
smlouvy k projektu „Rakovnicko
v Posázaví, Posázaví na Rakovnicku“, která je již uzavřena a rada
města trvá na původní smlouvě,
a v druhém případě je to návrh
rámcové partnerské smlouvy, je-

jímž předmětem by měl být informační servis a poradenská činnost
za roční poplatek pro rok 2010
ve výši 36.000 Kč. Rada města dává přednost konkrétní spolupráci
před rámcovou, kterou by bylo
nutné zaplatit i v případě, že by se
nevyužila.
JUDr. Jiří Tláskal, tajemník

Připomínáme, že úplné znění jednotlivých
usnesení rady města a zápis ze zasedání
zastupitelstva města jsou kromě úřední desky
úřadu k dispozici na webových stránkách města
www.novestraseci.cz
Občané obce mohou též do usnesení
rady města a zápisu ze zasedání zastupitelstva města
nahlížet v sekretariátu městského úřadu
a pořizovat si z něj výpisy.

ROZHLEDNA MACKOVA HORA
Otevřeno:
Červenec – srpen
denně
Vstupné:
Děti, studenti, senioři
Dospělí

9 – 17 hodin
10 Kč
20 Kč
›››
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Největší odměnou je pro mě lidská spokojenost

Již je tomu šest let, co do novostrašeckého kulturního života vstoupila
neposedná aktivní dušička, iniciátorka Akademie volného času, paní
Věra Hrubešová.
Vzhledem k tomu, že v červnu
zrovna končil šestý ročník akademie, dovolila jsem si ji v tomto
duchu oslovit a čtenáře Novostrašeckého měsíčníku s ní blíže
seznámit.

jsem si připravila téma prvního ročníku – rodina pojatá z různých úhlů
(ze sociologického hlediska, psychologického, historického, rodina
v minulosti a v současnosti). Můj
návrh byl komisí pro udílení grantů
přijat. 1. ročník Akademie volného
času v Novém Strašecí se tedy uvedl do pohybu pod názvem“Rodina
a mezilidské vztahy ve vývoji společnosti“.

Kde se vzala počáteční myšlenka uvést do života projekt Akademie volného času? Stála jste
u zrodu sama?
Ano, sama.
Přistěhovali jsme se společně se
synem do Nového Strašecí v roce
2002. Okamžitě jsem se do tohoto
malého městečka zamilovala. Život
tu na rozdíl od Prahy poklidně plyne, lidé většinou nikam nespěchají,
žádný stres, nervozita, prostě pohoda. Jsem ale člověk společenský,
a tak jsem chtěla poznat místní lidi
a získat nové přátele.
Jak to ale udělat? Na sklonku roku
2003 jsem zjistila, že jsou městem
vypsané granty pro sociální oblast,
konkrétně se jednalo o téma celoživotního vzdělávání. Posledních
sedm aktivních let jsem pracovala
v Muzeu hlavního města Prahy,
kde jsme rozvinuli systém celoživotního vzdělávání pod názvem
Akademie třetího věku, která byla
určená seniorům a kladla si za cíl
věnovat volný čas sebevzdělání.
Při shromažďování podmínek jsem
brala v potaz velikost města, a hlavně jsem se zaobírala tím, jaké zvolit
téma, aby oslovilo, co možná největší skupinu lidí. Po vnitřním rozhodnutí, zkusit to a projekt rozjet,

Jaké byly prognózy vůči Vašemu
počínání?
Prognózy nebyly příliš optimistické. Ozývaly se hlasy typu, s tím
neuspějete, zbytečně do toho investujete čas a sílu, přesto jsem se
rozhodla to zkusit a v případě neúspěchu spadnout do oné pověstné
„černé díry“. Do prvního ročníku se
přihlásilo 45 lidí, což osobně považuji za úspěch.
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Evidentně se prognózy nenaplnily. To by jinak nebyly v plném
proudu přípravy na 7. ročník.
Určitě není jednoduché vymyslet téma a k danému tématu
sehnat vhodného lektora? Kde
čerpáte náměty pro přednášky
AVČ a jakým způsobem zajišťujete přednášející?
V Českém rozhlase jsem sledovala
Univerzitu třetího věku a poznamenávala si jména lektorů, kteří mě zaujali. Poté jsem si na dotyčné našla
kontakty, oslovila je a ve výsledku
většina z nich (kromě dvou) přednášela v rámci AVČ v Novostrašeckém kulturním centru. Tito přednášející mi doporučili další skvělé lidi
z řad psychologů, sociologů, estétů, historiků a dalších oborů.

Na co se mohou posluchači těšit v dalším, již sedmém ročníku
Akademie volného času?
Věnovali jsme se rodině, životnímu stylu, regionu, planetě Zemi,
společnosti, rodnému kraji a následující ročník bychom zaměřili
na rod ženský a mužský v kulturně
společenském vývoji. Inspirovala mě kniha autorek Aleny a Olgy
Vodákových Rod ženský. Společně
budeme hledat odpovědi na otázky Kdo je žena? Co to znamená být
ženou, jaká jsou její přání, obavy?
Rozdíly mezi mužem a ženou, Proč
muži vedou bitvy atd. (Podrobnosti
o 7. ročníku AVČ přinášíme v rubrice kultura, pozn. redakce.) A samozřejmě bude ročník opět obohacen
o procházky a výlety, jak tomu bylo
i v minulosti.
Které téma uplynulých ročníků
Vám bylo nejbližší?
Asi jsem univerzální člověk, ale nedokáži říci, jestli to či ono téma bylo
více nebo méně zajímavé. Každý
z přednášejících do toho dal kousek sebe, každý byl výborný a každý posluchač si z každé přednášky
něco odnesl.
Co je pro Vás při realizaci AVČ
podstatné a co Vás těší?
Spokojenost lidí a vytvoření společenství lidí, kteří jsou si přátelsky
nakloněni. Z toho pramenící pocit uspokojení, který mě naplňuje, když vidím, že přednášky mají
úspěch a líbí se, že posluchačky
i posluchači chtějí opět přijít a přicházejí. To, že moje počínání má
nějaký smysl, mě nabíjí pozitivní
energií a dává sílu pokračovat. Je to
velká motivace.
Když máte volno a nevěnujete
svůj čas akademii, jak nejraději
relaxujete? Jaké jsou Vaše koníčky?
Zájmů je pochopitelně víc a souvisí
s věkem. Mezi těmi, které přetrvaly,
bych jmenovala turistiku, výtvarné
umění, architekturu. Mým velkým
koněm je bytová kultura, která mě
drží od střední školy. Od té doby, co
máme dům se zahradou, mě baví
i vše, co souvisí s úpravou zahrad
a pěstováním květin.
Velice ráda čtu. V poslední době
mě zaujala kniha od americké

autorky Riane Eisler Číše a meč,
agrese a láska. Ráda si také přečtu
knihu z oblasti záhad světa, ale ne
žádnou fantasmagorii, nýbrž literaturu, která poctivě hledá odpovědi na otázky, které se vyskytují
na naší planetě. To je přímo dobrodružství. Např. Moudré kameny
autorů C. Petratua, B. Roidingera,
nebo třeba Zrcadlo nebes (hledání ztracené civilizace) od Grahama Hancocka, Santa Faira a další.
Nadchla mě třeba knížka Tři ženy
v Indii, autorek Hanelová, Jůzlová, Bodrová. Nebo třeba od Pavly
Jazairiové Izrael a Palestina nebo
P. J. v Indii. Když už sama cestovat
nemohu, tak využívám téhle možnosti sdělených zážitků.
Vrátím-li se k výtvarnému umění,
velmi mě zaujal Jiří Anderle (rodák
z Pavlíkova), který měl vloni velkou
výstavu v domě U Zvonu. Bylo to
vynikající, obrazy i graﬁka. Poslouchám i jeho vzpomínky na ČR 2.
Nebo byla pro mě objevná výstava
Otakara Lebedy (zemřel tak mladý a při tom mimořádně nadaný
na přelomu století). V průběhu života jsem měla různé oblíbené malíře. V době dospívání to byl třeba
Leonardo da Vinci, Michelangelo,
později třeba Petr Breughel a ještě
později třeba Jan Zrzavý a mnoho
mnoho jiných, tak jak jsem měla
možnost je blíže poznat.
V Praze jsem žila dost intenzivně,
takže jsem chodila hodně do kina,
do divadla, na koncerty, výstavy
apod. Prostě mám ráda dobré ﬁlmy, dobré divadlo a dobrou muziku. Zůstala mi velká láska, kterou
je tradiční jazz, a znovu se vracím
i ke klasice. Všechno, co člověk dělá,
by měl prožívat, aby naplnil svou
duši pocity a zážitky. Myslím, že o to
v životě jde.
Chtěla byste na závěr našeho
rozhovoru něco sdělit čtenářům,
případně potenciálním posluchačům AVČ?
Všem přeji hodně zdraví, a pokud
se mezi nás budou chtít přijít podívat, tak ať přijdou, přivítáme je
s úsměvem.
Děkuji za Váš čas při realizaci našeho
rozhovoru a přeji Vám do dalších let
další a další nadšené posluchače.
mč

Ceník sportovních zařízení
města Nového Strašecí
Schváleno radou města dne 16. 6. 2010, usnesení č. 1193
Hala BIOS
450 Kč/hod.
350 Kč/hod.

od 1. 11. do 31. 3. násled. roku
od 1. 4. do 31. 10.

Posilovna
40 Kč
350 Kč
1.000 Kč
300 Kč/hod.

jednorázové vstupné
permanentka 10 vstupů
permanentka 30 vstupů
rezervace celé posilovny

Zateplení škol - rekapitulace
Projekt „Zlepšení tepelně technických vlastností budov škol“
po své realizaci spěje k fázi
vyhodnocení. Celkové náklady
projektu činily 17 942 284 Kč.
Na úhradu těchto nákladů byla
městu poskytnuta dotace z Operačního programu životní prostředí ve výši 8 292 704 Kč, dále pak
dotace z Fondu životního prostředí Středočeského kraje ve výši 1 327 729 Kč. 8 321 851 Kč pak
hradilo město ze svých vlastních
zdrojů jako spoluúčast.

Petanque
30 Kč/hod.

sektor

Ruské kuželky
30 Kč/hod.

sektor

Stolní tenis
50 Kč/hod.

stůl

Minigolf
30 Kč/hod.
10 Kč/hod.

dospělí
děti

Hokejbalové hřiště
100 Kč/hod.
250 Kč/hod.
250 Kč+150 Kč/hod.
500 Kč
500 Kč+150 Kč/hod.
20 Kč/hod.

trénink bez šaten a osvětlení
trénink se šatnami a bez osvětlení
trénink se šatnami a s osvětlením
utkání bez osvětlení
utkání s osvětlením
1 osoba/individuálně

Tato akce byla, co se týče ﬁnanční náročnosti, jednou z největších
v posledních letech.
Přesto, že se v současné době ještě
opravují některé drobné závady, které se projevily po dokončení stavby,
jsme s kvalitou provedené práce
velmi spokojeni. Za úspěch považujeme rovněž to, že se podařilo nepřekročit plánovaný rozpočet akce,
což u rekonstrukcí nebývá obvyklé.
Pozitivní ohlasy na dosaženou úsporu máme i od ředitelů škol.
Ing. Jan Vitner, odbor investic

Atletický a víceúčelový areál (Horní Kocourek)
100 Kč/hod.
skupina 5 a více osob
20 Kč/hod.
1 osoba / individuálně
Hřiště na kopanou
umělá tráva
přírodní tráva

2.000 Kč
1.000 Kč/hod.
2.400 Kč
1.200 Kč/hod.

Tenis
100 Kč/hod.
100 Kč/hod. + 10 Kč/osoba

kurt
kurt + šatna

Volejbal/nohejbal (u BIOS)
100 Kč/hod.
100 Kč/hod. + 10 Kč/osoba
300 Kč

kurt
kurt + šatna
utkání

Plážový volejbal
100 Kč/hod.
100 Kč/hod. + 10 Kč/osoba

kurt
kurt + šatna

utkání
trénink
utkání
trénink

Poznámka:
Všechna utkání + trénink kopané jsou vždy se šatnou.
Za správnost: Ivan Gengel, vedoucí MSZ
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Nové ústřední topení v MŠ Zahradní
Mateřská školka v Zahradní ulici
čp. 660 v Novém Strašecí bude mít
od nové topné sezony tj. od 1. září
2010 vybudované nové ústřední
topení.
Přípojka tohoto topení bude
z předizolovaného potrubí 1“
a zrealizuje ji firma Enes, s. r. o.,
Nové Strašecí, na své náklady čítající 45 500 Kč. Napojení tohoto

areálu bude na blokovou kotelnu
na Žižkově náměstí. O vybudování nové teplovodní přípojky
rozhodlo vedení města Nového
Strašecí na základě žádosti pana
ředitele základní školy Mgr Hajného, neboť uhelný kotel, kterým
byla mateřská školka dosud vytápěna, dosloužil.
Zdena Kratinová, odbor investic
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KULTURA

Připravujeme na září 2010
1. 9. Předávání pamětních listů a dárků prvňáčkům
6. 9. Výběr předplatného na cyklus AVČ 7,
přísálí NKC 15.00 - 17.00 hodin
9. 9. Zahajovací přednáška AVČ 7,
velký salonek NKC od 16.30 hodin
11. 9. POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA,
sál NKC od 20.00 hodin, hraje Saldo Band
13. 9. Tradiční průvod s hudbou na hřbitov
– sraz v 9.15 hod. u MěÚ

KULTURA

Upozornění
Pokračuje zápis do kurzu
tance pro mládež,
který se bude konat vždy v pátek večer
od září do prosince 2010 v NKC.
Přijímáme již jen chlapce.
Přihlášky s kurzovným se přijímají
v kanceláři MKZ v úřední dny
pondělí, 8 - 17 a středa 8 - 18 hodin.

Základní kurz
společenského tance

17. 9. Zahajovací lekce kurzu tance a společenské
výchovy v 19.00 hodin, sál NKC

pro manželské a přátelské dvojice
podzim 2010

22. 9. TANEČNÍ PARTY v 17.00 hod., sál NKC
24. 9. 2. lekce – taneční kurz od 19.00 hodin, sál NKC
28. 9. SVATOVÁCLAVSKÝ DEN,
náměstí od 10.00 hodin
(v případě nepříznivého počasí sál NKC)

✂
Závazná přihláška do tanečního kurzu pro manželské a přátelské dvojice podzim 2010
Jméno, příjmení a kontaktní adresa jednoho z páru:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

MKZ Nové Strašecí spolu s tanečním mistrem Martinem Tenglerem
pro Vás opět připravují taneční kurz pro dospělé. Tento kurz Vám
opět nabídne jedinečnou možnost naučit se, zopakovat si, či zdokonalit se ve společenském tanci. Výuka bude probíhat v uzavřené
společnosti a v příjemném prostředí NOVOSTRAŠECKÉHO KULTURNÍHO CENTRA - Okružní ulice č.p. 934
Vyučovanými tanci budou:
Waltz, Tango, Valčík, Foxtrot, Polka,
Blues, Cha-cha, Jive, Country,
Mazurka, atd.
Oblečení:
středně společenský oděv
- pánové nemusí mít sako, dámy mohou mít kalhoty
(v žádném případě nepovažujeme riﬂe za společenský oděv)
Rozvrh tanečních lekcí, které budou vždy
v úterý od 19:30 do 21:30 hodin:
5. 10., 12. 10., 19. 10., 26. 10., 2. 11., 9. 11., 16. 11. a 23. 11.
5. října 2010 v 19.30 hodin – zahajovací lekce, celkem osm lekcí
23. listopadu 2010 v 19.30 hodin – závěrečná lekce

...............................................................................................................................................................

Cena tanečního kurzu činí 2000 Kč za pár!!! Hlásit se lze jen
v páru!!!

PSČ: ...................................................................................................................................................

Platba za taneční pár

Telefon - mobil: ..........................................................................................................................

Platbu ve výši 2000 Kč za pár uhradíte v hotovosti
v kanceláři MKZ Nové Strašecí, Okružní 934,
tel.: 313 572 340, zároveň vyplníte přihlášku,
obdržíte rozpis lekcí a průkazku .
Kurzovné se vybírá od 12. 7. do 22. 9. 2010 v úřední dny
pondělí 8-17 a středa 8-18 hodin.

E-mail: ..............................................................................................................................................
Jméno a příjmení Vašeho partnera či partnerky:
...............................................................................................................................................................

Předem upozorňujeme, že kurzovné se vrací pouze
v případě zrušení kurzu ze strany pořadatele!!!

...............................................................................................................................................................
Jsme seznámeni, že kurzovné se vrací pouze v případě zrušení
kurzu ze strany pořadatele!!! Kurzovné 2000 Kč
Datum podání: ...........................................................................................................................
Podpis: .............................................................................................................................................

Sedmý ročník – cyklus přednášek bude dvouletý

POZNEJME SAMI SEBE
Jméno a příjmení (Prosíme čitelně) .....................................................................................................................................................................................................................................................................
Datum narození ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresa bydliště ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

13. 9. PĚKNÁ HODINKA s tancem,
sál NKC od 11.00 hodin

19. 9. Nejen pohádka na neděli,
Divadlo KOS České Budějovice – STRACHYFUČ
od 15.00 hodin, sál NKC

PŘIHLÁŠKA NA AKADEMII VOLNÉHO ČASU VE ŠKOL. ROCE 2010/2011

Dotazy a informace: Iveta Dušková 606 / 250 996
- pořadatel kurzu

UVIDÍTE, ZĚ SE BUDETE
SKVĚLE BAVIT!!!

Telefon: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Datum.....................................................................................................................................................

Podpis ..................................................................................................................................................

Jsem ochoten/ochotna nabídnout drobnější organizační spolupráci při přednáškách

ANO - NE

(Přihlášku odevzdejte v kanceláři Novostrašeckého kulturního centra, v městské knihovně – v prodejně Tabák - Mlejnková – v informační centru – muzeu, nejpozději do 26. srpna 2010.)

✂
Rozloučení s 6. ročníkem AVČ
3. června jsme závěrečnou přednáškou o úkolech a poslání Muzea T. G. M. v Rakovníku zakončili
přednáškový cyklus Můj rodný
kraj je v srdci Evropy, pořádaný
Akademií volného času. Společně
strávená doba na přednáškách
vůbec nebyla zbytečná. Prostřednictvím místních odborníků jsme
měli možnost znovu poznávat náš
kraj z různých směrů. Historie nám
otevřela poznání, jak složitý a náročný život byl v době třicetileté
války, jaké útrapy museli prožívat
naši předkové a jak se vyrovnávali
se situací, aby přežili. Připomenuli
jsme si také bohatou spolkovou
činnost v Novém Strašecí. Je až
neuvěřitelné v kolika spolcích se
lidé sdružovali, kolik času věnovali
svým zájmům. Některé rozdávaly
radost a potěšení v kulturní oblasti, ale jiné spolky podporovaly potřebné a jiné zajišťovaly bezpečnost města a pomoc. Seznámili
jsme se také s krásným a zajímavým zámkem v Lánech a historií
obory, opět jsme si připomněli
stavební historii a význam našeho
kostela Narození Panny Marie a fary, i kaple sv. Anděla Strážce na Rudě. Zajímavá byla i historická proměna náměstí v Novém Strašecí.
V letošním roce jsme si v několika
přednáškách přiblížili také minu-

lost a současnost folkloru. Poznali
jsme, že soubor Čtyřlístek byl a je
nositelem naší lidové kultury a vynikajícím reprezentantem. Náš kraj
má mnoho zajímavých a významných osobností, i ty mohou být
naší chloubou a radostí. Příroda
zdejšího kraje si vždycky zaslouží
naši pozornost, a tak přednáška
na toto téma je vždycky samozřejmostí.
Naše velké poděkování si zaslouží všichni přednášející, kteří nám
věnovali svůj čas, přípravu a přišli mezi nás:
PhDr. Jan Černý
Mgr. Iva Dvořáková
PaedDr. Václav Vodvářka
RNDr. Bohumil Chochola
Ing. arch. Eva Volfová
RNDr. Milan Dundr, CSc.
Mgr. Magdalena Elznicová
V letošním ročníku AVČ diplomy
získal největší počet posluchačů
za poslední roky. Také jim děkuji
za trvalou přízeň, účast a zájem
o vzdělání.
Děkuji za organizační spolupráci, pomoc a přátelskou podporu:
Pí. Dagmar Kýhosové
Pí. Marii Kořánové
Pí. Dagmar Kořánové
Pí. Anně Koucké

Novostrašecký měsíčník / červenec – srpen 2010

Pí. Haně Voráčkové
Pí. Antonii Juríkové
Za zpracování kroniky AVČ:
Pí. Mgr. Soně Kudrové
Děkuji za spolupráci Radě AVČ
a podporu v přípravě dalšího
ročníku.

