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Vážení spoluobčané,
prázdniny i dovolené jsou za námi
a zbývají jen pěkné vzpomínky na dny
strávené ať už u vody, nebo v poklidu domova se svými blízkými.
Je tu nový školní rok. Studenti nastupují do dalších ročníků a do lavic za doprovodu svých rodičů poprvé usedají i noví prvňáčci. Všem
bych chtěl touto cestou popřát hodně úspěchů a pěkných známek. Nemohu samozřejmě také opomenout
zaměstnance školských zařízení, bez
nichž by ani ta sebelepší škola, školka a další školská zařízení nemohly
dobře fungovat. I jim přeji mnoho
úspěchů a trpělivosti v jejich kreativní, tvůrčí a velmi náročné práci.
Odbočím-li od školství ke zdravotnictví. Jsem velmi rád, že se konečně podaří v několika málo dnech
v novostrašecké poliklinice uvést do
provozu rentgenové pracoviště. Stávající rozsah péče, který mají klienti
k dispozici, se opětovným otevřením
rozšíří o další významné pracoviště.
V oblasti turistického ruchu jsme

uspěli s žádostí o poskytnutí dotace
z Fondu cestovního ruchu a podpory podnikání Středočeského kraje na
zřízení a vybudování informačního
centra v přízemí budovy v Havlíčkově
ulici č.p. 1155. Zájmem města Nového Strašecí je, aby infocentrum poskytovalo kvalitní služby. Každý návštěvník zde v příjemném prostředí získá kompletní informace týkající se přírodních krás a turistických
zajímavostí, dopravních spojů, služeb a dalších údajů.
Září je měsíc nabitý kulturními
akcemi a událostmi. Sledujte, prosím, přehled kulturního dění. Doufám, že některé události budeme
moci prožít společně.
V závěru svého příspěvku chci
všechny velké i malé občany pozvat na oslavy Svatováclavského dne,
které se již tradičně konají 28. září.
Pěkné babí léto.
Ing. Pavel Vaic, starosta

Starosta města Pavel Vaic poděkoval HBC Nové Strašecí za výsledky v uplynulé
sezoně a předal kapitánovi týmu Davidovi Ryssovi poháry za 1. místo v základní
části a za 3. místo v play off.

101. zasedání rady města, konané dne 16. června 2010
Po kontrole usnesení projednala
rada města jako první bod programu návrh na změnu organizačního
řádu městského úřadu, spočívající
v přípravě nového referátu vyřizování přestupků na úseku veřejného
pořádku pro případ, že by přestala
pracovat přestupková komise. Obdobně jako na jiných úřadech, by
přestupkovou agendu bylo praktičtější a organizačně snazší řešit spíše referentským způsobem. Rada
města proto rozšířila předmět činnosti sociálního a právního odboru
o přestupkovou agendu.
Rada města novelizovala ceník
sportovních zařízení města, který byl

otištěn již v minulém čísle měsíčníku.
Rada města vyhověla žádosti paní
Filipové a rozhodla o přidělení sociálního bytu v Husově ulici a paní
Zázvorkové, které byl přidělen byt
v Čelechovické ulici.
Rada města vzala na vědomí výpověď z nájmu nebytových prostor
v domě čp. 202 v ulici 28. října podanou paní Hejhalovou. Nájemní
vztah skončil posledním dnem měsíce srpna t.r.
Rada města souhlasila s úpravou smlouvy o dílo se společností
Safe Trees, s. r. o., spočívající v posunutí termínu odevzdání inventarizace stromů a sadovnické studie

do 30. 6. 2010.
Rada města odsouhlasila též
úpravu nájemní smlouvy uzavřené
s Technickými službami Nové Strašecí, s. r. o., z důvodu zřízení tzv. odstavného parkoviště v areálu bývalého Hamira. Jedná se o parkoviště pro cca 10 osobních automobilů, které zde budou dočasně, tj. do
doby vyzvednutí majitelem nebo do
doby likvidace. Jsou to vozidla tvořící překážku provozu na pozemní
komunikaci, vraky nebo autovraky
odtažené z města.
Rada města se na tomto svém zasedání zabývala též činností městské policie a vzala na vědomí kladná

hodnocení práce MěP Nové Strašecí v obcích Rynholec, Tuchlovice,
Kamenné Žehrovice a Lány s tím, že
starostka a starostové těchto obcí
mají zájem na dalším působení MěP.
Rada schválila zajištění měření rychlosti radarem a zakoupení a používání jízdních kol strážníky.
Na programu jednání byla též
opakovaná žádost společnosti Telefónica O2 CZ, a. s., o snížení nájemného o 12.000 Kč ročně za pronájem části půdy a střechy budovy
MěÚ k umístění antény.

102. zasedání rady města, konané dne 28. června 2010
Rada města se zabývala žádostí paní Hejhalové, podané v souvislosti s ukončením pronájmu nebytových prostor v domě č.p. 202.
Jmenovaná žádá o úhradu částky
100.000 Kč vynaložené na stavební
úpravy těchto prostor. Žádosti nebylo vyhověno, neboť ke skončení nájemního vztahu došlo ze strany nájemce a nikoliv pronajímatele.
Rada města schválila podání žádosti na Krajský úřad Středočeského kraje o změnu Plánu rozvoje
vodovodů a kanalizací území kraje

Novostrašecký měsíčník

(PRVKUK) v rozsahu upuštění od záměru výstavby nové ČOV a potřebné zvýšení kapacity ČOV na 7 000
ekvivalentních obyvatel řešit její intenzifikací. Výstavba nové ČOV byla
prvotně součástí žádosti o dotaci ze
SFŽP. K žádosti se však nepodařilo
opatřit kladné stanovisko České inspekce životního prostředí (ČIŽP). Záměr výstavby ČOV tedy byl z žádosti na SFŽP vyjmut s tím, že na ČOV
bude podána žádost o dotaci na Ministerstvo zemědělství ČR. MZ ČR
předmětnou žádost však nezařadilo

do dotačního programu, neboť MZ
zastává stejný názor jako např. ČIŽP,
že výstavba nové ČOV v Novém Strašecí je ekonomicky neefektivní a nezdůvodnitelná. I v souvislosti s připojením obce Mšecké Žehrovice a dokanalizování města se jeví jako ekonomicky i technicky nejefektivnější
intenzifikace stávající ČOV.
Rada města souhlasila s upořádáním koncertu Hornclass 2010, na
den 12. srpna v sále Novostrašeckého kulturního centra za spoluúčasti města, představující bezplatné

poskytnutí sálu NKC a uhrazení nákladů na dopravu hudebníků max.
do výše 15.000 Kč. Vstupné na koncert zdarma.
Rada města projednala žádost
Římskokatolické farnosti v Novém
Strašecí o poskytnutí daru ve výši
45.000 Kč na opravu bočních čelních dveří kostela Narození Panny Marie v Novém Strašecí. Rada
města rozhodla o poskytnutí daru
ve výši 20.000 Kč a na zbytek částky
navrhla poskytnutí půjčky k projednání zastupitelstvem města.
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22. zasedání zastupitelstva města, konané dne 30. června 2010
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtová opatření za období IV. - VI.
2010. Změny rozpočtu byly vyvolány
• Přijetí dotace ze všeobecné pokladní správy – záloha na volby
do Parlamentu ČR;
• Převod finančních prostředků
z vlastní hospodářské činnosti –
zřízení pracoviště RTG;
• Pokrytí výdajů na projektovou
dokumentaci - cyklostezka;
• Realizaci převodů mezi §§ z důvodu dosažených úspor a pokrytí nerozpočtovaných výdajů:
zapojení finančních prostředků z § 3113 Základní škola (volné prostředky z důvodu opožděného plnění SF ŽP – v dubnu 2010. Město akci „zateplení
objektů ZŠ“ předfinancovalo ze
svých prostředků a tím na § Základní škola dochází v letošním
roce k úspoře);
• převod z § Činnost místní správy z důvodu pokrytí výdajů na
projektové dokumentace a studie a dále pak realizaci nezbytného převodu z důvodu metodické změny v rozpočtové skladbě v případě změny zatřídění
u daní a poplatků.
V souladu s ust. § 67 a 68 zákona o obcích stanoví 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. § 8
odst. 1 „nad 3 000 do 10 000 obyvatel – 11 až 25 členů zastupitelstva“. Zastupitelstvo stanovilo pro
volební období 2010 – 2014 počet
členů zastupitelstva města, a to 21.
Dle usnesení rady města č. 1139
z 9. 4. 2010 byl na úřední desce a internetových stránkách MěÚ vyvěšen
dne 22. 4. 2010 záměr prodeje pozemku parc. č. 1753/1 v kat. území
Nové Strašecí o výměře 3.150 m².
Do doby projednávání tohoto prodeje byly doručeny čtyři nabídky, které rada města zastupitelstvu nedoporučila k vyhovění pro nízkou nabídnutou kupní cenu. Zastupitelstvo
se s názorem rady města ztotožnilo.
Zastupitelstvo schválilo bezúplatný převod pozemků parc. č. 875,
863/12, 2145/5, a parcel ve zjednodušené evidenci (PK) 315/1, 315/2,
354, 390, 1068 a 1764 v kat. území
Nové Strašecí, které jsou podle platného územního plánu součástí zastavitelného území, lokalit pro bytovou výstavbu, podle § 5 zákona
č. 95/1999 Sb. z majetku ČR, ve správě Pozemkového fondu ČR, do vlastnictví města.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o stavu, přípravě a realizaci projektů tohoto znění:
„Jak byly podány informace v listopadu 2009 a lednu 2010, rozhodnutím SFŽP ze dne 22. 10. 2009, je
přiznána svazku obcí Kanalizace
a voda Křivoklátsko (KVK) pro projekt
„Nové Strašecí – ČOV a kanalizace“

dotace SFŽP a z Fondu soudržnos- titulu byly však cyklostezky vyjmuti EU. V současné době se pracuje ty. Po konzultaci o možnosti o tento
na přípravě dalších požadovaných projekt požádat v rámci jiné výzvy,
podkladů. Společně městem a svaz- a to „Udržitelné formy veřejné dokem KVK byly společnosti VKM, a. s., pravy“, kde jsou podporovány proa Středočeské vodárny, a. s., požá- jekty primárně zaměřené pro každány, aby z provozovatelské smlou- dodenní cyklistickou dopravu, nikovy, kterou mají mezi sebou uzavře- liv však na rozvoj cestovního ruchu,
nu, vyčlenily majetek VKM, a. s. Je byla dne 15. 6. 2010 podána žádost
to jedna z podmínek SFŽP, kdy pro dotační podpory na projekt „Ze StraNové Strašecí je požadován tzv. od- šecí do Stochova na kole I. etapa“.
dílný model provozování s výběrem Plánované náklady 10.060.380 Kč,
provozovatele v koncesním řízení. dotace 80%.
Jedním z požadovaných dokumenPokud by došlo k rozšíření dotů je zadávací dokumentace pro tační podpory ROP (Rozvoj měst
koncesní řízení na výběr budoucí- – zdravotnictví) pro podzimní výho provozovatele.
zvu i na ostatní zdravotnická zaříOhledně tří žádostí podaných zení, kromě oblastních nemocnic
v prosinci loňského roku (infocent- zřízených krajem, jak je vyhlášeno
rum, rekonstrukce kaple sv. Isidora, pro jarní výzvu, bude zahájena příoprava polních cest) byla akcepto- prava projektové dokumentace revána pouze žádost na projekt „In- konstrukce polikliniky také z půjčky
focentrum“. (plánované náklady Středočeského kraje 1.000.000 Kč.
260.613 Kč, dotace 95%, realizace Plán podzimních výzev není zatím
do konce roku 2010). Podrobnosti zveřejněn.
projektu, realizace a čerpání proMěsto připravuje projektovou
středků upraví smlouva, která bude dokumentaci rekonstrukce části Jipředložena Středočeským krajem.
ráskovy ulice pro případnou dotaci,
Pro avizované výzvy ROP Střed- bude-li v podzimní výzvě vyhlášen
ní Čechy pro I. pololetí 2010 (jarní vhodný dotační titul.
blok – 1.2 – Veřejná infrastruktura
Zastupitelstvo města svým rozhoda služby cestovného ruchu – všech- nutím poskytlo bezúročnou půjčku
ny aktivity, termín podání žádosti ve výši 25.000 Kč Římskokatolické far15. 4. – 15. 6. 2010) byla připravová- nosti v Novém Strašecí se splatností
na projektová dokumentace na pro- do 5 let na rekonstrukci postranních
jekt „Nové Strašecí – cyklostezka, čelních dveří kostela Narození Panny
cyklotrasa“ z půjčky z fondu Stře- Marie v Novém Strašecí. (Na tutéž
dočeského kraje 250.000 Kč na pro- akci již město z rozhodnutí rady měsjekt cyklotrasy. Z tohoto dotačního ta poskytlo dar ve výši 20.000 Kč).

103. zasedání rady města, konané dne 12. července 2010
Rada města schválila uzavření
smlouvy o vytvoření a pronájmu
elektronického mapového systému – interaktivní turistická mapa
na webových stránkách města se
společností Galileo Corporation,
s. r. o., za cenu vytvoření mapového systému 13.900 Kč a roční pronájem ve výši 5.990 Kč (ceny jsou
bez DPH). Mapa velice snadným
a přehledným způsobem informuje o všech místech, zařízeních, institucích apod. ve městě a okolí a je
umístěna na webu města.

Rada města zřídila a jmenovala
svůj nový poradní orgán, a to komisi pro kanalizaci ve složení Ing. Vilém Žák předseda (v předchozích
letech radní a zastupitel města Nového Strašecí (místostarosta), náměstek hejtmana Středočeského
kraje pro životní prostředí, poradce ministra zemědělství) a členové Ing. Petr Drnec (v předchozích
letech tajemník MěÚ Kladno, radní a zastupitel města Kladna, krajský zastupitel Středočeského kraje)
a Ing. Milan Hejduk (předseda Rady

sdružení Vodohospodářského sdružení Turnov, bývalý starosta města
Turnov). Je nesmírně složité neustále se orientovat a reagovat na stále
se měnící pravidla poskytování dotací i změny v právních předpisech,
takže se ukázaly nanejvíce praktické konzultace s odborníky, kteří již
mají více zkušeností, nebo je a další informace mohou snadněji získat.
Komise dostala hned první úkoly,
jako navrhnout další postup při vyřizování dotace na dokanalizování
města, další postup při vyřizování

dotace na ČOV a navrhnout další
postup ve věci dostavby vodovodní sítě ve městě.
Rada města odsouhlasila dohodu
o přechodu práv a povinností k bytu
v Rakovnické ulici z Občanského
sdružení Klub přátel dětí dětských
domovů na pana Rakaše.
Rada města svým rozhodnutí poskytla dotace ve výši 7.000 Kč panu
Novákovi na uspořádání koncertů Summer Party Tajm ve dnech
27. - 28. 8. 2010.

Připomínáme, že úplné znění jednotlivých usnesení rady města a zápis ze zasedání zastupitelstva města jsou kromě úřední desky úřadu
k dispozici na webových stránkách města www.novestraseci.cz
Občané obce mohou též do usnesení rady města a zápisu ze zasedání zastupitelstva města nahlížet v sekretariátu městského úřadu a pořizovat si z něj výpisy.
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104. zasedání rady města, konané dne 9. srpna 2010
Rada města se na tomto svém zasedání kromě jiného zabývala rozšířením pronájmu v budově č.p. 1155
v Havlíčkově ulici, a to uvolněných
prostor panem Libichem. Rada odsouhlasila jejich pronájem paní Slavíkové k rozšíření fitklubu.
Rada města přijala ze čtyř

předložených nabídku stavební firmy Real Invest Franc, s. r. o., na realizaci stavby vstupní brány na hřbitov
v provedení s obezdívkou z přesných
cihel Klinker, za cenu 242.943,60 Kč
včetně DPH. Vstupní brána bude
následně osazena novými kovovými vraty.

Rada města z iniciativy doručených návrhů občanů a také z vlastní rozhodla o udělení vyznamenání
města, která budou slavnostně předána tento měsíc 28. na den sv. Václava. O udělení vyznamenání již rada
města jednala podruhé, poprvé to
bylo 17. 5. t.r. Vyznamenání obdrží:

Soubor lidových písní a tanců Čtyřlístek, PhDr. Jaroslav Hlína, CSc.,
R.D. Mgr. Vít Uher, Mgr. Miroslav
Bradáč in memoriam, Libuše Urbanová, Jiří Drvota a Roman Pokorný.
JUDr. Jiří Tláskal, tajemník

Návštěva z bavorského Weldenu
Jak jste možná již zaznamenali ze
zápisů z jednání rady města, ve dnech
18. a 19. června naše město navštívila devítičlenná delegace z německého města Weldenu, se kterým projednáváme navázání partnerských
vztahů. Delegaci vedl místostarosta Weldenu pan Gerhard Groß. Jednání bylo velice úspěšné a je připravována partnerská smlouva.
Město Welden se nachází nedaleko třetího největšího města Bavorska Augspurku. Je tvořeno souměstím čtyř obcí, které mají dohromady šest a půl tisíce obyvatel. Vlastní město Welden má tři a půl tisíce
obyvatel. Německá delegace kromě

jiného informovala, že u nich působí
40 spolků, v oblasti kultury, sportu
a ostatních občanských aktivit, kde
lze především spatřovat vzájemnou
výměnu a spolupráci, nevyjímaje velice zajímavých zkušeností i z oblasti samosprávy.
Jsem velice rád, že vlastně poprvé v historii našeho města se rodí
partnerská spolupráce na zahraniční úrovni. Naše města, myslím
tím, Nové Strašecí a bavorský Welden, se našla díky oboustranné iniciativě zprostředkované evropskými institucemi.
JUDr. Jiří Tláskal, tajemník

Starosta města Nového Strašecí přijímá pozornost od místostarosty Weldenu
Gerharda Große.

