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105. zasedání rady města, konané dne 23. srpna 2010
Usnesením č. 962 z 5. 10. 2009
udělila rada města souhlas s provedením provozní zkoušky v závodě
ČLUZ, a. s., v Novém Strašecí, jejímž
cílem bylo prověření možnosti využití
tuhého alternativního kalorického
paliva v rotační peci. Na jednání rady
byla poskytnuta hodnotící zpráva
z této provozní zkoušky, která proběhla ve dnech 7. – 16. 12. 2009.

Ze zprávy vypracované společností
EVECO Brno, s. r. o., kromě jiného
vyplývá, že bez další investice do
technologie rotační pece pro odstraňování či snížení znečišťujících
látek nebude spalování alternativních tuhých paliv možné.
Rada města schválila smlouvu
o spolupráci s nakladatelstvím
ČAS, s. r. o., na vydání knihy pro

děti „Dobrodružství Billa Madlafouska“ autora Davida Laňky, jejíž
děj je situován do Nového Strašecí.
Město se bude podílet na vydání
knihy částkou 40.000 Kč.
Rada města schválila uzavření
smlouvy o správě, údržbě a aktualizaci digitálních mapových podkladů s firmou Hrdlička, spol. s r. o.
Tato smlouva nahrazuje dosavadní

smlouvu „Zabezpečení aktualizace
a údržby systému DTMM Města
Nové Strašecí“ ze dne 15. 5. 2000
a „SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ
ASISTENČNÍCH SLUŽEB PŘI SPRÁVĚ A PROVOZOVÁNÍ GIS „ ze dne
21. 11. 2005, přičemž město ušetří
min. 10.000 Kč ročně.

106. zasedání rady města, konané dne 6. září 2010
Rada města se na tomto zasedání
opětovně zabývala problematikou
mateřských škol a možností rozšíření
jejich kapacity. Po zvážení různých
variant se nakonec jako ekonomicky
a organizačně nejvhodnějším řešením ukázalo obnovení provozu Mateřské školy v Tovární ulici č. p. 887,
kde je v současné době klubovna
Junáka. Rada města přijala usnesení, kterým doporučuje zastupitelstvu
města uvolnit z rozpočtu 600.000 Kč

na zprovoznění této školky tak, aby
zde mohl být provoz opět zahájen
začátkem příštího roku. Junák dostane nabídku na přestěhování do
prostor v Okresním domě.
Rada města zamítla požadavek
paní Šímové na úhradu nákladů za
úpravy v bytě, který v té době byl
ve vlastnictví města. Rada dospěla
k závěru, že její vyrovnání se s bývalým nájemcem byla její soukromá
záležitost a další úpravy, které v bytě

Revitalizaci Strašeckého
potoka provede Zemědělská
vodohospodářská správa

Město Nové Strašecí v předchozích letech připravovalo stavbu
Revitalizace Strašeckého potoka.
Projektovou dokumentaci na stavbu vypracovala projekční kancelář

Novostrašecký měsíčník

Agroprojekce Litomyšl, s. r. o. V roce
2006 bylo pro stavbu vydáno územní rozhodnutí a následně i stavební povolení. Peníze na financování
stavby se město pokoušelo získat

již realizovala v roce 2002 ona, byly
sice činěny se souhlasem města, ale
s podmínkou, že nájemkyni nevzniká
nárok na úhradu nákladů ani v případě opuštění bytu. V současné době
již dům i předmětný byt nejsou ve
vlastnictví města.
Rada města vzala na vědomí výpověď nájmu nebytových prostor
v Okresním domě, kterou podala
paní Libovická. Prostory jsou v nabídce pro nový pronájem.

Rada města zamítla návrh Policie
ČR, která navrhla snížení nájemného
za pronajaté prostory v Okresním
domě na 1 Kč/rok z dnešních 483
tisíc. Zástupci města se proto pokusí o nová jednání, aby případná
ztráta pro město nebyla tak vysoká.
JUDr. Jiří Tláskal, tajemnník MěÚ

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.

nejdříve z programu „Revitalizace
Strašecký potok není v majetku
říčních systémů“, poté v lednu roku města, ale ČR – Zemědělské vodo2008 v rámci Operačního programu hospodářské správy. V průběhu příživotního prostředí z fondů Evrop- prav nové žádosti o dotaci došlo k doské unie. Stavba Revitalizace Stra- hodě mezi městem Nové Strašecí
šeckého potoka však nebyla Státním a Zemědělskou vodohospodářskou
fondem životního prostředí vybrána správou, že ta jako vlastník bude
k financování. Překážkou byly znač- sama žadatelem o dotaci. V zastuně komplikované vlastnické poměry pitelstvu města byla na konci roku
k pozemkům pod korytem potoka. 2009 schválena darovací smlouva
Požadavky Státního fondu životního na darování projektové dokumenprostředí na majetkoprávní projed- tace. Zemědělská vodohospodářská
nání s vlastníky byly mnohem přís- správa v prvních lednových dnech
nější, než jsou například požadavky letošního roku požádala v rámci
stavebního úřadu v řízení o vydání dotačního programu „Optimalizace
vodního režimu krajiny“ u Státního
stavebního povolení.
Po neúspěchu žádosti o dotaci fondu životního prostředí o dotaci.
z ledna 2008 město intenzivně pra- Tentokrát byla žádost úspěšná. Pocovalo na zajištění souhlasu všech dle posledních informací je před dovlastníků se stavbou dle požadavků končením výběr dodavatele. ZahájeStátního fondu životního prostředí. ní realizace stavby se předpokládá
Jelikož někteří vlastníci poměrně ne- v závěru letošního roku, případně
pochopitelně odmítli městu souhlas v roce 2011. Přesný termín bude
ke stavbě dát, došlo nakonec po do- znám po ukončení výběrového říhodě s Agenturou ochrany přírody zení na dodavatele.
a krajiny k úpravě projektové dokumentace a vyloučení úseků, kde
Pavel Friebert, OI MěÚ Nové Strašecí
Foto: Jan Černý
vlastníci se stavbou nesouhlasili.
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Bývalá úpravna vody u Podhůrky byla zbourána
Městu se podařilo dojednat
s VKM, a. s., odstranění bývalé
úpravny vody, včetně deseti studní. Nevyužívané objekty chátraly
a hrozilo i nebezpečí úrazu nepovolaných osob.
Odstranění nevyužívané úpravny
vody a studní zajistil a financoval

vlastník staveb, společnost VKM, a. s.
Na realizaci prací spolupracovaly i Technické služby Nové Strašecí, s. r. o. V současné době jsou již
práce zcela dokončeny.
Pavel Friebert, odbor investic
Foto: Štefan Podhorec

Výměna řidičských průkazů
Kterých ŘP se výměna
týká?
Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou
jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději do 31. prosince 2010! Uplynutím stanovené doby pro jejich
výměnu, řidičské průkazy pozbývají platnosti.

Přestěhovali jsme posilovnu
do přízemí
99Cvičíme Zumbu (středa od 17. a 18. hodiny)
99Zdravotní cvičení s Martinou Rounovou 9
(pondělí od 17. a 18. hodiny, úterý v 10 hodin)
99Gymnastika a pohybové cvičení pro
dívky 6–10 let (pondělí od 15. hodiny)
9„Pidi“
9
aerobik pro „pidi“ děti (pátek dopoledne)
99Aerobik hrou pro děti do 8 let
(pondělí od 14 hodin)

Uvedená výměna se
vztahuje na vyobrazené
typy řidičských průkazů.
Kde si mohu vyměnit
ŘP?
Na určeném pracovišti obecního
úřadu obce s rozšířenou působností (městský úřad, magistrát města),
příslušného podle místa trvalého
pobytu na území České republiky.

Co musím mít s sebou?
„Žádost o vydání ŘP“ – obdržíte
na pracovišti obecního úřadu obce
s rozšířenou působností
• platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
• průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
• ŘP, který podléhá povinné výměně

Kdy mně bude vydán
nový ŘP?
Vydat ŘP je možné do 20 dnů
od podání žádosti, příp. do 5 pracovních dnů od podání žádosti po
úhradě správního poplatku 500 Kč.