Děkuji také za opravdu skvělou
spolupráci zaměstnancům Novostrašeckého kulturního centra:
Pí. Ivetě Duškové, vedoucí NKC
Pí. Nadě Samcové
Panu Janu Lopourovi
Věra Hrubešová, autorka projektu

Nejen pohádka na neděli
Od ledna do května 2010 probíhalo
již čtvrté kolo soutěže pro dětské
návštěvníky cyklu „Nejen pohádka na neděli“. Zakončení připadlo
na neděli 23. května před divadelním představením Nešťastný
šafářův dvoreček v sále NKC. Ceny
pro účastníky věnovala ﬁrma Euromedia, která s námi spolupracuje
od počátku soutěže. Velice děkujeme.
Za stoprocentní účast bylo tentokrát oceněno 20 dětí, což svědčí
o tom, že nedělní divadelní pořady
pro děti jsou stále oblíbenější.
Nyní jsou před námi letní prázdniny, ale již od září připravujeme 5.
kolo soutěže se zásadní úpravou
– nový cyklus začne v září 2010
a končit bude v květnu 2011. Věřte, že program bude velice pestrý,
a mimo tradičních divadelních pohádek a zábavných pořadů na vás
čeká i vyhlášení nejlepšího obrázku,

který děti dostaly za úkol namalovat přes prázdniny k některému
z navštívených pořadů čtvrtého
kola. Pro zopakování se jednalo
o pohádky:
O šípkové Růžence, Červík Jiřík
a světluška Liduška, O chytré princezně, Nešťastný šafářův dvoreček
a oblíbený maškarní karneval. Zapojit se mohou všechny děti, které
některý z těchto pořadů shlédly
(obrázky nám můžete nosit až
do konce září). Ze všech kreseb
v měsíci listopadu a prosinci u nás
uspořádáme výstavu. S prvním
představením po prázdninách startujeme 19. září od 15 hodin v sále
Novostrašeckého kulturního centra
s pohádkou „Strachyfuč“.
Nyní vám přejeme příjemné slunečné prázdniny a spoustu pěkných zážitků. Po prázdninách se
na vás u nás opět těšíme.
Iveta Dušková, vedoucí MKZ
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KNIHOVNA A MUZEUM
›››

Akademie volného času v Novém Strašecí
Vás zve na sedmý přednáškový cyklus ve školním roce 2010/2011
Projekt celoživotního vzdělávání ve spolupráci s Novostrašeckým kulturním centrem ﬁnančně podporuje MěÚ 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 uvedené téma. 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. Nabízíme Vám
touto formou další osobní sebevzdělávání. Cesta poznávání, to je vždy
zajímavé dobrodružství, protože nabízí člověku také duševní aktivitu, rozhled a rozvíjení zájmů.
Přednášky jsou zpravidla první čtvrtek v měsíci (výjimku tvoří září),
od 17 – 18.30 hodin v přednáškovém salonku Novostrašeckého kultur-

ního centra. Slavnostní zahájení 7. ročníku AVČ bude 9. září 2010
od 16.30 hodin.
Přihlášky na Akademii volného času lze získat v kanceláři Novostrašeckého
kulturního centra, dále v prodejně Tabák-Mlejnková (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 Novostrašeckého kulturního centra 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 individuální 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 Novostrašeckém měsíčníku. Informace
v Novostrašeckém kulturním centru na tel. 313 572 340.
Těšíme se na všechny naše bývalé posluchače a těšíme se také na nové
studenty a zájemce.
V září na shledanou!

✂
Iva Hüttnerová v Muzeu Nové Strašecí

Připravujeme na říjen 2010
21. nebo 25. 10 (Termín upřesníme v zářijovém měsíčníku.)

ŠTIKA K OBĚDU

hrůzostrašná komedie o tom,
že kdo jinému jámu kopá

…Tři obstarožní sestry se chtějí zbavit sluhy,
prý je opotřebovaný. Podceňovat sluhy se ale nevyplácí.
Exkluzivní obsazení – K. Fialová,
N. Konvalinková, L. Švormová a V. Postránecký.
Sál NKC od 19 hodin
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Muzeum Nové Strašecí si Vás dovoluje srdečně pozvat na prodejní výstavu grafik Ivy Hüttnerové, která
bude slavnostně zahájena za účasti
samotné autorky ve čtvrtek 1. července v 16.00 hodin ve výstavní
síni muzea. Výstavu si můžete přijít
prohlédnout až do konce prázdnin
– konkrétně do neděle 29. srpna
2010. Zároveň Vás upozorňujeme,
že bude v tuto dobu prodloužena
otevírací doba muzea o víkendech, kdy bude muzeum otevřeno
od 9.00 do 17.00 hodin, a to až
do konce září.
Iva Hüttnerová je sice vystudovaná herečka, avšak známější je jako
moderátorka, spisovatelka a především naivní malířka. Má ráda
„staré dobré časy“ a je sběratelkou
starých odložených věcí z domácnosti, na které často maluje své půvabné obrázky.
Narodila se 17. prosince 1948 v Praze a již od dětství ráda malovala
a četla básničky. Ve třinácti letech

začala navštěvovat dramatický
kroužek, kde si zahrála Barunku
v Babičce od Boženy Němcové.
V patnácti začala studovat gymnázium, které však po dvou letech
opustila a začala pracovat v Geofyzice. Po čase se přihlásila na DAMU
– obor herectví, kam byla přijata.
Roku 1970 se Iva Hüttnerová poprvé vdala a po třech letech se jí
narodil syn Matouš. Opravdově
začala s malováním, když čekala syna Matouše a manžel Ivan jí
koupil olejové barvy. První výstavu
měla v roce 1974 ve foyeru Divadla
Vítězslava Nezvala v Karlových Varech, kde tehdy se svou rodinou žila. Po rozpadu manželství se Iva se

synem vrátila do Prahy, kde začala
pracovat v Divadle Na Okraji. Dalším divadlem, kde paní Iva působila bylo Divadlo S. K. Neumanna,
Pod Palmovkou, Josefa Dvořáka
a Na Fidlovačce. Po svatbě s inženýrem Petrem si pořídili jezevčíka
Pepina a narodila se jim holčička
Klárka.
Následovala řada dalších výstav
v Praze (divadlo Rubín), Pardubicích, Třeboni, Českém Krumlově,
Písku, Chebu a dalších českých
a moravských městech. Mezi
nejvýznamnější patřily pražské výstavy v divadle Semafor nebo Ungelt. Do dnešní doby Iva Hüttnerová realizovala přes 200 autorských
výstav a její obrazy jsou součástí
stálých expozic naivního umění
v Litoměřicích, Paříži a Hamburku.
Mezi nejoblíbenější témata naivních obrázků Ivy Hüttnerové
patří bábinky a dědové, jejichž milé
tváře jsou zbrázděny vějířky vrásek, zapadlé pražské uličky staré
Prahy s malými zaniklými krámky,
andělské bytosti či zimní krajinky s čepicemi sněhové pokrývky
na střechách domů a opuštěným
kostelíčkem na obzoru.
Přijďte a určitě si vyberete ten „svůj“
obrázek.
Barbora Honzíková, DiS.
vedoucí Muzea Nové Strašecí

PRODLOUŽENÁ
OTEVÍRACÍ DOBA
V MUZEU
Muzeum Nové Strašecí si Vás
dovoluje upozornit, že od
1. července do 30. září 2010
bude o víkendech prodloužena
otevírací doba muzea:

sobota 9.00 - 17.00 hodin
neděle 9.00 - 17.00 hodin
›››

Budeme se těšit na Vaši
návštěvu.
Barbora Honzíková, DiS.
vedoucí Muzea Nové Strašecí

V minulém čísle knihovna informovala o nákupu nových knih
na knižním veletrhu Svět knihy
2010. Nyní máte možnost se
přesvědčit, že skladba titulů je
velmi pestrá a že na prázdniny
a dovolenou mají čtenáři opravdu z čeho vybírat.

Cílek, V. – Orfeus
Satter, D. – Tma na úsvitu
(ruská perestrojka 90. let)
Daws, G. – Zajatci Japonců (váleční zajatci v Tichomoří)
Hejkalová, M. – U nás v Evropě
(na obědě u evropských rodin)

Pro turisty:
Ukrajina – průvodce z řady
Lonely Planet
Estonsko, Lotyšsko a Litva – průvodce z řady Lonely Planet
Česká republika – atlas s cyklotrasami
Kempy České republiky (mapa)
Turistické zajímavosti České
republiky (mapa)
Rozhledny České republiky
(mapa)
Světové dědictví UNESCO České
republiky (mapa)
Hrady a zámky České republiky
(mapa)
Vodácká mapa České republiky
Z Prahy na kole – na severozápad (mapa)

Pro šikovné ruce:
Pleteme veselé hračky
Nápady pro tvořivé děti
Ateliér výtvarných nápadů

Pro rybáře:
S rybářským prutem kolem
světa
Okoun – pruhovaný bandita
Štika – královna českých vod
Jak se loví kapr
Vágner J. – Jak se loví sumec

Z dramatické tvorby:
Goldoni, C. – Sluha dvou pánů
Sofoklés – Antigoné, Élektrá
Eurípidés – Médeia
Brecht, B. – Matka Kuráž a její
děti
Historický román:
Vondruška, V. – Tajemství abatyše z Assissi
Vaňková, L. – Cestou krále
Bauerová, A. – Zlatý kůň
dcery bohů
Cornwell, B. – Azincourt
Cornwell, B. – Hořící země
Gracie, A. – Tudorovci I, II, III
Körnerová, H. M. – Carolina
Bauer, J. – Číše jedu pro krále

Pro sportovce:
Pětiminutové masáže
Na bolavá záda Pilatova metoda
Treking – požitek z přírody
a relaxace

Společenský román:
Furniwallová, K. – Rudý šál
Sorokin, V. – Den opričnika
Sorokin, V. – Třicátá Marinina
láska
Gavalda, A. – Báječný únik
Hoeg, P. – Představy o dvacátém
století
Watersová, S. – Špičkou jazyka
Coelho, P. – Vítěz je sám
Samarago, J. - Slepota
Kludská, D. – Elvíra
Žák, J. – Konec starých časů

Životopisná literatura:
Livia Klausová – Smutkem neobtěžuji
Olga Havlová – Síla věcnosti
Příběh herečky – dělnická prokurátorka Ludmila Brožová
Barvy života – Hosté Kamily
Moučkové
Klíma, I. – Moje šílené století I, II
Literatura faktu:
Makrlík, V. – Češi a Evropa

Česká současná literatura:
Mlynářová, M. – Důchodkyně
nestřílejte
Čálková, A. – Mužolapka
Monyová, S. – Blonďatá stíhačka
Eisner, P. – Milující sestra
Legátová, K. – Mušle a jiné odposlechy
Štětina, J. – Bastardi
Štětina, J. – Gravitace

Pro milovníky rostlin:
Zahrada je radost
Pokojové rostliny

Z nabídky nových knih
Jakoubková, A. – Všude manžel
o dvou kůrkách
Klíma, I. – Miláčkové chřestýši
a jiné ženské horory
Žáček, J. – Papírové růže
Detektivky a thrillery:
James, P. – Muž v černé kukle
James, P. – Hon se smrtí
Reichs, K. – Ďáblovy kosti
Reichs, K. – Kosti na popel
Rankin, I. – Poslední rébus
Masello, R. – Krev a led
Mosse, K. – Hrobka
King, S. – Za soumraku
Sandford, J. – Tajuplná oběť
MacDermidová, V. – Temné
struny
Larssonová, A. – Sluneční
bouře
Ende, M. – Vězení svobody
Donegan, G.- Útok na Atlantidu
Donegan, G. – Bitva o Atlantidu
Brown, D. – Ztracený symbol
Larsson, M. – Dívka, která kopla
do vosího hnízda
Pro děti:
Komisař Vrťapka 2.
Krumlovská, O. - Psí horoskopy –
I pes má duši
Reiner, Viewegh, Šrut - Tři tatínci
a maminka
Krolupperová, D. – Zákeřné keře
(pohádka)
Peroutková, I. – Anička a její
kamarádky
Peroutková, I. – Anička u moře
Keilová, B. – Léto2
Macků, I. – Teen pop
Shan, D. – Pán stínů XI.
Shan, D. – Synové osudu XII.
Brezina, T. – Půlnoční slavnost
Brezina, T. – Záhada sněžné
příšery
Braunová, P. – Terezománie
Braunová, P. – Princové nemyjou
záchody
Wilsonová, J. – Pusinka
Wilsonová, J. – Můj tajný deník
Kluci – Co se to se mnou děje???
Dinosauří encyklopedie
300 nejznámějších postav historie
›››
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KNIHOVNA A MUZEUM / ŠKOLY, DĚTI A MLÁDEŽ
›››

ŠKOLY, DĚTI A MLÁDEŽ

Keltské pohádky v muzeu
Náš obchůdek v Muzeu v Novém
Strašecí si Vám dovoluje nabídnout
ke koupi zcela novou knihu s názvem KELTSKÉ POHÁDKY.

Anotace
„Získáš-li si mne svým vyprávěním, daruji život i tobě!“ nabídl dle
legendy mocný král Conal Černému loupežníkovi ve chvíli, kdy
měl zločinec být vsazen do kotle
s rozžhaveným olejem. A neprávem obviněnému zbojníkovi se

skutečně podařilo zabavit panovníka barvitým líčením svých dobrodružství natolik, že tím zachránil
život nejen sobě, ale také svým
třem přátelům...
Keltská kultura zkrátka nanejvýš
oceňovala dovednost vyprávět, oživovat události, které formovaly její
kořeny. Štěstí i pro nás dnes – neboť
se díky tomu můžeme těšit z příběhů, které se v mnoha ohledech tolik
liší (vždyť vznikaly v průběhu staletí
na území Evropy od Irska až po Bulharsko). Náš výbor se snaží zachytit
celé toto motivické a teritoriální
rozpětí, i když to v jednom svazku
samozřejmě není možné.
Příběhy z francouzské Bretaně mají poetický rurální ráz a nejčastěji
v nich jde o dosažení slávy a štěstí
hrdinou, který na začátku vypadal
daleko spíše jako prostý venkovan,
nebo dokonce smolař a prosťáček.
Ovšem i Bretaň má svá monumentální témata: o zkáze legendárního
města Is budete číst s mrazením
v zádech.

Jaký byl Letní podvečer s LDO?
Daleko prudší, temnější a kouzelnější příběhy, zalidněné krutými
vládci a čaroději, pocházejí z Irska. Skotskou slovesnost v našem svazku reprezentují jemná
a poetická elfí vyprávění, v nichž
není nouze o čistou a bezelstnou
lásku, jež napravuje špatnost
světa. Ale zaujmout by vás mohl
i jeden příběh ze španělské Galicie, taktéž kdysi obývané Kelty,
příběh, jehož jádro dalo mnohem, mnohem později vzniknout
i epické básni o králi Lávrovi Karla
Havlíčka Borovského. Téměř exoticky pak působí velšská pověst
o královně Heleně, jež zachycuje
střet keltské a klasické římské kultury.

Seznamte se tedy s krutým králem Conalem a lstivým čarodějem
Rudovousem, ochutnejte ovoce
z bájné zahrady Vleago a staňte
se svědky zkázy města Is. Vstupte
do království elfů a koriganů a nespěchejte s návratem. Svět keltských bájí a pohádek se vám určitě
nebude chtít opustit.
Ilustrace: Renáta Fučíková
Nakladatelství: Brio
Rok vydání: 2010
Vazba: pevná
Formát: 175 x 195 mm
ISBN: 978-80-86113-94-4
Počet stran: 480
Doporučená prodejní cena: 362 Kč
Naše cena pro Vás: 299 Kč

Knihovna přeje všem svým čtenářům
i příznivcům příjemnou dovolenou,
pohodové prázdniny a krásné chvíle
nad pěknou knihou od nás.
u,
u,
V období prázdnin se naše dveře nezavřou,
půjčovní dny i doba jsou beze změn
po celé dva měsíce
(pondělí, středa, pátek 8.00 – 17.00 hod).

…A mají po maturitě…

1. a 2. ročník LDO

10. června 2010 se žáci literárně dramatického oboru základní umělecké
školy představili rodičům a přátelům
ve svém komponovaném programu
nazvaném Letní podvečer s LDO.
Diváci měli možnost vidět dvě kratší
představení a slyšeli téměř desítku
sólových přednesových textů.
Se svým prvním skutečně samostatným představením (bez účasti učitele spolu s dětmi na jevišti) vystoupili žáci prvního a druhého ročníku.
Představení se jmenovalo Jaro na vsi

a vypovídalo o tradičních dětských
hrách, říkadlech a písních. Děti se
přenesly do doby, o které vyprávějí
Ladovy obrázky, aby zjistily, že mezi
tehdejšími dětmi a jimi není příliš
velký rozdíl („staré“ hry baví i dnešní
děti a i dnes se děti pošťuchují, vymýšlejí říkačky a hádanky...)
Žáci třetího, čtvrtého a pátého
ročníku spojení v souboru (ZOO)
Logicky Domýšlivé Ovečky zahráli
loutkové představení Silný Honza
na motivy pohádky Josefa Štefana

Kocourci na Emilovně

Jitka Tomšů, vedoucí MěK

SOU

Týden od 31. května do 4. června 2010 patřil na řadě středních škol v republice maturitním zkouškám. Stejně tomu bylo i v SOU Nové Strašecí.
Tváří v tvář maturitní komisi se postavilo 17 žáků a 1 žákyně, historicky
první maturantka v našem SOU Zuzana Churánková.
V pátek 4. června na Městském úřadě v Novém Strašecí za přítomnosti starosty města Ing. Pavla Vaice, svých rodičů a dalších hostů převzali svá maturitní vysvědčení. Nezbývá než všem úspěšným pogratulovat ke složení
zkoušky z dospělosti a popřát hodně úspěchů v dalším životě.
Ing. Ivana Veselá, foto Ing. F. Beneš

Třída 2.D, třídní učitel Ing. Tomáš Somol
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ZUŠ

Každý školní rok nám vždy uteče
jako voda. V září začínáme adaptací
nově příchozích dětí, děti si zvykají
na nové kamarády a paní učitelky.
Pak dělíme rok na podzimní prázdniny, vánoční nadílku, zimní olympiádu, jaro s besídkou pro maminky
a výlety na konci školního roku.
Již potřetí jsme s dětmi vyjeli na třídenní výlet do hájovny Emilovna
v křivoklátských lesích.
Stává se z tohoto výletu již tradice,
na kterou se od jara těší všichni
školáci, kteří mají odvahu se zúčastnit a přespat dvě noci na hájovně
uprostřed krásné přírody. Věřte, že
je to pro některé děti úplně poprvé,
co spinkají mimo svou rodinu.
První chvilky smutku při rozloučení
s rodiči se však ihned rozplynou při
rozjezdu autobusu.
Všichni jsme plni nových očekávaných zážitků. Bez menšího stýskání
po mamince jsme se ale neobešli.
Vše nám vynahradily zážitky – prohlídka hradu Křivoklátu, hledání
pokladu, táborák, karneval, návštěva pana hajného a procházka s ním

MŠ

po lese, hry v lese, stavění domečků
pro lesní skřítky a vycházka po naučné stezce se sportovními stanovišti na Křivoklátě. Plni nových
dojmů a zážitků jsme se vraceli
do školky. Odměnou pro odvážné
děti byly diplomy a dobrá čokoláda.
Další moc hezký výlet byl na hrad
Okoř, kde děti měly připraven program – soutěže, pohádky, ukázky
dravců, střílení z kuše a jízdu na ponících. Součástí tohoto výletu byl
nácvik písně „Na Okoř je cesta“ .
Z této písně se stala školková hymna, kterou ještě dnes všichni rádi
zpívají. Čeká nás ještě jeden velký
výlet do Prahy – na letiště, prohlídka zrcadlového sálu na Petříně
a návštěva Mořského světa na Výstavišti. Pak už jen rozloučení v NKC
s dětmi, které nastupují 1. 9. 2010
do prvních tříd ZŠ a hurá na prázdniny. Přejeme všem dětem krásné
prázdniny a plno nových zážitků
s rodiči a kamarády. Těm našim školáčkům hodně úspěchů ve škole!
Kolektiv MŠ na Kocourku
(foto na obálce NM)
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Kubína. S tímto představením slavily (ZOO)Logicky Domýšlivé Ovečky
úspěch v letošním ročníku Krajské
dětské divadelní přehlídky Dětská
scéna Stochov, kde získaly od odborné poroty Cenu za tvořivou práci
s loutkami.
Program Letního podvečera byl
obohacen o recitaci veršovaných
i prozaických textů. Dověděli jsme
se z nich mimo jiné něco o kočkách, něco o upírech, žirafách nebo o Žalvě - zajímavém stvoření ne
nepodobném jednomu známému
plazu. V závěru podvečera přednesla svůj text také Kateřina Barochová. Slyšeli jsme úryvek ze slavných
Letopisů Narnie od Cliva Staplese
Lewise. Katka s tímto textem v le-