Delegace z Weldenu při prohlídce města

Informační centrum
Město uspělo se
žádostí o dotaci
na zřízení a vybavení informačního centra. Dotaci poskytne městu Středočeský kraj z Fondu cestovního ruchu a podpory podnikání. Informační centrum bude vybudováno v přízemí budovy č.p. 1155. Tato budova má bezbariérový přístup a sídlí
zde městská knihovna.
Infocentrum bude vybaveno

Novostrašecký měsíčník

dvěma počítači (návštěvník, obsluha), pultem, drátěnými stojany, policemi a stolem se židlemi.
Cílem projektu je zlepšení orientace turistů v regionu a zlepšení služeb, které jsou jim doposud poskytovány v prostorách muzea. Rozpočet
projektu je 260.613 Kč přičemž dotace činí 247.582 Kč. Spoluúčast města je pětiprocentní, tedy 13.031 Kč.
Ing. Jan Vitner
referent odboru investic
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Hornclass 2010
7. - 15. srpna 2010 se uskutečnil 19. ročník Mezinárodního interpretačního kurzu ve hře na lesní roh
HORNCLASS 2010, kterého se zúčastnilo 37 českých a zahraničních
studentů. Prvních sedmnáct ročníků
bylo organizováno přímo v Novém
Strašecí. Poslední dva roky byla organizace kurzů přesunuta do Prahy.
Jediným a hlavním důvodem je, že
majitel hotelu za Okresním domem
tento objekt uzavřel, a z toho důvodu není ve městě dostatečná ubytovací kapacita k pořádání nejen tohoto významného mezinárodního hudebního kurzu.
Ve snaze udržet kontinuitu, dohodla rada města s organizačním
výborem HORNCLASSU, uspořádání jednoho koncertu účastníků kurzu v Novém Strašecí. Tento koncert
se uskutečnil 12. 8. 2010 od 19.30
hodin v Novostrašeckém kulturním
centru a město jako sponzor koncertu umožnilo divákům vstup zdarma.
Zazněla na něm díla W. A. Mozarta,
Antonio Rosettiho, Franze Strausse,

Eugéne Nizza, Antonína Dvořáka,
Johna Williamse Františka Kmocha, Karla Komzáka a Jiřího Havlíka. V první části hráli jednotliví interpreti za doprovodu klavíru. Střídali se hudebníci z České republiky,
Polska, Holandska, Belgie, Ruska.
Jejich vystoupení mělo
vysokou hudební
hodnotu, což
odměňovali
posluchači
potleskem
a někteří
interpreti museli jít na „děkovačku“ dokonce dvakrát. Ve druhé části
koncertu vystoupilo nejdříve kvarteto hornistů a následně zahráli všichni účastníci kurzu pět orchestrálních
skladeb, mezi nimi i „Fanfáry pro
Nové Strašecí“. Podle reakcí publika
je možné konstatovat, že tento koncert patří mezi významné hudební
akce uskutečněné v našem městě.
V úvodu vyjmenované klady je
třeba doplnit o zajímavý negativní

jev. Koncertu se zúčastnilo pouze 25
občanů města jako diváků – slovy
dvacet pět diváků. Propagace byla
nadstandardní, bylo použito plakátovacích ploch, informační tabule
u městského úřadu a NKC, informace o koncertu přinesly i regionální
noviny a byla uvedena na internetových stránkách města i na kulturních internetových portálech a dva
dny před konáním koncertu bylo rozesláno 595 SMS občanům přihlášeným do systému CISS o konání

koncertu. Nevím přesně, čím to je,
ale účast dvaceti pěti občanů jako
diváků na tak kvalitní kulturní akci,
je téměř nepochopitelná, a ač se vedení města snaží zajišťovat kvalitní
kulturní akce, není o ně z řad občanů valný zájem.

doby a patří mezi nejrychleji se roz- formou garantovaných výkupních
cen a zelených bonusů.
víjející obory činnosti.
Tyto elektrárny však nelze umístit
Možná by byla na místě otázka:
kdekoliv, ale pouze v souladu s územ- „Jak by mohlo město v současné době
ně plánovací dokumentací, jejímž základním koncepčním dokumentem
je územní plán. Fotovoltaické elektrárny na území našeho města byly
povoleny výhradně v průmyslové
zóně, t.j. území určené pro výrobu,
sklady a komerční služby – v souladu s regulativy, stanovenými územním plánem, který byl schválen již
v roce 1995.
Je samozřejmé, že vlastníci pozemků využívají možností, daných schváleným územním plánem k umístění
nepovolit výstavbu fotovoltaických
těchto staveb, zvláště když stát podelektráren v průmyslových zónách,
poroval výstavbu solární elektrárny
které jsou dle regulativů k tomuto
účelu určeny, když umístění neklade žádné nároky na dopravní infrastrukturu, nezatěžuje životní prostředí hlukem, prachem a stanoviska všech dotčených orgánů k umístění stavby byla kladná?“
Je zřejmé, že solární elektrárny, ať
malé nebo velké, mají svá pro i proti a kolem tohoto tématu je ještě
spousta otázek.
O tom, že sluneční energie bude
v příštích desetiletích využívána
není pochyb a svědčí o tom i fakt,
že letošní prestižní vědeckou cenu

Millenium technology prize obdržel
německý profesor Michal Grätzel
za solární články, fungující na principu fotosyntézy. Výhodou nových

PhDr. Jaroslav Hlína, CSc.
místostarosta města

Jak to mohlo město povolit?
V poslední době se setkáváme
s otázkou spoluobčanů: „Jak mohlo město povolit stavbu fotovoltaických elektráren na území města?“
K tomuto tématu něco na vysvětlení.
K rozvoji výstavby fotovoltaických elektráren v našem městě došlo od roku 2008, kdy stát podporoval výstavbu obnovitelných zdrojů,
jelikož Česká republika má do roku
2010 dosáhnout 8% podíl výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, jimiž jsou energie větru,
energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody, půdy,
vzduchu, biomasy, skládkového plynu, kalového plynu a bioplynu.
Fotovoltaika je fenomén dnešní
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solárních článků bude i jejich univerzálnost. Předpokládá se, že by
se v dohledné době daly používat
např. v oknech místo klasických
skleněných tabulí. Zejména výškové kancelářské budovy by pak fungovaly jako výrobny ekologicky čisté energie a byly by schopné pokrývat minimálně část své energetické spotřeby. To by se nám také líbilo, že? Jen nám zbývá doufat, že
doba od výzkumu k realizaci nebude příliš dlouhá.
Ing. Marie Králová,
vedoucí odboru výstavby,
JUDr. Jiří Tláskal, tajemník

Novostrašecký měsíčník

INFORMACE PRO OBČANY

Hala BIOS a venkovní prostory
Venkovní prostory u sportovní
haly BIOS byly původně pole a zahrady. Obsahem článku je jednak přiblížit změny a dění v této části města a dále informovat o současném
stavu tohoto sportovního a volnočasového zařízení.
V roce 1984 a 1985 odkoupilo
město Nové Strašecí pozemky u haly
BIOS se záměrem výstavby sportovních zařízení. V roce 2002 byl vybudován první a v roce 2003 druhý kurt
na plážový volejbal a dětský koutek
s houpačkou a pískovištěm.
Z důvodů přípravy výstavby dětského hřiště bylo v červnu 2005 provedeno geodetické vytyčení v jižní
části pozemku a při tom bylo zjištěno neoprávněné zaplocení pozemků města o velikosti 195 m² a 186 m²
dvěma vlastníky sousedních pozemků. Vyřizování této záležitosti
projednávala rada a zastupitelstvo
města opakovaně až do rozhodnutí

zastupitelstva města v květnu 2008.
Tříleté prodlení bylo způsobeno obstrukcemi vlastníků sousedních pozemků a vydatně jim v tom pomáhali opoziční zastupitelé při projednávání této záležitosti v zastupitelstvu města.
V červnu 2008 schválila rada města rozšíření dětského hřiště u haly
BIOS na pozemcích parc. č. 1327/5
a 1327/6. Vzhledem k tomu, že finanční náklady na vybudování dětského hřiště jsou vysoké, požádalo
město Nové Strašecí v roce 2009
o dotaci Středočeský krajský úřad.
Dotace kraje ve výši 400.000 Kč
se spoluúčastí města umožnila zahájení výstavby dětského hřiště s celkovým nákladem cca 650.000 Kč.
Začátkem srpna 2010 byla jeho výstavba ukončena.
Ve venkovních prostorách u haly
BIOS byla v posledních letech vystavěna další sportoviště a zařízení pro

sportovní a volnočasovou aktivitu.
V letech 2007 a 2008 byl vybudován za pomoci dotace ze Středočeského krajského úřadu ve výši
350.000 Kč závodní volejbalový kurt.
Toto sportovní zařízení umožňuje hráčům a hráčkám oddílu odbíjené TJ
Sokol Nové Strašecí provozování závodní činnosti v podmínkách, které
plně odpovídají sportovně technickým parametrům stanoveným pro
toto sportovní odvětví.
V prostoru u garáží bylo již dříve
amatérsky budováno zařízení pro
starší děti – lezecká stěna a lanové překážky. Toto zařízení bylo nyní
zrekonstruováno podle podmínek
stanovených certifikací těchto prvků. Finanční náklady 82.000 Kč pomohli městu pokrýt sponzorskými
dary místní podnikatelé ČLUZ, a. s.,
REAL - INVEST Franc, s. r. o., ELEKTROMONT Matějka, s. r. o., LOSL,
s. r. o., HAMIROPLAST, a. s., Občanské

Dětské hřiště v areálu BIOS – I. etapa

Náměstek hejtmana Marcel Chládek a starosta města Pavel Vaic pomáhají, za
asistence vedoucího odboru investic Pavla Frieberta, dětem přestřihnout pásku.

Ve středu 11. srpna bylo slavnostně
otevřeno dětské hřiště vybudované
v rámci projektu „Dětské hřiště
v areálu BIOS – I. etapa“. Slavnostního

Terezka testuje jeden z několika herních prvků.

Novostrašecký měsíčník

otevření se zúčastnili zástupci investora (Města Nové Strašecí), realizátora (Real Invest Franc, s. r. o.), poskytovatele dotace (Regionální rady

regionu soudržnosti Střední Čechy), novináři a veřejnost. Otevření byl přítomen i senátor a náměstek hejtmana Středočeského kraje
PhDr. Marcel Chládek, MBA, který
spolu se starostou města Ing. Pavlem Vaicem za pomoci dětí přestřihl symbolickou pásku. Stavba proběhla dle plánovaného harmonogramu a dokumentace za vysoutěženou cenu 647.687 Kč včetně DPH.
Nedošlo tedy k žádným vícenákladům. Na realizaci projektu získalo město dotaci ve výši 408.841 Kč
z Regionálního operačního programu (ROP) Střední Čechy. Spoluúčast
města byla 238.846 Kč.
V nejbližší době zajistí město osazení lavičkami a odpadkovými koši.
Ing. Jan Vitner,
referent odboru investic

sdružení BUBÁKOV a AR AUTO, s. r. o.
V rámci dotace na dětské hřiště
byl vybudován minikurt pro dětskou
košíkovou s jedním košem a sektor
pro stolní tenis. Velkým pozitivem
těchto sektorů je umělohmotný
povrch, který umožňuje provádění sportovní činnosti v optimálních
podmínkách.
Zbývá ještě dokončit úpravu hřiště na minikopanou a sportovní hala
BIOS + venkovní sportovní a volnočasová zařízení, ve spojení s dětským hřištěm, mohou plně sloužit
dětem i dospělým občanům města k jejich sportovním a volnočasovým aktivitám.
PhDr. Jaroslav Hlína, CSc.
místostarosta města

Havárie v
Lipové ulici
V Lipové ulici v měsíci červenci došlo k propadu vozovky. Tato
mimořádná událost se naštěstí
obešla bez zranění. Místo havárie
bylo vymezeno výstražnou páskou.
V asfaltovém povrchu se vytvořil
otvor, pod kterým byla ale daleko
větší kaverna, která pojmula osm
metrů krychlových betonu, informoval ředitel technických služeb
Štefan Podhorec.
V místě události byly provedeny
kamerové zkoušky, aby se vyloučila možnost, že problém způsobila závada na kanalizaci, což provedená zkouška skutečně vyloučila.
mč

Město opravuje
místní
komunikace
V letních měsících Technické služby Nové Strašecí, s. r. o., pokračovaly v lokálních opravách místních
komunikací. Drobné opravy metodou Turbo proběhly v Nádražní ulici, Pecínovské, Jiráskově a části Lipové ulice.
Sdruženou investicí firem Technické služby Nové Strašecí, s. r. o.,
Šindy, s. r. o., a Matějka, a. s., byl financován v Poděbradově ulici (od čp.
129 ke kostelu) chodník, zhotovený
pokládkou balené směsi a osazený
obrubníky.
mč
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Město Nové Strašecí
všechny srdečně zve na

SVATOVÁCLAVSKÝ
DEN
28. září 2010 od 10.00 hodin
Komenského náměstí Nové Strašecí
PŘÍJEMNÝ DEN PRO CELOU RODINU
Všichni jste srdečně zváni!
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
DOBOVÉ TRŽIŠTĚ
V případě nepříznivého počasí se program
uskuteční v Novostrašeckém kulturním centru

PŘEDPRODEJ
Městská kulturní zařízení Nové
Strašecí se sídlem v Novostrašeckém
kulturním centru nabízejí v předprodeji vstupenky:
•

4. 10. 2010 od 19 hodin „Štika k obědu“. Komedie o tom, že
kdo jinému jámu kopá… Obsazení: Květa Fialová, Naďa Konvalinková, Libuše Švormová a Václav
Postránecký. Režie: Pavel Háša.
Sál NKC, vstupné v předprodeji
200 Kč, v den konání 250 Kč.

Předprodej vstupenek v kanceláři MKZ v úřední dny pondělí
8.00 – 17.00 h., středa 8.00 – 18.00 h.
tel.: 313 572 340

Připravujeme na říjen 2010
4. 10. ŠTIKA K OBĚDU. Komedie s hvězdným obsazením – K. Fialová, N. Konvalinková, L. Švormová a V. Postránecký. Sál NKC od
19.00 hodin
7. 10. Přednáška cyklu AVČ 7. Velký salonek NKC od 17.00 hodin
7. 10. Divadelní představení „Když jde kůzle otevřít“ v podání Hravého
divadla. Od 10.00 hodin pro MŠ a veřejnost, sál NKC
24. 10. Nejen pohádka na neděli – Halloween party. Sál NKC od
14.30 hodin
27. 10. Party se Seniorkou. Sál NKC od 17.00 hodin
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POZVÁNKA NA AKCE POŘÁDANÉ
MKZ V MĚSÍCI ZÁŘÍ
Městská kulturní zařízení, Okružní 934, 271 01 Nové Strašecí, tel. 313 572 340

FOTOGRAFIE ZE ŠUPLÍKU – Ladislav Sucharda
Výstava fotografií, přísálí NKC, přístupná v pracovní době a při akcích

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU A VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ
1. 9.

v ZŠ N. Strašecí od 8.00 hodin

VYBÍRÁNÍ KURZOVNÉHO NA CYKLUS AKADEMIE VOLNÉHO ČASU 7
6. 9.

v kanceláři MKZ od 15.00 do 17.00 hodin

ROZDÍL MEZI MUŽEM A ŽENOU
9. 9.

Úvodní přednáška cyklu Akademie volného času 7
Přednáší Ing. Zdeněk Justoň, velký salonek NKC od 16.30
hodin

SETKÁNÍ ŠEDESÁTILETÝCH
11. 9. MěÚ, ZŠ, Restaurace Sport. Sraz účastníků v 10.30 hodin
ve vestibulu MěÚ

POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA
11. 9. Sál NKC od 20.00 hodin. K tanci i poslechu hraje skupina
Saldo Band.
Srdečně Vás zveme, přijďte se pobavit ! Vstupné 80 Kč

PĚKNÁ
13. 9. Tradiční slavnostní průvod na hřbitov z Komenského
náměstí v 9.30 hodin.
Sraz účastníků v 9.15 hodin před MěÚ

PĚKNÁ HODINKA S TANCEM
13. 9. Po průvodu k tanci i poslechu hraje dechová hudba Modrá
muzika.
Sál NKC od 11.00 hodin. Vstup zdarma

ZAHAJOVACÍ LEKCE KURZU TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
17. 9. sál NKC od 19 hodin

KŘIVOKLÁTSKÉ PANOVÁNÍ
18. 9. pořádá Mikroregion Rakovnicko, Křivoklát od 10.00 hodin

NEJEN POHÁDKA NA NEDĚLI – STRACHYFUČ
19. 9. Pohádka v podání herců Divadélka KOS z Českých Budějovic.
Sál NKC od 15.00 hodin
Zahájení 5. kola soutěže v rámci cyklu „Nejen pohádka na
neděli“
Těšíme se po prázdninách zase na Vás.

Novostrašecké kulturní centrum
přivítá Štiku k obědu
V pondělí 4. října zavítají do Nového Strašecí herci Květa Fialová,
Naďa Konvalinková, Libuše Švormová a Václav Postránecký.
Zdejšímu publiku se představí s výtečnou komedií Wolfganga Kohlhaase a Rity Zimmerové Štika k obědu.
Komedie s hvězdným hereckým
obsazením vypráví o tom, že kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.
Představení nastudoval nedávno zesnulý režisér, manžel Květy Fialové,

Pavel Háša.
Tři obstarožní sestry Heckendorfovy mají svého sluhu Rudolfa a dojdou k závěru, že by se ho měly
zbavit. Co bude dál, a jak se nakonec celá zápletka vyvine, to již zjistí sami diváci.
Představení začne v sále Novostrašeckého kulturního centra
v 19.00 hodin.
Iveta Dušková, vedoucí MKZ

PARTY SE SENIORKOU
22. 9. Taneční večer se Seniorkou Jaroslava Slavíka. Sál NKC od
17.00 hodin

KURZ TANCE – 2. lekce
24. 9. sál NKC od 19 hodin

SVATOVÁCLAVSKÝ DEN
28. 9. Náměstí Nové Strašecí od 10.00 hodin (v případě nepříznivého počasí sál NKC).
Den plný her a zábavy pro děti i dospělé. Divadlo, tanec,
zpěv a další (viz. program na str. 6).
Občerstvení, stánky, skákací hrad pro děti po celou dobu
zdarma.

Novostrašecký měsíčník
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AKADEMIE VOLNÉHO ČASU v Novém Strašecí
7. ročník ve školním roce 2010 / 2011
Již tradičně zveme naše bývalé
posluchače i nové zájemce do společenství lidí, kteří mají zájem o další sebevzdělávání. Každý rok nabízíme nové téma k poznávání. I když
základ posluchačů tvoří senioři,
jsme rádi, pokud mezi nás přicházejí mladší lidé. Neboť všichni potřebujeme pracovat na osobní kvalitě, získat širší rozhled a naučit se
přemýšlet a chápat určité souvislosti v lidské společnosti. Součástí ročníkového programu jsou vedle přednášek také výlety, exkurze, návštěvy
výstav a podobně. Program můžete
pravidelně sledovat v Novostrašeckém měsíčníku.
Předplatné pro přihlášené posluchače je ve výši 250 Kč a bude
se vybírat v pondělí 6. září 2010
od 15.00 – 17.00 hodin v předsálí
novostrašeckého kulturního centra. Je možné uhradit předplatné
také hodinu před zahájením první
přednášky 9. září 2010. Tito posluchači obdrží legitimaci, program celého ročníku. Ti, kteří se nemohou
účastnit přednášek pravidelně, nabízíme individuální vstupné na jednotlivé pořady ve výši 30 Kč, které
se vybírá v den přednášky.