Kolik mě to bude stát?
Povinná výměna ŘP je osvobozena
od správního poplatku, vyjma vydání
ŘP ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů od podání žádosti (viz výše
- správní poplatek 500 Kč).
zdroj: www.vymentesiridicak.cz

99Připravujeme Body Forming se
Zdeňkou Libovickou (od listopadu)
99Připravujeme kruhové tréninky v posilovně
99Pilates s Janou Frolíkovou - v dopoledních
hodinách formou kurzu (s hlídáním dětí)

Veškeré info na:9
www.fitklub1155.cz, 9
email: fitklub1155@seznam.cz

Aktuální telefonní číslo do fitka9

605 507 606
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Jaké bylo posvícení
Druhý víkend v září je už dlouhá léta spojen v Novém Strašecí
s posvícením. Opět se vařilo, peklo
a smažilo ze všech sil. Konečně byla
i příležitost pozvat příbuzné a známé na návštěvu.
V sobotu 11. září dopoledne se
po 31. uskutečnilo setkání bývalých
žáků místní základní školy, nynějších
šedesátníků. Na sobotní večer byla
v Novostrašeckém kulturním centru zajištěna posvícenská zábava.
Navázali jsme na předloni započatou tradici pořádání taneční zábavy. Kapela Saldo Band hrála opravdu úžasně a všichni se bavili. Kdo
chtěl být u toho přišel. V neděli se
slavilo v kruhu rodinném a na své si
přišly především děti na obvyklých
atrakcích, které byly soustředěny

do centra města. V pondělí dopoledne městem prošel tradiční průvod,
který směřoval na místní hřbitov.
Tečkou za posvícením byla „Pěkná
hodinka“ v kulturním domě za hudebního doprovodu Modré muziky.
V Novostrašeckém kulturním centru
se snažíme „Pěknou“ stále držet (třetím rokem je i vstup zdarma). Vždyť
Pěkná – to bývala událost. V práci se
brala dovolená a dámy musely přijít
v jiných šatech než na posvícenskou
zábavu. Poslední dobou se přátelská
posezení při svíčkách, písničkách
a dobrém pivu již nějak nenosí. Už
to není jako dřív, všechny zvyky tak
nějak pomalu mizí.
Tak snad zase za rok.
Iveta Dušková, vedoucí MKZ

Připravujeme na listopad
3. 11. Richard Adam nestárne – koncert k životnímu jubileu Richar‑
da Adama s hosty (Václav Faltus, Pavlína Filipovská). Sál NKC
od 18.00 hodin
4. 11. Přednáška cyklu Akademie volného času 7. Ve velkém
salonku NKC od 17 hodin
10. 11. Party se Seniorkou od 17.00 hodin, sál NKC
21. 11. Nejen pohádka na neděli – Jak Krakonoš pekařku Jířu napra‑
vil. Sál NKC od 15 hodin

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

ROZHLEDNA

Mackova hora
V říjnu na požádání a po domluvě
otevře pan Čestmír Pták
tel.: 607 564 113
listopad – duben ZAVŘENO
Novostrašecký měsíčník

4. 10. 2010 od 19.00 hodin „Štika k obědu“.
Komedie o tom, že kdo jinému
Sál NKC,vstupné 60 Kč
jámu kopá…
Obsazení: Květa Fialová, Naďa Kon8. 12. 2010 od 20.00 hodin
valinková, Libuše Švormová a Václav
„VÁNOČNÍ KONCERT“
Postránecký
Účinkují: ROHÁČI Z LOKTE
Režie: Pavel Háša
Sál NKC, vstupné 100 Kč, v den
Sál NKC, vstupné v předprodeji
konání 150 Kč
200 Kč, v den konání 250 Kč
3. 11. 2010 od 18.00 hodin
„RICHARD ADAM NESTÁRNE“
Účinkuje: Richard Adam s hosty
Pavlínou Filipovskou a Václavem
Faltusem

Předprodej vstupenek v kanceláři MKZ v úřední dny pondělí
8.00 – 17.00 h., středa 8.00 – 18.00 h.
Tel.: 313 572 340
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POZVÁNKA NA AKCE POŘÁDANÉ
MKZ V MĚSÍCI ŘÍJNU
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
KURZ TANCE – 3. lekce
1. 10. sál NKC od 19.00 hodin
ŠTIKA K OBĚDU
4.10. Komedie s hvězdným obsazením – K. Fialová, N. Konvalinková,
L. Švormová a V. Postránecký. Sál NKC od 19.00 hodin
PŘEDNÁŠKA CYKLU AKADEMIE VOLNÉHO ČASU 7
7. 10. Zrození Adama a biblické pojetí ženy. PhDr. Olga Vodáková.
V 17.00 hodin ve velkém salonku NKC
KDYŽ JDE KŮZLE OTEVŘÍT
7.10. Divadelní představení v podání Hravého divadla. Od 10.00 hodin
pro MŠ a veřejnost, sál NKC
KURZ TANCE – 4. lekce
8. 10. sál NKC od 19.00 hodin
KURZ TANCE – 1. prodloužená (5. lekce)
15. 10. sál NKC od 19.00 hodin
KURZ TANCE – 6. lekce
22. 10. sál NKC od 19.00 hodin
NEJEN POHÁDKA NA NEDĚLI – HALLOWEEN PARTY
24. 10. Hrůzostrašná show. Soutěž o nejstrašidelnější masku.
Sál NKC od 14.30 hodin
PARTY SE SENIORKOU
27. 10. Taneční večer se Seniorkou Jaroslava Slavíka. Sál NKC od
17.00 hodin

Báječná Halloween party pro
všechny aneb Ať žijí duchové

POLOŽENÍ KVĚTIN
27.10. Položení květin k památným místům u příležitosti vzniku
československého samostatného státu
KURZ TANCE – 7. lekce
29. 10. sál NKC 19 hodin
V neděli 24. října od 14.30 hodin
Vás zveme do světa kouzel a duchů.
Slet bude v Novostrašeckém kulturním centru, kde můžete potkat strašidla všeho druhu. Zavládne zde totiž
Halloweenská party. Každý dětský
návštěvník u vchodu na kuráž a za
odvahu dostane sladkou odměnu.
O náplň party se postará Barborka
se svými kamarády. Vezměte si na
sebe svůj oblíbený maškarní kostým,
jelikož po promenádě masek strašidelný rej ukončí vyhlášení nejoriginálnější masky.
Těšíme se na všechny nebojácné
děti, které všem duchům a strašidlům v Novém Strašecí ukáží, že si
na ně jen tak nepřijdou, přesto pro
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jistotu vezměte s sebou rodiče… Halloween nebude nudná
zábava, ale pořádně bláznivá party.
Připravte se na unikátní hemžení
včetně exkluzivní zábavy.
Iveta Dušková, vedoucí MKZ

Novostrašecký měsíčník

KULTURA

Akademie volného času v Novém Strašecí 7. ročník ve školním roce
2010/2011
Přednáškový cyklus
pod názvem
Poznejme sami sebe
(rod ženský a rod mužský
v kulturně společenském
vývoji)
9. září 2010 jsme úspěšně zahájili další ročník a to již s našimi vytrvalými posluchači, dnes již přáteli
tohoto projektu, a také jsme uvítali
několik nových tváří. Doufám, že program tohoto cyklu nikoho nezklame
a všechny přednášky budou zajímavé a všichni získáme širší rozhled ve
vybraném tématu. Odborníci, kteří
za námi jezdí a připravují přednášky se vždy poctivě snaží o zajímavé
pojetí a snaží se získat náš zájem
a pozornost. Na říjnové přednášce
je možné ještě získat permanentku
na celý cyklus ve výši 250 Kč. Naši
stálí posluchači dostanou anotace
přednášek a slevu na některé doplňující pořady. Těm, kteří se nemohou účastnit přednášek pravidelně, nabízíme individuální vstupné

na jednotlivé pořady ve výši 30 Kč.
Přednášky se konají v přednáškovém salonku Novostrašeckého kulturního centra první čtvrtek v měsíci
od 17.00 – 18.30 hodin.

Program:
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)
lektorka: 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.)
lektorka: Dr. Olga Vodáková

Pojeďte s námi na podzimní výlet

památkami, které bychom určitě
měli poznat.

Termín: sobota 23. října 2010
Odjezd: v 7.15 hod. z Palackého
ulice z místa, kde parkují autobusy
(typ autobusu Karosa)
Cena zájezdu: 250 Kč (není zahrnuto vstupné)
Návrat: do 19.00 hodiny na stejné místo
Možnost zakoupení obědu v zamluvené restauraci. Jinak s sebou
svačinu, pití, dobré obutí, deštník.
Jede se za každého počasí.
Výběr poplatku:
Kancelář Cestovní agentury Jana
Koubová, Havlíčkova ul. (budova
pojišťovny) ve dnech
pondělí, středa, pátek.
Telefon: 313 572 663
Předpokládané vstupné:
Zámek plné 90 Kč, snížené 60 Kč,
muzeum Beroun plné 40 Kč, snížené 20 Kč, Sv.Jan p.Sk. 40 Kč. Tetín - ?.

V případě onemocnění přihlášeného
zájemce je nutné za sebe zajistit náhradu. Jinak poplatek bohužel propadá. Výlet se uskuteční při plném
obsazení autobusu.
Trasa výletu:

1) státní zámek Hořovice, prohlíd‑
ka I. okruhu
2) město Beroun, návštěva muzea,
ve městě oběd
3) Tetín, památné místo
4) Obec Sv. Jan pod Skalou
(prohlídka kostela sv. Jana Křtitele,
jeskyně poustevníka sv. Ivana)
Informace o doplňujícím programu Akademie volného času najdete
vždy v dalším vydání Novostrašeckého měsíčníku.
				