Krátce z gymnázia
Přes pět tisíc proti rakovině
Již poněkolikáté se studenti novostrašeckého gymnázia zapojili
do akce Měsíčkový den, pořádané
Ligou proti rakovině. Čtyřem dvojčlenným týmům z 3.B se během
několika hodin podařilo prodat v ulicích Nového Strašecí 250 špendlíků
v podobě žlutých kytiček s červenou stužkou, čímž na boj proti rakovině získali 5326 korun. „Studenti byli
skvělí. O akci byl velký zájem, proto
příští rok objednáme dvojnásobné
množství kytiček, abychom podpořili dobrou věc,“ řekla koordinátora
sbírky Mgr. Šárka Preissová.
Výpravy po vlastech českých
a do Anglie
Zájemci z druhých a třetích ročníků
gymnázia se ve dnech 2. až 7. června vypravili na jazykově-poznávací
zájezd do Anglie. Kromě praktic-

tošní soutěžní přehlídce základních uměleckých škol v sólovém
a dramatickém projevu postoupila
až do ústředního kola, kde získala
čestné uznání.
Řekla bych, že Letní podvečer s LDO
byl příjemnou tečkou za vydařeným a pro literárně – dramatický
obor úspěšným školním rokem
2009/2010. Nezbývá, než „dramaťáku“ přát, aby se i v příštích letech
našli tak talentovaní a sympatičtí
žáci, jací chodí do LDO dnes. Trocha
talentu, hromada práce, obětavosti
a trpělivosti a v divadle i pravé kamarádství jsou totiž zaručenou cestou k úspěchu.
Martina Tothová
Fotil to Jonáš Vidra

Gymnázium

kého procvičení anglického jazyka
na ně čekala řada pamětihodností,
například Londýn, Stonehenge,
Warwick, Oxford, Stratford, Bath, Salisbury nebo Windsor. „Někteří studenti se dostali poprvé do přímého
kontaktu s rodilými mluvčími a přes
počáteční obavy se již druhý den
dokázali bez větších potíží domluvit v základních situacích. Nadšení
studentů nejlépe vypovídá o tom,
že se zájezd opravdu vydařil. Děkuji
všem za vzorné chování a vystupování,“ řekl organizátor zájezdu
Mgr. Milan Soukup.
Další poznávací akcí v závěru školního roku byl cykloturistický kurz. Základnou, odkud ve dnech 17. až 22.
května vyrážely tři skupiny studentů
druhých a třetích ročníků pěšky nebo na kole do blízkého i vzdáleného okolí, byl Horský hotel Bouřňák
v Krušných horách. „Cílem kurzu bylo poznat krásy Krušných hor a historických památek při celodenních
výletech. I když průměrná denní
teplota byla kolem devíti stupňů
Celsia, foukal studený vítr a pršelo, nadšení zvítězilo nad únavou
a všichni nejen přežili, ale většina
by podobný kurz ráda absolvovala
i v příštím školním roce. Za vydatnou pomoc bych touto cestou chtěl
poděkovat svým kolegyním Líbě
Vosátkové a Ivě Dvořákové,“ uzavřel
vedoucí kurzu Mgr. Soukup.
(kin)
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Podařilo se nám …
Oproti předchozím letům se v pátek 21. května na děti z novostrašeckých mateřských škol během
jejich Olympiádičky usmívalo sluníčko. A jistě to bylo znát i na jejich výkonech. Mnohokrát během
pátečního sportovního odpoledne
zaznělo jméno Káťa Charvátová,
Hana Martincová, Simonka Petráčková nebo Káťa Vaicová. Řadu
diplomů a drobných cen získal také
Dominik Lang, Tomáš Lískovec
a Tomáš Koláček.
Ani děti z 1. stupně nezahálely!
V pátek 11. června se v Rakovníku
zúčastnily Okresního kola soutěže
v atletické všestrannosti. Po závěrečném součtu bodů, které získali
jednotlivci během celého dopoledne, dosáhly jednotlivé ročníky
na následující místa:
1. ročník – 2. místo
2. ročník – 1. místo
3. ročník – 4. místo
4. ročník – 2. místo
5. ročník – 3. místo
Z celého přehledu pro vás vybírám
děti, jež při vyhlašování výsledků jednotlivých disciplín tzv. „stály
na bedně“.
1. ročník – D. Běloušková, A. Suková a O. Husák
2. ročník – K. Rejnová. V. Rejnová,
J. Novotný a M. Javůrek
3. ročník – M. Havlová
4. ročník – J. Hamouz
5. ročník – V. Westfálová
Ve dnech 8. a 9. 6. proběhl již XXXII.
ročník Okresní sportovní olympiády pro žáky 2. stupně ZŠ. V úterý

ZŠ

se soutěžilo v různých atletických
disciplínách, ve středu se na jednotlivých hřištích v Rakovníku sešly
týmy při vybíjené, volejbalu, basketbalu a malé kopané.
Z naší školy odjela do Rakovníka
celkem početná skupina mladých
sportovců. Podle kategorií žáci
soutěžili v následujících disciplínách: běh na 60 m; vytrvalostní běh
na 600 m, 800 m/1 000 m, 1 500 m;
hod kriket. míčkem/vrh koulí;
skok vysoký; skok daleký a štafeta
4 x 60 m. Zde jsou výsledky jednotlivců z prvního dne soutěží.
60 m
Mladší žáci/žákyně – 6. R. Jurečka,
10. P. Dundr/6. D. Kuklová, 9. K. Barešová
Starší žáci/žákyně – 9. M. Gengel,
14. T. Tišer/2. M. Řepková, 5. J. Hejhalová
Vytrvalost
Mladší žáci/žákyně – 6. J. Toužimský/2. D. Kuklová, 11. K. Černohorská
Starší žáci/žákyně – 2. J. Dlabač,
7. O. Ballada/2. E. Matějková,
4. L. Kalistová
Míček/koule
Mladší žáci/žákyně – 3. J. Toužimský, 5. J. Kroupa/1. K. Svášková,
2. B. Zuzjaková
Starší žáci/žákyně – 1. M. Polívka, 15. T. Tišer/1. M. Duchková,
8. T. Simandlová
Výška
Mladší žáci/žákyně – 4. L. Němeček, 6. L. Dvořák/1. L. Štogerová,
4. R. Hrbková
Starší žáci/žákyně – 2. M. Veselý,
3. M. Polívka/2. S. Tetourová,
4. E. Matějková

Dálka
Mladší žáci/žákyně – 2. L. Němeček, 8. R. Jurečka/4. L. Štogerová,
10. B. Satranská
Straší žáci/žákyně – 3. M. Gengel, 5. M. Veselý/2. T. Kindlová,
7. M. Řepková
Štafeta 4 x 60 m
mladší žáci (J. Toužimský,
P. Dundr, R. Jurečka, L. Dvořák)
–2. místo
mladší žákyně (D. Kuklová, L. Svášková, K. Barešová, B. Zuzjaková) –
5. místo
starší žáci (M. Gengel, O. Ballada,
T. Tišer, M. Polívka) – 4. místo
starší žákyně (L. Kalistová,
T. Kindlová, M. Řepková, J. Hejhalová) – 2. místo
Našim se celkem dařilo i druhý den
během sportovních her. Nejlepšího umístění dosáhli naši v malé
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tů, které v rámci tanečního oboru
studují – lidovým tancem, současným tancem, historickým tancem
a klasickým tancem. Žáci I. stupně
zatančili především společné choreograﬁe, které pro ně připravili vyučující tanečního oboru. Z lidového
tance Lenka Stránská a Mgr. Zuzana Stránská, z klasického a historického tance Mgr. Jana Molíková a ze
současného tance Bc. Jiří Horák.
Kromě těchto společných čísel si
žáci připravili i čísla sólová, což je
u absolventů II. stupně povinností,
u I. stupně si sólovou choreograﬁi

Úspěšným sportovcům gratulujeme k dobrému umístění. Ostatním
děkujeme za jejich odvahu a bojovnost, s níž do jednotlivých soutěží
nastoupili.
Na závěr bych ráda poděkovala vůbec všem žákům, kteří během letošního školního
roku reprezentovali ZŠ a MŠ
J. A. Komenského v Novém
Strašecí ve sportovních i znalostních soutěžích. A to bez
ohledu na fakt, zda vystoupali
či nevystoupali na stupně vítězů.
Pavla Tondrová

Hurá - prázdniny! Pro naše budoucí prvňáčky už jsou vlastně
předškolní. Prvního září vejdou
do „veliké“ školy a ani ne za rok
si budou moci číst sami. Poslední pohádku pro ně napsala Marie
Hynková.
Pohádka na dobrou noc aneb
O skřítkovi Uspáváčkovi
Dnes vám děti budu vyprávět
o chlapečkovi jménem Vašík. Právě letos začal chodit do školy. Ale
nemyslete si, že to byl poslušný
žáček. Kdepak! Vašík poslouchal jen
sám sebe. Když mu maminka řekla:
„Pojď se najíst, Vašíku,“ odpověděl,
že teď nemá čas, že si musí dostavit
stavebnici. Úplně stejně odmlouval
i tatínkovi.
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Michal Cába, letošní absolvent LDO ZUŠ

ZUŠ

Představení Útržky z A. Moela

ve spolupráci se svými pedagogy
připravuje pouze ten žák, který je
toho schopen a má o práci zájem.
Když vezmeme celkový počet absolvujících žáků, spočítáme společné
choreograﬁe a sólové choreograﬁe,
kdy jedna má v průměru až 5 minut,
zjistíme, že koncert byl poměrně
dlouhý, ale ne nudný. Díky tomu, že
v tomto školním roce jsou všichni
tanečníci vysoce talentovaní, témata jednotlivých choreograﬁí byla
pestrá, tak nikomu z diváků nevadilo, že koncert trval téměř 120 minut.
Všichni pozorně sledovali program

až do samého konce, kdy našim
milým absolventům byla předána
vysvědčení s květinami a dárečky.
Někteří žáčkové začali do základní umělecké školy chodit již před
14 lety, když jim bylo 5 let, a tak není
divu, že se objevily i nějaké slzy před
nadcházejícím loučením. Naštěstí
jich nebylo mnoho, protože všechna děvčata se rozhodla, že ve studiu tanečního oboru na naší škole
budou dále pokračovat, takže se
s nimi po prázdninách opět uvidíme
a na společnou práci se t ě š í m e.
Lenka Stránská

Tak to šlo od rána do večera.
Jeho nejčastější slova byla: ještě
ne, nemám čas, já nechci …Ani
večer jeho odmlouvání nepřestávalo. Chodil spát pozdě, ráno se
mu nechtělo vstávat a do školy
běžel vždycky na poslední chvíli. Takhle to šlo den za dnem. Až
jednou …
Paní učitelka předčítala v hodině
dětem pohádku. Její příjemný tichý
hlas se nesl třídou a najednou se
Vašíkovi začal ztrácet a místo něho
slyší slabé cinkání. Z hodin nad tabulí vykoukne malý mužíček v tmavomodrém kabátku:
„Cink, cink, cink. Já jsem skřítek
Uspáváček a mému cinkání nikdo
neodolá. Kdo ho zaslechne, hnedle
usne!“

A opravdu. Vašíkovi se klíží oči a pomalu usíná. Spí a spí, až ho probudí
školní zvonek, který všem oznamuje konec vyučování. A druhý
den zase a třetí znovu. A tak to jde
den za dnem. Vašík se zaposlouchá
do hlasu paní učitelky, z hodin vyskočí Uspáváček a Vašík už zase spí,
o světě neví.
A tak se stalo, že Vašík zakrátko přestal nosit hezké známky. Dokonce
přinesl domů i první poznámku - že
ve škole nedává pozor a neodpovídá na otázky! A to Vašíka mrzelo
a jeho maminku a tatínka ještě
víc. Jednoho dne Vašík onemocněl a celý týden nechodil do školy.
Maminka ho musela jít omluvit.
Zatímco mluvila s paní učitelkou,
vykoukl z hodin skřítek Uspáváček.

LDO ZUŠ má dalšího absolventa I. cyklu studia

ZŠ
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Absolventský koncert tanečního oboru
O letošním absolventském koncertu
se dá říci, že byl „neobyčejně úžasný“.
Bylo to dáno tím, že v letošním roce
absolvovalo nebývalé množství studentů. Přesné číslo je 11, slovy j e d en á c t. Za I. stupeň to byla Dagmar
Schulmeisterová, Aneta Hasíková
a Jan Gurecký, za II. stupeň Monika
Čechová, Simona Blechová, Nikola Kešnerová, Kateřina Schulmeisterová, Veronika Štajerová,
Veronika Pavlíková, Jana Kučerová, Petra Jirkovská.
Absolventi se představili svými
choreograﬁemi ze všech předmě-

kopané – 2. místo. Ve volejbalu
i basketbalu obsadila družstva
chlapců i dívek 3. příčku. „Bramborovou“ medaili přivezli kluci
z vybíjené.

Poslední pohádka pro budoucí prvňáčky…a nejen pro ně

Ředitelka ZUŠ J. Kinkalová předává
dárek za reprezentaci školy na celostátní úrovni Kateřině Barochové.

V úterý 8. 6. 2010 se v sedm hodin
večer zaplnilo hlediště Modrého
sálu ZUŠ ze tří čtvrtin rodiči starších žáků literárně - dramatického
oboru a žáky osmé a deváté třídy
ZŠ, kteří se přišli podívat na veřejné
vystoupení Michala Cáby, Vojtěcha Procházky, Kateřiny Barochové
a Karoliny Sváškové.
V první části večera se všichni
4 interpreti představili sólovými
texty a monology. Hostem vystoupení byl ﬂétnový soubor vedený
Dagmar Pavlíkovou, který provedl
skladbu M. Mauteho Oskar, Lisa
a Skvělé koaly jedou na turné. Jde
o moderní vážnou hudbu s mluveným slovem, komponovanou
pro dětské hudební uskupení.
Na realizaci se spojily síly HO a LDO
a výsledkem spolupráce bylo také
ocenění na Krajské soutěži souborů s převahou dechových nástrojů
v Čelákovicích.
Kateřina Barochová recitovala text
C. S. Lewise – Letopisy Narnie, se
kterým postoupila do celostátního
kola soutěže LDO ZUŠ v sólovém
dramatickém projevu.
Flétnový soubor i Kateřina Barochová byly po svých vystoupeních
veřejně oceněny ředitelkou ZUŠ
Mgr. Jiřinou Kinkalovou.
Poprvé se publiku představila Karolina Svášková, která navštěvuje LDO
ZUŠ teprve od začátku druhého
pololetí. Monologem Anny Fran-

Novostrašecký měsíčník / červenec – srpen 2010

kové ze hry Deník Anny Frankové
rozhodně zaujala.
Ve druhé části večera se odehrála
premiéra hry Útržky z Adriana, inspirované knihou S. Towsendové
Tajný deník A. Molea. Pro jeviště
ji připravili: Karolina Svášková, Michal Cába a Vojtěch Procházka.

ZŠ

Už se mu po Vašíkovi docela stýskalo. Nepozorovaně vlezl mamince
do tašky a ta ho odnesla domů.
A jak to všechno dopadlo? Inu,
dobře – jako v každé správné pohádce. Od té doby, co maminka
přinesla Uspáváčka v tašce domů,
už Vašík nechodí pozdě do školy ani
neusíná při vyučování. Skřítkovo
cink, cink, cink totiž poslouchá každý večer doma a chodí včas spát.
Jsou z nich velcí kamarádi a Vašík
včera dokonce přinesl ze školy samé jedničky! A nad svůj psací stůl si
odpoledne pověsil básničku:
„Kdo má sladký, dlouhý spánek,
ten se dobře učí.
Ten, kdo dřímá na lavici,
toho pětky mučí.“

ZUŠ

Jejich výkony přinesly zasloužený
potlesk.
V závěru večera bylo Michalu Cábovi předáno absolventské vysvědčení a tím byl seznam absolventů
LDO rozšířen o další jméno.
Iva Dvořáková, vedoucí LDO ZUŠ
foto Iva Dvořáková

Představení Útržky z A. Moela

Botanická soutěž

ZŠ

Botanická soutěž proběhla20. 5. 2010 v Botanické zahradě Zemědělské
školy Rakovník. Z 2. kategorie obsadila 2. místo Eliška Dlabačová, která získala 19 bodů z 20 možných. S 18 body skončila po rozstřelu na 5. místě
Eliška Horáková, dále s 15 body skončil na 10. místě Albert Řepka a Denisa
Křečková. Soutěžilo celkem 46 žáků ze škol okresu Rakovník.
Ve 3. kategorii skončila s 18 body Tereza Simandlová na 4. místě, 17 bodů získal
Pavel Haužvic a Kateřina Štíbrová a podělili se o 5. - 6. místo, 8. - 10. příčku získali
s 15,5 body Václav Tůma, Kateřina Raisová a Jitka Hejhalová. V této kategorii
soutěžilo celkem 44 žáků ze škol rakovnického okresu.
Za dosažené výsledky, které byly celkem vyrovnané všem soutěžícím gratulujeme.
Jitka Samšuková
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„Pojďte s námi do pohádky…“ do třetice

ZŠ

Tentokrát jsme na procházku pohádkami pozvali děti z novostrašeckých mateřských škol. Naši žáci věnovali toto pásmo
svým malým kamarádům jako dárek ke Dni dětí.

Organizačně...

ZŠ

Škola mých snů
Škola mých snů je moc hezká,
děti volaj: Hola!
Kdo ji viděl, ten jí tleská,
vysněná je celá.
Vezmeme si barvičky,
vybarvíme spolu
třídy, chodby, lavičky
– zkrátka celou školu.
Ve škole se učí málo,
škola hrou – to platí!
Pětka, ta se dává sólo,
však jedničky, ty letí!
Kotoul vpřed a válet sudy,
potom zpívat, malovat…
Neznám ani trochu nudy.
Tu školu má každý rád!
Máme skřítka Úkolníčka,
ten nám píše úkoly.
Nemůžem se dočkat zítřka,
až zas půjdem do školy.
Budem chodit na výlety.
Venku máme hřiště!
Tak v té naší prima škole
na shledanou příště!
Tereza Valešová
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V letošním školním roce ukončilo
svou povinnou školní docházku
celkem 77 žáků (3 žáci v 8. roč. a 74
žáků v 9. roč.).
Do maturitních oborů nastoupí
v září 52 studentů, 3leté učební
obory si vybralo 25 žáků.