Přednášky se konají v přednáškovém salonku NKC, zpravidla první čtvrtek v měsíci od 17.00 – 18.30
hodin, výjimku tvoří první přednáška.
Přednáškový cyklus pod názvem

Poznejme sami sebe (rod ženský a rod mužský v kulturně společenském vývoji)
9. září 2010 od 16.30 - slavnostní zahájení nového ročníku
Rozdíl mezi mužem a ženou
(identifikace člověka z hlediska antropologie, mužský a ženský
princip, v čem spočívá rozdíl mezi
ženou a mužem v jejich pohledu
na svět a přístupu k životu, lidská
vzájemnost)
lektor: PhDr. Zdeněk Justoň
7. října 2010
Zrození Adama a biblické pojetí ženy
(proč byl první člověk v bibli právě muž a co nám bible sděluje o postavení ženy v lidské společnosti)
lektor: Dr. Olga Vodáková
4. listopadu 2010
Úděl ženy

(co se očekává od žen v různých
kulturách, židovství, islámu, přírodní národy, různé životní styly, ideál
a realita, atd.)
2. prosince 2010
Žena v křesťanské kultuře
(ideál ženy katolické a ženy protestantské, světice, řeholnice, mariánský kult)
6. ledna 2011
Muži píší dějiny
(co se dozvídáme o životě žen
z kronik, co nám říkají o rytířích a hrdinech bitev, co je důležité pro kronikáře a co ne)
3. února 2011
Žena – ideál krásy, sexu
(čím je žena přitažlivá pro muže,
co od ní očekávají, příklady, jak se
proměňovaly ideály krásy a symboly sexu v lidské společnosti)
3. března 2011
Proč muži vedou bitvy a potřebují vítězit
(pohled psychologický a biologický – vzory ctností a statečnosti, výhry a prohry ve 21. století)

7. dubna 2011
Vznik ženského emancipačního
hnutí (Evropa a Amerika)
(důvody vzniku tohoto hnutí, smysl a cíl hnutí, postoj společnosti k tomuto hnutí, různé formy a spolky,
sufražetky, smysl a cíl hnutí, jaká je
současnost)
5. května 2011
Žena – věčná inspirace ve výtvarném umění
(žena ztvárněná ve výtvarných
oborech, hledání krásy a citu, malá
exkurze do dějin umění)
2. června 2011
Kultura ženského odívání
(jak se ženy oblékaly v jednotlivých
etapách civilizace, oblečení jako forma společenského postavení a zařazení, dobové představy o módě,
vkusu a nepřijatelnosti, posluchači
mohou přinést i staré rodinné fotografie, časopisy s ukázkami dobového oblečení, atd.)
Těším se na společné setkání v dalším ročníku a při přátelské atmosféře.
informuje Věra Hrubešová
autorka projektu
informace NKC tel. 313 572 340

ZÁPIS DO KURZU TANCE

pro manželské páry a přátelské dvojice
Do 22. 9. v úřední dny
pondělí (8.00 – 17.00) a ve středu
(8.00 – 18.00) v kanceláři MKZ v budově
Novostrašeckého kulturního centra.

Hlásit se lze jen v páru!
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KULTURA / ŠKOLY, DĚTI A MLÁDEŽ / MĚSTSKÁ POLICIE

ROZHLEDNA

Mackova hora
Otevírací doba
září – říjen
víkendy 9.00 – 17.00 h.

POJEĎTE S DOMEM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Nové Strašecí

na
cyklovýlet

Strážníci vyjíždějí na kolech

V pondělí 20. září 2010

CYKLOVYJÍŽĎKA NA
LOUŠTÍN
Sraz ve 14.30 hod. u ZŠ Nové Strašecí
Návrat do 18.00 hod.
Kolo v dobrém technickém stavu a přilba do 18 let podmínkou.

Co školáky čeká a nemine ve školním roce 2010/2011
•
•
•
•
•

•
•
•

podzimní prázdniny – 27. – 29. 10. 2010
vánoční prázdniny – 23. 12. 2010 – 2. 1. 2011
konec 1. pololetí – pondělí 31. ledna 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
konec 2. pololetí – čtvrtek 30. června 2011
hlavní prázdniny – od 1. 7. 2011

Novostrašecký měsíčník

Od 10. srpna můžete potkat v ulicích města strážníky městské policie
na jízdních kolech.
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KNIHOVNA A MUZEUM

28. září – sv. Václav
•

•

•

•

•

•

•

Narodil se kolem roku 907 jako
syn knížete Vratislava I.
Už v mládí se díky své babičce
sv. Ludmile přiklonil ke křesťanství
V roce 929 římský císař porazil vojska knížete Václava, ten
se sice na knížecí stolici udržel,
ale měl velmi nejisté postavení
Toho využil Václavův bratr Boleslav a postavil se do čela nespokojenců
V roce 935 na hostině ve Staré
Boleslavi nechal Boleslav Václava zavraždit, byla vyvražděna
celá jeho družina i kněží
Tělo zavražděného knížete bylo
přeneseno do kostela svatého
Víta
O Václavovi začaly vznikat první
legendy a v 11. století ho za sva-

•

•

•

•

•

tého považovali nejen v Čechách,
ale i v Německu, Polsku a Rusku
Svatý Václav zosobňoval přemyslovskou panovnickou tradici
a stal se ochráncem českého národa před nepřítelem
Stal se symbolem zemského práva a patronem českého lidu
Karel IV., který vědomě na přemyslovskou tradici navazoval,
podporoval
„svatováclavský
kult“ a zasvětil mu i české korunovační klenoty - Svatováclavská koruna
Svatý Václav se stal národním
světcem a v těžkých dobách posiloval národní cítění a stal se
jedním ze základních symbolů
státnosti
Václavovo jméno bylo vzýváno
statisíci úst i myslí ve chvílích úz-

Městská knihovna Nové Strašecí

•

•

kosti, obav a ohrožení
Za zpěvu chorálu „Svatý Václave, vévodo české země“ vyrážela husitská jízda vedená hejtmanem Janem Žižkou do bitev,
ze kterých křižáčtí rytíři prchali hrůzou
Doba národního obrození v 19.
století svatému Václavu přisoudila místo v čele rytířů, spících
uvnitř hory Blaník. Čekají, až
bude české zemi nejhůř a přispěchají ji zachránit…

K osobě svatého Václava se vztahuje řada zvyků. Z historie víme, že
sv. Václava uctívala vždy celá země.
Konaly se slavnostní mše, lidové veselice, poutě, posvícení. Den svatého
Václava byl také významným dnem

Dospělé odd.:
Pondělí, středa, pátek 8.00 – 17.00
Dětské odd.:
Pondělí, středa, pátek 8.00 – 16.30
Městská knihovna
Havlíčkova 1155
271 01 Nové Strašecí

telefon:
mobil:		
e-mail:

313 572 219
733 240 533
knihovna@mknovestraseci.cz

Kontakty:

Výstava
Knihovna na měsíc září připravila výstavu knížek, vztahující se
k osobě sv. Václava. Chcete-li se
o našem patronovi dozvědět něco více,
přijměte toto pozvání a do knihovny
zajděte, zajímavých knížek o sv. Václavovi je opravdu dost.

Namátkou:
•

•

•
•

•

•

Jirásek, Alois – Staré pověsti české
Krumlowský, Felix – Legendy
a pověsti z Čech a Moravy
Olbracht, Ivan – Pověsti a bajky
Králík, Oldřich – Nejstarší legendy přemyslovských Čech
Králík, Oldřich – Labyrint dávných dějin českých
Toufar, Pavel – Smrt knížete Václava
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

Bauer, Jan – Záhady českých dějin
Bauer, Jan – Krajinou domova
s holí poutnickou
Kolár, Jaroslav - Středověké legendy o českých světcích
Ježková, Alena – Staré pověsti
české a moravské
Pecháčková, Ivana – Legenda
o svatém Václavovi
Velebná, Eva – Lidové zvyky
a obyčeje v křesťanském roce
Vaníček, Vratislav – Historie
1: Středověk
Heyduk, Josef – Svatí církevního roku
Lemaitrová, Nicole – Slovník
křesťanské kultury
Jitka Tomšů, vedoucí MěK

Jitka Tomšů, vedoucí MěK

Beseda s Františkem Skálou

Půjčovní doba:

		

hospodářského roku, v některých krajích končila služba čeledi a uzavíraly se smlouvy nové (většinou ale až
na svatého Martina). V kopcovitých
oblastech toho dne končila pastva
na salaších, stáda se vracela do nížin do chlévů na přezimování. Průvod děveček a čeledínů obcházel se
zpěvem vesnici a prosil hospodáře
o dárek, z výslužky se večer uspořádala společná hostina.
Některé zvyky přetrvaly i do současnosti, vždyť například i u nás,
v ovém Strašecí, se pravidelně koná
Svatováclavský den s bohatým programem.

František Skála

Ve středu 13. června se v novostrašecké městské knihovně uskutečnila beseda. Milým hostem, který přijal pozvání, byl ilustrátor a spisovatel, pan František Skála.
František Skála svůj život zasvětil knižním ilustracím, zabýval se
animovaným filmem a léta působil
jako výtvarný redaktor v pražských
nakladatelstvích. Své práce vystavoval po celém světě a několikrát
byl oceněn. (Více o jeho životě ve

článku „František Skála po letech
vystavuje opět v Muzeu Nové Strašecí“ na straně 11.)
Tento stále vitální pán, který v březnu oslavil 87. narozeniny, upoutal
pozornost posluchačů svým nezaměnitelným projevem. Při besedě
došlo vedle vážnějších témat i na
„veselé zážitky ze života“, autorské
čtení a promítnutí několika veselých animovaných filmů ze seriálu
Myslivecká latina.
Příběhy, které ti, kteří se besedy
zúčastnili, měli možnost shlédnout,
oplývaly komickými postavičkami, zejména myslivců, kteří v  mistrově podání působí roztomile nemotorně.
Všichni přítomní strávili výjimečný podvečer s výjimečným člověkem
v úžasné atmosféře. S sebou domů
si pak odnášeli kromě dobré pohody a mnoha dojmů i kousek lidskosti, která v dnešní době tolik schází.
mč

Výběr z knih, které František Skála ilustroval nebo napsal.

Novostrašecký měsíčník
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František Skála po letech vystavuje opět v Muzeu Nové Strašecí
Muzeum Nové Strašecí si Vás dovoluje pozvat na výstavu Františka
Skály s názvem Veselé myslivecké
motivy, která bude veřejnosti otevřena ve čtvrtek 2. září od 16.00 hodin.
Novostrašeckým občanům jistě
není zapotřebí představovat osobnost Františka Skály, ale pro neznalé
si krátce připomeňme život a úspěchy tohoto slavného umělce.
František Skála – úspěšný malíř,
grafik, ilustrátor, ale i tvůrce animovaných filmů a kresleného humoru – se narodil 16. března 1923
v Tuchlovicích u Kladna a nyní žije
v Novém Strašecí. V roce 1943 absolvoval Státní grafickou školu v Praze
a od roku 1944 do roku 1949 úspěšně studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u profesora J. Kaplického, J. Nováka a E. Filly.
Během studií podnikl několik studijních cest po Francii, Belgii, Rakousku, Maďarsku, Polsku, SSSR a Číně.
Od roku 1947 pracoval v různých
výtvarných redakcích, kdy kreslil
např. do Dikobrazu, Mladého Světa či Mateřídoušky. Od roku 1956
ilustroval a upravoval knihy, zejména pro děti a mládež (cca 150 knih)
a pracoval pro nakladatelství Mladá fronta, Státní nakladatelství dětské knihy a Albatros.
Od roku 1960 do roku 1969 byl
členem skupiny RADAR a od roku
1964 také členem satirické skupiny Polylegran.
V letech 1964 až 1983 spolupracoval s animovaným filmem a je autorem scénářů, námětů a výtvarníkem 20 animovaných a loutkových
filmů promítaných po celém světě.
Koncem 60. a začátkem 70. let
spolupracoval s architekty a vytvořil s přítelem D. Follem několik originálních interiérů historických hospod (např. Restaurace U Dačického
v Kutné Hoře) nebo prodejen (např.

Novostrašecký měsíčník

1962
1964

1967
1969
1974

2008
2008

Mototechna).
Za svou grafickou a filmovou tvorbu
získal několik ocenění u nás i ve světě.

1962
1967
1973
1981
1982

1963
1985
1987

1996
2001
2006

Ocenění
cena J. Haška
cena za filmový plakát
cena za animovaný film
(Cork, Irsko)
cena za nejkrásnější kni hu
roku
cena   nakladatelství Al batros

Vlašský dvůr Kutná Hora
Kolektivní výstavy – výběr
1961 RADAR, Čs. Spisovatel,
Praha

RADAR, Nová síň, Praha
RADAR, Výstavní síň Mánes, Praha
RADAR, Palacio de Bellas
artes, Havana, Kuba
RADAR, Výstavní síň Mánes, Praha
RADAR, Káhira, Alexandria, SAR
Humor v ilustraci dětské
knihy, Galerie Albatros,
Praha, Moskva, Leningrad,
Stuttgart, Havana, Karlovy Vary, Montreal
Fillovi žáci, Zámecká galerie Kladno
Výtvarné práce tří generací, Rabasova Galerie, Rakovník

Výstavu, na kterou Vás srdečně
zve nejen samotný autor výstavy –
pan František Skála – ale i všichni
zaměstnanci muzea, si můžete přijít prohlédnout až do 3. října 2010.
Bc. Barbora Honzíková, DiS.
vedoucí Muzea Nové Strašecí

Samostatné výstavy
Galerie Mladá fronta, Praha
Galerie Albatros, Praha
František Skála – Ilustra ce,
Okresní muzeum a galerie
Rakovník
Městské muzeum a galerie Nové Strašecí
Galerie Futura, Praha
František Skála – Ilustrace,
Galerie Felixe Jeneweina,
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Zásahy JSDH Nové Strašecí
28. 6. 2010, 20:38 - Nové Strašecí, Na Spravedlnosti, parkoviště – odstranění ropného produktu
Dne 28. 6. 2010 bylo jednotce
oznámeno MěP, že v ulici u hřbitova v Novém Strašecí unikají pohonné hmoty ze zaparkovaného nákladního automobilu. Jednotka událost
nahlásila pomocí vozidlové radiostanice na operační středisko a na událost vyjela s technikou CAS 36 Volvo
v počtu 1+2. Po příjezdu ne místo
zásahu byl proveden průzkum, kterým byl zjištěn únik motorové nafty z nádrže NA. Skvrna o rozměrech
2m² byla zasypána pomocí sypkého
sorbentu ECO – DRY. Na místě jednotka spolupracovala s HZS Stochov.
• Jednotka PO + technika
• JSDH N. Strašecí - CAS 36 Volvo
• HZS Stochov - CAS 24 Scania
3. 7. 2010, 14:27 - Lány, Brejl –
požár lesa

Jednotka SDH Nové Strašecí byla
v dpoledních hodinách dne 3. 7. 2010
povolána s technikou CAS 32 T 148
a CAS 36 Volvo k požáru lesního porostu na Lánech směr Brejl. Při jízdě
jednotky k zásahu bylo VJ HZS Stochov upřesněno místo zásahu. Jednotka bude zasahovat u požáru lesa
u Lán směrem na Beroun. Po příjezdu na místo zásahu bylo VZ rozhodnuto, že se jednotka přesune k původně hlášenému požáru.
Jednotka PO + technika
• JSDH N. Strašecí CAS 32 Tatra
148, CAS 36 Volvo
• HZS Stochov - CAS 24 Scania
• JSDH Rynholec - CAS 20 Tatra
815 Ternno
• JSDH Lány - CAS 32 Tatra 148,
CAS K 25 Liaz
3. 7. 2010, 14:27 – Lány, Brejl –
požár lesa
Jednotka vyjela na pokyn velitele zásahu od předchozí události
na požár lesa ve směru Lány – Brejl.
Po příjezdu na místo zásahu bylo
vozidlo CAS 36 ponecháno v záloze na místě události a technika CAS
32 prováděla doplňování vody a kyvadlovou dopravu vody na požářiště. Dále jednotka vytvořila jeden
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proud C na likvidaci požáru a dále
prováděla střídání zasahujících hasičů na útočných proudech. Po lokalizaci požáru se jednotka vrátila
zpět na svoji základnu.
Jednotka PO + technika
• JSDH N. Strašecí CAS 32 Tatra
148, CAS 36 Volvo
• HZS Stochov - CAS 24 Scania
• JSDH Rynholec - CAS 20 Tatra
815 Terrno
• JSDH Lány - CAS 32 Tatra 148,
CAS 25 Liaz
• JSDH Smečno - CAS 32 Tatra 148
• JSDH Ruda – CAS 25 Škoda 706
3. 7. 2010, 18:15 - Silnice z Nového Strašecí na Mšec - požár lesa
Jednotka SDH Nové Strašecí byla
dne 3. 7. 2010 povolána s technikou
CAS 32 Tatra 148 v počtu 1+3 k požáru lesního porostu vedle pozemní
komunikace vedoucí z Nového Strašecí na Mšec. Po příjezdu jednotky
byl proveden průzkum, kterým byl
zjištěn požár ve vzrostlém jehličnatém lese o rozloze cca 100 m². Na
likvidaci požáru byl nasazen od CAS
32 jeden dopravní proud B s rozdělovačem, od kterého byly rozvinuty dva útočné proudy C. Během likvidace požáru se na místo události
dostavila jednotka HZS Slaný a JSDH
Mšec. Jednotka HZS provedla doplnění hasiva do CAS 32 a jednotka SDH Mšec ponechána na místě
jako záloha. Po likvidaci a zabalení
věcných prostředků se jednotka vrátila zpět na základnu.
Jednotka PO + technika
• JSDH N. Strašecí CAS 32 Tatra
148
• JSDH Mšec - CAS 32 Tatra 138
• HZS Slaný - CAS 32 Tatra 815
11. 7. 2010, 19:38 - Lány, Nový
Dvůr – požár seníku
Jednotka SDH Nové Strašecí byla
dne 11. 7. 2010 povolána s technikou CAS 32 Tatra 148 v počtu 1+2,
CAS 30 Volvo v počtu 1+2 a CAS 25
Škoda 706 v počtu 1+2 k požáru
seníku nacházejícího se v objektu
pily na Lánech. Po příjezdu jednotky na místo zásahu proveden průzkum a s spojení s velitelem zásahu.
Ten jednotku pověřil, aby s vozy CAS
32 a CAS 25 prováděla kyvadlovou
dopravu vody na požářiště od rybníka na Lánech, kde bylo zřízeno
čerpací stanoviště. Zbylá část družstva JSDH byla nasazena na útočné
proudy k provádění likvidace požáru, jeho dohašování a rozhrabování
slámy na volném prostranství, kam

Požár seníku

byla sláma vyvážena pomocí nakladače. V průběhu zásahu jednotka
provedla vynešení několika dřevěných palet z hořícího objektu. Okolo
22.30 hod. je družstvo s CAS 25 odesláno na základnu. Vozidlo CAS 30
Volvo je ponecháno na místě zásahu jako záloha a ve 23.12 hod. odesláno VZ taktéž na základnu. Vozidlo CAS 32 nasazeno dále na kyvadlovou dopravu vody a likvidaci požáru pomocí lafetové proudnice až
do 01.27 hod., kdy byla jeho činnost
u zásahu ukončena a vozidlo odesláno zpět na základnu.
Jednotka PO + technika
• JSDH N. Strašecí CAS 25 Škoda
706, CAS 32 Tatra 148, CAS 36
Volvo
• HZS Stochov - CAS 24 Scania
• JSDH Rynholec - CAS 20 Tatra
815 Ternno, DA 8 Iveco
• JSDH Lány - CAS 32 Tatra 148,
CAS K 25 Liaz

lesa mezi N. Studnicí a Kačicí. Po příjezdu jednotky na místo zásahu se
jednotka ohlásila veliteli. Ten rozhodl, že síly a prostředky na místě
jsou dostačující a tak ponechal jednotku s technikou v záloze na místě události. V době kdy docházelo
k úplné likvidaci požáru byla jednotka odeslána zpět na základnu.
Jednotka PO + technika
• JSDH N. Strašecí CAS 32 Tatra
148
• HZS Stochov - CAS 24 Scania
• JSDH Lány - CAS 32 Tatra 148,
CAS k 25 Liaz
• JSDH Smečno - CAS 32 Tatra 148
• HZS Slaný - CAS 32 Tatra 815
12. 7. 2010, 20:22 - Lány, Nový
Dvůr – požár seníku
Jednotka SDH Nové Strašecí byla
dne 12. 7. 2010 povolána operačním střediskem s technikou CAS 32
Tatra 148 v počtu 1+2 členů na pilu