			
Informuje Věra Hrubešová

Akademie volného času ve spolupráci s Cestovní agenturou Jana
Koubová pořádá výlet za historií,

RICHARD ADAM NESTÁRNE
Dovolujeme si Vás pozvat 3. 11. 2010 od 18.00 hodin do sálu
Novostrašeckého kulturního centra na koncert pořádaný k životnímu jubileu Richarda Adama. Pořad bude plný písniček a melodií, kterým neublížil čas v podání jubilanta, legendy našeho
zábavného umění a taneční hudby. Znovu zazní nestárnoucí písničky … Příliš mlád, Kristýnka, Sulika, Cestář, Páni kluci, Granada,
Pampelišky a jeho největší hit Tina Marie … a mnoho dalších.
V programu vystoupí také hosté Václav Faltus, Pavlína Filipovská.
Vstupné 60 Kč
Iveta Dušková, vedoucí MKZ

Novostrašecký měsíčník
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KNIHOVNA A MUZEUM

Otevírací doba v muzeu

Týden knihoven
Svátek knihoven, který probíhá vždy v prvním říjnovém týdnu
(4. – 10. 10. 2010), oslavíme společně se 6. třídami ZŠ. Vysvětlíme si
pojmy báje, legenda, pověst a některé si přečteme.
Již tradičně vyhlašujeme čtenářskou amnestii, to znamená, že v tomto týdnu mohou nepořádní čtenáři vrátit půjčené knihy a bude jim odpuštěna pokuta za pozdní vrácení.
Jitka Tomšů, vedoucí MěK

Muzeum Nové Strašecí si dovoluje
upozornit všechny své návštěvníky, že
od 1. října 2010 se opět vracíme k tradiční víkendové otevírací době muzea:
sobota
neděle

9.00 - 13.00 hodin
13.00 - 17.00 hodin

Věříme, že i tak si na nás uděláte
čas a přijdete se k nám podívat, ať už

na zajímavé výstavy nebo zakoupit si
nějaký pěkný suvenýr či dárek pro své
blízké – nabídku našeho obchůdku
naleznete na stránkách muzea www.
muzeumtgm.cz v sekci Nové Strašecí/Prodej dárkových a upomínkových
předmětů.
Bc. Barbora Honzíková, DiS.
vedoucí Muzea Nové Strašecí

Městská knihovna Nové Strašecí Vás srdečně zve na přednášku

REIKI a mocná síla lidské mysli
V posledních letech moderní věda jasně dokazuje neomezený potenciál lidské mysli.
Jak toho ale využít?!
Úvod přednášky je věnován Energii všeobecně. Dále se dozvíme, jak to všechno
funguje a koresponduje s lidským tělem a vědomím.
Co je to Reiki a jaký má význam pro život.
Přiblížíme si pojmy o čakrách a geopatogenních zónách z pohledu moderní fyziky.
Přiblížíme si sílu myšlenky a moc našeho podvědomí.
Možná odhalíme, proč se nám děje to, co se nám děje. Poodhalíme „tajemství” okolo
pozitivního myšlení, ale také především okolo pozitivního cítění.
Nemusíte se ničeho bát, přednášky jsou určeny pro širokou veřejnost a jsou
zproštěny jakýchkoliv fyzikálních vzorců a pouček! :o)
kdy: 13.10.2010

kde: MěK Nové Strašecí

od: 17:30

přednáší: Reiki-mistr Tomáš Brož
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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
Novostrašecký měsíčník

KNIHOVNA A MUZEUM / KULTURA

Kouzlo starých gramofonů

především z 20. až 30. let 20. století, součástky gramofonů, gramofonové desky, dva funkční fonografy
(Edison) a funkční i nefunkční válečky do fonografů.
V průběhu výstavy budou také
po předchozí domluvě s majitelem sbírky probíhat komentované
prohlídky se zvukovými ukázkami,
a proto sledujte vývěsku u muzea
nebo webové stránky muzea, kde
budou zveřejněny přesné termíny.
Srdečně Vás zveme a těšíme se
na Vaši návštěvu.
Bc. Barbora Honzíková, DiS.
vedoucí muzea Nové Strašecí

Muzeum Nové Strašecí si Vás dovoluje pozvat na interaktivní výstavu ze zapůjčené soukromé sbírky
s názvem Kouzlo starých gramofonů.
Výstava bude veřejnosti zpřístupněna slavnostní vernisáží ve
čtvrtek 7. října 2010 v 16.00 hodin
ve výstavní síni muzea. Během zahájení promluví samotný vlastník

této unikátní sbírky Martin Stránský,
který krátce představí jednotlivé exponáty a předvede praktické ukázky
gramofonu i fonografu s původními
nahrávkami. Po vernisáži bude následovat neformální beseda.
Až do 21. listopadu 2010 si tak můžete v muzeu prohlédnout historické
gramofony zahraniční i české výroby

Městská knihovna Nové Strašecí
připomíná
200. výročí narození básníka
Karla Hynka Máchy
(*16. 11. 1810
6. 11. 1836)
besedami se spisovatelkou, autorkou románu pro dospívající mládež
o partě středoškolských studentů, kteří se o prázdninách vydají pěšky
z Prahy do Doks a na Bezděz podle popisu K. H. Máchy, jež tuto cestu absolvoval v srpnu 1832.
Beseda je připravena pro studenty 2. roč. gymnázia a žáky 8.,a 9. tř. ZŠ.

Pátek 22. října 2010 v Modrém sále ZUŠ
9.00 hod., 10.00 hod.
Spisovatelka Ivona Březinová
Kniha Básník v báglu
S tvorbou spisovatelky Ivony Březinové se můžete seznámit v městské knihovně, kde je pro vás připravena výstavka jejích knížek.

Novostrašecký měsíčník
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Nový školní rok
v SOU Nové Strašecí
S 1. zářím přichází pro všechny
žáky významná z řady ostatních
povinností, kterou je cesta do školy.
Do SOU Nové Strašecí letošní
školní rok nastoupilo 90 žáků do
1. ročníků učebních oborů Mechanik
opravář motorových vozidel a Opravář zemědělských strojů a 30 žáků
do 1. ročníku nástavbového studia
Provozní technika. Naplněnost tříd
svědčí o stále velkém zájmu o perspektivní učební obory. A není divu.
V SOU Nové Strašecí totiž získávají
zdarma řidičské průkazy skupin B a C,
Opraváři zemědělských strojů navíc
svářečské průkazy zdarma. Mechanik opravář motorových vozidel má

SOU

díky tomu, že na naší škole existuje svářečská škola, možnost získat
svářečský průkaz s finanční spoluúčastí školy.
Ve Středním odborném učilišti
Nové Strašecí ke dnešnímu dni studuje 285 žáků, 234 v učebních oborech a 51 v nástavbovém studiu. Na
žáky i učitele čekají nelehké úkoly
a hlavně příprava na státní maturity,
jejichž generálka je naplánovaná již
na říjen 2010. Všichni učitelé teoretického i praktického vyučování jsou
připraveni novým i těm zkušenějším
žákům kdykoli poradit a pomoci.
Ing. Ivana Veselá

Provozní doba dětského hřiště u haly BIOS
Po - Ne 10.00 - 20.00 hod.

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

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

Pondělí 9.30 – 11.30 h. všichni
Středa 9.30 – 11.30 h. nejmenší děti
99volné hraní
99písničky s hudebním doprovodem, básničky, ukazovačky, tanečky, zábavné cvičení
99tvoření jednoduchého výrobku

Středa 16.00 – 18.30 h.
VÝTVARNO pro starší děti a maminky
Pátek 8.30 h.
přírodovědná a národopisná PROCHÁZKA blízkým okolím Strašecí, sraz v horní lipové aleji na Komenského
náměstí, pokud nelije
Výhledově?

99přednášky (o moderních látkových plenách,
nošení v šátku, očkování, první pomoci, bezplenkové komunikační metodě, výživě)
99divadýlko, angličtina pro děti i maminky s hlídáním, dětský bazárek

Mámy sobě s Bubakov.net
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Imatrikulace studentů prvních ročníků
Sedmé září odpoledne. Náš velký den, kdy jsme my, prváci, měli
být oficiálně přijati mezi studenty
Gymnázia Jana Amose Komenského v Novém Strašecí.
Když nám několik minut po patnácté hodině skončilo vyučování,
začali jsme se napjatě chystat. Protože jsme téměř všichni dojíždějící,
varianta, že se na svůj velký okamžik
přichystáme doma, odpadla. Obsadili

jsme toalety a jednu učebnu, abychom se mohli převléknout, učesat
a celkově upravit. Poté jsme se společně vydali na místní městský úřad.
V obřadní síni jsme zaujali místa
v prvních dvou řadách, naši rodiče
a příbuzní se posadili za nás. Přesně v šestnáct hodin vstoupili do
místnosti za doprovodu studentské
hymny naši profesoři v čele s ředitelem školy Mgr. Richardem Spieglem

a starostou města Ing. Pavlem Vaicem.
Když dozněla státní hymna, pan ředitel a pan starosta přednesli krátké
projevy, kterými nás přivítali na začátku nové etapy našich životů. Pak
následovala nejdůležitější část této
slavnostní akce. Naše paní profesorka třídní Mgr. Jana Kindlová nás postupně všechny volala jménem, aby
nám mohla předat studijní průkazy,
a všichni pak každému z nás blahopřáli

Gymnázium
ke vstupu do studentského života.
Zajímavý byl i projev zástupkyně
SRPDŠ Mgr. Dany Thumové, která nás
nabádala, abychom se snažili dobře
učit od samého začátku, a vyhnuli
se tak řadě studijních komplikací.
Nakonec jsme obřadní sál opět
za zvuků studentské hymny opustili,
aby nás zde mohli vystřídat studenti
1.B a jejich příbuzní. Venku jsme se
plni dojmů rozeběhli různým směrem,
ale ještě cestou domů nám v uších
zněla melodie Gaudeamus Igitur. Byl
to opravdu jedinečný a nezapomenutelný zážitek. Doufáme, že se zde
všichni za čtyři roky opět sejdeme,
tentokrát při předávání maturitních
vysvědčení.
Aneta Majerčíková a Michaela Rovná,
1.A
Gymnázium J. A. Komenského
Foto: Zdeněk Suchý