ZŠ

Prázdninový provoz novostrašeckých mateřských škol
1. – 30. 7. 2010
– MŠ u jatek (Kocourek)
2. – 27. 8. 2010 – MŠ U lesíka

Výsledky rozmisťovacího
řízení 2009/2010

Provoz školní jídelny
POZOR!
Ve dnech 5. – 9. 7. 2010 bude školní kuchyně i jídelna UZAVŘENA
(sanitární týden)!
Od 12. 7. budou obědy vydávány
po celé prázdniny v době od 11.15
do 12.15 hod.
Žáci ZŠ plánují na červenec
a srpen
- hraní a dovádění
- lenošení
- koupání
- opalování
- cestování
…a další prázdninové aktivity



Organizace následujícího školního roku 2010/2011
• začátek šk. roku 2010/2011
– středa 1. září 2010
• konec 1. pololetí
– pondělí 31. ledna 2011
• konec 2. pololetí
– čtvrtek 30. června 2011
• podzimní prázdniny
– 27. – 29. října 2010
• vánoční prázdniny
– 23. 12. 2010 – 2. 1. 2011
• pololetní prázdniny
– 4. 2. 2011
• jarní prázdniny
– 14. 2. – 20. 2. 2011 (Rakovník),
21. 2. – 27. 2. 2011 (Kladno)
• velikonoční prázdniny
– 21. 4. – 22. 4. 2011
• hlavní prázdniny
– od 1. 7. 2011

Gymnázium N. Strašecí
(čtyřleté studium)
Gymnázium Kladno
(čtyřleté studium)
Masarykova OA Rakovník
(ekonom. lyceum)
OA Dr. E. Beneše Slaný
SŠ zdravotní Kladno
(zdravot. lyceum)
SŠ zdravotní Alšovo nám.,
Praha 1
SŠ hotelová Poděbrady
SPŠ J. Palacha Kladno

13
4
4+2
1
1
1+2
1
1
1+1

SPŠ stavební C. Boudy Kladno
(tech. lyceum)
3+1
SPŠ potrav. technologií Praha 2 1
SPŠ G. Kholla Rakovník
5
SPŠ oděvní Praha-Holešovice
1
SOŠ pedag. Praha 6
1
SOŠ E. Beneše Kladno
(uč. obor)
2+1+1
SOŠ a SOU U Hvězdy Kladno
(uč. obor)
1
SOŠ Dubská Kladno
(maturit. obor)
1
(uč. obor)
+2
ISŠ na Jirkově Rakovník
(maturit. obor)
1
(uč. obor)
+4
SŠ služeb a řemesel Stochov
(maturit. obor)
2
(uč. obor)
+9
SOU zemědělské N. Strašecí 6 + 2
SOU Křivoklát Písky
1

Sportovali jsme na Sletišti
Tradiční sportovní den SOU Nové
Strašecí v letošním roce připadl
na pátek 21. května 2010. Téměř
stovka žáků se vydala do Kladna do sportovního areálu „Sletiště“, aby si ve školním přeboru
změřila své síly téměř ve všech
atletických disciplínách. Závodníci soutěžili ve skoku dalekém

ZŠ

25. 7. – 30. 7. 2010

LT Máchovo jezero
Staré Splavy – cena 2200 Kč

2. 8. – 6. 8. 2010

Léto novostrašeckých dětí
– cena 900 Kč

ZŠ

Ve čtvrtek 27. května proběhla
v prostorách novostrašeckého muzea slavnostní vernisáž k výstavě
tabel žáků 9. ročníků a dalších věcí
se studiem na naší škole spojených.
Součástí této výstavy byly i fotograﬁe z mnohých akcí školy, na nichž
se právě bývalí deváťáci nějakým
způsobem podíleli. Po úvodním
slovu paní učitelky Lady Spieglové
předvedli žáci z 6. A a děti z Dramaťáčku hudebně-dramatické pásmo
sestavené z autorských pohádek
samotných šesťáků.
K pohodové náladě přispělo jistě
i malé pohoštění, které připravili
žáci 9. ročníku pod vedením paní
učitelky Dany Loskotové.
Pavla Tondrová

Olympiáda MŠ

Výtvarná výstava v novostrašecké zušce

Zleva Míša Irová, Adélka Vachková, Anička Kleindienstová

DDM

V rámci tradiční akce Základní umělecké školy Strašecký dvorek, která
je čtrnáctidenním maratónem
umění, hudby, divadla a tance se
v pondělí 7. 6. uskutečnila vernisáž každoroční výstavy výtvarného
oboru. Úvodní slovo pronesla kurá-

DDM

21. 5. 2010 se za celkem příznivého počasí uskutečnila atletická olympiáda pro MŠ. Děti s nejlepšími výsledky se zúčastní okresního kola
olympiády, které se uskutečnilo 18. 6. 2010 v Rakovníku. (po uzávěrce
tohoto čísla)
Jitka Samšuková

SOU

i vysokém, hodu oštěpem, koulí,
v běhu na 100 m, 400 m, 1500 m
a ve štafetě. Zástupci jednotlivých
tříd zde zúročili své sportovní
dovednosti. Pro vítěze v jednotlivých disciplínách byla připravena
sladká odměna.
Ing. Ivana Veselá
foto Ing. F. Beneš

Na letní prázdniny připravuje DDM
Nové Strašecí tyto tábory:

„My všichni školou povinní…“

torka galerie v Lidicích Mgr. Ivona
Kasalická. Tato zajímavá dáma byla
hostem z nejpovolanějších, neboť
její domovská galerie pořádá od roku 1972 dnes již světově proslulou
mezinárodní dětskou výtvarnou
soutěž Lidice. Letos přišlo do Lidic

Novostrašecký měsíčník / červenec – srpen 2010

ZUŠ

neuvěřitelných 25 tisíc prací z 60
zemí světa. Paní Kasalická zajímavě
pohovořila o zvláštnostech osudů
zásilek obrázků z některých pro nás
exotických zemí. Uvedla například,
že letos do Lidic nedorazila zásilka
z Afghánistánu, protože v Kábulu
vybuchla bomba v areálu přepravní
ﬁrmy a výtvarné práce byly zničeny.
V závěru slavnosti předala paní
kurátorka spolu s vyučujícími výtvarného oboru Petrou Tetaurovou,
Mgr. Ladou Starou a s ředitelkou
školy Mgr. Jiřinou Kinkalovou sedmi
žákům výtvarného oboru ocenění,
které v tak obrovské mezinárodní
konkurenci získali od odborné poroty. Diplom dostali Adam Tetaur,
Kateřina Svobodová, Adélka
Vachková, Anna Kleindienstová, Míša Irová a sestry Aneta
a Tereza Šumovy. Dalším osmi
studentům - Kateřině Irové, Báře
Břízové, Báře Satranské, Dominice Zokové, Terezce Doubravské,
Petrovi Doležalovi, Vaškovi Bečvářovi a Zuzaně Haiflerové byly
předány školní ceny za výborné výsledky celoročního snažení.
V prostorách školních ateliérů,
na schodištích a chodbách školy
jsou k vidění malby, kresby, graﬁky, fotograﬁe, keramika, loutky
a prostorové plastiky z papíru, drátů, textilu a jiných materiálů, které
mladí výtvarníci vytvořili pod vedením svých vyučujících v průběhu
školního roku. Výstavu bylo mož-

no navštívit do pátku 18. června,
kdy vyvrcholila dernisáží spojenou
s jazzrockovým koncertem.
Mgr. Lada Stará
(foto Petra Tetaurová)
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Absolutní vítěz Michal Sýkora
Patříš mezi skalní účastníky
soutěže. Čekal jsi, že zaboduješ
i tentokrát?
Dopředu jsem si říkal, že by mě
mrzelo, kdybych chyběl mezi osmi
nejlepšími, kteří se v každé kategorii vyhlašují. Z výsledku mám samozřejmě radost.

Další spisovatelský úspěch má
na svém kontě Michal Sýkora z 2.B
novostrašeckého gymnázia. Začátkem června převzal v terezínském
Muzeu ghetta Cenu Ericha Poláka,
což je nejvyšší možné ocenění, jaké
odborná porota v soutěži pořádané
Památníkem Terezín uděluje. Není
bez zajímavosti, že toto ocenění
získal poprvé už předloni, kdy chodil do deváté třídy základní školy,
a loni obsadil třetí místo v kategorii
středních škol.
Michale, jak sis užil svůj triumf
letos?
Užil, každoročně je tam pěkně.
Místnost, kde se ceny předávaly,
byla vyzdobená obrázky z výtvarné
soutěže a kytarista hrál v přestávce
žalmy, které atmosféru výborně dokreslovaly.
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V Terezíně jsi už docela známá
tvář. Jak reagují pořadatelé,
když se objevíš?
Literární kritička, která má soutěž
na starost, si mě hned v úvodu vzala stranou a vyptávala se mě. Docela jsem koukal, že věděla, co jsem
psal v minulých ročnících. Nejvíc
mě ale potěšilo, když říkala, že se
mnou počítají do příštího ročníku
a že už se těší, co napíšu.
Můžeš nastínit, o čem pojednával tvůj soutěžní text?
Začíná v roce 1939 zatčením a výslechem hlavní postavy, která
pracovala pro plzeňské noviny.
Pak následuje transport vlakem
do koncentračního tábora Buchenwald. Spíš než chronologicky líčený
děj jsou to spíš střípky vzpomínek,
líčené synem hlavní postavy, který
najde otcovy deníkové záznamy.
Právě ten syn komentuje v úvodu
a závěru pohled svého otce na svět,
změnu toho pohledu. Na začátku byl optimista, měl rodinu, děti,
práci, po návratu z Buchenwaldu je
to zlomený člověk, který všechno
ztratil a nedokáže se vrátit do normálního života. Jednotlivé kapitoly
jsou oddělené básněmi ve volném
verši, který má vyvolat atmosféru té
doby.
Odkud jsi čerpal faktografické
informace?
Měl jsem k dispozici deníky nevlastního otce své profesorky
dějepisu Ivy Dvořákové, další informace jsem hledal v odborné literatuře a na internetu, například
mapu Buchenwaldu nebo popis
oblečení vězňů koncentračního
tábora.
Jak dlouho jsi na textu pracoval?
Dlouho. Hlavně proto, že se mi několikrát rozbil počítač a ztratil jsem
rozpracovaný text, musel jsem začínat několikrát. Někdy jsem měl
chuť s tím vším seknout.

Gymnázium

Který z trojice tvých vítězných
textů se ti psal nejlépe a který je
ti nejmilejší?
Nejlíp se mi psal ten první, měl
jsem hotovo za jeden víkend. A nejmilejší je mi také. Když jsem ho psal,
neměl jsem žádné ambice. O to
větší bylo překvapení i radost, že
jsem vyhrál.
Vím o tobě, že máš rád knížky
Bohumila Hrabala a dalších literárních velikánů. Co právě teď
čteš?
Citadelu od Exupéryho. Je to ﬁlosoﬁcká knížka, pohled na člověka, který má sloužit společnosti, tím je živ
a mění se postupně ve svou vlastní
práci. Autor tady například vyslovil
myšlenku, že ti, kteří hledají otázky,
hledají propast, do které spadnou,
když se nepřestanou ptát.

Hledáš otázky, nebo si otázky
kladeš?
Existují lidé, kteří mají potřebu se
ptát. Patřím k nim. Je důležité se
ptát.
Nebojíš se, že spadneš do propasti?
Když budu nacházet odpovědi, nebojím se, že do té propasti
spadnu.
Vraťme se ještě krátce k terezínské literární soutěži. Už víš, co
budeš psát příště?
O tom jsem zatím nepřemýšlel.
Navíc téma dalšího ročníku bude
vyhlášeno až v únoru.
Hodně dalších tvůrčích úspěchů. Děkuji za rozhovor.
Mgr. Jana Kindlová

Koncerty hudebního oboru v závěru školního roku 2009/2010
Letošní koncerty hudebního oboru
byly obzvlášť slavnostní a většinou
i originálního obsahu. Vždyť škola
slaví 60 let od svého založení.
Začaly jako každý rok počátkem
května pestrým repertoárem individuálních studentů, jejich program

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

Zloděj kolejnic
dopaden
TUCHLOVICE.

Oslavy 60. výročí založení
základní umělecké školy
Základní umělecká škola v Novém Strašecí slaví v letošním roce
60 let od svého založení. Naplánované oslavy probíhaly celé páteční odpoledne 11. června, kdy
místní „lidušku“ navštívili někteří
bývalí pedagogové a s nostalgií
zavzpomínali na léta zde strávená.
Odpolední program se prolínal
v pravidelných intervalech, kdy se
střídaly komentovaná prohlídka
školy s půlhodinovým Narozeninovým koncertem na dvorku základní umělecké školy. Výjimečný
den byl zakončen večerním Slavnostním koncertem v Novostrašeckém kulturním centru. Celým
sálem se linula úžasná atmosféra
vyvolaná neopakovatelným zážitkem způsobeným silnou koncentrací talentu, interpretů a umění
v daný okamžik.
Součástí slavnostního odpoledne
byla možnost prohlédnout si výstavu výtvarných prací žáků základní umělecké školy, uspořádanou
v rámci letos již dvanáctého Strašeckého dvorku.
„Oslavy šedesátého výročí předčily moje očekávání. Už od začátku
června směřovaly k tomuto dni
(11. června) všechny uskutečněné
koncerty. Po každém představení,

ZUŠ

kterého jsem se zúčastnila jsem
byla pyšná na děti i pedagogy. Každé představení pro mě znamenalo
dárek ve formě vrácené energie
a spokojenost nad tím, že ta práce,
kterou děláme, má skutečně smysl a hlubší význam," odpověděla
ředitelka Základní umělecké školy
v Novém Strašecí Mgr. Jiřina Kinkalová na otázku, jaké pocity jí přinesl
tento den.
„Samotný pátek se nesl v duchu
neformálního posezení s bývalými učiteli. Pouštěli jsme si staré
záznamy, probíhaly komentované
prohlídky, vystoupila zde i slánská
zuška a náš AKH band. Večer pak
proběhl Slavnostní koncert v NKC,
který považuji za skutečně neobvykle vydařený. Dáše Pavlíkové,
Lence Stránské a Ivě Dvořákové se
podařilo dát dohromady výbornou
dramaturgii, jednotliví účinkující
byli skutečně skvostní," dodala závěrem Jiřina Kinkalová.
K tomuto výročí vydala škola almanach, na jehož vzniku se podílely
Mgr. Jiřina Kinkalová, Mgr. Martina Tothová, Mgr. Iva Dvořáková
ve spolupráci s dalšími pedagogy
ZUŠ Nové Strašecí.
mč
(foto na obálce)

byl nabitý zajímavými skladbami
všech období a Modrý sál ve škole
byl vždy přeplněný.
Stálou vysokou kvalitou a invencí se
vyznačuje školní soubor zobcových
ﬂéten Dagmar Pavlíkové. Vystoupil
na tradičním třídním koncertu

Ke krádežím kolejnic na tuchlovické
vlečce došlo opakovaně ve dnech
15. 5. 2010 a 18. 5. 2010. V prvním
případě strážníci zjistili a Policii ČR
předali informace, které směřují k osobě pachatele, ve druhém
případě se jim pachatele krádeže
podařilo zadržet a předat stochovským policistům.

„Vandalka“ zadržena
NOVÉ STRAŠECÍ.
V noci 8. 5. 2010 zadrželi strážníci
pachatelku trestného činu poškozování cizí věci, která rozbila výlohu
obchodu na Komenského náměstí.
Pachatelka byla předána Policii ČR.
Jde letos o druhý případ, kdy se
strážníkům podařilo zadržet pachatele, který rozbil výlohu obchodu.

Útočící Ukrajinec
v Zahradní
NOVÉ STRAŠECÍ
Po půlnoci 8. 6. 2010 ohrožoval
ukrajinský státní příslušník nožem
a obuškem několik osob v Zahradní
ulici. Jedna z těchto osob se musela podrobit lékařskému ošetření.
Strážníci útočníka nalezli v ulici Čs.
armády, s použitím donucovacích
prostředků ho zadrželi a předali Policii ČR.

Poslední termín
výměny řidičských
průkazů se blíží
Nejpozději do 31. prosince roku
2010 jsou držitelé řidičských průkazů vydaných od 1. ledna 1994
do 31. prosince 2010 povinni vyměnit si tyto průkazy za nové. Starší
řidičské průkazy by již měly být vyměněny.
Výměna řidičského průkazu se
provádí na příslušném pracovišti
(odboru dopravy) obecního úřadu
obce s rozšířenou působností. Pro
občany Nového Strašecí a Rynholce je to Městský úřad Rakovník, pro
občany obcí Lány, Tuchlovice a Kamenné Žehrovice je to Magistrát
města Kladno.
Co musíte mít s sebou:
1. platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
2. jednu fotograﬁi o rozměrech
35 x 45 mm
3. stávající řidičský průkaz
Tato povinná výměna řidičských
průkazů je osvobozena od správního poplatku. Řidičský průkaz Vám
bude vydán nejpozději do 20 dnů
ode dne podání žádosti, za příplatek ve výši 500 Kč pak do 5 pracovních dnů.
Další informace naleznete na
www.vymentesiridicak.cz
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Martin Novák
vrchní strážník MěP

s nevšedním repertoárem, který
byl oceněn porotou krajského kola
soutěží ZUŠ za netradiční ztvárnění
soudobé hudby.
Prezentoval se také na absolventském vystoupení LDO.
Důstojné a dojemné byly absolventské koncerty, kdy uzavírali
studium absolventi I. a II. cyklu
našeho studia. Zde mají výkony
koncertujících už vysokou kvalitu
a jejich poslech je požitkem pro
sponzorující rodiče i šťastné pedagogy.
V letošním roce absolvovali:
Ze třídy:
Hany Kloubové
Václav Bečvář, Maxmilián Veselý
Dagmar Pavlíkové
Kateřina Hanzlíková
Zdeňka Frolíka
Radek Mikan
Miroslava Thumy
Aneta Hasíková, Jan Soukup
Miloslavy Becherové
Sandra Procházková
Jarmily Bártlové
Kateřina Svobodová
Zuzany Stránské
Tereza Neumannová, Eliška
Matějková, Markéta Korcinová
Petra Kubáče
Ondřej Kinkal a Ondřej Taker
Hudební obor se výrazně podílí
na akcích souvisejících se Strašeckým dvorkem.
Otevíral výstavu výtvarného oboru
při vernisáži ﬂétnovým triem oceněným 1. místem v krajském kole
soutěží ZUŠ.

ZUŠ

V rámci koncertu spřátelených kapel
vytvořila obdivuhodný program věkově různorodá kapela Anče, Kubo,
hajnej Band Zdeňka Frolíka. Inteligentní aranže kapelníka vždy posluchače okouzlí.
Poprvé měl samostatný krátký
koncert začínající pěvecký sbor
Nodus pod vedením Hany Kloubové. Repertoár byl vybrán ze
starých kánonů, okouzlujících lidových písní i umělých skladeb
20. století. Závěr tvořila pop-rocková mše od P. Ebena.
Vynikající kolegové kantoři jej nádherně doprovodili k nadšení všech
jeho členů. Mluveným slovem přispěla Karolína Svášková z LDO.
Hudebníci, tanečníci a literárně
dramatický obor se excelentně
předvedli na velkém slavnostním
koncertu k oslavě 60. výročí založení školy, a to současní žáci,
bývalí studenti absolventi i samotní učitelé. Program byl promyšleně
postaven pestře a svěže.
Jeho náplň byla tak originální
a okouzlující, že nadšené publikum
v zaplněném NKC ani nepostřehlo,
že trval skoro dvě hodiny. Škola zde
vzpomněla dlouholetého ředitele
p. Zázvorku.
Hlavními organizátory byli vedoucí učitelé hudebního a literárně
dramatického oboru a zástupkyně
ředitelky, jejichž zásluhou byla celková přívětivá a srdečná atmosféra.
Obecenstvo odměnilo v závěru
koncertu účinkující bouřlivými hlasitými ovacemi.
Mgr. Jiřina Kinkalová, ředitelka ZUŠ

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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HASIČI / SPOLKY A CÍRKVE

Co dělat před a při bouřce?
Hasiči upozorňují na možná nebezpečí spojená se silným větrem:
• preventivně zajistěte okna, dveře,
odstraňte nebo upevněte volně
uložené předměty (např. květináče, zahradní nábytek), které mohou v důsledku větru ohrožovat
okolí. Dávejte si pozor zejména
na volně ležící plechy, skleněné
výplně nebo jiné pevné a ostré
předměty, z nichž se za silného
větru stávají smrtící zbraně
• bezpečný úkryt před silným větrem poskytují budovy s nenarušenou statikou. Omezte pohyb
venku a jízdy autem, neschovávejte se pod stromy, nebo
v okolí vyšších a starších budov,
u kterých hrozí stržení střešní krytiny (tašky, plechy), rozhodně nechoďte do lesa a nevydávejte se
na horské túry
• neparkujte auta pod stromy či
v blízkosti něčeho, co hrozí zřícením, dávejte si pozor na vysoké
sloupy
• pokud za silného větru řídíte
auto, jeďte maximálně opatrně
a pomalu; větrné poryvy mohou
auto učinit neovladatelné a hrozí
také zvýšené nebezpečí střetu
s překážkou na silnici; předem si
zjistěte, zda trasa vaší jízdy je průjezdná a vozovka sjízdná, abyste
neuvízli
• spadlých drátů elektrického napětí se nedotýkejte a vůbec se
k nim nepřibližujte
• na horách omezit túry a nevydávat
se zejména do hřebenových partií;
dodržovat pokyny horské služby
(http://www.horskasluzba.cz)
• sledujte vývoj situace ve sdělovacích prostředcích
• pomáhejte blízkým i nemohoucím, starým i dětem
• nepodceňujte předpovídanou
situaci a nepřeceňujte vlastní síly,
schopnosti a možnosti
• nerozšiřujte poplašné a neověřené zprávy
• uvědomte si, že největší hodnotu
má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku
Co dělat, když nás venku zastihne bouřka?
Během bouřky nevycházejte zbytečně ven a raději si neplánujte výlety, pokud předpověď hlásí výskyt
bouřek.
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Pokud se v době bouřky nacházíte venku, schovejte se. Bezpečný
úkryt před bleskem poskytují budovy, zejména velké objekty s ocelovou nebo železobetonovou konstrukcí, obecně pak veškeré stavby
chráněné hromosvodem. V přírodě se můžete bezpečně schovat
v hustém lese a háji, nižším porostu
nebo úzkém údolí.
Naopak se rozhodně neschovávejte pod osamělými stromy, na okraji lesa, pod převisy
nízkých skal, či v menších staveních bez hromosvodu. Velké
bezpečí neskýtají ani velká stavení
s porušenou statikou (např. zpustlé
polorozpadlé objekty), kde v případě úderu blesku hrozí další narušení zdiva a zřícení.
Největší nebezpečí zásahu bleskem hrozí při pobytu v otevřeném terénu a na vyvýšených
místech, v bezprostřední blízkosti
železných konstrukcí (sloupy elektrického vedení), vysokých osamocených stromů nebo vodních
ploch. Nikdy se za bouřky neopírejte o zeď či skalní stěnu.
Během bouřky nezůstávejte
na kopcích a holých pláních. Překvapí-li vás bouřka na rozlehlé holé pláni, rozhodně nepokračujte
dál v chůzi a nezůstávejte ve skupině. Nejbezpečnějším řešením
je přečkat bouřku v podřepu s nohama a rukama u sebe - na zem
si rozhodně nelehejte. Jelikož je
blesk, jak známo, silný elektrický výboj atmosférického původu, velké nebezpečí hrozí při koupání,
windsurﬁngu, plavbě v loďce, příliš
bezpečné není ani telefonování, či
práce s elektrickými a plynovými
spotřebiči.
Nezdržujte se v blízkosti potoků
nebo na podmáčené půdě. Vhodný úkryt nepředstavuje ani stan
či malá jeskyně ve skále. Sezení
na izolační podložce (karimatka,
batoh) vás před přímým zásahem
blesku neuchrání. Za bouřky venku, pokud možno, nepřenášejte
kovové předměty - fungují totiž
jako hromosvod. Při pobytu v přírodě během bouřky neutíkejte ani
se neschovávejte pod osamocenými stromy, v obou případech by
vás blesk mohl zasáhnout.
Bouřka je nejvíce nebezpečná do vzdálenosti 3 km (tj. zhruba