Požár seníku
•
•

JSDH Smečno - CAS 32 Tatra 148
HZS Rakovník - CAS 32 Scania,
AZ 30 Mercedes

12. 7. 2010, 17:43 - Silnice
z N. tudnice do Kačice, křižovatka – požár lesa
Jednotka SDH Nové Strašecí byla
dne 12. 7. 2010 povolána operačním
střediskem s technikou CAS 32 Tatra 148 v počtu 1+3 členů k požáru

do obce Lány. Jednalo se o opětovné vznícení vyvezeného sena na volném prostranství ze zásahu z předchozího dne. Po příjezdu jednotky
na místo zásahu byl proveden průzkum a ohlášení jednotky veliteli zásahu. Ten jednotce nařídil, že bude
s CAS 32 provádět kyvadlovou dopravu vody na požářiště a doplňovat hasební látku do cisterny JSDH
(pokračování na další straně)
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Rynholec. Po likvidaci požáru se jednotka vrátila zpět na svoji základnu.
Jednotka PO + technika
• JSDH N. Strašecí - CAS 32 Tatra
148
• JSDH Rynholec - CAS 20 Tatra
815 Ternno 706,DA 8 Iveco
• JSDH Lány - CAS 32 Tatra 148,
CAS K 25 Liaz
• JSDH Smečno - CAS 32 Tatra 148
17. 7. 2010,14:42 - Nové Strašecí, u STK – požár slámy
Jednotka SDH Nové Strašecí byla
dne 17. 7. 2010 povolána operačním
střediskem s technikou CAS 32 Tatra 148 a CAS 25 Škoda 706 k požáru slámy v Novém Strašecí. Po příjezdu na místo zásahu byl proveden
průzkum. Na likvidaci požáru nasazen jeden C proud od CAS 32. Po likvidaci požáru se jednotka vrátila
zpět na svoji základnu.
Jednotka PO - technika
• JSDH N. Strašecí CAS 32 Tatra
148, CAS 25 Škoda 706
• HZS Stochov - CAS 24 Scania
24. 7.2010, 13:48, - Stochov, Honice, Na Drahách č.p. 29 – technická pomoc
Dne 24. 7. 2010 byla jednotka
SDH Nové Strašecí povolána KOPIS
Kl k technické pomoci do obce Stochov Honice. Jednotka vyjela s CAS
32 T 148 v počtu 1+3. Po příjezdu
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Po sbalení technických prostředků
se jednotka vrátila zpět na základnu. Ke zranění zasahujících nedošlo.
Počet zásahů 2 - vícenásobný zásah.
Jednotka PO + technika
• JSDH N. Strašecí CAS 32 Tatra
148
• HZS Stochov - CAS 24 Scania

Technická pomoc při odčerpávání vody
ze sklepa

na místo zásahu bylo průzkumem
zjištěno, že na místě zasahuje již jednotka HZS Stochov. Jednotka nasadila kalové a plovoucí čerpadlo na odčerpávání vody ze sklepů rodinných
domů. JHZS Stochov byla KOPIS odvolána k další události. Při odčerpávaní bylo zjištěno, že se do domu č.p.
29 dostává voda ze zdi podél potrubí. Přes KOPIS byl vyžádán kontakt
na pohotovostní službu, který byl
předán majiteli. V druhém domu
bylo provedeno vyčerpání sklepa
a zjištěn přítok pod zdí. Po vyčerpání vody bylo s majiteli dohodnuto, že budou provádět odčerpávání
pomocí vlastního ponorného čerpadla a že si zajistí pohotovostní službu.

9. 8. 2010, 17:15 – Rynholec,
1. máje, pečovatelský dům – požár v denní místnosti
Dne 9. 8. 2010 byla jednotka vyslána k požáru pečovatelského domu
do obce Rynholec. Jednotka vyjela s CAS 32 T 148 a s CAS 30 Volvo.
Po příjezdu na místo zásahu bylo VZ
rozhodnuto o vytvoření dvou skupin. První skupina vytvořila útočný
proud 3 C od rozdělovače do 2.NP;
kde jednotka provedla průzkum

objektu a nalezla jednu osobu, která byla vynesena mimo objekt. Druhá skupina prováděla evakuaci a záchranu nalezených osob. Pro průzkumu celého objektu bylo provedeno
sbalení technických prostředků, následné seznámení s objektem a vyhodnocení prověřovacího cvičení
velitelem zásahu.
Jednotka PO + technika
• JSDH N. Strašecí CAS 32 Tatra
148, CAS 36 Volvo
• HZS Stochov - CAS 24 Scania
• JSDH Rynholec - CAS 20 Tatra
815 Terrno, DA 8 Iveco
Za JSDH Nové Strašecí, zástupce
velitele, Josef Kořán

Kolektiv Mladých hasičů
Děkujeme Lindě Buškové, za reprezentaci SDH
Nové Strašecí na Krajském kole v Roztokách u Prahy v Požárním Sportu. Zde doplnila družstvo SDH
Lužná, které se umístilo na krásnem sedmém místě v kategorii starší žáci. Další poděkování patří
všem žákům kolektivu mladých hasičů, za reprezentaci sboru ve hře Plamen a ostatních soutěžích.
První schůzka kolektivu se po letních prázdninách koná 1. září
od 17.00 hodin.
Děkuji.
vedoucí kolektivu MH Jan Beránek.
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Kopaná – 90 let (3.část)
Na závěr druhé části našeho povídání o historii kopané v Novém Strašecí jsme se zmínili o velmi závažné změně, která náš oddíl postihla.
Z postu předsedy v roce 1988 odchází Miloslav Pelc a v téže roce končí
s trenérskou činností i Zděnek Kudela. Nevíme, co vedlo obě tyto osobnosti naší kopané k tomu, že skončily se svou prací současně. Snad to
byla náhoda. Každopádně situace
v oddíle byla několik let nestabilní.
Během šesti let se na postu předsedy oddílu vystřídalo sedm kandidátů. Mílu Pelce vystřídal Jaroslav
Novák, kterého hned následující
rok nahradil Karel Soused. V roce
1990 se stal dalším předsedou oddílu Jaroslav Kubeš, aby ho další rok
vystřídal Karel Tichý a toho v následujícím roce Ctirad Sáček. Během
těchto let, jako by se vedení oddílu hledalo. Bylo prostě těžké „díru“
po Mílovi Pelcovi nahradit. Zdeňka
Kudelu na postě trenéra A mužstva
vystřídal Jaroslav Kubeš s Karlem Filipem. Silný kádr a dobře připravené
mužstvo dokázal Kubeš velmi dobře
zvládnout a svou kvalitní a poctivou
prací několik let bez větších problémů držel mimo sestupové vody. Velkými pomocníky mu v té době byli
manželé Hartmanovi a Karel Tichý.
V roce 1991 byl v areálu hřiště vybudován taneční parket s lavičkami,
které jsou oblíbené dodnes. Následující rok byly vybudovány střídačky a v roce 1993 objekt občerstvení u vchodu na stadion.
V roce 1993 odchází z postu trenéra Jaroslav Kubeš. Jeho nástupce
se nepodařilo nalézt včas a tak zaskakuje trenérská dvojice Mrázek –
Ducár. Po podzimní části mužstvo
obsadilo nečekaně druhé místo.
V zimě se trenérskou jedničkou stává Miroslav Isteník, ale v nepodařené jarní sezoně mužstvo zachraňuje 1 A třídu až v posledním kole
soutěže. V následujícím roce mužstvo přebírá exligový Vladimír Poupa, ale nezůstává déle než jeden rok.
Ve vedení A mužstva i celého oddílu dochází neustále ke změnám, zato
mládež oddílu fungovala jedinečně.
Bylo o ni postaráno těmi nejlepšími:
Vinckem Veselým, Jiří Duchoněm
a Oldou Šlechtou, Milanem Dvořákem a Janem Zikou, Václavem Horáčkem a Otou Fialou. B mužstvo
v té době trénuje obětavě Karel Filip.
V roce 1995 se stává předsedou
oddílu Jan Jiříček a podporován
z radnice Miloslavem Pelcem přináší po letech změn do oddílu stabilitu.
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Do práce v oddílu se po skončení
trenérské činnosti u dorostu zapojuje velmi schopný Václav Horáček
a obětavý Antonín Koula. Hned následujícího roku je vybudováno nové
zábradlí okolo hrací plochy a záchytné sítě za brankami.
Od roku 1995 až do roku 1998 trénuje A mužstvo Vladimír Kozel. Po
neúspěšném podzimu 1998 ho střídá další velká postava novostrašecké kopané Radim Suchánek. Velký
organizátor, skvěle fotbalově myslící a náročný trenér. Na jaře 1999
zvládá bezpečně záchranu 1. A třídy
a další léta tajně připravuje kvalitní
tým pro postup do Krajského přeboru. To se mu nakonec k překvapení všech daří v sezoně 2002 – 2003.
Pro nevelké Nové Strašecí neuvěřitelný úspěch, pátá nejvyšší soutěž,
historický okamžik.
Euforii vystřídá v zápětí šok a rozčarování. Dvojici Suchánek – Jiříček
je oznámeno, že radnice již nebude
schopna dotovat mužstva dospělých,
ale jen mužstva mládeže a oni tuto
informaci řeší po svém. Odchodem
z vedení oddílu kopané. S nimi odchází i osm hráčů základní sestavy,
kteří přišli za Suchánka na hostování. Je to nejkrizovější situace novodobých dějin našeho oddílu kopané.
A mužstvo postoupilo do historicky
nejvyšší soutěže, se kterou jsme neměli žádné zkušenosti, oddíl neměl
peníze na financování obou mužstev
dospělých a navíc neměl hráče. Nebyl předseda oddílu, nebyli trenéři,
nikdo z realizačního týmu, který si
Suchánek vytvořil. Tak trochu jako
bájný Fénix z popela se objevila dvojice Mrázek – Bouček a zdecimovaného mužstva se ujala. K nim se přidala dvojice Kozel – Kaválková, doktor Češka a obětavci Tichý s Kulhánkem. Mrázkovi s Boučkem se novou
soutěž i přes tyto těžkosti podařilo
málem zachránit, unikla jim o vlas.
Novým trenérům se po sestupu do
1.A třídy podařilo mužstvo konsolidovat a vhodně posílit. Celý realizační tým byl nucen se každoročně
v letních a zimních měsících změnit
na manažery a shánět prostředky na
činnost obou dospělých týmů. Na to
nikdo v minulosti nebyl zvyklý. Díky
našim úžasným sponzorům se nám
to až do dnešního dne úspěšně daří.
V roce 2005 – 2006 trenéři i za těchto složitých podmínek dosáhli s mužstvem vynikajícího výsledku a skončili v první A třídě na třetím místě. Po
odstoupení Milína ze soutěže krajského přeboru byl našemu mužstvu

Krajským fotbalovým svazem nabídnut postup do této soutěže ze třetího místa. Mrázek neměl čas se s nikým radit, neboť tuto nabídku dostal třicet minut před rozlosováním
nových soutěží. On ji přijal a dnes v
nové sezoně 2010 – 2011 je tomu
již pět let, co úspěšně reprezentuje naše malé město na stránkách
největších periodik v zemi – Československého sportu a Mladé fronty
Dnes, kde se výsledky našeho mužstva můžeme každé pondělí dočíst.
Po úspěchu i krizi z léta 2003 považujeme toto téměř pětileté působení v krajském přeboru za největší úspěch v celé devadesátileté historii. novostrašecké kopané!
Tento úspěch se zrodil díky kvalitní a důsledné práci Miloslava Mrázka, velkého fotbalového myslitele a stratéga. Díky své pracovitosti a úžasnému citu pro někdy komplikovaný systém amatérské kopané získal dokonalý přehled o vhodných typech hráčů v širokém okolí,
kterými mohl, i když díky omezeným
finančním možnostem jen částečně, přesto často vhodně doplnit své
mužstvo. To se mu úspěšně dařilo
celých pět let. O to větší je to Mrázkův úspěch, když si představíme tabulku všech mužstev v naší republice, kterou sestavují novináři napříč
všemi soutěžemi. Celkový počet fotbalových mužstev v kategorii mužů
v naší republice (myšleno od 1 ligy
až do 1V. třídy) je 2.178. V historicky
nejlepším umístění v Krajském přeboru ročník 2005 – 2006, kdy jsme
skončili na 3. místě, bychom se podle tohoto klíče umístili ze zmiňovaného počtu na 174. místě (16 mužstev první ligy + 16 druhá liga, 32
třetí soutěž, 80 divize atd.). Když si
uvědomíme, že registrovaných členů Českomoravského fotbalového
svazu je jeden milion třicet tisíc, je
to pro naše malé město neuvěřitelný úspěch a reklama.
Samozřejmě by tomu tak nebylo,
kdybychom neměli zajištěnou kvalitní výchovu mládeže. V současné
době trenéři přípravky Duchoň starší a mladší spolu s Vinckem Veselým
trénují tři mužstva těch nejmladších,
z toho dvě mají v okresních soutěžích. Mladší v okr. Rakovník, starší
v okr. Kladno. Trenéři žáků mají dvě
mužstva. Mladší trénuje Vladimír Masák, Oldřich Šlechta a Karel Cafourek. Obě mužstva hrají krajskou soutěž a pravidelně se umisťují na předních místech. Starší žáci pod vedením Jana Kočího a Miroslava Balíka

letos skončili druzí. Dorostenci pod
vedením jednoho z nejlepších střelců krajského přeboru Matyáše Kudely a Jana Mrázka, v krajské soutěži letos nebyli tak úspěšný ročník,
neboť se na kádru podepsal slabší
ročník. Všichni trenéři se, i přes složitost dnešní doby, věnují naší mládeži s velkou obětavostí a hlavně nezištně. Do nové sezony 2010 – 2011
výbor oddílu zrušil rezervu A mužstva - B mužstvo pro nedostatek hráčů. Mužstvo sestoupilo z okresního
přeboru do třetí třídy a svými výkony nedělalo čest našemu oddílu. Oddíl kopané má v tuto chvíli více jak
200 registrovaných členů a zhruba
stejný počet sympatizantů.
Výbor oddílu je svoláván na mimořádná rozhodnutí a jeho členy
jsou: Mrázek, Hrbek, Kozel, Kaválková, Němeček, Tichý, Kulhánek, Kudela, Duchoň Jiří ml., Masák, Kočí, Cafourek, Šlechta, Kudela ml., Mrázek
Jan, Pelc, Duchoň st, MUDr. Češka,
Fojt. A mužstvo a denní chod oddílu řídí realizační tým: Hrbek, Kaválková, Mrázek, Kozel, Němeček, Duchoň st., MUDr. Češka.
Nemalou měrou si zasluhuje poděkování i vedení našeho města.
V roce 1999 se započalo s rekonstrukcí trávníku včetně umělého zavlažování. V roce 2005 – 2006 bylo
za přispění státní dotace a spoluúčasti města vybudováno tréninkové
hřiště s povrchem umělé trávy třetí
generace. Město hradí údržbu areálu a správce stadionu a jen slepý by
si nevšiml jak stadion vzkvétá. Je to
náš vděk minulým generacím - Josefu Kolskému, bratrům Mayovým,
J. Kuchyňkovi a ostatním, kteří v našem městě fotbalový oddíl založili
a těm ostatním, kteří je svými činy
následovali. A především je cílem
nás všech, především dnes, dostat
mládež z negativních prostředí, jež
jim doba nastražila více než dost,
a přivést je do pěkného sportovního areálu.
V současné materiální době patří velký dík našim sponzorům, kteří nám pomáhají svými prostředky.
Bez nich bychom na našem hřišti neviděli kopanou takové úrovně. Snad se ostatní neurazí, když
za naše sponzory budu jmenovat
jen jednoho - Ing. Perglera, majitele Českých lupkových závodů. Jeho
otec v minulosti zasvětil velkou část
života pro kopanou v Lubné. Snad
proto pro něho nebylo těžké pochopit naše snažení a stal se naší
(pokračování na další straně)
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největší jistotou. Ve vedení města
paří dík především starostovi města Ing. Pavlovi Vaicovi, pro kterého
je podpora sportu v našem městě
jedním z cílů práce na radnici.

Pane Kolský a bratři Mayové, děkujeme, že jste spolu s dalšími nadšenci udělali v roce 1920 ten důležitý,
i pro vás nelehký krok a založili v našem městě zajímavý a v tu dobu ne
moc známý sport kopanou. A jestli
se na nás díváte z toho fotbalového nebe, držte nám palce.
Kozel Vladimír

Fotbalisté uctili výročí 90 let kopané s Duklou Praha

Jeden z nejslavnějších týmů si pozvali naši fotbalisté k oslavám výročí 90. let kopané v Novém Strašecí.
Dvojzápas s Duklou Praha vyšperkoval nádherné odpoledne v sobotu 26. června.
Nejdříve se utkaly obě staré gardy. Pražští internacionálové s řadou
ještě nedávno aktivních slavných
jmen domácí rozdrtili 7:2. V dresu
hostů nastoupil náměstek hejtmana Středočeského kraje Marcel
Chládek, který toto neobyčejné
dvojutkání zajistil.
Po „starých pánech“ pauzu vyplnili naši nejmladší v exhibičním utkání a pak od 17.30 hod. nastoupila

Rozpis utkání podzim 2010
– Mladší žáci
So 4. 9.
venku

Slaný

odjezd 9:00
začátek 10:15

So 11. 9.
doma

Hostouň

začátek 11:30

St. 15. 9.
doma

Buštěhrad

začátek 17:00

So 18. 9.
venku

Velké Přílepy

odjezd 8:45
začátek 10:00

So 25. 9.
venku

Švermov

odjezd 9:15
začátek 10:15

So 2. 10.
doma

Velvary

začátek 11:30

So 9. 10.
venku

Otvovice

odjezd 9:00
začátek 10:15

So 16. 10.
doma

Kročehlavy

začátek 11:30

Ne 24. 10.
venku

Slovan Kladno

odjezd 9:15
začátek 10:15

So 30. 10.
doma

Družec

začátek 11:30

So 6. 11.
venku

Hřebeč

odjezd 10:00
začátek 11:30
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foto Jiří Duchoň