Máme za sebou adaptační kurz
Letošní prázdniny utekly snad nejrychleji ze všech. Teprve když nastalo
ráno 1. září a my jsme měli poprvé
vejít do Gymnázia J. A. Komenského
v Novém Strašecí, uvědomili jsme si,
jak se nám bude stýskat po základní
škole a bývalých spolužácích. Měli
jsme trochu strach ze seznámení
s novými spolužáky, vyučujícími
a novým prostředím. Zároveň jsme se
ale zvědavě těšili na adaptační kurz,
který se na zdejší škole pořádá pro
studenty prvních ročníků a který se
zde pomalu stává tradicí. Konal se
ve dnech 1. až 3. září v rekreačním
středisku Zátiší v Plasech u Plzně.
Když jsme si všichni napsali úvodní test z angličtiny, abychom podle
jeho výsledků mohli být po návratu
z kurzu rozděleni do skupin podle
pokročilosti, vydali jsme se se svými objemnými zavazadly k autobusu,
který nás během hodiny dopravil na
místo. Nebyl to sice žádný luxus, ale
za symbolickou částku, kterou naši
rodiče uhradili, jsme v Zátiší měli
vše potřebné.
Ubytovali jsme se, naobědvali a už
tu byl první soutěžní souboj mezi
1.A a 1.B, při kterém jsme pomocí barevného (buď zeleného, nebo
oranžového) oblečení zjišťovali, do
které třídy kdo patří. Postupně jsme
se seznamovali s ostatními spolužáky
a profesory, při čemž nám pomáhaly
aktivity a soutěže pro upevnění kolektivu. Program byl kvůli špatnému

Novostrašecký měsíčník

počasí přijatelně volný, strava pětkrát denně. Jídlo mnozí kritizovali
a pravda je, že pro začátek by možná
stačilo tolik jej nerozvařovat. Lépe
by pak drželo tvar.
Prošli jsme si zajímavými sezeními se svými třídními, s výchovnou
poradkyní a metodikem prevence
nežádoucích jevů. Navrhli jsme si
motiv na školní trička, která jsme
si sami ozdobili savovací technikou.
Navštívili jsme nedaleký klášter, kde
jsme se z výkladu paní průvodkyně
dozvěděli mnoho zajímavostí, poté
následovala bojová hra, při které
jsme po městě ve skupinkách hledali odpovědi na zadané otázky. Přitom jsme samozřejmě nezapomněli
navštívit místní obchod, abychom
doplnili své zásoby sladkostí. Večer
jsme si navzájem představovali své

Gymnázium
nové třídy a plnili jsme úkoly, které jsme na sebe vymysleli. Místo
večerky, kterou jsme očekávali ve
dvaadvacet hodin, jsme se vydali na
nedalekou louku, kde pro nás byla
připravena první část noční bojové
hry. Na devíti stanovištích jsme při
světle baterek a svíček luštili text
o historii Plas, který jsme pak v budově sestavovali do konečné podoby. Obě třídy musely dát hlavy dohromady, museli jsme dokázat, že
umíme pracovat společně.
Poslední dopoledne byl kromě
jiného čas a konečně i počasí na
míčové hry a přetahování na laně.
Předvedli jsme krátkou imitaci fotbalu a volejbalu, někteří provozovali
také stolní tenis pomocí pálek, které
toho očividně již hodně pamatovaly.
Adaptační kurz jako takový je

velice zajímavý a po praktické stránce užitečný nápad. Jak už název napovídá, jde o to, aby se skupina jedinců rozkoukala a stmelila, lidově
řečeno „dala dohromady“. Osobně
máme pocit, že tento kurz svůj účel
splnil. Velkou zásluhu na tom určitě
má věčně upovídaná a neposedná
Sandra, která všechny dychtivě vyzývala, aby se adaptovali, co to dá.
Ačkoli jsme do Plas odjížděli každý
sám za sebe, zpět do Strašecí jsme
se vraceli jako třída, která je schopná na něčem se domluvit a která
se o studiu na gymnáziu dozvěděla
mnoho užitečného.
Kateřina Lišková, Alžběta Slezáková
a Martin Koubek, 1.A
Foto: Kin
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Začal nový školní rok 2010/2011
Po dvou prázdninových měsících se školní chodby ve středu
1. září 2010 opět rozezněly halasem.
Do 1. tříd nastoupilo letos celkem
94 dětí. Naopak svůj poslední rok
povinné školní docházky tímto dnem
započalo 63 žáků. Je jistě příjemné,
zvláště pro ředitele a pedagogy, že
doba, kdy mnoho základních škol
doufalo v otevření alespoň jedné
1. třídy, je pryč. I předpovědi pro
několik dalších let jsou v tomto
směru příznivé.
O naše nejmenší školáky „se podělily“ paní učitelky Milada Jahelková

ZŠ
(I.A), Alena Vacková (I.B), Marie
Štemberková (I.C) a Magdalena Pelcová (I.D). S deváťáky budou končit
jejich třídní učitelé Petr Chochola
(9.A), Daniela Kalistová (9.B) a Alena Kellerová (9.C).
Mně nezbývá než popřát všem
žákům, jejich rodičům a kolegům
učitelům chuť společně(!) pracovat,
sílu ke zdolávání případných překážek a radost ze všeho vykonaného.
Pavla Tondrová
(další foto na obálce NM)

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

•
•
•

ZŠ

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

Akce DDM
2. 10. Národní divadlo Radúz a Mahulena – odjezd od ZŠ ve 12.15 h.,
návrat klem 16.00 h. Cena 340 Kč
6. 10. Den zvířat – akce pro školní družinu od 13.30 h.
12. 10. Turnaj ve stolním tenisu – od 16.00 h. v těl. ZŠ

Podzimní prázdniny s DDM
27. 10. Divadlo S+H Praha „Pohádky pro Hurvínka“ – odjezd od
zastávky autobusů směr Praha v 8.15 h., návrat kolem 12.30 h., cena
200 Kč
29. 10. Aquapark Kladno – odjezd od zastávky autobusů, směr Praha v 9.15 h., návrat kolem 13.30 h., cena 150 Kč

Soutěže pro ZŠ
5. 10. Atletický čtyřboj – 8.00 h.
areál u ZŠ Jesenice
13.10. Rakovnický vytrvalec – od
13.00 h., Čermákovy sady
Rakovník
20.10. Přírodovědná soutěž
– 8.00 h., Botanická zahra‑
da SZTŠ Rakovník
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ZŠ
21.10. Stolní tenis – 8.00 h. v so‑
kolovně Rakovník Jan‑
dačův sál
20.10. Florbal pro 4. a 5. třídy
– 8.00 h. v tělocvičně
III. ZŠ Rakovník

Novostrašecký měsíčník
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ZŠ a MŠ Jana Amose Komenského
v Novém Strašecí

Ve středu 1. září začal nový školní
rok - rok 2010/2011. Následující informace pro mnohé z vás jistě nebudou neznámé, ale domnívám se, že
není na škodu je opět na stránkách
NM uvést a připomenout.

ZŠ a MŠ J. A. Komenského v Novém Strašecí
Komenského náměstí 209
271 01 Nové Strašecí
Ředitel školy: Mgr. Stanislav Hajný
Zástupci ředitele školy: Mgr. Vlasta Ryssová (I. stupeň) a Mgr. Karel
Filip (II. stupeň)
- telefon (sekretariát)
313 572 650, 311 240 400, 603
271 163
- mail: zsnovstra@iol.cz
- internetové stránky (naleznete
zde vše, co se týká této instituce
a věcí s ní spojených) www.zsnovestraseci.cz
- začátek vyučování: 8.00 hod.
- délka vyučovací hodiny: 45 minut
- vzdělávací program: Školní vzdělávací program (žáci 1. – 4.,
6. – 9. ročníku), žáci 5. ročníku letos ještě studují dle vzdělávacího
programu Základní škola
• Zaměření školy (výňatek ze ŠVP
poskytuje žákům prostřednictvím školního vzdělávacího programu kvalitní a kvalifikovanou
péči a vytváří prostředí, ve kterém se žák bude cítit bezpečně
a spokojeně.
• Vede žáky k aktivnímu učení se,
vytváří zdravé sebevědomí, rozvíjí kritické myšlení a schopnost
sebehodnocení.
• Vytváří u žáků pozitivní vztah ke
vzdělávání a motivuje je pro celoživotní učení.
• Rozvíjí u žáků kultivovaný jazykový projev a jejich komunikační
schopnosti v matematice, cizím
jazyku a v navazujících konverzačních hodinách a také v předmětu dramatická výchova ve 3.
a 4. ročníku.
• Rozvíjí
schopnosti matemat i c k y n a d a nýc h žá k ů , p o kračuje v tradici tříd s rozšířenou výukou matematiky
a přírodovědných předmětů
v 6. – 9. ročníku.
• Pomáhá
handicapovaným žákům s diagnostickými poruchami učení a chování i dětem s tělesným či smyslovým postižením.
• Je sledována individuální péče
ve vyučovacích hodinách, práce
podle IVP, pro žáky s integrací

Novostrašecký měsíčník

•

•

z důvodu SPU je zřízen nepovinný předmět – náprava SPU.
Připravuje nadané žáky pro
reprezentaci školy v předmětových soutěžích, podporuje účast
talentovaných žáků ve sportovních soutěžích v 1. - 9. ročníku.
Umožňuje žákům práci s výukovými programy a zpřístupňuje
využití internetu a jeho služeb.

MŠ Na Kocourku V Novém Strašecí zahajuje klub

Drobečci

Budeme se scházet každé úterý od 5. 10.
v 15.15 - 16.15 hod. v oddělení Žabiček.
Zveme děti mladší 3 let, (které nenavštěvují MŠ), a jejich maminky ke společným hrám
v hezkém prostředí naší mateřské
školy.

Těšíme se na Vás.
Kolektiv školky Na Kocourku.