9 s mezi hřměním a bleskem), ale
v bezpečném úkrytu raději zůstaňte až do doby, než bude bouře alespoň 10 km vzdálená (tj. zhruba 30
s mezi hřměním a bleskem).
Při hledání úkrytu před bouřkou
pamatujte také na to, že ji doprovází nejen blesky, ale často i silný vítr,
který také představuje riziko. Proto
se držte v bezpečné vzdálenosti
od vysokých stromů (hrozí vývraty,
nebezpečné odletující větve můžou způsobit vážná zranění), nebo
sloupů elektrického vedení (shozené dráty mohou být stále pod
proudem).
Pokud vás zastihne bouřka v automobilu, nemusíte se blesku
příliš obávat. Jestliže necháte okna i dveře zavřená, poskytne vám
plechová karoserie spolehlivou
ochranu. V případě silných nárazů
větru však dávejte pozor na padající stromy či větve, je rovněž třeba
přizpůsobit rychlost a styl jízdy extrémním povětrnostním podmínkám, popř. zcela zastavit a přečkat

nepřízeň počasí v autě zaparkovaném na bezpečném místě.
Pokud jste v budově, během bouřky se raději zdržujte na suchém
místě a dále od vodovodu, kamen,
elektrospotřebičů, zásuvek a telefonu. Nezapomeňte zavřít okna
a odpojit z elektřiny televizor
a další přístroje, jejichž součástí je obrazovka. Během bouřky
dávejte pozor na vodu a všechny
látky, které snadno vodí elektřinu.
Když však přece jen dojde k nehodě, první pomoc při úrazech
bleskem je stejná jako při ostatních úrazech způsobených elektrickým proudem a při popáleninách.
Podle stavu zraněného bývá často
nezbytné použít umělé dýchání,
srdeční masáž, proti šoková opatření apod. Pokud je lidský život,
zdraví, popř. majetek v bezprostředním ohrožení, volejte hasiče na číslo 112 nebo 150.
Převzato ze serveru www.pozary.cz
za SDH Nové Strašecí
jednatel Josef Kořán

Kolektiv mladých hasičů:
Druhé kolo hry Plamen
Soutěžní družstvo kolektivu mladých hasičů, se účastnilo druhého
kola hry Plamen. Tento rok tuto soutěž pořádal Sbor dobrovolných hasičů v Čisté. Soutěž byla zahájena slavnostním nástupem. Po slavnostním
nástupu následovalo plnění první
soutěžní disciplíny, kterou byla štafeta CTIF. Následující den probíhaly
štafety 4 x 60 metrů, požární útok
CTIF a požární útok. Do konečného pořadí v soutěži se započítávalo
i pořadí z prvního kola hry Plamen
pořádaného na podzim v Rynholci.
Konečné pořadí bylo pro náš kolektiv velice překvapivé. Kolektiv
obsadil celkové druhé místo. Toto
umístění je od roku 1997, kdy byla
znovu započata práce s mládeží,
největším úspěchem.
Pořadí kolektivů - Hra Plamen 2010
1. Lužná
2. Nové Strašecí
3. Rynholec
4. Řevničov
5. Hřebečníky
6. Třtice
7. Senomaty

8. Pochvalov
9. Hořesedly
10. Chrášťany
11. Zbečno
12. Hředle
Luženská šedesátka
V červnu, dne 12. 6. 2010, několik
členů z kolektivu mladých hasičů
reprezentovalo sbor na Luženské
šedesátce. Jednalo se o běh na
60 metrů s překážkami.
Pořadí našich členů kolektivu mladých hasičů – Luženská šedesátka
2010
3. místo Linda Bušková
8. místo Duchková Jiřina
10. místo Martina Srnková
14. místo Veronika Koulová
Soutěžní družstvo dospělých
Soutěžní družstvo dospělých se
účastnilo druhého kola v požárním sportu. Soutěž se konala první
červnovou sobotu v Panoším
újezdu. Hasiči soutěžili v běhu na
100 metrů s překážkami, ve štafetě
4 x 100 metrů a v požárním útoku.
Družstvo SDH Nové Strašecí obsadilo v soutěži 9. místo.

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

DĚTSKÝ DEN
S technikou CAS 30 Volvo a CAS 32 Tatra 148 jsme se účastnili
oslav Dne dětí na fotbalovém hřišti. Dětem byla předvedena
ukázka práce s hydraulickým vyprošťovacím zařízením Lukas
a ukázka, při které bylo použito pěnidlo. Dále byla připravena
soutěž a výstava vozového parku JSDH Nové Strašecí.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Nové Strašecí
Jednotka SDH Nové Strašecí byla v průběhu ničivých povodní
na Moravě připravena na žádost
operačního střediska vyjet do oblastí postižených povodní.
Taktické cvičení:
12. 6. 2010, 16:02 – Nové Strašecí, Tovární ulice – záchrana osob
po výbuchu plynu
Jednotka SDH Nové Strašecí byla
dne 12. 6. 2010 povolána KOPIS
s technikou CAS 32 Tatra 148 v počtu 1+1 a CAS 30 Volvo FL6 v počtu
1+5 k nahlášené události do bývalého areálu Hamira v Novém Strašecí. Jednalo se o záchranu osob
po výbuchu plynu. Po příjezdu
jednotky na místo události společně s jednotkou HZS ze stanice Stochov, byl velitelem zásahu proveden průzkum, kterým bylo zjištěno,
že ve dvoupodlažní budově nastal
výbuch plynu s následným požárem, který uvěznil několik osob.
Velitelem zásahu bylo rozhodnuto, vytvoření třech průzkumných
skupin, které mají za úkol vyhledat
v objektu zraněné osoby a jejich
vyvedení a předání k ošetření. V objektu byl vypnut elektrický proud
a uzavřeny přívody plynu a vody.
Jelikož byl objekt silně zakouřen,
byly na odvětrání použity přetlakové ventilátory. Během zásahu byly
z objektu vyneseny tři propan butanové lahve, které byly na volném
prostranství ochlazovány. V prů-

běhu zásahu si velitel zásahu žádá
posilovou jednotku SDH Rynholec,
která po svém příjezdu vytvořila
další průzkumnou skupinu. Na místě je dále Městská policie Nové Strašecí, která měla na starosti udržení
pořádku na místě zásahu a posttraumatický tým. K ošetřování zraněných byl určen zdravotník JSDH.
Zasahující jednotky z objektu evakuovaly celkem sedm osob. Jelikož
některé osoby byly zavaleny sutinami, jednalo se převážně o zranění
končetin – zlomeniny, zranění páteře, tržné rány nebo nadýchání se
kouře z hoření. U osob, kterým se
podařilo opustit objekt před příjezdem složek IZS se jednalo o utrpění
šoku s lehkými zraněními. Všem zraněným nabídl pomoc posttraumatický tým.
Toto cvičení prověřilo činnost složek IZS při řešení události s výskytem více zraněných osob a dále se
prověřila taktika zásahu.
Zasahující jednotky + technika:
JSDH N. Strašecí - CAS 30 Volvo,
CAS 32 Tatra 148
HZS Střed. kraje stanice Stochov –
CAS 24 Scania
JSDH Rynholec - CAS 20 T 815, DA
8 Iveco
HZS Střed. kraje – Vyšetřovatelé +
Posttraumatický tým
Městská policie Nové Strašecí
za SDH Nové Strašecí
jednatel Josef Kořán

Novostrašecký měsíčník / červenec – srpen 2010

Pecínovské máje
Na popud Miloslava Kinkala byla
v roce 2006 obnovena tradice májových oslav. Rok co rok se chlapi
vydají do lesa, aby přivezli strom
na hlavní máj – krále a břízky
na májky. Něžnější polovina krále
a májky nazdobí. Letošní vztyčování krále mělo dramatický průběh,
protože byl hodně vysoký a prostor
před hospodou Na Růžku je zadrátován vedením, což obojí práci poněkud komplikovalo.
Počasí se v sobotu 22. 5. vybarvilo
do modra a tak bylo příjemné v rytmu hudby pochodovat od májky
k májce, tančit a zobat všechny ty
skvělé speciality, které si místní hospodyňky pro májovníky připravily.
Pánové zase nalévali, aby bylo ještě
družněji. A bylo.
Danuše Pokorná
Občanské sdružení Přátelé Pecínova
www.pecinov.cz

Sluší nám to, tak honem do průvodu.

Samozřejmě i něco ostřejšího pro
dobrou náladu.

Dobrá zábava se nás v Pecínově držela celé odpoledne.

Akce hřiště
Drobný sponzoring úspěšně pokračuje
V Železářství Soukup se díky příspěvkům členů sdružení a dalších
přátel podařilo složit částku za pletivo na oplocení hřiště a zdá se, že
suma naroste do té výše, že se z ní
podaří uhradit i zavětrovací sloupky
a materiál na vstupní branku.
Práce na hřišti
Díky pracovní iniciativě členů sdružení již byly založeny podkladové
vrstvy hřiště a zabetonovány obrubníky. V nejbližších dnech zahájíme práce na oplocení.
Děkujeme všem štědrým a pracovitým pomocníkům.
Danuše Pokorná
Občanské sdružení Přátelé Pecínova
www.pecinov.cz

Stav před osazením sloupků
(13. 6. 2010)

Obrubníková brigáda (25. 5. 2010)
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Pondělí 5. 7. 2010
Slavnost svatých Cyrila a Metoděje
Dva bratři ze Soluně sv. Cyril a Metoděj jsou v uznání svých zásluh
za uvedení křesťanství na Moravu
nazýváni „Apoštoly Slovanů“. Cyril, vlastním jménem Konstantin,
který jméno Cyril přijal až později
v klášteře, a Metoděj ovládali slovanskou řeč a byli vysláni byzantským císařem kolem r. 860 k Černému moři, aby hlásali křesťanství
mezi Slovany. Oba mniši nalezli
na své misijní cestě k Chazarům
ostatky papeže Klimenta I. a později je přinesli do Říma, kde jsou
dodnes uchovávány v kostele sv.
Klimenta.
R. 862 poslal císař Michal III. oba
bratry na Moravu, neboť kníže
Rostislav prosil o kněze mluvící
slovansky. Jako první věc zavedli
Cyril a Metoděj slovanský jazyk
do bohoslužby. Cyril k tomu dokonce vytvořil vlastní písmo („glagolici“) na základě řecké kurzívy
a částečně arabštiny. Toto písmo
pomocí 38 liter kodiﬁkovalo staroslověnský jazyk. Proto oba bratři
patří k zakladatelům slovanského písemnictví. Cyril sám přeložil
do staroslověnštiny evangelia,
apoštolář, misál a žaltář a napsal
ke čtyřem evangeliím předmluvu,
tzv. Proglas. V tomto díle pokračoval i Metoděj, který do staroslověnštiny přeložil životopisy církevních otců a založil překladatelskou
školu, která r. 883 za dobu asi 8
měsíců přeložila celou Bibli kromě
knih Makabejských. Po několikaleté misijní činnosti na Moravě od-
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cestovali bratři do Říma a přinesli
papeži Hadriánovi II. ostatky papeže Klimenta. Od Hadriána dostali příslib, že bude slovanská řeč
uznána za liturgickou. Za svého
pobytu v Římě onemocněl Cyril
a vstoupil do kláštera. Po padesáti dnech podlehl svému těžkému
utrpení a 14. února 869 zemřel.
Byl pak pochován u sv. Klimenta
v původním kostele pod nynějším
stejnojmenným kostelem téhož
jména na Via San Giovanni in Laterano v Římě.
Metoděj byl Hadriánem II. jmenován arcibiskupem Panonie, tj.
území, které zahrnovalo dnešní
východní Rakousko a západní Maďarsko, a Moravu. Salcburský arcibiskup však pokládal toto území
za své misijní pole a dal Metoděje
na dva a půl roku uvěznit. Papež
Jan VIII. jej r. 873 vysvobodil, potvrdil ho v úřadě arcibiskupa a potvrdil mu slovanský církevní jazyk,
ale s jistým omezením. Metoděj
zemřel 6. dubna 885. Místo jeho
smrti se nedá s jistotou určit. Pravděpodobně je pohřben ve svém
katedrálním chrámu Panny Marie na Velehradě. Jeho hrob však
nebyl dosud lokalizován. V době
Metodějovy smrti bylo v jeho arcidiecézi asi 200 kněží, jáhnů a podjáhnů. Tito byli vyhnáni a uchýlili se
většinou do Bulharska, Chorvatska,
Polska a do Čech. Papež Štěpán VI.
r. 896 zakázal používat slovanský
jazyk při bohoslužbě.
P. Mariusz Walczak

›››

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

Peřiny 2010
Na každoroční květnovou akci
NoStraDivadla a ZUŠ Nové Strašecí
se vždycky nejvíc těší děti. Počasí
v posledních dnech před akcí neslibovalo nic dobrého, ale v sobotu
22. 5. ráno se vyčasilo a první herce
Peřin, kteří se scházeli od osmi ráno v ZUŠ, vítaly sluneční paprsky
a oschlé chodníky.
V deset Novostrašečtí pozounéři
zahájili každoroční obchůzku fanfárou na náměstí a předali slovo
písaři Noskovi z Felsenburka, který
se svými koncipienty a dalším doprovodem obešel náměstí, aby vybral duchny a podušky k odvezení
pro panstvo na hrádku Křivoklátu.
Při jeho cestě se objevily nové překvapivé skutečnosti. Jedna z měšťanek nechtěla duchny dáti, neb
jsou hojně využívány a až posléze

se ukázalo, jaký hanebný dům to
provozuje. Syn pana Charváta je celý po tatínkovi, hamoní stejně jako
on a s vrchností chce být snad ještě
více zadobře. Další měšťanka podmiňovala odvod duchen svatbou
své dcery, což nakonec pan Nosek
hbitě zařídil, i když se také nakonec ukázalo, že nevěstu s panem
koncipientem z Vidrů, který se jí
tak rád přede všemi ujal, spojuje už
dříve narozené děcko. Sama paní
Nosková se zdráhala duchny odevzdat a příkladem jít. Nakonec i ona
duchny na vůz dopravila a průvod
mohl zamířit na dvůr ZUŠ.
Zkoušky duchen se letos odehrávaly v jiném duchu než v předchozích
letech. Strašecké peřiny prokazovaly svoji mimořádnost proti duchnám z jiných měst. Počítaly příkla- ›››

dy a věštily budoucnost, takže už
víme, že město Strašecí se rozroste
jednou až k lesu a opravdu šťastné
bude, až si všechny děti do duchen
skočí, což se také okamžitě částečně splnilo. Přítomné děti na tuto
věštbu zareagovaly okamžitě a vytvořily na pódiu frontu bez konce.
Před polednem písař Strašecký Nosek pronesl závěrečnou řeč a měštěníny domů ku obědu propustil.
V rolích měšťanů účinkovali téměř
všichni aktivní herci NoStraDivadla
a další, již léty prověření spolupracovníci z řad občanů (K. Nováková
a spol.), hráli Novostrašečtí pozounéři vedení M. Thumou, představily
se ﬂétnistky D. Pavlíkové, Lísteček

L. Stránské, soubor historických
tanců J. Molíkové a účinkovaly
i všechny děti z literárně dramatického oboru pod taktovkou
M. Tothové a herci studentského divadla Mařeni a Pařeny při Gymnáziu
J. A. Komenského. Diváků bylo tak
akorát, aby se všichni nakonec
na dvůr ZUŠ vešli.
Koňský povoz ku odvozu duchen
byl pořízen z grantu obce na rok
2010, za což městu Nové Strašecí
děkujeme.
Letošní duchny byly plné smíchu
a dobré nálady. Proto se už těšíme
na další ročník.
za NoStraDivadlo Iva Dvořáková
(foto Luboš Dvořák)
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Hledáme nové fotbalové talenty
Fotbalový oddíl Sokol Nové Strašecí hledá nové fotbalisty
narozené v roce 2000, 2001, 2002, 2003 a 2004.
Všichni, kteří mají zájem se mohou přihlásit u trenéra
našich přípravek Jiřího Duchoně v měsíci červenci a srpnu
a to každé úterý od 15 do 17 hodin na fotbalovém hřišti.
Přijďte mezi nás – těšíme se na vás a věřte, že s námi se
o prázdninách nudit nebudete!

Minitenisté v dalším zápasu
Naši strašečtí minitenisté sehráli
další soutěžní zápas 30. 5. na dvorcích Lokomotivy Beroun. Naše
družstvo již hrálo v plné sestavě,
ale bohužel jsme nevyhráli, zápas
skončil vítězstvím Berouna 6:3.
Oporou týmu byl opět Jiří Jindáček, který neprohrál ani jeden
zápas a své tři soupeře porazil 2:0
na sety. Filip Brezik a David Nechyba přes veškerou snahu neuhráli
ani bod. Další a poslední zápas
jsme sehráli 6. 6. na dvorcích TK

Lány. Bohužel ani v tomto zápase jsme nevyhráli a zápas skončil
vítězstvím Lán 6:3. Jiří Jindáček
opět potvrdil svojí neporazitelnost
a všechny svoje zápasy vyhrál. Letošní rok byl prvním rokem soutěží minitenisu a naši hráči získali
určitě zkušenosti do dalších bojů.
Dále všem hrácům přeji hodně trpělivosti v tréninku a zárověň hodně úspěchů v dalších tenisových
zápasech.
Ivan Gengel, vedoucí MSZ

LETNÍ PROVOZ:
po, st, pá 15 – 20
út, čt 8 – 12, 15 – 20
JINÝ ČAS
ČASJE
JEMOŽNÉ
MOŽNÉDOMLUVIT
DOMLUVIT !