A mužstva obou týmů. Mužstva slavnostně přivítal starosta města Pavel Vaic. Slavnostní výkop provedly legendy Československé kopané
Josef Jelínek a Ján Geleta. Ve velmi
pěkném utkání jasně dominovala
zkušenost a fyzická kondice druholigového týmu, jež jasně zvítězil 6:0.
Slavnostní odpoledne bylo připraveno také pro děti. Ty si mohly
pod vedením pí Samšukové a Tondrové zasoutěžit a na závěr opéci
vuřty. Velmi pěkné odpoledne bylo
zakončeno přátelským posezením

fanoušků, hráčů a funkcionářů všech
věkových kategoriích. Záštitu nad
oslavami 90. let kopané převzalo
město Nové Strašecí a Středočeský
kraj. Oba přispěly finančním darem
i organizačně. Obě mužstva Dukly
Praha odehrála svá utkání bez nároku na honorář.
Sestavy:
Internacionálové: Obermajer - Suchopárek, - Havala, Kozel, Bittengel
ml., - Nehoda, Vorel, Gedeon, Bittengel, - Mašek, Chládek
Nové Strašecí: Albert - Hartman Havel, Sýkora, Bouček, - Bintr, Mrázek, Novák, Kudela, - Řepka, Nikodém. Hokejově střídali Cívka, Filip,
Hejkal, Černohorský, vedoucí mužstva Filip Karel
Dukla Praha A: Rada - Pospíšil, Kučera, Macháček, Kang - Siml, Laczkovich, Malý, Bayer - Nečas, Vrána,
Antipod, trenéři Luboš Kozel a Jan
Suchopárek
Nové Strašecí A: Kut - Šebesta, Duchoň, Štika, Ducár - Břečka, Tlustý,
J. Mrázek, Vašák - D. Mrázek, Kudela. Hokejově střídali: Pejša, a Stránský, trenér Miloslav Mrázek
Vladimír Kozel
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Vítězem turnaje O pohár města Nového Strašecí tým Dobřan, domácí
skončili těsně pod vrcholem
NOVÉ STRAŠECÍ – Středočeské
město přivítalo potřetí tuzemskou
hokejbalovou elitu posílenou druhou účastí bratislavského Ružino-

va, díky němuž se turnaj opět mohl
nazvat mezinárodním. V příjemném
areálu Kocourek Arény vypukly boje
už v pátek, protože oproti minulým
letům vzrostl počet účastníků z šesti na osm. Pohár pro vítěze se poprvé stěhuje mimo Kladno. Po výhrách Habešovny a tehdejšího KEBu
vybojovali prvenství dobřanští Šneci,
kteří ve finále přehráli domácí Nové
Strašecí 3:2, i když prohrávali o dvě
branky. Obhájce skončil pátý.
Obsazení turnaje bylo vynikající.
Posuďte sami - z extraligy zavítalo
do Strašecí pět týmů: úřadující dvojnásobný mistr extraligy, kladenský
Alpiq, dále pak dlouholetí účastnící nejvyšší soutěže – Letohrad, Ústí
nad Labem a Dobřany, a také nováček nadcházející sezony - Alfa Pardubice. Z Bratislavy opět dorazil Ružinov a kromě domácího týmu se
z 1. ČNHbL představili na Kocourku
i Jestřábi z Přelouče. Turnaj tak bezpochyby sliboval zajímavou podívanou, kterou notně podpořili novostrašečtí fanoušci. Celkově Kocourek Aréna praskala ve švech a příznivci si nemohli přát lepší pozvánku na blížící se sezonu.
Každý tým vstupoval do turnaje s něčím jiným. Kladenský Alpiq,
se netajil tím, že pro něj není primárním cílem pohár obhájit. Trenér Kadlec chtěl hlavně vyzkoušet
mladé hráče. Podobně k turnaji přistoupil i Letohrad. ,,Do Strašecí jedeme vyzkoušet nové hráče, chceme je vidět v zápasech proti extraligovým týmům,“ představil cíle východočeského klubu Tomáš Friml,
hrající asistent trenéra. Zajímavě
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týmu ve skupině. Vítěz skupiny A? – Bratislava 0:3, Ústí – Letohrad 2:1,
HBC Nové Strašecí. Skutečně, stře- Nové Strašecí – Ústí 1:0, Letohrad
dočeský klub vstoupil do turnaje vý- – Bratislava 2:0
hrou nad Letohradem, na které se
výraznou měrou podílel dvougólový
Tabulka Skupiny A:
Čížek, který tím ale zdaleka neřekl 1. Nové Strašecí 2 - 0 - 1 - 4:4 - 4
poslední slovo. Domácí porazili Leto- 2. Bratislava
1 - 1 - 1 - 5:4 - 3
hrad 3:1 a byli tak na nejlepší cestě 3. Ústí n. Labem 1 - 1 - 1 - 4:4 - 3
vyhnout se tomu, co mnozí očeká- 4. Letohrad
1 - 0 - 2 - 4:5 - 2
vali – poslednímu místu ve skupině.
Při pohledu na složení druhé sku„Bylo to takové nahoru dolů, hledali
piny nebylo o favoritovi pochyb. Klajsme se. Všechno jsme doháněli bodenský Alpiq ale přijel s omlazeným
jovností a navíc nás podržel brankář
týmem a výsledky pro něj nebyly tím
Šnobl,“ hledal důvody vítězství Mohlavním. Ve svém prvním, pátečravec, novostrašecký lodivod. Sobotním vystoupení ale nenechal nikoní ráno ale bylo o něčem jiném, s týho na pochybách, že patří ke špičce
mem Bratislavy drželi domácí krok
extraligy a nováčka z Pardubic porajen chvíli a nakonec odešli poražezil 3:1. Poté ale obhájce narazil. Záni 0:3. V zápase proti Ústí už mělo
padočeské Dobřany, pozdější vítěz,
Strašecí jistotu postupu ze skupiny,
porazily Kladno 1:0 a výrazně se tak
i tak se ale před skvělou kulisou vyjovacího zápasu svým svěřencům
posunuly k prvnímu místu ve skupihecovalo k výkonu, který stačil na to,
naordinoval hned pět (!) tréninků
ně. Šneci nakonec skupinu vyhráli
aby tým ze severu Čech odešel pov místní aréně.
bez ztráty bodu. Zajímavý byl přeražen. Ryss tečoval ránu Čížka a jeVelká výzva stála i před novým
devším zápas proti Alfě. Souboj koudiná branka Bubákům stačila. Ostatkoučem domácího týmu. Josef Močů Mašíka a Šlehofera vypadal dlouní zápasy ve skupině nakonec rozravec viděl své svěřence poprvé
ho na úspěch prvního jmenovanéhodly o tom, že z prvního místa pov zápasovém tempu a turnaj by se
ho. Alfa vedla po šesti minutách 4:0,
stoupil právě domácí tým. Ten může
z jeho pohledu dal nazvat jako křest
ale své vedení ztratila a prohrála 4:5.
děkovat především Letohradu, kteohněm. Za to, jak ho zvládl, hovoSkončila tak na třetím místě, což jí
rý porazil v závěrečném zápase soří konečné umístění. ,,Úspěch týmu
odsoudilo k boji proti Bratislavě. Pabotního programu slovenský tým.
závisí z osmdesáti procent na hrápírově neslabší tým ve skupině, Přečích,“ hlásá skromně Moravec, ktelouč, neuhrál ani bod.
Výsledky ve Skupině A:
rý si odbyl premiéru na lavičce NoNové Strašecí – Letohrad 3:1,
vého Strašecí v zápase proti extraVýsledky ve Skupině B:
Bratislava – Ústí 2:2, Nové Strašecí
ligovému Letohradu.
Kladno – Pardubice 3:1, Dobřany
– Přelouč 2:0, Kladno – Dobřany 0:1,
Složení skupin turnaje O pohár
Kladno – Přelouč 5:0, Dobřany – Parměsta Nového Strašecí
dubice 5:4, Přelouč – Pardubice 1:3.
pojali turnaj Pardubice v čele s novým koučem Jiřím Mašíkem. Ten dorazil do Strašecí se svými svěřenci
už ve čtvrtek a do pátečního zaha-

Skupina A: ŠHBK Ružinov Bratislava, SK OEZ Testa Letohrad, Elba Peml
Ústí nad Labem, HBC Nové Strašecí
Skupina B: HBC Alpiq Kladno, HBC
Alfa Pardubice, TJ Snack Dobřany, HC
Jestřábi Přelouč.

Tabulka Skupiny B:
1. Dobřany
2. Kladno
3. Pardubice
4. Přelouč

3 - 0 - 0 - 8:4 - 6
2 - 0 - 1 - 8:2 - 4
1 - 0 - 2 - 8:9 - 2
0 - 0 - 3 - 1:10 - 0

Hrací systém: v základních skupinách každý s každým, dvakrát dvanáct minut, za vítězství dva body,
utkání může skončit remízou, první tým ze skupiny postupuje přímo
do semifinále, o které se utkají týmy
na druhých a třetích místech křížem,
týmy na posledních místech bojují o sedmé místo. V pátek a sobotu
byly na programu zápasy ve skupinách, od nedělního rána se bojovalo o poháry, souboje o umístnění se hrály dvakrát 15 minut.
Dva dlouholetí účastníci extraligy a čtrnáctinásobný mistr Slovenska. To je výčet soupeřů domácího
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Nové Strašecí má ale ve svém týmu
bratry Čížky. Ten starší, Jiří, o sobě
dal znovu vědět pět minut před
koncem, kdy dotlačil míček do sloO 7. místo: Letohrad – Přelouč
Semifinále 1: Nové Strašecí – Bra- venské branky – vyrovnáno. Minutislava / Alfa Pardubice
tu před koncem pak utekl Průša, byl
faulován a sám postižený s přehledem proměnil nařízené trestné střílení. Prázdnou branku pak
trefil starší z rodu Čížků
a domácí mohli slavit.
Ve druhém semifinále
vedlo Ústí od čtvrté minuty. Západočeši vyrovnali, ale v závěru se báli
o výsledek. Na trestnou
putoval Zrna a Ústí mělo
cestu do finále jednodušší. Bylo ale nepozorné
v obraně. Po levém křídle utekl Roušal a míček
skončil v síti. Ústečtí pak
ve zbylých dvou minutách nedokázali nic vymyslet a byli odsouzeni
k boji o třetí místo.
Oba týmy, Bratislava a Ústí, se dohodly, že
souboj o bronz pojmou
Kapitán novostrašeckého týmu David Ryss převzal jako souboj v dovednostcenu za druhé místo od starosty
města Pavla Vaice. ních soutěžích. Jen nájezdy tedy rozhodly o tom,
Semifinále 2: Dobřany – Klad- že pohár za třetí místo putuje na
sever Čech.
no / Ústí
Ve finále viděla zaplněná Kocourek
Poslední místo obsadil nakonec
tým Přelouče, který prohrál s Letohradem 0:6 a domů si tak odvezl
nelichotivé skóre 1:16.
Nedělní program

To hlavní ale diváky v Kocourek
Aréně teprve čekalo. Bratislava
se netajila tím, že chce turnaj vyhrát a dala svému budoucímu soupeři, kterým bylo Nové Strašecí, jasný signál. Ve čtvrtfinále porazila Alfu
Pardubice 8:1. Diváci se tak mohli
těšit na další konfrontaci měst Nové
Strašecí – Bratislava. Ještě předtím
ale zbývalo vyřešit jeden otazník –
kdo bude soupeřem Dobřan. Kladno nad Ústím dlouho vedlo, nakonec ale nešťastně inkasovalo v závěru a v nájezdech byli úspěšnější Severočeši. Jejich postup potvrdil Bím.
Semifinálové zápasy přinesly zajímavou podívanou. Novostrašečtí
prohrávali na začátku druhé části
hry 0:2, ale dokázali vyrovnat. Nejprve snížil ve dvojnásobné přesilovce Průša a o chvíli později přišel moment mladého Jana Čížka. Sedmnáctiletý útočník stál ve správnou chvíli
na správném místě a dostal Kocourek Arénu do varu. Radost domácích
ale trvala ani ne minutu. Z rychlého
brejku vrátil Ružinovu vedení Huber.

Novostrašecký měsíčník

nic platné. Nedokázali jsme ho uhlídat,“ litoval kouč pořádajícího týmu.
Když se schylovalo k samostatným
nájezdům, přišlo nečekané a šokující rozuzlení. Rozhodčí Novák vyloučil Jana Čížka, který byl natlačen na
branku v útočném (!) pásmu, za zdržování hry a soupeř přesilovku okamžitě využil. Novákovo rozhodnutí
tak bylo jakýmsi hřebíčkem do rakve a kladenský rozhodčí tím jen zvýšil vlnu kritiky, která se na sudí snášela po dobu turnaje. Nové Strašecí nezvládlo vyrovnat a skončilo tak
opět pod vrcholem. Nicméně Dobřany si pohár zasloužily. Ve dvou
zápasech ve skupině nedostaly gól
a ve třech zbylých utkáních musely obracet nepříznivý vývoj zápasu.
I když v hráčích a fanoušcích Nového Strašecí bude ještě dlouho
smutek z nešťastného konce, druhé místo na třetím ročníku turnaje,
zvláště při takovémto obsazení, je
obrovským úspěchem. „Hráči si to
zasloužili, je na nich vidět, že opravdu hrají srdcem. Turnaj mi toho ukázal hodně. Vím, že kádr máme silný,
ale pořád musím po hráčích takříkajíc šlapat. Něco v nás je a my na tom
musíme pracovat,“ zhodnotil turnaj
Moravec, kouč domácích, kterému
se na Kocourku líbí. „Smekám před
fanoušky, to co předvedli mě strašně moc potěšilo,“ reagoval Moravec,
když slyšel otázku, zda zaregistroval

Nejlepší brankář - Karel Šnobl

Výsledky ve vyřazovacích bojích
O 7. místo: Letohrad – Přelouč 6:0
Čtvrtfinále č. 1: Ústí – Kladno 2:1 ss.
Čtvrtfinále č. 2: Bratislava – Pardubice 8:1
O 5. místo: Kladno – Pardubice 5:0
Semifinále č. 1: Nové Strašecí – Bratislava 5:3
Semifinále č. 2: Dobřany – Ústí 2:1
O třetí místo: Ústí porazilo Bratislavu na nájezdy
Finále: Nové Strašecí – Dobřany 2:3
Individuální ceny
•

•

•

Pro letošní rok se putovní pohár stěhuje do Dobřan.

Aréna zajímavý zápas. Nové Strašecí bylo velmi blízko vítězství. Po skalpu dvou týmu z extraligy a slovenského Ružinova už ale svojí spanilou
jízdu nedotáhlo do konce, přestože
vedlo o dvě branky. Nejprve Kuna
nabil Průšovi a ten vymetl šibenici,
poté se prosadil pohotový Pechanec.
V zápětí ale přišlo snížení z hole Skály. A ještě v první části hry vyrovnal
Roušal. „Upozorňoval jsem na něj
své hráče, ale bohužel to nebylo

skandování jeho jména kotlem domácích fanoušků.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Konečné pořadí
TJ Snack Dobřany
HBC Nové Strašecí
Elba Peml Ústí nad Labem
ŠHBK Ružinov Bratislava
HCB Alpiq Kladno
HBC Alfa Pardubice
SK OEZ Testa Letohrad
HC Jestřábi Přelouč

Nejlepší brankář: Karel Šnobl
(Nové Strašecí)
Nejlepší obránce: Jan Štulc
(Dobřany)
Nejlepší útočník: Ján Římský
(Bratislava)

Třetí ročník se povedl. Dík patří
Bratislavě, která se zasloužila o to, že
středočeské město mohlo pojmenovat turnaj jako mezinárodní. Turnaj
za účasti špičkových týmů opět posunul organizátory někam dál a v příštích letech se jistě máme na co těšit.
Závěrem je nutné poděkovat městu, bez jehož podpory by turnaj nemohl fungovat. U předávání cen tak
již tradičně nechyběl starosta města Nového Strašecí Ing. Pavel Vaic.
Turnaj O pohár města Nového
Strašecí byl jednou z nejlepších pozvánek na blížící se sezonu v zemi
úřadujících mistrů světa.
František Kuna
(fotografie týmů na obálce)
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XXIII. Buckův triatlon 2010
oblasti Třtice hromadný závod mužů
i žen, Buckův triatlon, pořádaný pod
hlavičkou oddílu lyžování při Sokolu Nové Strašecí. Na start se letos přihlásilo 33 závodníků, z toho

LYŽAŘSKÝ ODDÍL
V sobotu 31. července 2010 proběhl, tak jako každoročně, v chatové

25 mužů a 8 žen. Závodilo se opět
ve třech kategoriích dle libovolného výběru tratí, které mají označení shodné s náročností lyžařských
sjezdovek - černá, červená a modrá.

0:26:51
0:29:47
0:30:57

0:28:19
0:31:17
0:31:11

0:19:16
0:17:32
0:21:34

Finish
time

0:26:33
0:31:14
0:31:08

2.běh

1.běh

1985 0:14:14
1981 0:17:46
1974 0:16:39

3.kolo

Jaroslav
Richard
Petr

2.kolo

10 Jedlička
1 Dvořák
12 Valeš

1.kolo

St.č.

1
2
3

plavání

rok nar.

Pořadí

Jméno

Příjmení

Buckův triatlon - celkové pořadí - černá kategorie(dlouhá)

0:19:44 2:14:57
0:18:30 2:26:06
0:22:18 2:33:47

Filip
Aleš
Václav

1987
1980
1974

0:10:30
0:10:20
0:10:47

0:31:55
0:30:00
0:31:37

0:32:55
0:30:54
0:35:18

Finish
time

běh

2.kolo

1.kolo

plavání

11 Koděra
22 Marek
31 Hejda

rok nar.

St.č.

1
2
3

Jméno

Pořadí

Příjmení

Buckův triatlon - celkové pořadí - červená kategorie(střední)

0:18:28 1:33:48
0:24:22 1:35:36
0:26:06 1:43:48

Letošního ročníku se zúčastnilo
opět několik borců z pražského oddílu E-triatlon a i další kvalitní závodníci, kteří si poprvé vyzkoušeli místní tratě. Všichni příjemně překvapili
svými výkony, především vítěz hlavní (černé) kategorie, jež vytvořil nejlepší čas v historii této akce. Závodu, ostatně jako v minulých letech,
přálo pěkné slunečné počasí a jeho
průběh byl bez komplikací.
Na závěr chceme poděkovat za finanční i materiální podporu našim
sponzorům. Především městu Novému Strašecí, T. Krausovi, L. Horákovi a O. Šlechtovi a vůbec všem,
kteří pomohli jak materiálně, tak
organizačně. Další dík a především
obdiv patří závodníkům a jejich rodinám, které je podporují ve sportovní činnosti.

Borseková
Knorová
Šimáčková

Šárka
Pavla
Sára

1984
1987
1994

0:09:18
0:09:29
0:09:20

ROZPIS UTKÁNÍ PODZIM 2010
07. 08. SO
14. 08. SO
21. 08. SO
22. 08. NE
28. 08. SO
29. 08. NE
01. 09. ST
04. 09. SO
05. 09. NE
11. 09. SO
12. 09. NE
18. 09. SO
19. 09. NE
25. 09. SO
02. 10. SO
03. 10. NE
09. 10. SO
16. 10. SO
17. 10. NE
23. 10. SO
24. 10. NE
30. 10. SO
31. 10. NE
06. 11. SO
13. 11. SO

Krajský přebor „A“
D Úvaly
V Tatran Rakovník
D Zápy

17:00
15:00 / 17:00
17:00

V Český Brod

14:00 / 17:00

D Neratovice Byškovice 17:00
D Čáslav

17:00

V Benátky

7:00 / 10:15

D Kutná Hora
V Libiš

16:30
7:30 / 10:15

D SKRakovník
V Hradišťko

16:00
12:45 / 15:30

D Brandýs - Boleslav

15:30

V Dobrovice

11:00 / 14:30

D Štěchovice
V Č. Lev - Un. Beroun
(Na Ostrově)

14:00
11:30 / 14:00

0:38:35
0:38:27
0:44:17

0:10:26
0:12:02
0:15:06

I. A třída DOROST

Jiří Novák
předseda lyžařského oddílu

Finish
time

běh

kolo

plavání

rok nar.

21
6
9

Jméno

St.č.