(Vysvětlivky k použitým zkratkám:
ŠVP – Školní vzdělávací program, IVP
– individuální vzdělávací plán, SPU
– specifické poruchy učení)

Školní družina v budově na Kocourku pro žáky 1. – 3. ročníku;
v zimních měsících pak mohou do
ranní družiny docházet i žáci, kteří
na výuku dojíždějí
Vychovatelky: Petra Polívková, Jitka Vitnerová
- telefon 313 573 466, 311 240 426
- provoz: ranní - 6.00 – 7.45 hod.,
odpolední - 11.40 – 17.00 hod.
MŠ Na Kocourku
J. Šotky 723, Nové Strašecí
Učitelka pověřená řízením: Blanka
Fenclová
- telefon 313 572 305, 311 240 428
- mail skolka.kocourek@tiscali.cz
MŠ U lesíka
Al. Jiráska 938, Nové Strašecí
Učitelka pověřená řízením: Dana
Rovná
- telefon 313 572 553, 311 240 422
- mail skolka.ulesika@tiscali.cz
PZ MŠ Zahradní
Do Hlinišť 660, Nové Strašecí
Učitelka pověřená řízením: Libuše
Šulcová
- telefon 313 572 417, 311 240 427
- mail skolka.zahradni@tiscali.cz
Školní jídelna
Palackého 1140, Nové Strašecí
- telefon 313 572 509, 311 240 424
- výdej obědů: 11.50 – 14.00 hod.
- prodejní doba: 7.00 – 10.00 hod.,
11.15 – 11.45 hod.
(první a poslední den v měsíci je
prodejní doba prodloužena
- 12.15 – 14.00 hod.)
- výběr či odhlášení obědů přes
internet
http://strav.nasejidelna.cz/0022
Máte-li o tuto službu zájem, je
nutné zjistit si u paní Jitky Kubešové
(výdej obědů) Vaše uživatelské jméno a heslo pro přístup do systému!

? Jste maminkou na mateřské dovolené a máte

obavy, že jste ztratila dovednost pracovat s PC?

? Ztratili jste jistotu v používání cizího jazyka
a potřebujete si „oprášit“ své vědomosti?

? Anebo se chcete naučit něco nového, co Vám
dosud unikalo?

Pak máte jedinečnou šanci!
Novostrašecké gymnázium nabízí pro širokou veřejnost za podpory MěÚ Nové Strašecí tříměsíční
nebo půlroční

vzdělávací kurzy
s plánovaným zahájením v říjnu 2010
•
•
•
•

Anglický jazyk (zahájení kurzu 6. 10. od
17.15 h. v budově gymnázia)
Německý jazyk
Práce s PC – začátečníci i pokročilí
Tvorba www stránek

Bližší informace na www.gymnnovstra.cz,
tel.: 313 572 402, mobil: 736 752 288,
e-mail: gymn.novstra@iol.cz

Pavla Tondrová
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Posvícenský turnaj
V sobotu 11. a v neděli 12. září se
konal na místních tenisových dvorcích tradiční posvícenský tenisový
turnaj dospělých. Turnaj má více
než padesátiletou tradici a mohou
se ho zúčastnit jednak strašečtí tenisté a hráči, kteří hráli nebo hrají
za družstvo dospělých. Bohužel letošního ročníku se zúčastnilo jenom
deset hráčů. Hrálo se ve dvou skupinách po pěti a to každý s každým
a do semifinále postupovali první
dva. V prvé skupině se sešli tři bratři
Zajícové, Balcar a Neustupa. Z této
skupiny postoupil Zajíc Tomáš a Zajíc
Ondřej. Ve druhé skupině byl Oliva,
Bünter, Gengel Marek, Fabinger st.
a Hlava. Tuto skupinu s přehledem
vyhrál Gengel, který ve čtyřech zápasech ztratil pouhé dva gemy, a jako
druhý postoupil Fabinger, který svým
pozdním příchodem zpozdil celý turnaj. Prvé semifinále mezi Zajícem
Tomášem a Fabingrem se nehrálo,
protože Fabinger zápas vzdal a druhé semifinále Zajíc Ondřej a Gengel
Marek skončilo jasným vítězstvím

Gengela 6–0, 6–4. Finále turnaje
se hrálo až v neděli, kde proti sobě
nastoupili dva nejlepší hráči turnaje Zajíc Tomáš a teprve čtrnáctiletý
Gengel Marek. První set vyhrál po
boji Gengel 7–5, který hrál přesněji
a dělal méně chyb, druhý set vedl
Zajíc již 5–3, ale svým zbytečným
rozčilováním a hazením raketou se
vyvedl z koncentrace a toho využil
Gengel, který set otočil a dovedl celý
zápas do vítězného konce a vyhrál
7–5, 7–5. Tímto vítězstvím se Gengel
Marek stal nejmladším vítězem turnaje v celé jeho dlouholeté historii.
V neděli se ještě hrál turnaj čtyřher, který vyhrál Gengel Ladislav st.
a Zajíc Ivo.
Ivan Gengel

Vítěz turnaje Marek Gengel

Rozpis utkání Podzim 2010 - přípravky
Starší přípravka

Mladší přípravka

Kolo

Den
datum

Přebor Kladno

Kolo

Den
datum

Přebor Rakovník

5.
venku

Pondělí
4. 10.

Odjezd 15:30, zač. 17:00
Černolice (Libčice)

5.
doma

Neděle
3. 10.

Sraz 13:30, začátek 14:00
SKP Rakovník

6.
doma

Pátek
8. 10.

Sraz 16:30, zač. 17:00
Zvoleněves

7.
venku

Pátek
15. 10.

Odjezd 15:45, zač. 16:30
Tuchlovice

1.

8.
doma

Pátek
22. 10.

Sraz 16:00, zač. 16:30
Rakovník

2.
doma

Neděle
17. 10.

Sraz 13:15, začátek 14:00
SK Pavlíkov

9.
venku

Pátek
29. 10.

odjezd 14:30, zač.15:30
Kablo Kladno

3.
venku

Neděle
24. 10.

Odjezd10:15, začátek 11:10
SKP Rakovník

4.
doma

Neděle
31. 10.

Sraz 13:30, začátek 14:00
Sparta Řevničov

5.
venku

Neděle
7. 11

odjezd 10:15, začátek 11:15
Tatran Rakovník
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Okresní pohár Mladších přípravek
volno
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Nohejbalový turnaj GoGo Open 2010
V sobotu 11. září se ve sportovním areálu Na Kocourku uskutečnil
18. ročník nohejbalového turnaje
GoGo Open, kterého se zúčastnilo
osm týmů. Je škoda, že nedorazilo
více mužstev, protože počasí turnaji
letos opravdu přálo. Jelikož nepřijeli
ani obhájci Hrozba z Lán, čekal putovní pohár na nové vítěze.
V základní části turnaje se spolu utkaly všechny týmy. První čtyři
postupovaly do finále. Ostatní týmy
se pak utkaly o 5. až 8. místo. Do finále nakonec postoupily týmy: New
Bubu, GoGo, Veteráni a Širokorozchodná. Duely o první příčky byly
vyrovnané. Všichni finalisté předvedli výborné výkony. Štěstěna se
nakonec přiklonila k týmu Veteráni
(Rynholec), kteří turnaj vyhráli. Na
druhém místě skončili novostrašečtí
GoGo a jako třetí v pořadí tým New
Bubu. Všechny týmy obdržely věcné
ceny a vítězové získali putovní pohár.
Organizátoři děkují městu Novému Strašecí za poskytnutí grantu
a městského sportoviště a ostatním sponzorům za podporu turnaje.
Ivan Gengel

Přihlašte se na
letošní ročník
GOGO RACE
V sobotu 9. října se koná orientační závod dvojic na horských
kolech GoGo Race. Samozřejmě
můžete vyrazit i na krosovém či
trekingovém kole. Mohou se
jej účastnit všichni, kdo se ještě
udrží v sedle a alespoň někdy se
podívají do turistické mapy. Děti
mladší 15 let mohou závod absolvovat pouze v doprovodu rodiče
či zákonného zástupce.
V okolí Nového Strašecí bude
umístěno 20 - 25 kontrol. Kontroly budou zakreslené v mapě,
kterou obdržíte na startu. Cílem
závodu je během časového limitu čtyř hodin nalézt v terénu co
nejvíce kontrol. Překročení limitu bude penalizováno odebráním
bodů za nalezené kontroly. Za
každých započatých 5 min. bude
při vyhodnocení odečten 1 bod.
Všechny kontroly se nachází
v okolí Nového Strašecí. Celková
délka závodu záleží pouze na Vašem výkonu, Vašich rozhodnutích
ohledně trasy při hledání kontrol
a samozřejmě i na Vašich orientačních schopnostech.
Start a cíl bude u sportovní
haly BIOS v Novém Strašecí. Na
závod se registrujte na stránkách
www.vol.cz/gogo. Předstartovní
prezentace bude probíhat 9. října od 10.00 do 10.30 hod. u haly
BIOS v Novém Strašecí. První bikeři vyrazí na trať v 11.00 hod.
Zkuste se i Vy přesvědčit o svých
schopnostech a znalosti okolí Nového Strašecí. Těšíme se na Vás
9. října u „BIOSky“.
Ivan Gengel

Poděkování
Pořadatelé hudebního festivalu Summer Party Tajm Nové
Strašecí 2010 děkují městu Novému Strašecí za finanční podporu a vstřícnost, díky jíž se
mohl letošní festival uskutečnit.
Ordinary Boys