Turnaj v petanque
V sobotu 12. června proběhl turnaj v petanque - Memoriál Jiřího
Šlajchrta. Turnaje se zúčastnilo
14 dvojic. Mezi hráči byl také náš
bývalý reprezentant a v současné
době trenér ledního hokeje Miroslav
Hořava. Turnaj se hrál ve dvou skupinách po sedmi dvojicích, a to každý
s káždým, první ve skupině hrál o vítězství s prvním ve druhé skupině
a druzí ve skupině hráli o třetí místo.
Turnaj po boji vyhrál M. Budinský
se synem V. Budinským, na druhém
místě se umístil V. Jelínek s L. Jung-

Fotbalový výbor oddílu Sokol Nové Strašecí

manem, ml. a na třetím místě byl
V. Novotný s K. Melenovou.
Myslím, že turnaj se vydařil, jednak počasí bylo příznivé, organizace výborná, k poslechu hrál
Petr Štáfek a občerstvení bylo zajištěno restaurací pana Budinského
a K. Kougl pro soutěžící ale i příchozí griloval dvě krůty. Doufám,že
příští rok navážeme na obnovenou
tradici turnaje v petanque a tímto
zvu všechny příznivce hry v petangue na další ročník turnaje.
Ivan Gengel, vedoucí MSZ

Novostrašecký měsíčník / červenec – srpen 2010

• 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
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Kopaná v Novém Strašecí = 90 let
(pokračování)
Po roce 1930 máme o dění ve fotbalovém oddílu velmi málo informací. Díky Janu Černému z Okresního archivu v Rakovníku se nám
některé podařilo objevit. Víme, že
Viktorka hrála střídavě třetí a druhou třídu Středočeské župy a že
postupem let zvyšovala členskou
základnu i rozsah sportovní činnosti. O kuriózní situaci se dočítáme 24. září 1932, kdy si Růžena
Kusá stěžuje městské radě, že našla
fotbalový míč ve své zahradě. Jak
zjišťujeme z další korespondence,
soudní znalec V. Důram odhadl
škodu na 10 Kč a dorostenec Urban
spolu s výborem oddílu ji společně uhradili. V tu dobu se již dávno
nehrálo v Libeni, ale na historicky
druhém hřišti v místě bývalých garáží ČSAD.
Při našem pátrání jsme narazili na velmi zajímavý dopis ze 4.
května 1931. Starosta města píše
děkovný dopis fotbalovému oddílu. „Žádáme slušně výbor, aby
svému mužstvu 2. třídy hrajícímu
právě zápasy mistrovské, tlumočil
plné uspokojení našeho města nad
opravdu obdivuhodnými výkony při
zápase ze dne 3. 5. 1931. Každý muž
byl na svém místě, a bylo dokazatelně vidět, s jakou chutí a láskou věnuje se sportu a vynaložil nejen svůj
um, ale celou svou tělesnou energii
k docílení dobrého výsledku. Blahopřeji upřímně jménem našeho města
k docílenému, ale plným právem zaslouženému vítězství a podotýkám,
bude-li tato jedenáctka takto s chutí
hráti i další mistrovské zápasy, jest sestup do třídy nižší nemožný, ale můžeme mít naději i na postup do třídy
vyšší.“
V jednom z dokumentů jsme
objevili, že v roce 1934 hrozil Viktorii rozpad. Avšak po svolané
valné hromadě členů oddílu byl
zažehnán. V tehdejším deníku
„Novostrašecký kraj „ ze dne 4. 10.
1936 se dočítáme, že Viktorie porazila Velké Přítočno 5:1 a skončila
na osmém místě. Není úplné jasné, o jakou soutěž však jde. Podle
tabulky víme, že soupeři byla tato
mužstva: Lány, Tuchlovice, Velká
Dobrá, Unhošť, Hostouň, Hostivice, Družec aj.
Největší aktivitu v rozvoji sportu
Viktorie zažívá paradoxně v průbě-
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hu druhé světové války. Možná právě proto. V roce 1939 je založeno
hokejové mužstvo, které své zápasy nejdříve hrálo na rybníku Podhůrka, ale po roce se souhlasem
městské rady své hřiště přestěhovalo pod Fortnu. Zde bylo v roce
1940 pro veřejné bruslení, zábavy
a „lepší sehrání zápasů“ vybudováno umělé osvětlení. V roce 1941
dokonce výbor Viktorie prostřednictvím předsedy Králíčka požádal
městskou radu o povolení zřídit
koupaliště pro veřejnost na rybníku Pod Drahou. Městská rada to
s radostí přivítala. V průběhu války
v roce 1942 se Viktorie probojovala
do 1 B třídy. Správní radě města to
oznamuje dopisem p. Zimmerhakl
a zároveň žádá „ o vzácné svolení
používati na dresech mužstva městského znaku, jehož čest se zavazujeme statečně hájit.“
Největší akcí válečných let však
bylo přestěhování fotbalového
stadionu na dnešní současné místo. Původní projekt počítal kromě
fotbalového hřiště ještě s běžeckou drahou a plaveckým bazénem.
Nakonec zůstalo jen u fotbalového stadionu. Areál hřiště, jak ho
vlastně známe dnes, byl nakonec
postaven „Na Velkých opukách“
230 m od lesa Lipiny při třešňové
aleji vedoucí k jatkům. Pozemky
byly pronajaty od majitelů, kterými
bylo město, manželi Vyskočilovými
a bratry Kurzweilovými a považte,
dle smlouvy až do 31 prosince roku 2000. Stadion byl otevřen v roce 1944. Svou válečnou sportovní
rozmanitou aktivitu Viktorka završuje 2. července 1944, kdy pořádá
Mistrovství severozápadních Čech
v odbíjené dvojic. Hrálo se na pěti
hřištích.
Válečná léta nebyla pro Viktorii
bohatá jen vzhledem k silnému
rozvoji činnosti, ale i historicky
nejvyšším umístěním. 1 B třída se
hrála od roku 1942 a prokazatelně
do roku 1945. Dále bylo naše pátrání bezvýsledné. Z poválečných
let máme jen střípky. Z novinového výstřižku v Okresním archivu
na Kladně jsme se dozvěděli, že
do okresní jedenáctky žáků byl
v roce 1947 nominován Veselý
z Nového Strašecí a pak v roce
1948, že byla zastavena činnost dorostenci Náprstkovi z Viktorie Nové

›››

Strašecí na šest měsíců za kopnutí
protihráče bez míče a urážky. Pak
se archivy na téměř deset let odmlčí. V poválečných letech, pravděpodobně v roce 1947 při sjednocení tělovýchovy došlo ke změně
názvu a téměř třicetiletá Viktorie
se přejmenovala na dnešní Sokol.
Od roku 1959 jsou informace již
častější. Víme, že A mužstvo od tohoto roku hrálo okresní přebor až
do roku 1965. Na podzim 1965
došlo v oddíle k náhlé krizi, která
zavinila poprvé v historii a snad
i naposled vystoupení A mužstva
ze soutěže.
V této době je předsedou oddílu
Gustav Pátek, který má zásluhu
na tom, že na stadion byla přivedena vodovodní přípojka. V roce
1968 pak oddíl vede Jaroslav Štěrba. Krize z roku 1965 byla brzy překonána a v roce 1970 při oslavách
50. výročí založení klubu již slavíme několikanásobný postup zpět
do okresního přeboru.
Mužstvo dorostu v roce 1972 pod
vedením trenéra Altery a Dusíka
postoupilo do 1 A třídy a zasloužili
se o to tito mladíci: Kádner, Poncet,
J. Pelc, Zika, Vintr, Drvota, Kudela,
Šanda, Knobloch, Mrnka, Cingr, Laža, Šebek, Masák, Ibl, Černý, Veselý,
Mai.
A mužstvo, které v té době hrálo
okresní přebor, trénoval Vincek Veselý. V tomto období to byla naprosto nepostradatelná osobnost naší
kopané. Trénoval ho až do roku
1980 a je až neuvěřitelné, že od toho roku až do dnešních dnů pracuje stále s mládeží. Na soupisce
A mužstva byli v té době tato jména: Blín, Kořán, Kleindienst, Černý,
Drozda, O. Knobloch, Kubeš, Gengel, Kulhánek, Lansdorf, Charvát,
Černý P., Rovný, Šnobl, Pokorný, V.
Knobloch, Masák, Hort, Šanda, Šebek.
Ve výboru oddílu již pracovali oba
Pelcové. Mladší Jiří dělal sekretáře,
starší Míla jako člen výboru. Díky
těmto jménům se schylovalo k velké sportovní „revoluci„. Ve výboru
dále pracovali Kougl, Štěpánek,
Vocetka, Koula, Slavík a Charvát
st. V roce 1976 se naše mužstvo
poprvé zúčastnilo mezinárodního
přátelského zápasu. V sousedním
tehdy ještě NDR porazilo mužstvo
města Rebenau 7:2.

Míla Pelc je velmi klíčové jméno
spojené s obrodou našeho oddílu.
Do čela byl jako předseda oddílu
zvolen v roce 1976. Jeho kvality
spočívaly především v dokonalé
organizaci, moderním myšlení,
inteligenci a hlavně ve schopnosti svým entuziasmem přitáhnout
k dobrovolné práci co nejvíce lidí.
Po jeho zvolení bylo ihned založeno B mužstvo a druhé žákovské
mužstvo. Především díky němu se
v roce 1977 započalo s výstavbou
nových kabin včetně bytu správce
a klubovnou. Stavba byla provedena v akci „Z“a podíleli se na ní
malou či větší měrou snad všichni členové oddílu. Kdyby se však
předávaly medaile za obětavost,
tu zlatou by obdrželi určitě Václav Kulhánek, Karel Tichý a Václav
Grunt.
Kabiny byly otevřeny po třech
letech při oslavách 60. výročí založení fotbalového oddílu, a jako
by předznamenaly novou éru naší kopané. Hned v dalším ročníku
1981 – 82 A mužstvo postoupilo do 1 A třídy. Velký podíl
na tom měla trenérská dvojice
Kubeš - Kudela. Především druhé
jméno je třeba si zapamatovat.
Zděnek Kudela přinesl do našeho oddílu nový systém vedení,
moderní způsob tréninku a především náročnost. Pod jeho taktovkou novostrašecká kopaná
letěla raketově vzhůru. V sezoně
1985 – 86 dochází reorganizaci
1 A třídy a znovu vzniká 1 B třída.
V šesti skupinách 1 A třídy postupují přímo jen první dvě mužstva.
Sokol Nové Strašecí je díky kvalitní práci mezi nimi. Mužstvo v tu
dobu reprezentovali: Fiala, Kozel,
Tengler, Havelka, Kalina, Jindáček,
Hartman, Ducár, Filip, Duchoň J.,
Mrázek, Veselý, Černý P., Černý V.,
Janoušek, Švec, Novotný, Murčo,
Bouček, Franěk, Havlíček, aj. 1 A třída dostává podobu, kterou známe
z dnešní doby - dvě skupiny. Díky
tomuto úspěchu se jako mávnutím kouzelného proutku změnili
naši soupeři. Mužstva jako byly
Lány, Bránov, Lety, Žebrák, Roztoky
nebo Hostouň najednou vystřídaly
oddíly jako byl Kolín, Kutná Hora,
Čáslav, Poděbrady, Příbram, Mělník, Mnichovo Hradiště či Beroun.
V této době vedení oddílu pocho-

pilo, že s takto dobře organizovanými oddíly by nemohlo naše
mužstvo dlouhodobě soupeřit. Výkonnost A mužstva podložilo kvalitní koncepcí, založenou na dobře
fungujícím systému výchovy mládeže. Toto rozhodnutí se ukázalo
jako prozíravé. Náš oddíl systematickou prací svých trenérů mládeže za podpory Základní školy
v Novém Strašecí docílil toho, že
v našem městě a širokém okolí není snad jediný kluk, který by naším
fotbalovým oddílem neprošel.
Není možné nevzpomenout z té
doby ještě jednoho jména. Opakuje se v celé novodobé historii
novostrašecké kopané. Dokonce
i v té dnešní a stane se synonymem
úspěchu a slávy našeho města prezentované fotbalovými výsledky.
Miloslav Mrázek. Když se ve zmi-

ňovaném postupovém roce 1981
vrátil z vojny a pomohl A mužstvu
do 1 A třídy, nastřílel svým soupeřům za tuto jednu sezonu neuvěřitelných 48 branek. Ale to je jiná
kapitola a o tom až později.
V roce 1988 odchází z postu předsedy oddílu Miloslav Pelc a přesto,
že ve skutečnosti nikdy neskončil,
myslíme si, že se mohl za svým více
jak desetiletým působením v této
roli hrdě ohlédnout. Spolu s ním
končí trenérskou činnost v našem oddíle i Zdeněk Kudela, jenž
„vesnický fotbal“ novou metodikou a skvělým systémem pozvedl
na výkonnostní kopanou a spolu s Miloslavem Pelcem nastavili
svým pokračovatelům laťku velmi
vysoko.
(pokračování příště)
Vladimír Kozel

Milá zpráva fotbalovým fanouškům
Fotbalový výbor oddílu Sokol Nové
Strašecí s radostí oznamuje všem
svým fanouškům, že naši hráči
úspěšně zachránili soutěž krajského přeboru i pro nadcházející ročník 2010 – 2011. Klíčový krok udělali
fotbalisté v zápase v Semicích, kde
ve vypjaté atmosféře uhráli „zlatý
„bod, pojišťující záchranu v soutěži.
Jak jistě všichni víte, letošní ročník
byl poznamenán skutečností, že
sestupovali místo dvou mužstev
najednou čtyři. Takže sestupové
pásmo ohrožovalo dlouhou dobu
již mužstva od pátého místa, to
znamená ohroženo bylo neustále
dvanáct účastníků.
Naši hráči si nečekaně zkomplikovali situaci v devatenáctém kole
prohrou doma s posledními Sedl-

čany. Ale v posledních deseti utkáních v řadě prohráli pouze s postupujícími Vlašimí a Kolínem a to
ještě na jejich hřištích, takže chlapci
klobouk dolů!
Již dnes je jasné, že do naší skupiny krajského přeboru postupují
oddíly Kutné Hory, Čáslavi „B“, Štěchovic, Hradišťska a sestupujícími z divize jsou pak SK Rakovník
a Dobrovice. Podle neoﬁciálních
informací je velkým kandidátem
na postup z 1 A třídy do naší skupiny i třetí Tatran Rakovník, neboť
z divizních soutěží mají v úmyslu
odstoupit Řevnice a Český Brod.
Soutěžní ročník Krajského přeboru
2010 – 2011 začíná již o víkendu
7 - 8. srpna
Vladimír Kozel

Branku se dát minipřípravce nepodařilo, i tak se ale turnaj povedl
POLIČKA – Podruhé v historii
nastoupili nejmenší reprezentanti HBC Nové Strašecí na Mistrovství České republiky minipřípravek, které letos hostila
východočeská Polička. Trenéři
Černý a Kuna měli pro letošní
ročník prakticky stejný kádr jako v minulém roce. Tehdy strašečtí odjeli z Palmovky bez výhry se skóre 1:50. Motivace pro
tento ročník byla jasná. Pokusit
se vyhrát, a kdyby se nepovedlo ani to, tak alespoň vstřelit
branku. Ani jedno nevyšlo, ale
to nebylo pro partu dětí ve věku 5 - 9 let tak důležité.

›››

Dlouhou cestu zvládl 12ti členný kádr poměrně v klidu a hned
na úvod vyfasoval těžkého soupeře.
Prostějov nastupující pod hlavičkou rezervy Poličky skóroval hned
v první minutě, pak už nejmenší
reprezentanti novostrašeckého klubu nezvládli vzdorovat. Následovaly
další branky a první prohra 0:6 byla
jen jakýmsi budíčkem. Podobné výsledky následovaly v rychlém sledu.
Během prvního nastoupili Bubáčci
proti áčku Poličky, Českým Budějovicím a Pardubicím. Branku se vstřelit
nepodařilo a v brance Lučanského
vždy skončilo něco mezi šesti a devíti míčky během jednoho zápasu.
Strašečtí jednoduše nezvládli stíhat
o něco málo starším a lepším hrá-

čům v herních činnostech, druhý
den prohráli vysoko s Třemošnou
a proti Plzni prohráli jen 0:1!
To by bylo k výsledkům, ale přiznejme si, že o tom to tolik nebylo.
V příjemném přírodním areálu zažili
malí Bubáci spoustu srandy, sportovních zážitků a posbírali i další
zkušenosti do nadcházejících (ne
jen hokejbalových) let. Práce trenérů spočívala sice častěji více ve výchově než v taktických pokynech,
jak porazit soupeře, ale i tak musí
vedení klubu hodnotit výjezd nejmladších kladně.
Bubáčci opět utužili partu a odměnou jim za to byl pohár. Sice za poslední místo, kterým je
7. pozice v České republice. Jinými slovy, jen 6 míst ve státě se
může pochlubit tím, že vychovává ty nejmenší hokejbalisty. (To,
že hokejbalový svaz nezapočítává minipřípravku do povinných
družstev mládeže, je na další,
samostatný článek.)
Ještě zpět ke sportovní stránce.
Direktoriát turnaje rozhodoval také o nejlepším hráči jednotlivých
týmů. Ze Strašecí byl naprosto
po zásluze odměněn pohárem Samuel Bílý, kterého trenéři určili kapitánem po prvním zápase. Sam
šel ostatním příkladem, svoji aktivitu mimo hřiště dokázal konečně
přenést i mezi mantinely a bylo
to vidět. Škoda jen, že se mu spo-
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lečně s jeho spoluhráči nepovedlo
skórovat.
Zbývá jediné – vydržet! Cesta s přípravkou je běh na dlouhou trať
a pokud se tato parta i nadále bude scházet v hojném počtu, je jen
otázkou času, kdy na takovýchto
turnajích bude střílet branky a vy-

hrávat zápasy. Poháry by tak na poličce na Kocourku mohly začít přibývat – a ne jen ta poslední místa.
Zatím jsou tam dva, jakou hodnotu
bude mít ten z roku 2011?
Na průběh a okolnosti turnaje
jsme se zeptali některých rodi-

Nové Strašecí reprezentovali: Brankář Ludvík Lučanský
Zleva klečí: Matyáš Řezníček, kapitán Samuel Bílý, Ondřej Kostinec, nehrající
Dan Janecký, Matyáš Pröckl, František Linke, Ondřej Husák.
Zleva stojí: trenér Kamil Černý, Marek Bidšovský, Ondřej Libovický,
Matěj Javůrek, Filip Kedroň, Václav Lapáček, trenér František Kuna.

Porada před zápasem

23

›››

SPORT

SPORT

Čekání na vyhlášení výsledků
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čů, kteří se MČR minipřipravek
zúčastnili: paní Zdeny Libovické
a pánů Libora Husáka a Václava
Lapáčka.
1. V čem vidíte zlepšení oproti
loňskému ročníku MČR minipřípravek v hokejbale?
ZL: „Na hráčích bylo vidět, že lépe
pochopili smysl hry, byla znát i snaha
pomoci spoluhráčům při bránění.“
LH: „Loňské mistrovství bylo úplnou premiérou pro všechny hráče
a vlastně se od kluků nic moc neočekávalo, jen nabrat nějaké zkušenosti.
I když se letos nepodařilo vstřelit
branku, jsem přesto přesvědčen,
že chvílemi hráči odváděli skvělou
práci a vyrovnané souboje s takovými celky jako jsou Pardubice, České
Budějovice nebo Plzeň. Na rozdíl
od zmiňovaných celků nemáme tak

početný a výkonově vyrovnaný tým
a proto jsou výsledky takové, jaké
jsou. Každopádně kluci i trenéři odvedli skvělou práci.“
VL: „Z hlediska kvality akce je dvoudenní turnaj lepší pro rozložení zátěže na děti. Kluci mají čas a možnost sledovat i zápasy ostatních
týmů a tím se samozřejmě učit.
Z hlediska zlepšení týmu bylo možné u našich kluků sledovat lepší
herní zručnost, vytrvalost, výbornou týmovou práci.“
2. Jaký měl tento turnaj přínos
pro zúčastněné děti a co přináší
klukům samotný hokejbal?
ZL: „Hlavním přínosem je rozvoj dětí
v souvislosti práce v kolektivu. Mezi
další důležité věci patří učení se základům fair play a zvyšování fyzické
kondice.“

LH: „Určitě je to pro tým obrovská
zkušenost a veliký posun vpřed během krátké doby. Viděli jsme výrazné zlepšení mezi prvním a posledním zápasem turnaje. Kdyby kluci
odehráli třeba jen tři, čtyři zápasy
před mistrovstvím, určitě by to vypadalo úplně jinak. Každopádně při
těchto akcích dochází ke stmelení
kolektivu a zlepšení vztahu mezi kluky i trenéry.“
VL: „Přínosů je určitě spousta, protože se jedná o malé a „tvárné“
děti. Někteří si poprvé ozkoušeli
samostatnost a pobyt v neznámém prostředí bez rodičů. Kluci se
učí týmovému duchu, chránit svůj
kolektiv a kamarády. V neposlední
řadě poznávají sílu svých vrstevníků
a to je pro ně další motivace. Myslím si, že náš tým měl nejmladší věkový průměr, ale i tak bylo znát, že
s každým zápasem se naši bojovníci
soupeřům vyrovnávali. A co přináší

Kapitán Sam Bílý šel svojí bojovností
celému týmu příkladem a byl vyhlášen nejlepším hráčem
HBC Nové Strašecí.

klukům samotný hokejbal? Uznávají
autority v podobě svých trenérů.
Učí se koncentraci ať nasloucháním
pokynů od trenérů, nebo v podobě
koncentrace na svůj výkon. Někteří
se díky jasným pravidlům v hokejbale naučili ovládat svou výbušnost,
nepozornost a někteří naopak tyto
vlastnosti v sobě probouzejí. Jednoduše řečeno: hokejbal dokáže zklidnit extroverty a probudit introverty.
Samozřejmě, že pravidelný trénink
pomohl mnohým z kluků vylepšit
fyzickou kondici.“
3. Jaké očekáváte změny
do příštího ročníku?
ZL: „Jako stěžejní považuji zařazení
většího počtu zápasů před samotným mistrovstvím republiky. Finálový turnaj je málo.“
LH: „Zlepšit fyzičku, zaměřit individuální přístup ke každému hráči.
Musíme si uvědomit, že v malých
městech si nevybíráme z kluků hokejbalisty, ale z každého, kdo má
chuť, se hokejbalista musí udělat
(a to je někdy hodně těžké). Zorganizovat přátelské zápasy nebo malé
turnaje třeba jen tří mužstev hlavně
s podporou školy… kdyby se podařilo zajistit přátelský zápas v týdnu
během vyučování (alespoň jednou
za rok) a škola by přišla fandit, byl
by to ten nejlepší nábor a podpora
hokejbalu. Navíc si myslím, že by se
kluci vybičovali k velkým výkonům.
Zpestřit trénink během zimy. Vyzkoušet více sportů např. ﬂorbal,
sálový fotbal, vodní pólo… (to není
vtip) v Tuchlovicích je bazén s posuvným dnem a třeba jen 1x během
zimy by to bylo fajn zpestření a rodiče na to rádi přispějí.
Každopádně díky a přeji hodně chuti do práce a pevných nervů!!!“
VL: „Pro lepší herní vyzrálost je nutné rozdělit tréninky mladších žáků
a přípravky, aby obě kategorie měly k dispozici celou hrací plochu.
Jelikož přípravka nemá vlastní celosezonní soutěž, což považuji jako
zásadní pochybení hokejbalového
svazu, tak je nutné uspořádat během roku několik přípravných zápasů, aby si kluci více osvojili herní
situace.
Jestliže místní seniorský tým HBC
Nové Strašecí hraje druhou nejvyšší soutěž v ČR již několik sezon, tak
bych očekával větší propagaci ze ›››
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Pohár za sedmé místo si potěžkal
i Mára Bidšovský.