1
2
3

Příjmení

Pořadí

Buckův triatlon - celkové pořadí - modrá kategorie(krátká)

0:58:19
0:59:58
1:08:43

I. A třída STARŠÍ ŽÁCI

V Velký Borek

8:00 / 10:15

D Obříství

10:15

V J. Kralupy
Hřiště Kaučuk
V Tatran Rak.

8:15 / 10:15
8:45 / 10:15

D FC Mělník
V Králův Dvůr

10:15
8:30 / 10:15

D Byšice
V Libiš

10:15
8:15 /10:15

D Rudná

10:15

V Unhošť

8:45 / 10:15

D Pšovka Mělník 10:15
V Velvary
8:30 / 10:15

D Tatran Rakovník

10:00

V Libiš

16:00 / 18:00

V Drozdov

8:15 / 10:00

V SK RakovníkB
D Dobříš

9:00 / 10:00
10:00

V Odolen. Voda
D Zvoleněves

8:15 / 10:00
10:00

V Kablo Kročehlavy
D Junior Kralupy

9:00 / 10:00
10:00

V Hostivice
D ČLU Beroun

8:30 / 10:00
10:00

V Králův Dvůr
V SK Slaný

8:30 / 10:00
9:00 / 10:00

14. 11. NE
D Lety
10:15
Doprava A mužstva – auta
odjezdy autobusů tak, aby - „A“ mužstvo bylo na stadionu soupeře 1 hodinu před začátkem utkání
- mužstva mládeže byla na stadionu soupeře alespoň ½ hodiny před začátkem utkání.
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Novostrašecký fotbalový dorost na turnaji ve Francii
Výběr kluků z novostrašeckého
fotbalového dorostu se za doprovodu svého trenéra pana Masáka

a pana Cafourka koncem května zúčastnil 21. mezinárodního fotbalového turnaje „EUROP‘foot under 15“
ve francouzském Vertou - Nantes.
Turnaj pořádá již dvacátým prvním rokem sdružení „EUROP‘foot“
každý rok během víkendu, kdy se

Novostrašecký měsíčník

slaví svátky Letnice. Jedná se o turnaj dorostu z různých regionů Francie a zemí Evropy. V letošní roce se

zúčastnilo 26 týmů z různých regionů Francie, z evropských zemí zde
12 klubů zastupovalo Španělsko, Holandsko, Německo, Chorvatsko, Ukrajinu, Litvu, Českou republiku a Belgii.
Během dvou dnů tak hoši z různých
koutů Evropy mohli poznávat kulturu jiných národů a společně sdílet své sportovní nadšení. Hráči
byli ubytováni v rodinách, které
se o ně po
dobu pobytu postaraly.
Cílem tohoto turnaje
není nasadit
do turnaje
elitní hráče,
ale rozvíjet

přátelského ducha této akce bez
ohledu na úroveň týmů.
Podle slov trenéra Masáka a pana
Cafourka se zahraničního turnaje
novostrašečtí kluci zúčastnili poprvé. Českou republiku reprezentovaly v turnaji dva týmy. Tým Nové
Strašecí, který se umístil na 21. mís-

tě a tým Zichovec, který skončil na
26. místě. Umístění v druhé polovině tabulky nesehrálo žádnou významnou roli. Kluci se vrátili domů
plni dojmů, nadšení, obohaceni o suvenýry a zážitky z jiného kulturního
prostředí, s kontakty na nové kamarády, které ve Francii potkali.
Byli jsme nadšeni, že jsme se turnaje zúčastnili. Byla to ukázková spolupráce spousty lidí, měst a jejich

představitelů, kterým se povedlo
udělat z žákovského turnaje i show
pro dospělé, dodali závěrem páno-

vé Cafourek a Masák.
A my děkujeme za zprostředkování zážitků z této evidentně velmi vydařené akce, přejeme hodně nadšených mladých fotbalistů a hodně míčů v brance, samozřejmě té
soupeřově .
mč
(další foto na obálce)
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Novinky z našeho domova
Domov seniorů Nové Strašecí
Nová fasáda na staré
budově domova seniorů

Počátkem měsíce června byly slavnostně ukončeny práce na nové fasádě domova pro seniory. Práce byly
zakončeny slavnostní kolaudací za
přítomnosti senátora M. Chládka.
Budova z roku 1897 oblékla nový
kabátek a na atice byl znovu zhotoven nápis, ne však v původním znění z téhož roku – Okresní chorobinec, ale Domov seniorů. Až odkvetou a opadají nádherné lípy v zahradě před domovem, bude budova důstojným vstupním objektem města. Fasáda i nové klempířské prvky
(svody okapů) i chodník ze zámkové dlažby před domem, byly financovány převážně z fondu zřizovatele – Krajského úřadu Středočeského kraje a to ve výši 2.552.926 Kč
a částečně z fondu domova ve výši
310.000 Kč. Realizátorem stavby byla
firma Kariola, s. r. o, z Prahy, kterou
ve výběrovém řízení vybral zřizovatel organizace.
Pořízení traktůrku
k sekání trávy

Protože domov vlastní velkou,
rozlehlou zahradu, zakoupili jsme
k vlastní úpravě zahrady malý traktůrek. Tráva velmi rychle dorůstá. Do
této doby nám vždy velmi ochotně
pomohli pracovníci Technických služeb Nového Strašecí, kteří zahradu
sekali, odváželi odpad a vždy byli po
ruce. Velmi jim za vstřícnost děkujeme (zvláště panu řediteli Podhorcovi za stoprocentní zajištění služby)
a také za další případnou spolupráci.
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Diamantová svatba manželů Zábranských

Diamantová svatba
v Domově seniorů
Nové Strašecí
Dne LP 2. července 2010 se odehrála v domově tzv. diamantová svatba (60 let manželství). Manželství
paní Mileny Zábranské a pana Ladislava Zábranského ze Mšece bylo
zpečetěno obnovením manželského slibu za přítomnosti pana faráře Mariusze Walczaka. První manželský slib v roce 1950 měli manželé v kostele ve Mšeci.
Současná svatba byla taková, jaká
má být. Samotný obřad byl naplánován na desátou hodinu dopolední
v klubovně domova. Klubovna byla
pracovnicemi pro aktivizační činnosti doslova přestavěna na prostředí
kapličky. Uprostřed místnosti byla
postavena slavobrána plná květin,
za ní pak oltář a místo pro kněze.
Po stranách byly rozmístěny židle
pro všechny účastníky svatby. Této
nádherné události se zúčastnil velký počet seniorů domova, nejbližší rodina svatebčanů, svědci a také
pan starosta obce Mšecké Žehrovice, pan Jiří Fencl, který manželům
přivezl kytici a svatební dar. Svatební dar dostali manželé i od seniorů
a pracovníků domova. Byl jím úžasný
a především výborný svatební dort
z cukrárny Karolínka v Řevničově. Samotný obřad byl zahájen svatebním
pochodem, který zahrála na klávesy
dobrovolnice domova, slečna Viola
Richterová, studentka novostrašeckého gymnázia. Obřad pokračoval obnovením manželského slibu a podpisem listiny, kterou stvrdil pan farář Mariusz Walczak. Po obřadě se

všichni svatebčané přesunuli do jídelny domova, kde byla přichystána svatební hostina. Ta začala přípitkem aperitivu, kávou, dortíky, chu-

Zřizovatel Domova seniorů Nové
Strašecí – Krajský úřad Středočeského kraje pokračuje výběrovým řízením na dodavatele stavby v realizaci velmi žádané přístavby domova.
Přístavba bude sloužit lidem postiženým Alzheimerovou demencí. O možnost výstavby se zasloužil
pan senátor PhDr. Marcel Chládek
zajištěním financí. Schází už jen slavnostní položení základního kamene,
jehož den ještě není přesně určen.
Tato nedostatková sociální služba zajistí důstojný život lidem trpícím těžkou demencí s neporušenou
schopností pohybu. Součástí domova bude i nabídka denního stacionáře pro lidi, kteří budou potřebovat
zajistit po dobu, kdy je rodina v zaměstnání. Domov bude členem České alzheimerovské společnosti Vážka a celý systém poskytované služby bude směrován k vytvoření vysoce specializovaného pracoviště s cílem získat certifikát kvality.

Náměstek hejtmana Marcel Chládek křtí nově zrekonstruovanou fasádu na domově seniorů.

ťovkami a slavnostním menu – polévkou s játrovými knedlíčky a selským talířem (dva druhy knedlíků,
dva druhy masa a dušené zelí). Výborné menu bylo dílem kuchařek
naší kuchyně. Hostina poté pokračovala hudbou (pod vedením Petra
Štáfka) a tancem.
Popřáli jsme našim manželům ještě hodně společných let.
Rada Krajského úřadu Středočeského kraje schválila finanční
prostředky na stavbu
domova pro osoby trpící Alzheimerovou demencí

Zvýšení počtu lůžek
Domova seniorů
Nové Strašecí
V současné době probíhá úprava
nevyužitých prostor domova k vytvoření 3 nových pokojů. Celkem bude
navýšena kapacita domova o šest
osob, tedy ze 69 na 75. Všechny tyto
rekonstrukční práce jsou financovány z prostředků domova.
Mgr. Miluše Jůnová

Novostrašecký měsíčník
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Rekondiční pobyt diabetiků
Ve dnech 19. 6. - 26. 6. 2010 se
35 diabetiků zúčastnilo rekondičního pobytu v penzionu Tavba v Kamenickém Šenově. Když jsme sledovali před odjezdem předpověď počasí,
jímala nás hrůza. Podle předpovědi měla být zima doprovázena deštěm či přeháňkami. Když jsme v sobotu ráno odjížděli, bylo zataženo
a foukal studený vítr. Po dvouhodinové jízdě a malém bloudění jsme
dorazili na místo pobytu. Tam nás
čekal oběd a po něm jsme se teprve ubytovali. Po malém odpočinku se na nás usmálo sluníčko a my
jsme vyrazili na první vycházku do
blízkého okolí.
V neděli dopoledne jsme jako,
každoročně absolvovali dvojí měření glykémie a krevního tlaku. Odpoledne, kdy se zdálo, že počasí bude
zlobit, jsme se rozdělili podle fyzické zdatnosti na dvě skupiny a vyrazili jsme poznávat krásy Kamenického Šenova.
Další dny měly stejný průběh.
Den začínal rozcvičkou, pak snídaně,
dopolední vycházka, oběd a odpolední odpočinek. Po něm jsme absolvovali odpolední vycházku. Během těchto vycházek jsme navštívili blízkou sklárnu bratří Jílkových,
kde jsme obdivovali zručnost a um
místních sklářů, Muzeum skla v Kamenickém Šenově, Hasičské muzeum v Novém Oldřichově. Obdivovali

Novostrašecký měsíčník

jsme Panskou skálu, první chráněný přírodní útvar na našem území.
Podívali jsme se i do České Kamenice. Počasí se během tohoto týdne umoudřilo a my jsme odjížděli
se sluníčkem.
Všichni jsme absolvovali tento týden ve zdraví, za což vděčíme nemalou měrou MUDr. M. Voborské. Chtěli bychom jí touto cestou poděkovat
za její mimořádnou péči a starostlivost. Domníváme se, že pro nás dělala víc, než byla její povinnost, i na
úkor svého vlastního volného času.
Všichni účastníci hodnotili pobyt
velmi kladně. Domnívají se, že pobyt pomohl zlepšit jejich zdravotní
stav jak po stránce fyzické, tak po
stránce psychické.
Všichni by se rádi zúčastnili příštího rekondičního pobytu, bude-li
se realizovat. Organizace rekondice závisí na mnoha faktorech. Především jde o cenově dostupné ubytování a stravování a tady patří náš
dík městskému úřadu za poskytování grantů, které nám umožňují financovat stále vzrůstajících platby
za pobyt. Přesto věříme, že se nám
podaří příští rok strávit opět týden
v některém hezkém koutu naší země.
Bohuše Veselá

Obec baráčníků Černá Ves Nové Strašecí

Václavská zábava
26. září 2010
od 13.00 hod. na baráčnické rychtě

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
opět prodává slepičky snáškových plemen
Hisex hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný,
kropenatý, černý a modrý.
Stáří slepiček: 17 – 20 týdnů. Garantujeme začátek snášky
maximálně do 4 týdnů od data prodeje.

Cena: 138 – 148 Kč/ks dle stáří.
Prodeje se uskuteční - v sobotu 19. září 2010
Nové Strašecí - u rest. u pošty - v 11.20 hod
Případné bližší informace tel: 728 605 840,
415 740 719, 728 165 166
Prodám byt 2+kk v Novém Strašecí v Zahradní ul., 44 m², po celkové
rekonstrukci. Cena dohodou. Mobil: 604 274 189, e-mail: jblack@email.cz
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Co nás čeká v novém roce ve farnosti
Farnost se v něčem podobá škole a tedy i aktivity farnosti v nějaké
podobě kopírují školní rok.
Aktivity farnosti, které můžete
očekávat po prázdninách od září do
června jsou následující.
I. Organizace farnosti
Na říjen se plánuje zřízení pastorační rady farnosti a obměna ekonomické rady farnosti. Podle církevních předpisů a pravidel je pastorační rada poradní orgán duchovního správce farnosti. Z jedné poloviny volí její členy farníci, z poloviny
je jmenována duchovním správcem.
V září proběhne fáze sběru nominací farníků, kteří si budou přát pracovat v pastorační radě. V říjnu pak
proběhnou volby. Pastorační rada
deleguje jednoho člověk do ekonomické rady farnosti. Zbytek ekonomické rady farnosti pak jmenuje
duchovní správce farnosti.
Pastorační rada zjednodušeně řečeno určuje, co se bude ve farnosti konat (liturgie, poutě, vzdělávání
dospělých i dětí, akce pro širokou

veřejnost, brigády).
Ekonomická rada farnosti kontroluje hospodaření farnosti a podílí se
na rozhodování do jakých akcí investovat limitované prostředky farnosti.
V současné době pracuje ve farnosti čtyřčlenná ekonomická rada,
pastorační rada dosud ustanovena nebyla.
V listopadu přivítáme na první neděli adventní (28. 11.) otce arcibiskupa Dominika Duku. Odslouží pravidelnou nedělní mši svatou v 9.30,
posvětí adventní věnce a pak je plánováno setkání s celou farností na
faře. Podrobnosti k návštěvě budou
uvedeny v listopadovém měsíčníku.
II. Pravidelné akce
II. 1. Liturgické:
Pravidelný pořad bohoslužeb zůstane beze změny. Případné změny projedná ustanovená pastorační rada farnosti.
Pokračovat bude praxe adorace před nejsvětější svátostí oltářní první čtvrtky v měsíci a novény
za duchovní obnovu farnosti první

Mše sv. ve farnosti Nové Strašecí
a okolí
Pravidelné bohoslužby

Mšec

Nové Strašecí

úterý

17.30

středa

17.30

čtvrtek

17.30*

pátek

17.30

sobota

viz níže**

neděle

8.00

9.30

Lány

15.00

Příležitost ke sv. smíření 30 min. před každou mší sv. kromě neděle.
* 1. čtvrtek v měsíci 18,00 hodin
Každý první čtvrtek v měsíci se v kostele v Novém Strašecí koná
od 16.30 adorace před Nejsvětější sv. oltářní za nová kněžská a řeholní povolání. Od 16.30 – 17.30 je adorace tichá.
Od 17.30 adorace se zpěvy. V 18.00 následuje mše sv.
**Nově o první sobotu k Panně Marii v kostele
v Novém Strašecí
s pobožností sv. růžence a mší svatou. Vždy první sobotu
v měsíci od září do května. V období zimního času od 16.30. V období
letního času od 17.30
2. sobota v měsíci: Srbeč 17.00 hod.
3. sobota v měsíci: Řevničov 17.00 hod.
4. sobota v měsíci: Domov seniorů N. Strašecí od 14.00 hod.
Kontakt na kněze: P. Mariusz Walczak
U Školy 124, Nové Strašecí
tel. 313 573 163, mobil 605 911 061
e-mail: straseci.fara@seznam.cz
www.nove-straseci.eu
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soboty v měsíci.
II. 2. Poutě:
V září je plánována svatováclavská pouť do Staré Boleslavi 28. září.
Tradičně v květnu se bude pravděpodobně organizovat pouť na Svatou Horu, případně do Jablonného.
Pastorační rada rozhodne po
svém ustavení o uspořádání velké
zahraniční poutě například do polské Čenstochové na jaře 2011 (duben - červen).
II. 3. Formace:
Pokračovat budou setkání ministrantů první soboty v měsíci a to od
září do června.
Pokračovat budou setkání seniorů poslední středu v měsíci od 9.30
po mši svaté.
Nově budou zavedena setkání
ostatních dospělých na biblické hodině poslední středu v měsíci od 18.00.
V letošním roce bude probíhat příprava na přijetí svátosti biřmování
společně se začátkem katechumenátu pro zájemce z řad farnosti. Příprava se bude konat pravidelně v pátek po mši svaté od 18.15 na faře.
Výuka náboženství
Bude tradičně probíhat na ZŠ
v Novém Strašecí ve dvou skupinách
(mladší a starší děti). Jedna skupina
bude v tomto školním roce i na ZŠ ve
Mšeci. Zájemci z řad rodičů se přihlásí u duchovního správce farnosti. Termíny výuky náboženství budou
upřesněny v průběhu září.
II. 4. Pomoc pro farnost
Stávající zavedené brigády (velké
úklidy před posvícením v září a Velikonocemi ) a příprava na dětský den
budou rozšířeny o pravidelné brigády farníků (zejména mužů) a to
pravidelně čtvrté soboty v měsíci
odpoledne (13:00 - 17:00) s výjimkou ledna, července a srpna. Náplní bude zejména úklid kostela a fary
a podle ročního období údržba farní zahrady, hospodářského zázemí
fary, dílčí opravy kostela (okna), příprava dřeva na zimní sezonu a velké
úklidy filiálních kostelů. (Začneme
asi v Řevničově, následovat budou
podle situace a možnosti další filiální kostely.) Pravidelný program byl
zvolen s ohledem na možnost zorganizovat si čas a počítat s takovou
akcí ve svých programech.
III. Akce pro širokou veřejnost
III. 1. Akce pro děti
Dětské akce:

Pro děti proběhnou tradiční akce.
Setkání s Mikulášem v prosinci,
dětský den v červnu a rozloučení
s prázdninami.
III. 2. Koncerty
Budeme pokračovat v tradici koncertů duchovní a vážné hudby v našem kostele. Připravujeme cyklus
3 - 4 koncertů kvalitní duchovní hudby adekvátní liturgické době. Začneme mariánským koncertem 8. prosince stejně jako v loňském roce.
Podrobný harmonogram koncertů bude uveřejněn v říjnovém měsíčníku a plakáty na tyto koncerty
budou uveřejňovány vždy v patřičném čísle měsíčníku a na obvyklých
plakátovacích plochách.
Vstupné na koncerty bude obdobné jako v loňském roce a na prvním
koncertu 8. prosince se budou prodávat i abonentní vstupenky na celý
cyklus. Majitelé abonentních lístků
budou slosováni a jeden z nich dostane na posledním koncertu drobný dárek. Celkový výnos koncertů
bude zveřejněn a určen na nutné
opravy kostela.
III. 3. Noc kostelů
V letošním roce se naše farnost
podílela na celostátní akci Noc kostelů. Celkové vyhodnocení můžete
nalézt na webových stránkách celé
akce (www.nockostelu.cz).
Náš kostel Narození Panny Marie
navštívilo 120 lidí. Vyslechli krátký
koncert Chipo Hynkové a Heleny
Havlíkové, promluvu duchovního
správce farnosti a kvalifikovaný výklad historie kostela z úst Ing. Volfové. Závěrečnou hodinu celého setkání vyplnila individuální prohlídka
všech prostor kostela podbarvená
hrou na varhany.
Fotografie můžete nalézt na farních webových stránkách (http://
www.nove-straseci.eu/fotogalerie.
html?galleryId=31).
Akce byla velmi úspěšná a povedená. I proto se naše farnost znovu této
akce zúčastní v květnu příštího roku.
Aktuality ze života farnosti budou
zveřejňovány vždy v Novostrašeckém
měsíčníku, na nástěnce před kostelem a v předsíni kostela a na farních
webových stránkách.