Novostrašecký měsíčník
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Zásahy JSDH Nové Strašecí
21. 8. 2010, 10:47, Nové Strašecí, silnice na Mšec – požár strniště
Jednotka SDH Nové Strašecí byla
dne 21. 8. 2010 povolána s technikou CAS 32 Tatra 148 v počtu 1+2,
CAS 25 Škoda 706 v počtu 1+3 k požáru strniště nacházejícího se na posekaném poli za Novým Strašecím.
Po příjezdu jednotky na místo zásahu byl proveden průzkum, kterým
byl zjištěn požár přibližně o rozloze
20 x 5 metrů. K zásahu se také dostavila jednotka HZS Stochov. Jelikož
byly SaP na místě dostačující, technika CAS 25 byla odeslána zpět na
základnu. Pomocí lafetové proudnice
z CAS 32 byl požár likvidován. Poté
se jednotky vrátily zpět na základnu.
Zasahující jednotky + technika
• JSDH Nové Strašecí – CAS 32
TATRA 148, CAS 25 Škoda 706
• HZS Stochov – CAS 24 Scania
22. 8. 2010, 14:27, Lány – požár
strniště a vzrostlého obilí
Jednotka SDH Nové Strašecí byla
dne 22. 8. 2010 povolána s technikou
CAS 32 Tatra 148 v počtu 1+2, CAS
25 Škoda 706 v počtu 1+4 k požáru
strniště a vzrostlého obilí nacházejícího se na poli u obce Lány. Po
příjezdu jednotky na místo zásahu
byl proveden průzkum a spojení se
s velitelem zásahu. Ten jednotce nařídil likvidaci požáru obilí a strniště
pomocí lafetových proudnic z CAS.
Dále jednotka prováděla s CAS 25
kyvadlovou dopravu vody na požářiště od rybníka z Lán. Po likvidaci
požáru se jednotka vrátila zpět na
základnu.
Zasahující jednotky + technika
• JSDH Nové Strašecí – CAS 32
Tatra 148, CAS 25 Škoda 706
• HZS Stochov – CAS 24 Scania
• HZS Kladno – CAS 32 tatra 815
• JSDH Lány - CAS 32 Tatra 148,
CAS k 25 Liaz
5. 9. 2010, 14:15, Stochov - požár
pole se vzrostlým obilím
Dne 5. 9. 2010 vyjela jednotka
na žádost KOPIS Kladno k požáru
obilí k obci Stochov. Jednotka vyjela s CAS 32 T 148 a s CAS 25 Škoda
706. Jednotka se dostavila na místo zásahu jako první. Byl proveden
průzkum, kterým byl zjištěn požár
vzrostlého obilí o rozměrech cca
50 x 20 metrů ve svahu. Na likvidaci
byl nasazen jeden proud z lafetové
proudnice z CAS 32. Druhý vůz JSDH
byl po jeho příjezdu nasazen na likvidaci ohnisek požáru na okrajích
pole. K požáru se dále dostavila JSDH
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Rynholec a HZS Stochov. Po likvidaci
požáru byla jednotka na pokyn VZ
vrácena zpět na základnu.
Zasahující jednotky + technika
• JSDH Nové Strašecí – CAS 32 Tatra 148, CAS 25 Škoda 706
• HZS Stochov – CAS 24 Scania
• JSDH Rynholec – CAS 20 Tatra
815
14. 9. 2010, 21:34, Mšec – požár
sušárny chmele
Jednotka SDH Nové Strašecí byla
dne 14. 9. 2010 povolána s technikou
CAS 32 Tatra 148 v počtu 1+2, CAS
25 Škoda 706 v počtu 1+3 a CAS 30

k roztažení jednoho vysokotlakého
proudu od CAS 30 VOLVO a ochlazování domu a jeho přilehlých prostor,
které se nacházely v blízkosti hořící
sušárny a hrozilo jejich vznícení od
létajících žhavých kusů a popela.
Dále se jednotka pokusila o zprovoznění podzemního hydrantu,
bohužel však neúspěšně. Družstvo
s technikou CAS 32 Tatra 148 ihned
započalo kyvadlovou dopravu vody,
doplněna CAS 32 HZS Slaný a poté
kyvadlová doprava vody od rybníka
v obci. Družstvo s technikou CAS 25
Škoda 706 provádělo taktéž kyvadlovou dopravu vody. Ve 23:37 hodin

VOLVO v počtu 1+3 členů k požáru
sušárny chmele v obci Mšec. Po příjezdu jednotky na místo zásahu byl
požár ve třetí fázi hoření, byl proveden průzkum a spojení se s velitelem zásahu. Ten jednotku určil

je vozidlo s osádkou ve zmenšeném
počtu 1+2 odesláno OPIS Kladno
zpět na základnu z důvodu zajištění
požární bezpečnosti v Novém Strašecí a okolí. Ve 23:54 hodin žádá velitel JSDH o výjezd DA Ford Transit

s osádkou 1+1 za účelem týlového
zabezpečení jednotky.
Členové jednotky prováděli evakuaci zboží a majetku z objektu hořící sušárny, dále likvidovali požár
v dýchací technice z automobilového žebříku, prováděli střídání zasahujících u vodních proudů a rozebírali ohořelé konstrukce za účelem
dohašení skrytých ohnisek.
V 01:10 je na místě zásahu provedena redukce SaP. Na místě zásahu
zůstává pouze z JSDH Nové Strašecí
CAS 32 Tatra 148 s osádkou 1+3, která
bude až do ranních hodin provádět
kyvadlovou dopravu vody. Technika
CAS 30 a DA Ford odeslány zpět na
svoji základnu.
Návrat CAS 32 Tatra na základnu
v 06:05 hodin
Zasahující jednotky + technika
• JSDH Nové Strašecí – CAS 32 Tatra 148, CAS 25 Škoda 706, CAS
30 Volvo, DA Ford Transit
• HZS Slaný – CAS 24 Tatra 815,
CAS 32 Tatra 815, AZ 30 Mercedes
• HZS Rakovník - AZ 30 Mercedes
• HZS Kladno - AZ 30 Renault Camiva
• JSDH Řevničov - CAS 32 Tatra
148, CAS 25 Škoda 706
• JSDH Srbeč - CAS 25 Škoda 706,
Avia 30 DVS 12
• JSDH Mšec - CAS 32 Tatra 138
• JSDH Třtice – 2 x CAS 25 Škoda
706
Za JSDH Nové Strašecí,
zástupce velitele Josef Kořán

Členové sboru dobrovolných hasičů se jako již tradičně zúčastnili slavnostního průvodu na hřbitov

Novostrašecký měsíčník

HASIČI / MĚSTSKÁ POLICIE

Posvícenský Kryštof
Dne 11. 9. 2010 se JSDH Nové
Strašecí účastnila s technikou CAS
30 Volvo, CAS 32 Tatra 148, CAS 25
Škoda 706 a DA Ford Transit akce
Posvícenský Kryštof, kterou pořádala Stanice technické kontroly v Novém Strašecí. Jednotka zde připravila
společně s kolegy HZS Středočeského kraje ze stanice Stochov výstavu
hasičské techniky a jejího vybavení,

ukázky práce hasičů, zásah u dopravní nehody s ukázkou vyprošťování
zraněné osoby, práce s hydraulickým
vyprošťovacím zařízením, likvidaci
požáru osobního automobilu a pro
děti připravila soutěže o ceny.
Za JSDH Nové Strašecí,
zástupce velitele Josef Kořán

Svatba zástupce velitele
hasičů Josefa Kořána

Dopravní
nehoda
v Čs. armády
NOVÉ STRAŠECÍ. Odpoledne
9. 9. 2010 došlo v ulici Čs. armády k dopravní nehodě, při níž bylo
zraněno dítě. Při příjezdu strážníků na místo byl již zraněný chlapec
ošetřován prodavačkou obchodu
MAMANEK. Policie ČR a rychlá záchranná služba byly již na cestě
k místu události. Strážníci zajistili
místo nehody pro potřebu Policie
ČR a vyloučili přítomnost alkoholu
u řidiče vozidla.

Novostrašecký měsíčník

Unesené dítě
NOVÉ STRAŠECÍ. Dne 3. 9.2010 byl
hlídce MěP oznámen pohyb vozidla
řízeného neznámou ženou s tím, že
ve vozidle se má nacházet unesené
dítě. Strážníci vozidlo zjistili u Benziny
v Karlovarské ulici, chlapce z vozidla
vytáhli, ženu zadrželi a předali Policii
ČR. Dále bylo vzhledem k duševnímu stavu řidičky nutné poskytnout
součinnost (eskortu) i zdravotníkům,
kteří byli na místo přivoláni.
Martin Novák,
vrchní strážník MěP