›››

strany města, aby si Nové Strašecí udrželo hokejbal na této úrovni
i v budoucích letech. Určitě by bylo
dobré pro nejmladší kategorie realizovat propagační a náborové akce
v místních školách, školkách, díky
kterým by se o tento sport začalo zajímat stále více dětí. Pro zkvalitnění
tréninků by bylo dobré, aby trénink
vedlo více zkušených hráčů, trenérů. S trochou nadsázky se dá říci, že
někdy vést „stádo“ patnácti kluků,
se může pro jednoho trenéra stát
jízdenkou do rehabilitačního centra
pro duševně choré. Určitě by prospěla i větší intenzita tréninků a to
min. 3x týdně.
Naopak od rodičů a dětí je nutné
dodržovat účast na maximálním
počtu tréninků a zápasů. Každý výpadek pak ovlivňuje výkon celého
týmu, ale i kvalitu tréninku.“
Trenéři reagují:
„V první řadě je nutné poděkovat
všem zúčastněným. Turnaj se bezpochyby povedl, i když jsme skončili na posledním místě. Všichni ale
s námi jistě budete souhlasit, že
výhry nebyly tím hlavním, proč se

do Poličky jelo. S názory Vás, rodičů,
nezbývá než souhlasit. Pokusíme
se v příštím ročníku zvýšit počet
tréninků a pozvat k přátelským
zápasům nějaký tým z rozumné
vzdálenosti, se kterým bychom takových utkání odehráli více. Velmi
zajímavý je návrh pana Husáka.
Školní turnaj těch nejmenších by
byl jistě velkou podporou hokejbalu a přitáhl by do našich řad další
hráče. Zapracování jiných sportů
je další věcí, na kterou se zaměříme. Přiznejme si, že v tomto věku
nemůžeme vychovávat hokejbalisty, ale sportovce. Abychom mezi
těmi nejmenšími vybudovali lepší
kolektiv, plánujeme soustředění
jako v minulém létě. Odpočiňte
si od hokejbalu a budeme se těšit
na další setkání nejen na Kocourku.“
Kamil Černý a František Kuna
Stěžejní informace o výjezdu minipřípravky na MČR do Poličky:
Co se povedlo?
- Přivézt všechny v pořádku zpět
- Utužit kolektiv
- Mít nejhezčí dresy :)

Cyklistický závod Karlovy Vary – Unhošť
V neděli 6. června projížděl naším
městem amatérský cyklistický závod Karlovy Vary – Unhošť. Nové
Strašecí patří mezi spoluorganizátory tohoto závodu, protože již
čtvrtým rokem zajišťuje v tomto
závodu „Novostrašeckou rychlostní
prémii“. Vítěz prémie získává repliku
keltské hlavy a diplom města.
Závod Karlovy Vary – Unhošť patří
mezi významné amatérské cyklistické závody. Délka závodní tratě
je 100 km a v letošním roce se ho
zúčastnilo 80 závodníků. Zvláštností tohoto závodu je, že kromě
klasického cyklistického závodu
jednotlivců (muži a ženy) se ho
účastní také tandemy (dva závodníci na speciálně upraveném kole)
a v letošním roce se zúčastnili i tři
závodníci na koloběžkách. Vzhledem k tomu, že se jedná o amatérský závod a závodí závodníci různé
sportovní výkonnosti a věku, je

rozdělen do několika skupin podle
věkových kategorií.
Start závodu byl v 10.00 hod. u golfového hřiště v Karlových Varech.
Trasa závodu vedla po silnici R6 až
ke sjezdu do Nového Strašecí a dále
pokračovala po staré „karlovarské“
silnici směr Slovanka, Tuchlovice,
Kamenné Žehrovice, Doksy, Velká
Dobrá, Valdek, Kyšice do Unhoště.
Novostrašecká rychlostní prémie je
umístěna v Palackého ulici u autobusových zastávek a poskytuje jak
závodníkům svojí polohou v delší
rovince, tak i přihlížejícím divákům
poměrně zajímavý sportovní zážitek. Vítězem prémie pro rok 2010 se
stal po strhujícím závěru pětičlenné
vedoucí skupiny závodníků Tomáš
Vitáček z Viessmann cycling teamu.
Tento závodník se stal i celkovým
vítězem závodu Karlovy Vary - Unhošť.
PhDr. J. Hlína, CSc.

Co se nepovedlo?
- Vstřelit branku
- Vyhrát zápas
- Fandovi Linkemu sníst točenou
zmrzlinu (první vydržela 10 sekund
a spadla, druhá odolala o půl minuty
déle, na třetí neměl nárok)
- Odnaučit žalovat
Co jsme se dozvěděli?
- Členem české hokejové reprezentace na zlatém šampionátu
v Německu byl Jiří Paroubek (autor
Marek)
- Cheeseburgery se v McDonaldu
vyrábějí z koček (autor neznámý, zaznělo z davu)
Celá fotogalerie z turnaje pod odkazem http://brilio.rajce.idnes.cz/
František Kuna
HBC Nové Strašecí

Lyžařský oddíl pořádá

XXIII. ročník Buckova triatlonu
31. 7. 2010 start 16:00
chatová oblast u rybníka Bucek, chata číslo 33
kontakt: 602 524 717
web: www.triatlonbucek.webnode.cz
Novostrašecký měsíčník / červenec – srpen 2010

Výsledky závodu:
Vítěz Novostrašecké rychlostní prémie:
Tomáš Vitáček z týmu Viessmann.
Celkový vítěz závodu:
muži:
1. VITÁČEK Tomáš
2. KRUMMER Radek
3. HOVORKA Petr

Viessmann
Team Cube
CSK Markus

tandemy
1. Drbohlavová K., Drbohlav T.
2. Moravec A., Buráň P.
3. Trnka V., Kraus J.

Bats Kralupy
neudán
Tandem Team

02:23:57.0
02:23:57.1
02:23:57.1

03:10:52.538
03:47:20.493
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Můj nejsilnější kulturní zážitek v minulém roce
nit z nich osobnosti schopné lásky
(které se jim doma nedostávalo),
s chutí pracovat na sobě a rozvíjet
své schopnosti a nadání.
Občanské sdružení má projekty:
„Dům na půli cesty“. Provoz byl
zahájen v r. 1998 v Novém Strašecí. Zde se děti připravují na vstup
do samostatného života za pomoci
tetiček. V dětském věku se v domově vždy o ně někdo staral, nemuseli
mít starost o jídlo, oblečení prádlo
apod. S dospíváním přichází čas
naučit se, jak zacházet s penězi, jak
samostatně hospodařit a umět se
sžít se svým okolím.
Další etapou je „Domov dětem“
založena v roce 2001. Zde jsou
již jedinci, kteří vše zvládají a pracují. V roce 2002 pak v některých
městech bylo založený „Chráněné
bydlení“ pro děti z dětských domovů, kde žije větší skupina s tetami
a strýčkem jako rodina. Poslední
etapou je podpora vlastního bydlení s podporou sponzorů.

PeĀeme dennĒ od 10 do 21 hodin,
o víkendy od 16 do 21 hodin
25 druhĪ pizz a zapeĀené bagety
za pĢíjemné ceny
novĒ i nabídka salátĪ
Volejte toto telefonní Āíslo:

736 715 166

PĢivezeme Vám pizzu až domĪ
nebo si pĢijčte na adresu:
ObĒtí Okupace 642, Nové Strašecí
26

Vyberte si svojí pizzu na www.pizzaÁy.cz

Můj největší zážitek v minulém roce
byl beneﬁční koncert „Děti dětem“,
který se konal v Novém Strašecí.
Tento koncert připravilo Občanské
sdružení „Klub přátel dětí dětských
domovů“ se sídlem v Novém Strašecí. Ještě než popíši samotný koncert, seznámím vás, kdo za tímto
sdružením stojí. Klub přátel má
svou radu a jejím členům se říká
tetičky a strýčkové. Toto občanské
sdružení vzniklo v roce 1997 a zakladatelkou byla paní Dolejšková,
která v dětském domově u nás pracovala plných třicet let. Ta nejlépe
znala potřeby dětí, nejen materiální, ale i citové. Úkolem všech tetiček a strýčků je rozvíjet osobnostní
rozvoj dětí, podporovat aktivity jak
ve volném čase, tak zvlášť nadaným
dětem umožnit další vzdělávání.
Vytvořit podmínky pro další rozvoj
jak ve sportu, tak i v přípravě na budoucí povolání. V dětských domovech je celkem 3.000 dětí v celé
republice a to přece stojí za to, uči-

A nyní k vlastnímu kulturnímu
programu. V loňském roce byl
zahájen první ročník benefičního
koncertu „Děti dětem“ v Novém
Strašecí a bude se v něm každoročně pokračovat. Děti z dětských
domovů z různých krajů České republiky chtějí svým vystoupením
a výtěžkem z něj pomoci dětem
s onkologickým onemocněním.
Koncert zahájili moderátoři pan
Alexandr Hemala a J. Blechová,
kteří přivítali všechny účinkující
a návštěvníky.
První vystoupila Martina Vávrová
z DD Most s vlastní básní. O tuto
báseň jsem požádala paní Dolejškovou, která mi ji dala k dispozici
a já ji s dovolením předávám dál.
Mohu jen říci, že po procítěném
přednesu této básně nezůstalo
žádné oko suché. Tato dívenka
napsala řadu svých básní a určitě bude svůj talent rozvíjet dál.
Dalšími vystupujícími byly děti z DD Žatec, Plzeň, Olomouc,
Most, Sázava. Střídaly se sborový
zpěv, folkové písně, tance hip
hop, popová škola, břišní tance,
latinsko-americké tance a romský
tanec. Všechna vystoupení byla
na vysoké úrovni. Na stupínku
nejvyšším byl zpěvák Jenny, který svým zjevem, šarmem a španělským zpěvem zaujal nejvíce.
Další, již profesionální zpěvačkou
byla Bohunka Bartošová, která získala angažmá v Plzeňském divadle. Takto se nám předvedly děti
z dětských domovů. Do pořadu
byla pozvána a vystupovala také
temperamentní zpěvačka Heidi
Janků a Jitka Zelenková. Myslím
však, že vystoupení dětí z DD zanechalo hlubší zážitek.
Obdivuji tyto děti a hlavně ty,
kteří s nimi pracují a věnují jim
všechen svůj čas. Není to jednoduchá práce. Děti přicházejí z různých problematických rodin, mají
různé návyky a hlavně přicházejí
s nedůvěřivou a zraněnou dušičkou. Chybí jim mámino pohlazení
a tátův vzor. Dá velkou práci vše
stmelit, dodat dětem zdravé sebevědomí a pocit jistoty domova. Musí to být krásný pocit pro
„tetičky a strýčky“, když potom
vidí výsledky své práce, že vychovali kvalitní lidi, kteří se zapojili
do normálního života.

›››

V našem městě patří zvláštní dík
paní Dolejškové, která je zakladatelkou Občanského sdružení Klubu přátel dětských domovů. Také
za svou práci získala ocenění Zlaté
srdce.
V letošním roce bude druhý ročník
beneﬁčního koncertu „Děti dětem“,
doporučuji, nenechte si ho ujít. Budete mít hluboký kulturní zážitek
a ještě prospějete dobré věci.
Báseň – Martina Vávrová,
Dětský domov Most
Dlouho mi trvalo, než jsem pochopila
že říkat – miluji tě – nemusí znamenat nic
přesto, že jsem o tom snila,
dnes vím, že neříkat to, ale něco pro
to dělat
je víc – mnohem víc – než stále
opakovat
miluji tě – slova nejsou nic.
Doma mi říkali – štěstí naše – milujem tě
jsi naše radost, jsi naše všecko,
tenkrát mě nenapadlo, že jejich slova lžou,
věřila jsem, byla jsem děcko,
že odvoz do děcáku je pouhou
hrou,
věřila jsem – milují mě – jsem jejich
všecko.

často mi kryje moje záda
a díky ní se vždycky znova zvednu.
Nechci po mém klukovi,
aby mi denně říkal, jak mě děsně
miluje,
zranila mě v dětství slova lásky,
nechci slyšet, jak mi věrnost slibuje
a z bolesti mít ve třiceti vrásky.
Slova jsou jen slova,
život mě naučil dávat přednost
skutku,
přesto každý po nich prahne znova
a znova
- já – jsem – tak se naučila rozeznávat
a předcházet tak bolestnému smutku.
Až jednou budu říkat své dceři já
miluji tě – jsi mé štěstí a mé všecko
mezi slovy a tím, co budu dělat
bude shoda
a v ty něžná slova
snad – uvěřím znova.
Akademie volného času
6. ročník ve školním roce 2009/2010
Ročníková písemná práce na téma
Můj nejsilnější kulturní zážitek
Dagmar Kýhosová
posluchačka AVČ

Můj největší kulturní zážitek v posledním roce
Zajímám se o historii období
1. světové války a mým největším
kulturním zážitkem v roce 2009
byla návštěva výstavy fotograﬁí
z 1. světové války na Pražském hradě, i když válka a kultura se k sobě
nehodí. Náhodou se mi podařilo
získat vstupenku na vernisáž výstavy dne 9. dubna 2009. Výstava byla
nazvána Pěšky 1. světovou válkou
a šlo o dokonalé zachycení silného
tématu, kterým válka určitě je.
Dosud nevystavený soubor fotograﬁí, který zachycuje pohnuté
i všední okamžiky jednoho z nejkrvavějších válečných konﬂiktů
prezentovala tato výstava v Tereziánském křídle Starého královského
paláce. Kolekce 153 snímků s podtitulem „Objektivem neznámého vojáka“ představuje vzácné svědectví
o životě řadových vojáků při tažení
rakousko-uherské armády. Další exponáty – především zbraně, zapůjčil Vojenský historický ústav Praha.
Výstavě poskytl osobní záštitu prezident republiky Václav Klaus.
Snímky byly vybrány z asi 500 různě poničených negativů, které

získal fotograf Jaroslav Kučera už
asi před 30 lety. Tehdy jim nevěnoval velkou pozornost, až v roce
2002 je prostudoval a zjistil, že jde
o zcela mimořádnou, dosud nikde
nevídanou autorskou kolekci. Staré
poškozené negativy naskenoval,
v počítači vyretušoval a pomocí
digitálního osvitu nechal vyrobit
kvalitní zvětšeniny. Největší mají
rozměr 90 x 135 cm.
Výstavu oﬁciálně zahájil pan prezident Klaus. Zmínil se o svém dědečkovi, který bojoval na italské
frontě na Piavě, i o nutnosti, aby se
hrůzy války již nikdy neopakovaly.
S identiﬁkací míst, osob i vojenské
techniky pomohl vojenský historik Jan Haas. Většina snímků vznikla na italské frontě, kde bojoval
47. pěší pluk. Menší část ukazuje život
„českého“ 28. pěšího pluku z východní fronty v Haliči, odkud byl v roce
1915 převelen na italskou frontu.
Na několika snímcích je zachycen
i sám autor, nejprve nadporučík,
později kapitán s knírkem. „Jeho
tvář známe, jméno zatím ne“ dodává Jaroslav Kučera. Tématem

fotograﬁí nejsou jen bojové akce
a tváře generálů, ale hlavně všední
dny obyčejných vojáků, např. vaření čaje, mytí v potoce nebo oslava
Vánoc uprostřed bojů.
Kurátorka výstavy Daniela Mrázková ocenila dokonalou kompozici
a překvapivou obrazovou kvalitu.
Podle ní jsou fotograﬁe podobné
snímkům pořízených dokonalejší technikou o 30 let později ve
2. světové válce. Ucelenou autorskou kolekci považuje za historický objev. Malou část fotograﬁí už
viděli návštěvníci české ambasády
ve Vídni. Největším zážitkem bylo
získání podpisů autora, kurátorky
a vojenského historika a podpis
s věnováním pana prezidenta.
Byl to den nabitý událostmi a zážitky.
Akademie volného času
ve školním roce 2009/2010
Ročníková dobrovolná písemná práce na téma: Můj nejsilnější kulturní
zážitek
Václav Librcait
posluchač 6. ročníku AVČ

Napsali jste nám...