P. Mgr. Mariusz Walczak - novostrašecký farář,
Dr. Pavel Kotyk - člen ekonomické rady
farnosti

Novostrašecký měsíčník

SPOLKY A CÍRKVE/ PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ

Novinky z Bubákova - Síťování
Dnes bychom vás rádi informovali o našem sdružení a jím zastřešované komunitní síti z technického hlediska jedné z nejdůležitějších
otázek - síťování. Velká většina technických problémů, které se u našich
členů vyskytují, souvisí s inherentními vlastnosti použité technologie – převažující standard 802.11b/g
a i 802.11a. Tyto technologie fungují na bázi vysokofrekvenčních spojů,
které jsou jednak citlivé na překážky a jednak velmi náchylné k rušení. Vnější prostředí je přitom stále
více a více zarušené, množí se další
a další zdroje vysílání ve volném pásmu – komerční poskytovatelé připojení, domácí wifi, bezdrátové kamery, zvonky apod. Kromě toho přibývá i vlastních vysílačů sdružení. Ne
vždy jsou členové připojeni na nejbližší, nový přístupový bod, a tedy
si jaksi vysílají navzájem přes hlavy.
Zde si dovolíme malou odbočku
zpět ke komunikaci – především pokud máte nějaké problémy, ale i pokud ne, prohlédněte si mapu přístupových bodů a zjistěte si, zda některý z přístupových bodů není blíže vaší lokalitě. Pokud tomu tak je,
kontaktujte správce oblasti (e-mail
a telefon naleznete na www.bubakov.net v sekci Kontakty) a promluvte si o případné možnosti přepojení.
V některých případech je ideální sdružování geograficky si blízkých členů do skupin, jakýchsi hnízd,
a jejich propojování prostřednictvím vůči rušení odolných technologií, optimálně metalických kabelů
či optických vláken. Takovýto shluk
členů lze připojit na páteřní přístupový bod nebo přímo na optickou
páteřní síť sdružení. Tím takto všichni dotčení získají obrovské zlepšení
stability a výrazné navýšení rychlosti. Zároveň toto opatření sníží celkovou míru rušení a uvolní pásmo pro
ostatní, „nesesíťované“. To je také
důvod, proč je síťování podporováno bezplatným zapůjčením potřebných zařízení či zakoupením materiálu na účet Bubákova (bližší informace lze získat u příslušného správce oblasti).
Kdo může, ať pomůže aneb Vzájemná pomoc & Iniciativa & Komunikace.
Nic nefunguje samo o sobě a to
platí i pro provozování elektronické sítě Občanského sdružení bubakov.net. To, že si může téměř 2500
členů užívat přístupu k internetu,
je zásluhou, bohužel o několik řádů
menší skupinky, aktivních. Třeba i vy
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můžete něčím pomoci, vždyť někdy
jsou jen potřeba:
• drobné zednické práce
• drobné úpravy a údržby v Bubáčku
• zaúčtovat
• někam dojet a něco přivést
• občas něco přidržet
• zbudovat přístupový bod na vaší
střeše
• informace o tom, zda se někde nepřipravuje nová kanalizace, nové elektrické vedení (pro
možnost připojit se s pokládkou
např. optických kabelů)
• dobré rady, kterých není nikdy
dost.
Když Bubákov vznikal, znali se
všichni jeho členové osobně. Teď už
tomu tak není, takže pokud máte co
nabídnout, zkuste napsat.

•

•

•

Kontaktní údaje:
webové stránky sdružení - www.
bubakov.net
forum sdružení s možností reagovat a ptát se - http://forum.
bubakov.net
e-mail pro nápady či nabídky –
napady@bubakov.net

Nechce-li se vám psát, můžete se
osobně zúčastnit např. schůze členů či jednání rady. Ono nám to pomůže už jen tím, že se v tom nebudeme cítit sami.
Nezkrácená verze textu je dostupná na stránkách www.bubakov.net.
Pavel Novák
(O autorovi: Pavel Novák byl u zrodu komunitní sítě a posléze i zrodu Občanského sdružení bubakov.net, v jehož
čele stál až do roku 2006. Byl to právě
on, který do Bubákova přinesl technický i myšlenkový základ pro budování komunitních sítí na základě dobrovolnické
práce, čímž napomohl k rozšíření vysokorychlostního internetu v Novém Strašecí
a jeho bezprostředním okolí.)

Krásné narozeniny ZUŠko!
ZUŠ v Novém Strašecí slaví v tomto roce 60. výročí svého založení.
Letošní červnový Strašecký dvorek se nesl v duchu těchto kulatých
narozenin.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem učitelům, pomocníkům
a účinkujícím za krásné zážitky. Ať to
byla výstava prací výtvarného oboru,
taneční a hudební vystoupení žáků,
narozeninový koncert v NKC či jazz
rockový večer Na Růžku.
Vedení školy si navíc dalo práci
a vydalo krásný výroční almanach.
Vše, co jsem měla možnost shlédnout na mě příjemně zapůsobilo.
Utvrdila jsem se v názoru, že práce
všech učitelů je velmi tvůrčí, obětavá a nesmírně důležitá pro duševní rozvoj našich dětí, kterých v současnosti ZUŠ navštěvuje téměř pět
set. Počet diváků se ale zdaleka k takovému číslu nepřiblížil. Třeba narozeninový koncert byl na takové

úrovni, že by si jistě zasloužil větší
účast veřejnosti i samotných rodičů vystupujících žáků. Vždyť potlesk
diváků je to nejmilejší ocenění obětavé práce všech účinkujících a motivace do další práce.
A proto závěrem povzbuzení
a gratulace.

„Milá ZUŠko!
Přeji Ti k narozeninám
hodně sil do další tvůrčí
práce, obětavé spolupracovníky, pilné žáky, náklonnost
MěÚ, vděčné rodiče a zájem
veřejnosti. Tvá práce není
marná! Vše nej do dalších
let!“
Jiřina Mazancová

Buková 1112, 271 01 Nové Strašecí

nově nabízí

TRUHLÁŘSTVÍ
zakázková výroba
schodiště, zábradlí,
nábytek z masivu, dveře, okna,
zahradní pergoly, altány,
garážová stání, přístřešky
více na www.stavbypolivka.cz
tel. 777 633 139
23

OKÉNKO DO HISTORIE

Venkovský učitel, hasičský pracovník a novostrašecký starosta
Karel Ferdinand Topinka
Na domě číslo popisné 437 v Novém Strašecí, který se nachází na
horním rohu ulice Boženy Němcové, je směrem k hlavní silnici umístěna černá pamětní deska s nápisem:

Žil v tomto domku
Karel F. Topinka,
řídící učitel a starosta
města Nové Strašecí
1933–39.
*19. 9. 1868 v Křeči,
umučen gestapem 12. 2.
1945.
Byl vynikající buduvatel[!]
družstevnictví, hasičství
a musejnictví.
V rakovnickém okresním archivu máme uložený Topinkův osobní
fond, čítající jedenáct kartonů. Protože jsem se s Topinkovou osobností mnohokrát v novostrašecké novodobé historii setkal a také často procházel krabice s jeho neurovnanými
dokumenty, začetl jsem se do nich
o letních prázdninách pozorněji. Materiál jsem uspořádal, sepsal
a sestavil příslušný inventář. Přemáhal mě přitom pocit, že této osobnosti splácím jistý dluh, neboť Topinka
žil svůj život pro druhé, měl sociální cítění a nemalé úsilí věnoval potřebným spoluobčanům. Za angažování v hasičském hnutí nakonec
položil život. Jeho činnost si proto
zaslouží být připomínána.
Jak zmíněno v úvodním citátu, Topinka pocházel z obce Křeč. Najdeme ji v oblasti mezi Táborem, Pelhřimovem a Soběslaví, kde budoucí kantor vyrůstal a sbíral své první
životní zkušenosti. Jeho rodina žila
ve skromných poměrech, matka byla
dcerou učitele a otec, válečný invalida, provozoval trafiku. Prostý původ a poznání života na vesnici Topinku celoživotně ovlivnily. Budoucnost viděl ve vzdělávání obyvatel,
v kultivaci venkova a vůbec ve zlepšování sociálních poměrů. Jistě i proto si po absolvování obecné školy
v Černovicích a měšťanky v Soběslavi zvolil za své budoucí povolání
učitelství a nechal se zapsat do studia na učitelském ústavu v posledně uvedeném městě. Navštěvoval
jej od roku 1883 a posléze získal tzv.
vysvědčení dospělosti (1887) a po
základní praxi vysvědčení učitelské
způsobilosti pro obecné školy (1889).
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Karel F. Topinka

Později si doplnil další obory s možností vyučovat je na školách měšťanských (tělocvik, anatomie, hry mládeže). To ještě netušil, že celý jeho
život bude spojený s Rakovnickem
a že zakotví v Novém Strašecí.
Učitelská kariéra Karla F. Topinky
nebyla nijak výjimečná, neodlišovala se od ostatních kolegů. Povolán
byl nejprve jako podučitel na obecnou školu do Hřebečníků (1887–
1891) a posléze působil v Bratronicích (1892–1896). Nakonec se vrací k Rakovníku, vyučuje na obecné
škole v Kněževsi (1896–1911), kde
se stává roku 1900 definitivním učitelem, a jeho učitelská dráha vrcholí působením na místě řídícího učitele v Chrášťanech (1911–1927),
odkud odchází do penze a stěhuje
se do našeho města. Všechna uvedená působiště jsou velmi podstatná, neboť v nich rozvíjel své mnohé
aktivity, které překračovaly rámec

učitelského povolání. Na mysli máme
především tři oblasti – hasičství, péči
o nezaopatřené děti a podporu venkovského družstevního spořitelnictví.
Své sociální cítění doložil Topinka mimo jiné starostí o chudé a sirotky. Jako venkovský učitel vystupoval v roli poručníků a mnohým
svým svěřencům zajistil přístup
ke vzdělání nebo vyučení. Dokládá
to mimo jiné příslušný materiál uložený v osobním fondu, kde najdeme
různá soudní rozhodnutí a žádosti,
Topinka poskytoval dětem právní
ochranu, zajišťoval nutné finance
a dával jim rozhodující impulzy
do dalšího života. O významu těchto
aktivit svědčí korespondence s množstvím děkovných a srdečných listů
od jeho bývalých žáků.
Hasičství se stalo Topinkovým celoživotním zájmem a můžeme říci,
že i osudem. Svou dráhu započal
jako řadový člen sboru v Bratronicích a velmi brzy hasičství propagoval jako prospěšnou aktivitu zaměřenou také na osvětu, spolupráci
a vzájemnou podporu. V Bratronicích posléze sbor řídil, a to jako jednatel a později předseda spolku, navíc inicioval vznik hasičského sboru v sousední Bělči. Záhy se účastnil ve výboru kladenské župní jednoty podkožovské Žďár, organizoval
hasičské sjezdy a často vystupoval
v roli řečníka. V tomto ohledu proslovil řadu přednášek. Po příchodu
na Rakovnicko se vypracoval na starostu župní jednoty poddžbánské
a v penzi se angažoval v župní

jednotě novostrašecké. V Kněževsi
a Chrášťanech se taktéž stal předsedou hasičského spolku. Topinka
tak pracoval zejména jako funkcionář a řečník, ač začínal jako řadový
hasič. Pronikl do České zemské hasičské jednoty, kde vykonával funkci
zemského hasičského dozorce, byl
členem výboru pro Čechy a členem
technické komise. V roli dozorce působil 31 let a měl na starosti až čtrnáct okresů.
S hasičstvím spojil další obor své
činnosti, a to organizaci družstevních venkovských záložen, tak zvaných kampeliček, v nichž spatřoval jeden z prostředků k povznesení venkova. Drobná spořivost měla
svůj význam a patřila k moderním
způsobům jak zajistit hmotnou existenci. Topinka sám založil a řadu
let vedl jako pokladník kampeličku
v Kněževsi a Chrášťanech, byl zvolen okresním důvěrníkem kampeliček pro okresy Rakovník, Kladno
a Nové Strašecí. Dlouho působil
v předsednictvu Ústřední jednoty
hospodářských družstev a pracoval jako referent revizních nálezů ze
své oblasti. Dokonce publikoval samostatnou práci Závady v kampeličkách (1915). V úvěrním živnostenském družstevnictví se angažoval také po svém odchodu do Nového Strašecí a tyto myšlenky rozvinul i v hasičské oblasti – v penzi
vykonával činnost předsedy Hasičské záložny v Praze a účastnil se ve
výboru Hasičské vzájemné pojišťovny. Obě organizace pomáhal založit.

Učitel mezi svými žáky
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Ač Topinkova práce byla soustředěna na školství, hasičství a kampeličky, jeho nadšení pro osvětu se odrazilo i v širší vzdělávací a spolkové činnosti, především
v tělocvičných jednotách Sokola
v Kněževsi, Chrášťanech a Novém
Strašecí. V našem městě se navíc zapojil do práce místního muzea, založil jeho zemědělské oddělení, vykonával funkci pokladníka a později
předsedy muzejního spolku. Další spolek, kde našel
své uplatnění,
byla baráčnická obec Černá Ves. Zde
psal kroniku
a stal se rychtářem. Samozřejmě se zapojil i do práce okresního
osvětového
sboru. V penzi se zajímal
o místní učňovské školství a vykonával funkci předsedy školního výboru učňovské školy v Novém Strašecí.
Do novostrašecké historie se však
Topinka zapsal především jako starosta města. V komunální politice se
ocitl trochu netradičně, a to 1. prosince 1933, kdy začal úřadovat jako
tak zvaný vládní komisař. Na podzim
uvedeného roku totiž vrcholí spory
v novostrašeckém obecním zastupitelstvu, které se odrazily v nezájmu
části zastupitelů a některých politických stran na zasedání docházet.
Tím se stalo zastupitelstvo nefunkční
a Okresní úřad ve Slaném musel situaci řešit. V říjnu vydal Zemský úřad
v Praze výnos o rozpuštění uvedeného orgánu města, neboť počet
jeho členů poklesl pod dvě třetiny. Okresní úřad přeposlal toto rozhodnutí 29. listopadu městskému
úřadu a zároveň ze zákona dosadil
do čela města vládního komisaře,
který měl spravovat obecní záležitosti do nových voleb. Proč se stal
komisařem právě Topinka, který se
dosud v místní samosprávě neangažoval, nevíme. Město vedl jako
nařízený úředník do 6. února 1935.
Předtím, v prosinci 1934, proběhly obecní volby. S přehledem je vyhráli národní socialisté (7 mandátů),
následovaní živnostenskou stranou
(6 mandátů), národním sjednocením a komunisty (po 4 mandátech).
Topinka kandidoval za agrární stranu, jež obdržela do obecního zastupitelstva jen mandáty tři. Přesto byl
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řádně zvolen starostou – nejspíše se
tedy jako vládní komisař osvědčil.
Do čela obce nastoupil Topinka
v nelehké situaci, kdy kulminovala
hospodářská krize a s ní vysoká nezaměstnanost. Město se tehdy zapojilo do programu jejího snižování, především organizováním tak
zvaných nouzových prací. Najímalo nezaměstnané dělníky na prospěšné práce, jako byly úpravy sil-

Topinka byl vášnivý kuřák dýmek

nic a terénu v okolí města, opravy
obecních budov či stavba kanalizace, a čerpalo tím státní půjčku určenou na mzdy. Tento systém nabíhal ještě před Topinkovým úřadováním, nový vládní komisař a posléze starosta jej převzal a úspěšně
rozvíjel. Problémem bylo i zaměstnávání u místních živnostníků, navíc továrna pod Fortnou nepracovala pravidelně, a tak největším zaměstnavatelem v oblasti se stal důl
Anna v Rynholci. Topinka musel ještě řešit problémy s nedostatečnými
dodávkami vody. Město zavedlo regulované čerpání z místních studní a plánovalo výstavbu vodovodu.
Obecní kronika je Topinkovi jako
starostovi města nakloněna, chválí jeho svědomitost v záležitostech
správních i hospodářských. Zmiňuje
se také o návštěvě agrárního premiéra Jana Malypetra v Novém Strašecí roku 1936, jehož Topinka, zastupitel za stejnou stranu, srdečně uvítal
a přednesl mu žádost města o znovuzřízení novostrašeckého okresu.
Ten tehdy ještě nevznikl (stalo se
tak až v roce 1949), avšak v lednu
1937 byla v Novém Strašecí slavnostně otevřena pobočka okresního úřadu, tak zvaná expozitura. Občané tak mohli většinu záležitostí
vyřizovat doma a nemuseli jezdit
se vším do Slaného. Úlevu to přineslo i okolním obcím. Za Topinkova úřadování také vrcholilo postupné vydávání Vackových dějin města a zastupitelstvo jmenovalo roku

1935 autora čestným občanem. Topinka společně se svým prvním náměstkem Eduardem Rosývačem byli
osobně gratulaci Františku Vackovi
předat. Ani v době starostování se
nepřestal Topinka angažovat v kulturní práci. Například roku 1936 byl
opětně zvolen předsedou okresního osvětového sboru, který do jisté míry koordinoval spolupráci zdejších spolků.
Topinkovo starostování ukončily obecné události let 1938 a 1939.
Starosta se údajně nehodlal za této
situace v místní politice realizovat,
a tak 2. června 1939 rezignoval na svůj
úřad i na post člena obecního zastupitelstva. Jako důvod uvedl vysoký
věk a zdravotní potíže. Ve své práci
se posléze soustředil na vedení Hasičské záložny v Praze (jejím předsedou byl od roku 1928), což za okupace byla činnost neméně nebezpečná. V prosinci roku 1944 byl jako významný hasičský funkcionář zatčen,
nejspíše vyslýchán a nakonec převezen do Terezína. Okolnosti Topinkova zatčení i samotný konec jeho
života nebyly dosud zkoumány, dochovalo se aspoň svědectví jednoho spoluvězně, podle něhož Topinka v Terezíně „velmi trpěl nedostatkem šatstva a prádla a při jeho těžké nemoci musil spáti na betonové podlaze na kusu papíru“. Otřesné hygienické poměry s nakažlivými nemocemi v terezínském táboře
na konci války jsou všeobecně známé. Lze předpokládat, že také Topinka prodělal infekční onemocnění, kterému 12. února 1945 podlehl. Osvobození se tedy nedožil, navíc ani nevíme, kde v Terezíně spočinuly jeho ostatky.
Zajímavý je Topinkův posmrtný
život, neboť tato osobnost se příliš
nehodila nově nastupujícímu režimu. Novostrašecké muzeum chtělo svého bývalého předsedu po válce zviditelnit, poukazovalo na jeho
hrdinské úmrtí a na poctivou práci,
kterou vykonával pro blaho všech
spoluobčanů. Dokonce se pokusilo
získat životopisný vzpomínkový materiál od osob, které mu byly blízké
a dobře jej znaly, a ještě za jeho života, v roce 1943, sestavil jednatel
muzea Václav Fiala Topinkův životopis. Bezprostředně po válce tak
byla Topinkova osobnost oslavována.
V říjnu 1945 udělil Topinkovi in memoriam prezident Edvard Beneš Československý válečný kříž za zásluhy
v boji za osvobození republiky. Zemská hasičská jednota mu u příležitosti prvního výročí osvobození vzdala
zvláštní hold jako svému mučedníku.