Novomanželům Kořánovým blahopřejeme a přejeme hodně štěstí,
zdraví a lásky!
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Čtyřlístek na Pražském jarmarku
Mezinárodní folklorní festival
Pražský jarmark 2010 patří mezi
největší takto zaměřené festivaly
nejen v České republice, ale i v Evropě. Místo jeho konání nebylo
vybráno nahodile. Ovocný trh leží
v centru našeho hlavního města, nedaleko Stavovského divadla a projde jím denně mnoho lidí. Každý rok
se zde během šesti dnů představí
soubory z většiny kontinentů světa
a prakticky ze všech národopisných
oblastí naší republiky. V rámci jednotlivých odpolední vystupují vedle

sebe profesionálové i amatéři. Čeští diváci mohou shlédnout atraktivní vystoupení souborů ze zahraničí a naopak zahraniční návštěvníci
mají jedinečnou příležitost poznat
krásu a rozmanitost našeho folkloru. A to vše zdarma, neboť celá akce
je ryze nekomerční. Součástí všeho
dění jsou také stánky s ukázkami lidových řemesel nebo ty, jež lákají
nejen zahraniční turisty k ochutnávce specialit české kuchyně.
Samotné pozvání k účasti na
tomto festivalu je velmi prestižní
záležitostí – programová rada vybírá z velkého množství nabídek,
na základě odborných doporučení. O to větší radost měl Čtyřlístek
- muzikanti i tanečníci, když jim i letos přišlo oficiální pozvání od pořadatelů. Pro diváky si tentokrát
připravili dvě pásma. Nejprve zatančili to „nejstarší“ – Rakovnické
a poté naopak „nejmladší“ – Lešťovinky. Druhé jmenované pásmo je
posledním muzikantským počinem
nezapomenutelného Vladimíra Novotného zvaného Lešťa, zakladatele
cimbálové muziky Čtyřlístku.
Zahraniční návštěvníci zcela jistě nerozuměli textům jednotlivých

písniček. Určitě jim však alespoň
něco málo o obsahu napověděl přesvědčivý výraz tanečníků. Všechny
tance byly doslova nabité radostí
z pohybu a tak není divu, že muziku i tanečníky odměnilo publikum
velkým potleskem.
Všichni ze Čtyřlístku pak mohli po
převlečení z krojů do civilu nasednout do busu a vyrazit domů sice
udýchaní a upocení (přestože venkovní teplota nepřesáhla ten den
15°C), ale rozhodně s pocitem, že

se jim podařilo diváky zaujmout, že
se „líbili“. A navíc i díky okamžitým
reakcím nejen laické, ale i odborné
veřejnosti, si mohli hrdě říci, že se
jejich vystoupení v bohatém programu rozhodně neztratilo.
Milý Čtyřlístku, přeji Ti ještě mnoho takových vystoupení!
Pavla Tondrová

Rekondiční pobyt SZP
Ve dnech 21. - 28. srpna 2010 se
uskutečnil v rekreačním středisku
Lesák v Chlumu u Třeboně za účasti 36 členů a ostatních zájemců rekondiční pobyt organizovaný ZO
Svazu zdravotně postižených v Novém Strašecí.
V prvních dnech, kdy bylo nejteplejší počasí, využili mnozí účastníci
pobytu k procházkám okolo rybníku
Hejtman, po Chlumu a okolí a možnost koupání a slunění. Vzhledem
k rovinnému charakteru krajiny někteří využili příležitosti k projížďkám na kolech po okolí. U nedalekého rybníka Staňkov byla možnost
ochutnat rybí pochoutky v rybárně
„U Sumečka“. Úterý bylo věnováno
prohlídce Třeboně, její historické
části a návštěvě městského muzea.
Ve středu byl organizován poznávací
zájezd do Rakouska, kde si účastníci
prohlédli střed města Gmünd, a pak
se přesunuli do Schremsu, kde si
na okraji města prohlédli pavilon
a okolí Přírodního parku Hochmoor
Schrems, který se nachází na území rašeliniště. Čtvrteční odpoledne
bylo věnováno prohlídce nádherně zrenovovaného zámku ve Stráži
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nad Nežárkou, kde část svého života strávila významná česká operní
pěvkyně Ema Destinová. Rovněž prohlídka okolí zámku Jemčina se líbila.
Dobrou atmosféru umocnilo počasí,
které i přes nepříznivé předpovědi
vyšlo, přátelský kolektiv a na závěr
příjemné posezení při živé hudbě
v jídelně ubytovacího zařízení. Jen
na závěr, v pátek, došlo ke zhoršení
počasí. Účastníci pobytu velmi kladně hodnotili organizaci pobytu a obsah poznávacích zájezdů, o které se
zasloužila pí Vallerová.
Po lázeňském pobytu v dubnu
v Poděbradech a jednodenním poznávacím zájezdu v květnu do Nižboru a Hořovic to byla třetí zdařilá akce
ZO SZP v Novém Strašecí. V prvním
říjnovém týdnu je zajištěn šestidenní
léčebný pobyt v Mariánských Lázních. K plnému obsazení jsou ještě
čtyři místa volná. Informace o akcích
zveřejňuje ZO ve vývěsní skříňce na
náměstí v Novém Strašecí.
Foltyn Jaroslav
předseda výboru ZO SZP

Novostrašecký měsíčník
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Novinky z Domova seniorů Nové Strašecí
Léto doslova uteklo a přesto, že
sluníčko příliš nehřálo, prožili někteří
senioři domova příjemné rozptýlení v běžném životě realizací prázdninových výletů. Jedním z několika
letních výletů byla červencová návštěva Zoologické zahrady v Praze,
které se zúčastnili tři klienti domova.
Druhým výletem byl třídenní pobyt
v kempu Hájek ve Višňové na řece
Berounce. V nádherném prostředí křivoklátských lesů, dřevěných
chatiček a vynikající kuchyně pana
kuchaře Milana Wognara, prožívali
senioři návrat do mladých let. Výletu
se zúčastnili také klienti z Domova
Domino Zavidov a jeden pěkný večer tam strávili i senioři z Domova

Kolešovice s harmonikářem panem
Zdeňkem Černým z Lišan, úžasným
hudebníkem a zpěvákem. Za to dík
řediteli Domova Holešovice, panu
Františku Erbovi. Součástí výletu
(druhý den pobytu) byla návštěva
královského hradu Křivoklátu, kam
se díky panu kastelánu Luďku Frenclovi mohli podívat i senioři s omezenou pohyblivostí. V odpoledních
hodinách se uskutečnila návštěva
hospody „U Rozvědčíka“ a pak i projížďka lodičkou u přívozu na Bránově.
Paní převozní, RNDr. Libuška Vosátková, celou posádku lodi povozila
po řece a zajistila tak zúčastněným
relaxační požitek z nádhery celého
prosluněného okolí.

Starosta města Pavel Vaic děkuje paní Burdové za milý dárek

Dalším letním výletem byl poznávací a poučný výlet do Malé pevnosti
v Terezíně, který byl naplánován na
začátek měsíce září.
Novostrašecké posvícení senioři v domově oslavili rovněž. Jako
host byl pozván pan starosta města
Ing. Pavel Vaic, který se se seniory
pozdravil, popřál příjemnou zábavu
a při té příležitosti převzal od seniorů domova diář s ručně vyšívaným
znakem města na plátěném obalu
(dílo je od paní Věry Burdové). Hostem byl i ředitel Domova Kolešovice
pan František Erba. Překvapením

pro všechny zúčastněné byla přítomnost šesti pracovníků domova
ve staročeských krojích, které měli
zapůjčeny od paní Zachové z Dobrovolného spolku baráčníků z Rudy.
Jídelna byla vyzdobena chmelovými
keříky a obilnými klásky. K poslechu
a tanci zahrálo Duo ŠŠTT - pan Petr
Štáfek a Vladimír Štěrba. Vyhlášená
kuchyně domova opět překvapila
domácími, posvícenskými koláčky,
kachnou se zelím, chlebíčky a dortíky.
Mgr. Miluše Jůnová, ředitelka
(další foto na obálce NM)

Starosta Pavel Vaic a ředitelka domova seniorů Miluše Jůnová zahajují posvícenské oslavy v domově

Večery byly plné táborového
zpěvu, zazněly struny kytary, zavoněly vuřty a opékaná sekaná a to
nejpodstatnější – stále panovala
skvělá nálada. O všechny seniory
se s maximálním nasazením, dobrou náladou a pečlivostí po celé tři
dny staralo pět pracovníků domova
s vedením paní ředitelky. Náklady
na výlet si hradili senioři z vlastních
prostředků.

Obec baráčníků Černá Ves Nové Strašecí

Sousedské zasedání
17. října 2010
od 13.00 hod. na Baráčnické rychtě
Novostrašecký měsíčník

Na výletě ve Višňové

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
Prodám rekreační chalupu v centru obce Bránov - 7 km od Křivoklátu.
Vhodné k rekreaci i trvalému bydlení. Obytná kuchyně + tři ložnice,
koupelna, suchý záchod, povrchová kanalizace. K nemovitosti patří
zahrada s výměrou 380 m² a kolna.
Kontakt: 721 447 146
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Koncerty v kostele
V zářijovém měsíčníku jsme avizovali zveřejnění harmonogramu
koncertů na celý rok. Doba prázdnin a uzávěrka měsíčníku 15. září nepřeje těmto plánovacím aktivitám
a proto zájemce o harmonogram
odkážeme na webové stránky farnosti www.nove-straseci.eu a listopadové číslo měsíčníku.
Co je jasné a potvrzené již dnes, je
mariánský koncert v době adventní
8. prosince 2010. Zpívat bude paní
Chipo Hynková stejně jako vloni.
Repertoár bude postaven na mariánských motivech.
Možná se ptáte proč právě mariánský koncert v době adventní. Náš
kostel je zasvěcen Narození Panny
Marie a 8. prosince je slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie,
jako svátek slavený devět měsíců
před svátkem Narození Panny Marie
8. září. Tato slavnost je v některých
katolických zemích státním svátkem
a dnem pracovního klidu.
Stejně jako loni i letos zazní jako
hlavní skladba Stabat Mater od G. B.
Pergolesiho. „Stabat Mater dolorosa….“ jsou první slova tohoto hymnu
ze 13. století dříve připisovaného
papeži Inocenci III. V překladu to
znamená „Stála matka bolestiplná…“. Hymnus byl napsán na motivy proroctví Simona, podle kterého
meč probodne srdce matky Ježíše
Krista (Lk 2:35). Tento hymnus je
od roku 1727 oficiální součástí liturgie na svátek sv. Marie sedmibolestné 15. září.
U nás ve městě má tato skladba
ještě další vazbu. Socha Panny Marie sedmibolestné stojí na rohu ulic
Poděbradovy a U Školy, při pohledu