Roky plynuly a já se naučila rozeznávat,
kdo jenom říká – mám tě rád,
kdo ta slova málo říká a přitom
hodně dává,
a že při těch málo slovech
je ta láska o to víc a silněji znát.
Je pěkné poslouchat
vyznání lásky od toho druhého,
je pěkné zasnít se do něžných slov,
o to víc pak bolí skutečnost,
že v tom druhém je cosi hrubého
a pod slovy lásky je schována smutná netečnost.
Nemusí mi říkat moje teta v děcáku
miluji tě – ty jsi naše štěstí,
já to vím podle toho, co dělá
vidím, jak se rozdává beze slov a celá.
Kamarádka mi nemusí říkat, mám
tě ráda,
vždycky mě podrží, když se klátím
ke dnu,
›››
Novostrašecký měsíčník / červenec – srpen 2010
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Novostrašecké školy a školní budovy
(dokončení)
Devadesátá léta 19. století přinesla
novostrašeckému školství zásadní
proměny. Smíšená obecná škola
se od školního roku 1896–1897
rozdělila na chlapeckou a dívčí,
navíc vzniká chlapecká měšťanka

(jednání o měšťance se vlekla už
od osmdesátých let). Dívčí obecná
škola tak fungovala samostatně,
obě chlapecké byly spojeny pod
jednu správu. Zakládají se nové
kroniky, chlapeckých škol jsou
dosud uloženy na Základní škole

Stavební výkres přestavby zadní části radnice na obecnou školu z roku 1892

Pohled z dnešní Úzké uličky
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J. A. Komenského v Novém Strašecí, dívčích se přes novostrašecké muzeum dostaly do Státního
okresního archivu v Rakovníku
a jsou součástí příslušných archivních fondů. Ty obsahují především
třídní výkazy se seznamy a prospěchy jednotlivých žáků.
Všechny školní místnosti, ve staré
budově čp. 123 u kostela a v zadním traktu radnice v Palackého
ulici, byly přeplněné, proto vyvstala nutnost výstavby nové školy.
Záměr navíc podpořila skutečnost, že šlo o obecný trend. Konec
19. století můžeme totiž hodnotit
jako významně pokrokový v oblasti rozvoje základního vzdělávání. Není náhodou, že česká města
jsou právě z této doby poseta
školními budovami většinou v novorenesančním stylu a ani Nové
Strašecí není výjimkou. Současně
s tím se pěstoval kult Jana Amose
Komenského. Jeho osoba symbolizovala české vlastenectví, vzdělanost a vůbec péči o duševní rozvoj
mládeže, a tím o budoucnost národa.
Cesta k výstavbě nové školy nebyla vůbec jednoduchá, samozřejmě
ji komplikovaly vysoké náklady,
které musela nést obec. Bohužel k počátkům této záležitosti se
mnoho pramenů nedochovalo.
Město uvažovalo o nové škole
už v osmdesátých letech, navíc
na konci roku 1891, ještě v době
existence smíšené obecné školy,
apelovala zemská školní rada, aby
novou školní budovu zajistilo. Ani
poté se však v zápisech městské
rady tato skutečnost neobjevila,
i když musela probíhat jednání,
jaká varianta by byla nejvýhodnější. Jejich výsledkem jsou nedávno
nalezené první stavební plány novostrašecké obecné školy, které
přinesly určité překvapení.
Město zprvu uvažovalo o přestavbě stávajících školních budov, což
se mu jevilo jako levnější, přijatelnější možnost. Zda zamýšlelo
přestavět starou školu u kostela, nevíme, rozhodlo se však pro
vypracování projektu adaptace
zadní části radnice v Palackého
ulici. Dochované stavební výkresy
jsou datovány srpnem 1892 a signovány stavitelem V. Oheimem.
Budova měla získat novorene-

sanční fasádu s nápisem obecná škola, přičemž se již počítalo
s jejím rozdělením pro chlapce
a pro dívky. V dnešní Úzké uličce
je do objektu zahrnuta i stavba
tehdejší věznice okresního soudu,
která se nachází mezi vlastní radnicí a uvedeným zadním traktem.
Zde, jako i v protější části budovy,
se mělo přistavět horní patro, aby
škola získala druhé podlaží po celém obvodu svého půdorysu.
V části do Úzké uličky se zamýšlelo umístit školu dívčí, na druhé
straně chlapeckou. S měšťanskou
chlapeckou školou tento stavební
výkres nepočítá.
Protože nemáme prozatím k dispozici zápisy z jednání o výstavbě
nové školy, jsou tyto plány jediným dokladem výše popsaného
záměru. Je patrné, že zadní trakt
radnice byl z větší části školou již
dříve obsazen a budova, tehdy asi
čtyřicet let stará, se hojně ve městě využívala. Například o letních
prázdninách 1894 se tu pořádala
národopisná výstavka a pro tento
účel se s povolením okresní školní
rady bouraly příčky mezi třídami.
Část vystavených předmětů pak
putovala na slavnou Národopisnou výstavu českoslovanskou
do Prahy. Ještě v lednu 1893 proběhly schvalovací kroky k celkové
adaptaci budovy pro školu, poté
však záležitost utichla. Bourání
příček sice mohlo být v kontextu
přípravných prací na přestavbu
(okresní školní rada vydala povolení v polovině června, zažádáno bylo jistě dříve), avšak v roce 1894 se
již rozhodlo o výstavbě zcela nové
budovy. Plán se starou stavbou
vzal deﬁnitivně zasvé.
O prázdninách 1894 totiž obecní zastupitelstvo projednávalo
výběr parcely pro novou školu
a rozhodovalo o třech variantách:
1) roh dnešní Havlíčkovy a Nádražní ulice, kde dnes stojí dům
čp. 78, zvaný Stará pošta; 2) místo pivovaru, tedy čp. 121 a 122,
vedle staré školy, která by se tak
stala jistou součástí nové budovy;
3) místo dnešní hlavní školní budovy na náměstí. Obec poslední
variantu podpořila, a musela tak
vykoupit několik domků, zejména statek Josefa Snopa, jehož
průčelí směřovalo do náměstí, ›››

zhruba v místech dnešního vchodu do gymnázia. Snop zde provozoval obchod se stavebninami
a železářství a po prodeji objektu
obci přesídlil do velkého statku
v Havlíčkově ulici čp. 80. Město
obětovalo také obecní domek čp.
209, určený pro byt učitele a orientovaný do dnešní ulice U Školy,
po němž nová budova číslo popisné převzala. S konečnou platností rozhodlo o celém projektu
obecní zastupitelstvo na své schůzi dne 8. července 1894, a to sedmnácti hlasy proti třem. Zastupitelstvo na sebe také vzalo veškeré
náklady a město zahájilo jednání
s pražskou městskou spořitelnou
o půjčce na výkup starých domků.
V dubnu 1896 pak jednalo o další
peníze na samotnou stavbu.
Stavební plány nové školní budovy nemáme dochovány v úplnosti, známe jen několik výkresů:
krov, vnější pohled z náměstí a řez
stejné části budovy. Jeden výkres
je signován jménem Schweizer,
všechny pak schválil slánský okresní hejtman. Svůj podpis datoval
2. února 1895. Autorství plánů neumíme prozatím potvrdit, ač víme,
že stavbu prováděla ﬁrma Vojtěcha Molka, jemuž obec postupně platila za provedené stavební
práce. Molek byl dosud považován i za autora plánů, jak to uvádí
František Vacek, i když kronika dívčí školy píše: Plány zhotovil inženýr
Švejcar a stavbu provedl stavitel
strašecký Vojtěch Molek. To se jeví
jako pravděpodobnější. Městský
úřad zároveň najímal jednotlivé
místní specializované řemeslníky
a dlouho řešil vnitřní výbavu včetně nábytku.
Můžeme říci, že stavbou nové
školy žilo v letech 1896–1897,
kdy objekt vyrostl, celé město.
Šlo o významný zásah do zdejšího urbanismu. Na místě několika
přízemních měšťanských domků
se stavěla dvoupatrová mohutná
dvoukřídlá budova, jež zásadně
změnila vzhled města a dodnes
jde bezesporu o nejtypičtější dominantu Nového Strašecí. Stavbě
vévodí tehdy módní věž, jež zvýrazňuje nároží kompozičně zdařilé
budovy jak v pohledu z náměstí,
tak od kostela (Eva Volfová). Novorenesanční fasáda už neodmyslitelně k našemu náměstí patří
a bysta J. A. Komenského, kterou

najdeme již na nejstarších fotograﬁích z počátku 20. století, je zcela
typická. Není sice zakomponována do původního výkresu z roku
1895, avšak ten například zase
předpokládal hodiny umístěné
ve střeše věže.
V nové škole se začalo učit na podzim 1897, v neděli 21. listopadu
proběhlo slavnostní svěcení, zahájené mší a kázáním v kostele. Poté následoval průvod k hlavnímu
vchodu na náměstí, kde stavbu
vysvětil tehdejší farář Václav Roth,
a účastníci se odebrali do vnitřních prostor. Odpoledne proběhl
slavnostní banket v hostinci Josefa Hálka. Díky nové budově se
uvolnil dům za radnicí, využitý pro
kanceláře městských i okresních
institucí, a stará škola u kostela.
Tam se prozatím zřídily byty pro
obecní zaměstnance a v polovině
třicátých let 20. století se místo
nich nastěhovaly pokračovací živnostenské školy, které zajišťovaly
výuku praktických řemesel. Připravovaly zejména holiče, kadeřníky,
vlásenkáře, oděvníky, kovodělníky
a vyučovaly dívčí práce.
Do nové budovy na náměstí se
stěhovaly obě školy chlapecké,
obecná a měšťanská, vedené společně Filipem Hyšmanem. Měšťanka tehdy otevřela svůj druhý
ročník. Dívčí obecná škola fungovala stále samostatně, a to i poté,
co byl v roce 1902 otevřen první
ročník dívčí školy měšťanské (a založena příslušná kronika). Její správa byla totiž prozatímně svěřena
chlapeckým školám a teprve v září
1912 došlo ke spojení dívčích škol
pod vlastní vedení. První ředitelkou byla deﬁnitivně ustanovena
Antonie Langová. Tento proces
sice zkušebně proběhl již v předchozím školním roce, po odchodu
na odpočinek řídící učitelky Vojtěšky Pilařové. Teprve tehdy mohli
jak chlapci, tak dívky absolvovat
v Novém Strašecí první i druhý
stupeň a obě instituce plnohodnotně připravovaly děti do praktického života. Druhý stupeň bylo
možné absolvovat ještě na střední
škole, která se ve městě nenacházela. Žáci tak jezdili na reálky nebo
gymnázia do Rakovníka, Kladna,
Slaného či do Prahy.
Handicapem nové budovy se
od počátku stal nedostatek prostor (v době otevření měla škola
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Stavební výkres průčelí školy z roku 1895

16 učebních místností). Již krátce
po jejím zprovoznění zaznamenáme stížnosti učitelů, že oproti tomu, jak je škola veliká a nákladná,
není prostorově dobře řešena. Na-

víc bylo zřejmé, že postupně bude docházet k nárůstu počtu tříd
i žáků. Byť se teprve otevřel druhý
ročník chlapecké měšťanky, v dohlednu již bylo její zřízení i pro
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ZPRÁVY Z REGIONU

Škola na počátku 20. století

›››

dívky. Obecné školy byly čtyřtřídní
a měšťanské trojtřídní, postupně se ovšem přidal další ročník
jak obecné, tak měšťanské škole,
přičemž některé třídy měly své
paralelky. Například ve školním
roce 1902–1903 chodilo do budovy celkem 527 žáků, v roce
1920–1921 už 794 žáků. Prostory
uvnitř musely být neustále řešeny
a stavebně upravovány.
Základním pramenem pro poznání fungování obecných i měšťanských škol v Novém Strašecí
zůstávají školní kroniky, o nichž
už byla zčásti řeč. Jde však o pramen institucionální povahy, roční
zápisy byly kontrolovány školními
inspektory a učitelé měli jasné instrukce, co se má v zápisech ob-
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jevit. Kroniky tak vyjadřují oficiální
postoje, ať už za období rakouského mocnářství a první světové
války, Československé republiky,
protektorátu nebo po druhé světové válce. Kromě údajů o počtech tříd, žáků, učitelů či rozdělení jednotlivých předmětů se tu
dozvíme právě o řadě oficiálních
slavností, shromáždění a průvodů. Zapisovatelé, většinou šlo
o ředitele škol, sem vkládali i životopisné medailonky učitelů nebo
školní fotografie. Informace se
týkají také stavu školních budov.
I když všechny základní školy již
zůstaly natrvalo ve své budově,
změny postihly školy živnostenské. V srpnu 1942 se přestěhovaly
ze staré stavby čp. 123 do rozlehlé-

ho Okresního domu, odkud se naopak vystěhovalo zdejší muzeum
a muselo vzít zavděk nevyhovujícími prostory, jež obývá dodnes.
Živnostenské pokračovací školy si
novou stavbu pochvalovaly, avšak
nebylo jim souzeno ji využívat
dlouho. Už v létě 1944 se sem přemístil městský úřad a školy musely místo něj do radnice. Po druhé
světové válce pokračovací školy
zanikly a zdejší učňovské školství
se vydává na novou cestu svého
vývoje.
Hlavní školní budova na náměstí
zažila vzrušené dny v období Mnichova a na konci druhé světové
války, kdy sloužila pro přechodné
ubytování vojáků nebo uprchlíků
z pohraničních oblastí. Zejména
v první polovině roku 1945 sem
byli umístěni němečtí uprchlíci,
kteří utíkali před sovětskou armádou na západ. V době osvobození hlídali Němce místní povstalci
a postupně je odzbrojovali. Podle
vzpomínek byla budova tehdy
velmi zaneřáděná, na školním
dvoře stály improvizované tábory,
záchody se ocitly v katastrofálním
hygienickém stavu. Děti se učily
po místních hostincích, nejčastěji u Slezáků, ovšem posléze bylo
vyučování zastaveno a obnoveno
po osvobození, ještě před letními prázdninami. Školní budova

Pozvání do Středočeské vědecké knihovny v Kladně na červenec 2010
Otevírací doba Středočeské vědecké knihovny v Kladně během letních prázdnin
Výstava knižních obálek, ilustrací a pohádkových loutek - výtvarných prací studentů Gymnázia Jana Amose Komenského
v Malé galerii Středočeské vědecké knihovny v Kladně
Od 24. 6. 2010 do 31. 3. 2010 je
možné shlédnout v Malé galerii knihovny návrhy obálek knih,
knižních ilustrací a pohádkových
loutek vytvořených studenty
1. a 2. ročníku gymnázia v rámci
hodin estetické výchovy pod vedením profesorky Mgr. Soni Kudro-

vé. Výstava je doplněná ukázkami
origami studenta gymnázia Petra
Stuchlého. Inspirací pro vytvoření
návrhů knižních obálek a ilustrací
knih byli naši i zahraniční autoři.
Návštěvníci výstavy si mohou prohlédnout návrhy obálek Malého
prince Antoina de Saint – Exupéryho, Kytice Karla Jaromíra Erbena,
Máje Karla Hynka Máchy nebo návrh obálky knihy Jáma a kyvadlo,
jejímž autorem je Edgar Allan Poe.
Při zpracování návrhů studenti používali kombinaci písma i ilustrace,
kresby jsou vytvořeny tempero-

do 4. 7.
5. 7. – 6. 7.
7. 7. – 18. 7.
19. 7. – 1. 8.
2. 8. – 29. 8.
od 30. 8.

běžná otevírací doba
zavřeno - státní svátek
otevřeno pondělí a čtvrtek 9:00 -18:00
zavřeno
otevřeno pondělí a čtvrtek 9:00 -18:00
běžná otevírací doba

Dokumenty s datem návratu v době uzavření knihovny je možné bez
sankcí vrátit do 12. srpna včetně.

vými a akvarelovými barvami, je
použita i kombinace černé a bílé
barvy. Výstava byla zahájena na závěr školního roku, ve kterém si

Gymnázium Jana Amose Komenského v Novém Strašecí připomíná
55. výročí svého založení.
PhDr. Jakub Pavlík

pou ohňovou show kejklířů Vagabundus Colektive a kaskadéra, fakíra
a rekordmana Petra Fiedora. Po jejich vystoupení následoval nádherný barevný ohňostroj. Celý program
slavností probíhal za velkého zájmů
přítomných, dospělých i dětí. K dispozici jim bylo připraveno bohaté
pohoštění ve formě klobásek, kuřátek, párečků, sladkosti, piva limonády i staročeské medoviny. Pro
koupěchtivé pak stánky s cukrovou
vatou, opékanými bramborovými
spirálkami, koženým a brašnářským
zbožím, bižuterií a upomínkovými předměty. Pro děti navíc i další
atrakce, jako jízda na ponících, skákací hrad, trampolína, dobové hry
pro děti a vystoupení sokolníka.
Podle ohlasů přítomných se všem
celé slavnosti velmi líbily a už se těší
na další pokračování v příštím roce.

Pozitivní také byla skutečnost, že
po dlouhé době se počasí umoudřilo, nepršelo a navíc se po většinu
dne na účastníky slavností krásně
smálo sluníčko.
Bohumil Knobloch

Květen 1945

musela být celá vydezinfikována.
Poválečné změny přinesly kromě
komplikovaných školských reforem zejména vznik jedenáctileté
střední školy (později se vydělilo gymnázium), což znamenalo
opět zvýšené nároky na uspořádání vnitřních prostor. Radikální
řešení se našlo až na počátku
osmdesátých let, kdy vedle stávající budovy vyrostla velká přístavba, otevřená v září 1983. Už
následujícího roku však přibyli
žáci ze zrušené školy v Rynholci
a s nedostatečným prostorem zápasí škola dodnes.
V našem příspěvku jsme se věnovali především novostrašeckým
školám a školním budovám, samostatnou pozornost by si vedle
různých školských reforem a změn
zasloužila samotná výuka a učební plány, běžný život ve školách,
jednotliví učitelé nebo činnost
a úspěšnost místních žáků. Jedná
se o významné sociální a kulturní
téma. V posledních padesáti letech se rozvinuly i další výchovné
a vzdělávací instituce, ať už máme
na mysli školu uměleckou nebo
učňovskou (pozdější SOUZ), opomenout nelze počátky mateřských
škol či domu mládeže, které navázaly na meziválečnou práci Okresní péče o mládež v Novém Strašecí. Téma má jistě svou budoucnost,
vždyť zájem o něj se týká nás
všech, kteří jsme těmito organizacemi prošli a získali tu mnohé pro
další život.
Jan Černý

Kroučovské slavnosti

Rok se s rokem sešel, a Kroučová
znovu zažila slavnosti s krásným
doprovodným programem. Po jedenácté hodině se průvod občanů, hostů a umělců vydal na cestu
od obecního úřadu do Hospody
U Pucka. V jeho čele šli rakovnické
mažoretky, za nimi artisté, a pak
již velké množství občanů Kroučové a okolních obcí. Mezi nimi
byl i senátor za Rakovník a Louny,
PhDr. Marcel Chládek, MBA, starostka Kněževsi paní Eva Janotová
a představenstvo obce Kroučová,
v čele se starostkou Hanou Hajnou.
Průvod se zastavil u pomníků T. G.
Masaryka a obětí obou světových
válek, aby před polednem ukončil svoji pouť na zahradě hospody,
kde byl již připraven celý zábavný
program. Po zahajovacích projevech moderátorů akce, Jardy a Jirky

z divadelního ansámblu BezeVšeho
z Postoloprt, a po vystoupení starostky Kroučové Hany Hajné a senátora Marcela Chládka se již rozběhl
kolotoč zábavy. Nejprve vystoupily
čtyři různé sestavy mažoretek z Rakovníka, pak hudba Květovanka
pozvala ke zpěvu a tanci všechny
přítomné. Po nich pak následovalo
vystoupení rytířů a šermířů, kouzelníků a kejklířů. Byly připraveny i dvě
pohádky pro děti: O starém králi
a O slepičce a kohoutkovi. Vyvrcholením odpoledního programu pak
bylo vystoupení Mužoretů z Postoloprt s jejich tanečními a artistickými kreacemi. V šest hodin nastoupila na podium hudební skupina
Sklepmistr ze Žatce, která hrála až
do pozdních nočních hodin k tanci a poslechu. Její vystoupení bylo
v deset hodin přerušeno velkole-
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Prázdninový přehled dění
1. 7. – 29. 8.

Grafiky – Iva Hüttnerová (výstava)

muzeum

13. 7.

Výborová schůze diabetiků

Baráčnická rychta

14.00 h.

25. 7.

Anenská zábava

Baráčnická rychta

13.00 h.

27. 7.

Diabetická poradna

Baráčnická rychta

9.00 – 11.00 h.

31. 7.

Buckův triatlon

Bucek, chata č. 33

16.00 h.

O pohár města Nového Strašecí (hokejbalový turnaj)

Kocourek

Výborová schůze diabetiků

Baráčnická rychta

Nové Strašecí Summer Party Tajm (hudební festival)

dvůr ZUŠ

Diabetická poradna

Baráčnická rychta

13. 8. – 15. 8.
24. 8.
27. 8. – 28. 8.
31. 8.

14.00 h.

9.00 – 11.00 h.

Společenská kronika
Vzpomínka

Vzpomínka

Kytičku květů na Tvůj hrob dáme, a pak jen
vzpomínáme. Dne 6. července uplyne 5 let,
kdy nás opustil manžel, tatínek a dědeček
pan Jan Veselý.

Dne 13. srpna uplynou 4 roky, kdy nás
navždy opustila paní Ivana Vajnerová.
Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte s námi.
Rodina Vajnerova

Stále vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

Vzpomínka

Vzpomínka

Dne 7. července vzpomeneme
prvního výročí od úmrtí našeho drahého
manžela, tatínka a dědečka,
pana Antonína Lochovského.

21. srpna uplynou 3 roky, co nás navždy
opustila manželka, babička a matka, paní
Hana Kindlová.

Stále vzpomínají manželka Jarka, dcery Ilona,
Jitka a Jana s rodinami a ostatní příbuzní.

Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Manžel Václav s rodinou.

Vzpomínka

Vzpomínka

Dne 15. července tomu budou již 4 roky,
co nás navždy opustila naše milovaná
maminka a babička, paní Hana Šebestová
z Nového Strašecí.

Dne 27. 8. vzpomeneme 2. výročí úmrtí
pana Vladimíra Libovického.
Vzpomíná rodina.

Stále vzpomínají manžel Miroslav, syn Radek
a dcera Marcela s rodinou. Kdo jste ji znali,
věnujte jí s námi tichou vzpomínku.

Vzpomínka
Dne 18. 7. 2010 vzpomeneme 2. výročí
úmrtí manžela, tatínka a dědečka,
pana Ladislava Šťastného.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Za celou rodinu manželka, děti a vnoučata.
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