Na budově Hasičské záložny v Praze
byla odhalena mramorová pamětní deska s jeho jménem. Tu však na
svém místě již nenajdeme.
V Novém Strašecí nazvali po bývalém starostovi ulici, kde stojí dům
číslo popisné 437, v němž Topinka žil,
a v roce 1947 se plánoval drobný pomník. Postupem doby však přestalo
jít o jednoduchou záležitost, neboť
prvorepublikový starosta a venkovský intelektuál už nebyl v kurzu. Muzeum se ve spolupráci s Topinkovou
rodinou, především s dcerou Karlou Chmelařovou, která žila v Brně,
pokoušelo zajistit výrobu a financování pamětní desky a vyjednávalo
s městským i okresním národním
výborem o jejím odhalení. Věc se
však zdržovala, k samotné instalaci nemáme dosud přímé zprávy.
Mělo se tak stát v roce 1953, ale
z celé záležitosti sešlo. Z korespondence mezi muzeem a Chmelařovou vyplývá, že zdejší úřady neměly na uctění Topinkovy památky zájem a odmítaly vydat příslušná povolení. Záměr se nakonec podařilo
realizovat až v roce 1959. Z července toho roku se dochovala zpráva,
že kamenosochařský závod Eduarda Kordíka v Novém Strašecí posílá
muzeu účet na doplatek za zhotovení Topinkovy pamětní desky, která
stála celkem 650 korun. Plně ji hradila pozůstalá rodina. Muzeum slíbilo obstarat povolení a instalace
s odhalením snad tehdy konečně
proběhly. Prameny o této události totiž mlčí, a vytváří dojem, že šlo
o soukromou záležitost, byť se souhlasem národního výboru. O nezájmu oficiálních míst připomenout
Topinkovu památku svědčí skutečnost, že už v roce 1963 přejmenovalo město jeho ulici po Boženě Němcové. Kdyby se zde dodnes nenacházela Topinkova pamětní deska, bývalý novostrašecký starosta by zcela upadl v zapomnění.
Je zřejmé, že Topinkova osobnost
by si zasloužila detailnější zpracování. V jeho fondu se nachází velmi bohatá korespondence s jednotlivými
osobami, spolky, institucemi, včetně hasičských sborů a žup. Spousta materiálu se týká Topinkových
působišť, v řadě dalších archivních
fondů najdeme stopy po jeho široké činnosti. Topinkovo zatčení, smrt
a vztah místních spoluobčanů k udržování památky bývalého starosty patří k neméně zajímavým tématům,
jež vypovídají o své době.
Jan Černý
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Zpráva o výletu Akademie volného času
Jako každým rokem pořádá Akademie volného času na závěr svého školního roku autobusový poznávací výlet. Také letos, 19. června, jsme se rozjeli za poznáváním
historie, architektury a vůbec našich kulturních památek.
Po sérii úporných veder a posléze dešťů byla naše vybraná sobota
příslibem hezkého počasí, jakoby
určeného pro výlety. Pro 36 účastníků jsme měli přistavený pohodlný autobus se sympatickým řidičem,
a tak jsme vyrazili vpřed za poznáním.
V průběhu cesty nás paní Hrubešová
informovala o zajímavostech a historii navštívených objektů. První naší
zastávkou byl zámek Kynžvart. Už
krajinná oblast této části Karlovarska je velice bohatá na lesy a hlavně zdravé a čisté ovzduší (bez kouřového a popílkového spadu), takže patří mezi nejzdravější. Počátky
historie zámku Kynžvart sahá do
druhé poloviny 16. století. V roce
1630 nechal zámek vystavět hrabě
Filip Emerich z Metternicha a rodu

provedla nejzajímavější částí města. Ukázala nám významné a památné lázeňské budovy a hotely, kostel
s velmi zajímavým půdorysem a architektonickým vzhledem. Ochutnali jsme léčivé prameny. Hlavními lá-

se příjemně ochladili, zapálili svíčky
a parkem prošli zpět až k autobusu.
Stihli jsme si také nakoupit tradiční
a hlavně čerstvé lázeňské oplatky.
Oběd jsme měli rezervovaný v hospodě „U Březího vlka“, personál sice

zeňskými hosty jsou především němečtí důchodci a tak hlavním dorozumívacím jazykem je němčina. Slun-

tetováním připomínal spíše piráty,
ale přijetí bylo vstřícné a ceny jídla „lidové“. Naší další zastávkou byl
klášter premonstrátů v Teplé. Klášter byl založen již v roce 1193 mnichem Hroznatou. Během mnoha staletí prožil tepelský klášter doby rozkvětu i úpadku. Nejcennější památkou je zdejší knihovna, která má sto
tisíc svazků a kostel s bohatou uměleckou výzdobou a další. Nejcennějším rukopisem je „Pokání“ z roku
814. Největší škody byly klášteru
způsobené ve 2. světové válce, kdy
některé části kláštera sloužily nacistům. Po válce byl premonstrátskému řádu majetek zkonfiskován, do
kláštera byla umístěna čsl. armáda
a ta zde sídlila až do roku 1978. Sice
již v roce 1958 byla knihovna a kostel prohlášeny za kulturní památku. Ale ostatní objekty svým současným neutěšeným stavem odpovídají přístupu armády ke kulturnímu dědictví. Nyní je klášter vrácen

Klášter v Teplé

Mariánské Lázně

zámek patřil až do roku 1945. Nejslavnějším majitelem zámku byl rakouský ministerský předseda a kancléř Klement Václav Lothar Metternich – Winneburg. Zámek nechal
přestavět v reprezentační a pohodlné sídlo tak, aby odpovídal jeho
diplomatickým potřebám a společenskému postavení. Posledními
majiteli byl Paul Metternich a jeho
žena Tatiana. Na zámku je soustředěno velké množství uměleckých
předmětů, sbírky mincí, medailí,
porcelánu, zbraní, kabinet kuriozit
a unikátní rukopisy a knihy. To vše
jsme shlédli v okruhu 25 místností. K zámku patří rozsáhlý zámecký
park s řadou přírodních zajímavostí.
Druhou zastávkou byly Mariánské Lázně. Zde nás čekala průvodkyně z informačního centra, která nás
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ce ozařovalo pěkně opravené domy
a hotely, fontána osvěžovala teplý
vzduch. Koně zapřažené do kočárů,
čekali netrpělivě na turisty, chtivé
projížďky městem. V kostele jsme

premonstrátům, žije jich zde 20.
Bude ještě mnoho a mnoho let trvat, než se obnoví všechny kulturní hodnoty kláštera, najde se využití a hlavně finanční prostředky.
V klášterní kavárně jsme využili nabízené občerstvení a pak se vydali
na poslední výletní zastávku a tou
bylo městečko Rabštejn nad Střelou (nejmenší město v ČR, nejstarší zmínka z r. 1269). Bylo sice pozdní odpoledne, ale když slunce svítí,
louky jsou plné kvítí, nálada pohodová – nikdo z nás nepospíchal domů.
Zámek v Rabštejně je sice stále uzavřený, ale za prohlídku stojí zbytky
původních hradeb, roubené domy,
majiteli pěkně a stylově opravené.
Lomy na břidlici poskytovaly práci
zdejším lidem a tato břidlice také pokrývá střechu Svatovítské katedrály a Karlštejna. Zdejší městečko rád
navštěvoval také Karel IV. Z Rabštejna na Žihli vede nejstarší kamenný
most. Pokojný večer voněl grilovaným masem a bylinami.
Zmoženi dojmy za celý den jsme
nastoupili cestu zpátky. Mírně nás
zneklidnila zpráva řidiče v Jesenici,
že autobus má technickou závadu
(teče olej) a bude velké štěstí, pokud dojedeme domů. Před každým
kopcem jsme se „modlili“, aby ho
motor dokázal vyjet. Krokem se to
nakonec zvládlo. Pan Laube byl řidič klidný a pohodový, takže i tato
situace nebyla vypjatá, za což jsme
byli vděční. Šťastně jsme dojeli,
a byli rádi, že nás složitá technická
událost nepotkala kdesi v lesech.
Domů jsme si přivezli řadu dojmů –
a hlavně vědomí, že v České republice je tolik kulturního bohatství, že
jeden život nestačí na všechno poznání. Výlet se zdařil, všichni jsme
byli spokojeni a těšíme se na další.
Paní Hrubešové patří dík za bezvadnou organizaci.
Dagmar Kýhosová

Zámek Kynžvart (foto Ondřej Žváček)
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Dětský klub Malých Stromů
Péče o děti mimo rodinu.
Jde to i jinak, než si myslíme.
Ptáte se proč zrovna klub Malých
Stromů? Na každé dítě lze nahlížet
jako na takový malý strom, který nejprve z malého, leckdy velmi nepatrného semínka vzroste do velkých výšek a jeho kořeny i koruna jsou tak
otevřeny světu, že se ani nechce věřit. Ale ano, je to možné, a to u každé
lidské bytosti, která je vždy nejprve
dítětem, a má-li potřebné podmínky k zapuštění pevných kořenů v raném dětství, může pak otevřít svou
korunu v dospělosti a stáří.
A právě otázky „Co jsou ony potřebné podmínky a zda je dnešní klasický školský systém schopen tyto podmínky zprostředkovat,“ nás dovedly k rozhodnutí vytvořit prostor dětského klubu pro (nejen) naše děti.

Rozhodly jsme se a našly vůli konat. Od října letošního roku bychom
chtěly utvořit skupinku 6 – 8 dětí
a pravidelně se scházet vždy v út,
st a čt od 9 hod do 14 hod. Vytvořily bychom rády podmínky k tomu,
aby děti mohly být dětmi. Posilovat
se v tom, co je pro ně významné
a důležité do dalších let jejich života – a to v sociálním kontaktu, spolupráci a jednání mezi sebou. K tomuto účelu nám poslouží prostory
ve vilce u vlakového nádraží v Novém Strašecí, herna cca 20m², kuchyňka, chodbička, příslušenství,
v okolí zahrada s téměř hřištěm, rybník, pole, louky, nedaleko za ohradou ovce, na Rudě krávy a koně, asi
600 m les, les a ještě les.
Naší inspirací je waldorfská pedagogika a náhled na potřeby zdravého a přirozeného vývoje v období prvních sedmi let věku dítěte.

Základním rysem waldorfské pedagogiky je snaha o rozvoj člověka
v jeho celistvosti, o utváření vztahu ke světu pomocí sil myšlení, cítění a vůle. Klade značný důraz na
pěstování humanity, tolerance a respektu vůči druhým. V tomto duchu
budeme připravovat nejen prostory
klubu, vybavení i náplň dnů, ale i se
pravidelně scházet s rodiči a dávat
jim tak možnost být součástí onoho krásného a živého procesu péče
o děti i mimo rodinu. Naším přáním, by bylo utvoření společenství
lidí podobně naladěných, smýšlejících, kteří se nebudou bát prosazovat přirozenost našeho bytí a tím
dávat zdravý obraz a zdravé podněty našim dětem i při mnoha mimo
klubových aktivitách (svátky a oslavy během roku, divadla secvičená
dětmi, ukázky prací apod).
Snad se nám podařilo nastínit, co,

jak, kde a proč a dodáváme, že přípravy jsou stále v procesu, k detailům se prokousáváme. V tuto chvíli
zatím není ještě určeno následující:
programový obsah dnů, příspěvek
na provoz a zajištění péče, na materiál pro tvoření, na potraviny k vaření obědů a přípravě svačin a jistě
se během příprav ještě něco vynoří,
co bude třeba dále rozvíjet a řešit.
Za nás je to v tuto chvíli vše a budeme se upřímně těšit na všechny,
kteří by s námi chtěli kráčet po stejné cestě, (být i třeba aktivně zapojeni do chodu klubu), na Vaše otázky (tel. 777 686 478 H. Janoušová
nebo 724 226 354 J. Vyskočilová)
a na setkání s Vámi a Vašimi dětmi.
Helena Janoušová (dcera Rút 4 roky,
syn Prokop 1,5 roku)
a Jana Vyskočilová (syn Vojtěch 4 roky,
syn Matouš 9 měsíců)

Rynholec se zanedlouho dočká revoluční novinky v umělých
fotbalových trávnících
Po zimních a posléze jarních peripetiích s počasím se první etapa
stavby víceúčelového sportovního
areálu v Rynholci, která byla zahájena ve druhé polovině října loňského roku, blíží do konce. Nejen sníh
a časté deště prodloužily z původního 30. dubna o tři měsíce termín
dokončení fotbalového hřiště s umělým trávníkem třetí generace a umělým osvětlením, přilehlé inline dráhy
i dráhy pro požární sport. Odkrýváním zeminy a postupem dalších prací se totiž ukázalo jako nezbytné například přeložit sloup nízkého napětí, přeložit kanalizační vedení či vybudovat opěrné zídky. Náklady první etapy se pohybují kolem 24 mil.
korun. Investorem je obec Rynholec,
díky vstřícnosti zastupitelstva Středočeského kraje se podařilo získat
dotaci v rámci příslušného programu 9,5 mil. korun.
Rekonstrukce fotbalového hřiště odpovídá svými parametry standardům doporučovaným Českomoravským fotbalovým svazem pro
umělé trávníky nové třetí generace. Celková plocha hřiště je 69 x 113
m, včetně výběhových zón, o ploše 7797 m². Navíc Rynholec bude
prvním místem v České republice,
kde firma provádějící stavbu položí letošní revoluční novinku v umělých fotbalových trávnících. Jedná
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se o typ trávníku s názvem TriMensions, který je složen ze tří různých
druhů vláken – V‑Shape, Slide Pro
a TriMensions. Jeho největší předností je možnost dostat se nohou
při nákopu pod míč, a tak se optimálně přiblížit kopací technice používané na přírodních travnatých
hřištích. Zásyp trávníku je proveden technickým pískem a technickou pryží. Umělý trávník a osvětlení umožní celoroční využívání hřiště, a to pro tréninky, zápasy i turnaje domácího týmu, ale i mužstev
z dalších fotbalových klubů.
Investor společně s provozovatelem TJ Baník Rynholec nyní usilovně
shání další finanční prostředky tak,
aby ještě v letošním roce mohl pokračovat v budování sportovního
areálu stavbou nového zázemí, které je nezbytné pro podzimní a zimní provoz hřiště, ale sloužit bude
i veřejnosti. Budova zázemí sestává ze šaten, sauny, posilovny, společenské místnosti a potřebného
sociálního a technického vybavení.
V příštím roce ještě vyroste víceúčelové hřiště s umělým povrchem
a osvětlením.
Celý areál se rozkládá na ploše
dvou hektarů a sloužit bude sportovnímu vyžití, rekreaci a relaxaci obyvatel obce a blízkého okolí i případně potřebám školní výuky tělesné

výchovy. Cílem záměru je doplnit
chybějící kapacitu sportovních zařízení v regionu v souladu s rozvojem obce, jak ji předpokládá schválený územní plán.
Fotbalový klub TJ Baník Rynholec
má osmdesátiletou tradici. Plocha

fotbalového hřiště i kabiny byly vybudovány v šedesátých letech minulého století a byly pro sportovní
účely nepřetržitě užívány bez zásadních oprav a rekonstrukcí.
Vladimír Civín

Foto měsíce

Výraz kapitána týmu hokejbalistů těsně po skončení turnaje
O pohár města Nového Strašecí (HBC Nové Strašecí skončilo
na druhém místě.)
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Zářijový přehled dění
1. 9.

Fotografie ze šuplíku – výstava

přísálí NKC

2. 9. – 3. 10.

Veselé myslivecké motivy – výstava

muzeum

4. 9.

Diskotéka Patro

Patro

21.15 h.

9. 9.

Akademie volného času

NKC

16.30 h.

11. 9.

Nohejbalový turnaj trojic GOGO OPEN

areál Kocourek

11. 9.

Setkání šedesátiletých

sraz MěÚ

10.30 h.

11. 9.

Posvícenská zábava

NKC

20.00 h.

11. 9.

Novostrašecké posvícení – Polar party

Patro

21.15 h.

13. 9.

Pěkná – průvod

Komenského náměstí

13. 9.

Pěkná hodinka s tancem

NKC

11.00 h.

14. 9.

Výborová schůze diabetiků

Baráčnická rychta

14.00 h.

18. 9.

Havana club party – Chuť žít

Patro

21.15 h.

17. 9.

Zahajovací lekce kurzu tance a společenské výchovy

NKC

19.00 h.

19. 9.

Nejen pohádka na neděli – Strachyfuč

NKC

15.00 h.

20. 9.

Cyklovyjížďka na Louštín

u ZŠ

14.30 h.

21. 9.

Diabetická poradna

Baráčnická rychta

22. 9.

Party se Seniorkou

NKC

17.00 h.

24. 9.

Kurz tance

NKC

19.00 h.

25. 9.

Amundsen party

Patro

21.15 h.

26. 9.

Václavská zábava

Baráčnická rychta

13.00 h.

28. 9.

Svatováclavský den

Komenského náměstí

10.00 h.

9.00 h.

9.30 h.

9.00 – 11.00 h.

Společenská kronika
Vzpomínka
Dne 2. září vzpomeneme 12. výročí, kdy
neočekávaně zemřel náš manžel, otec a děda
Stanislav Ryss.

Vzpomínka

Stále vzpomínají manželka, děti, vnoučata
a ostatní příbuzní.

Dne 13. září uplynou 2 roky,
co nás navždy opustila naše milovaná maminka a babička, paní Jiřina Paštiu.

Vzpomínka

Stále vzpomínají dcery s rodinami.

Pustý je domov, smutno je v něm,
vzpomínky bolné zůstaly jen.
Kdo s tebou žil, ten ví, co ztratil.

Vzpomínka

Dne 14. 9. 2010 vzpomeneme 10. výročí
úmrtí manžela, tatínka a dědečka,
pana Václava Kulhánka z Nového Strašecí.

Dne 26. září 2010 uplyne 20 let,
co nás navždy opustila naše maminka, babička
a prababička, paní Marie Šímová z Nového
Strašecí.

Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte
s námi. Děkují manželka, děti a vnoučata.

Stále vzpomínají Jenda, Maruš a Dana
s rodinami.

NOVOSTRAŠECKÝ MĚSÍČNÍK:
Odpovědný redaktor: Marcela Černá, mobil: 602 432 259 • Předseda redakční rady: PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. • Vydalo město Nové Strašecí, www.novestraseci.cz,
IČO: 244155, povoleno MK ČR E 10804. • Tisk: Lokša PrePress, Rakovník• Náklad: 1050 ks • Příspěvky přijímáme do 15. dne předchozího měsíce. Příspěvky dopisovatelů nemusí vyjadřovat názor redakční rady. Odpovědnost za jednotlivé příspěvky nesou sami autoři. E-mail: novostraseckymesicnik@seznam.cz

28

Novostrašecký měsíčník