z kostelních dveří po levé straně.
Jedná se o hymnus zhudebněný
stovkami autorů, mimo jiné i Antonínem Dvořákem, a například Jakub
Jan Ryba tento hymnus zhudebnil
hned třikrát (jednou latinský text
a dvakrát český, jeden z překladů
je jeho vlastní).
Možná se někdy někdo ptá. Zda,
proč a jakou hudbu můžeme provozovat v kostele? Všichni jsme si
v posledních letech zvykli na adventní koncerty České televize z liturgických prostorů. Koncertuje se
v kostelech i katedrálách.
Kostely, hudba a vůbec umění
k sobě patří. Sám kostel je jeden
velký umělecký artefakt. Každý obraz, socha a detail mají své významy.
Mezi kněžími byli a jsou umělci, někteří umělci zase na zakázku tvořili
pro liturgické prostory a účely svá
stěžejní díla.
Nikdo samozřejmě neočekává
rockovou nebo hiphopovou hudbu v kostele. Každý hudební žánr
má své místo. V kostele lze čerpat
z obrovské škály duchovní a liturgické hudby. Koncerty mají vždy nějaké omezení liturgickou dobou. Není
úplně správné zpívat koledu „Narodil se Kristus Pán“ třeba 10. prosince uprostřed doby adventní, která
je dobou očekávání a přípravy na
toto narození.
Shora uvedený příklad jedné jediné duchovní skladby Stabat Mater
v sobě nese velký příběh a obrovský kus historie:
• Proroctví je z 1. století po Kr.
zachyceného v knize, která nese

CENTRUM ZDRAVÉHO ŽIVOTA
Nové Strašecí, Havlíčkova 230

opět rozšiřuje služby i prodejní sortiment
pro Vás a Vaše děti
PORADNA: diagnostika zdravotního stavu organismu (EAV,
EAM), detoxikace, imunitní systém, odkyselení, speciální pedagogické a psychologické služby, výživa, relaxace, regenerace
PRODEJNA: informační medicína, detoxikační přírodní produkty,
bylinné čaje, čistící koupele, energetická aromaterapie, výživové
doplňky, ječmen, chlorella…

ZDRAVÍ – PSYCHICKÁ ROVNOVÁHA – OPTIMÁLNÍ VÝVOJ
tel.: 777905406, email: iva.dlabacova@seznam.cz

prvenství v překladech vydáních
– Bibli.
• Po více než tisíci letech je
tento motiv včetně pašijového
svědectví Nového zákona rozvinut do monumentálního hymnu,
který je po následující stovky let
opakovaně zhudebňován.
• Skladatelů, kteří zhudebnili
tento text, je do dneška (2007)
více než 600. Mezi nejznámější
patří Orgando di Lasso (1532–
1594), Da Palestrina (1526–1594),
G. P. Pergolesi (1710–1736),
F. J. Haydn (1732–1809), G. Rossini (1792–1868), Franz Schubert (1797–1828), G. Verdi
(1813–1901), Antonín Dvořák
(1841–1904) a ze současných
např. Kryzstof Penderecki (*1933)
(zdroj cs.wikipedia.org)
• A tento příběh postavený
na proroctví Simeona, pašijích
z velkopáteční kalvárie v Palestině a zhudebněný na objed-

návku neapolským chrámem
sv. Luigi di Palazzo v 18. stoletím
si vyslechneme my, lidé 21. století, ve středu Evropy.
Koncertem 8. prosince 2010
v 19.00 h. si připomeneme tento
příběh skrze Pannu Marii, právě
v době adventní, kdy čekáme na narození Krista. Tímto koncertem zároveň důstojně oslavíme tuto slavnost.
Příběh bolesti matky a její lásky
k jedinému synu je věčný a neměnný a má svou váhu i po dvou tisících
let. A to i pro ty, kteří nevěří, že
tento syn vstal z mrtvých a že tuto
bolest vystřídala po třech dnech
radost a obrovská naděje z jeho
zmrtvýchvstání.
P. Mariusz Walczak
novostrašecký farář,
Pavel Kotyk, člen ekonomické rady
farnosti

Mše sv. ve farnosti Nové Strašecí
a okolí
Pravidelné bohoslužby

Mšec

Nové Strašecí

úterý

17.30

středa

9.00

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 17.30 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 je adorace tichá. Od 17.45 následuje mše sv.
**Novéna prvních devíti sobot k Panně Marii v kostele
v Novém Strašecí
s pobožností sv. růžence a mší svatou. Vždy první sobotu
v měsíci od září do května od 17.00 h v kostele v Novém Strašecí.
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

www.aktip.cz/dlabacova
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Africké rytmy v Rakovníku
Znáte studio HARMONIE? Pokud
ne, tak to je velká chyba! Ani já ještě
zhruba před čtvrt rokem nevěděla,
že něco podobného funguje v nedalekém Rakovníku. Náhodou jsem ale
od své kamarádky dostala mailem
pozvánku na kurzy afrického tance,
které Harmonie pořádala na přelomu jara a léta.
Tancuji ráda, rytmus celkem udržím, tak proč to nezkusit. V určený
čas jsem tedy dorazila na Gymnázium Z. Wintra a v pomalu se zaplňující tělocvičně čekala, co se bude dít.
Nejprve začaly hrát bubeníci. Byli jen
tři, ovšem akustika vyvolávala dojem
bubenické tlupy. V jednu chvíli jsem
málem utekla, jelikož intenzita zvuku byla opravdu vysoká.
Do středu tělocvičny najednou
vstoupila nenápadná osůbka, tělo
držela krásně zpříma a pozvala nás

k sobě „na prostor“. Byla to lektorka kurzu, paní Monika Rebcová –
choreografka a taneční pedagožka
působící na pražské AMU. Během
pečlivé rozcvičky nás krátce seznámila s podstatou afrických tanců.
Prý sestávají jen z několika jednoduchých základních kroků. Přesto
jsme za chvíli pochopili, že celý tanec je ve výsledku velmi různorodý.
Hodně záleží na vlastním prožitku
každého z tanečníků. Jeden jediný
postup může vypadat stokrát jinak.
Jde jen o to zaměřit se na samotný
rytmus, vypnout vnímání všech rušivých okolních vlivů, odložit všechny
starosti a začít se hýbat…
Rozhodně musím říci, že pokud
ve vás slovo tanec vyvolá představu elegance a ladných pohybů, tak
tohle u afrického tance rozhodně
nenajdete. Náhodný pozorovatel

Kalivodské hůlkování 2010

V sobotu 26. června 2010 se v obci
Kalivody uskutečnil druhý ročník Kalivodského hůlkování.
Akce to byla velmi zdařilá, o čemž
svědčí 140 zapsaných účastníků z širokého okolí.
Všechny vstupenky byly zahrnuty
do losování o věcné ceny, které poskytly: Mikroregion Novostrašecko,
město Slaný a Infocentrum Slaný,
vinařství Kvíc, stavební firma Mao,
pekárna Krušovice, pivovar Krušovice a obec Kalivody. Nejstarší a také
nejmladší účastník akce byl oceněn
maxi koláčem.
Vítaná byla účast klientů a zaměstnanců sdružení Dobromysl ze Srbče.
Tito zde předvedli své výrobky a také
vyšli na kratší výšlap.
Tři trasy pro letošní ročník skvěle
připravil pan J. Ortmann z Kalivod
a vedly kouzelnými přírodními scenériemi mezi obcemi Kalivody, Bdín
a Srbeč, v okolí kostelíka sv. Trojice
nad Srbčí. Pro tuto příležitost kostelík

Novostrašecký měsíčník

laskavě zpřístupnil pan J. Hercinger.
Instruktáž správné chůze s hůlkami
probíhala pod vedením Mgr. I. Vávrové a zájemců bylo opravdu hodně.
Nálada byla perfektní, i příjemná
hudba v podání skupiny DUO PLUS
přispěla k celodenní pohodě. Dík
patří všem, kdo se na organizování
a průběhu celé akce podíleli.
Mgr. Milena Volfová
starostka Kalivod

by naše snažení přirovnal nejspíš
k bláznivému křepčení, ke zdánlivě
nahodilé sestavě poskoků, podupů
a krokových variací doprovázených
rozmáchlými gesty paží a občasnými výkřiky.
V závěru bezmála tříhodinového
semináře jsem cítila obrovskou pohodu, uvolnění a nesmírnou radost,
přestože jsem propotila dvě trika
a byla fyzicky naprosto vyšťavená
(ten výraz je opravdu přesný!). Ono
se to dá jen velmi těžko plně popsat.

Nejlepší je to zažít na vlastní kůži.
Africký tanec má v sobě obrovský
náboj, chvílemi až cosi živočišného,
hypnotizující rytmus bubnů vás nenechá vypnout.
Jsem moc ráda, že jsem s prvními zvuky bubnů, které byly pro mě
v začátku až příliš hlučné, neutekla
a vydržela až do konce. Odnesla jsem
si s sebou obrovský zážitek a „dobila baterie“ na mnoho dalších dní.
Pavla Tondrová

Co můžeme očekávat od voleb
Opět se blíží volby do obecních
zastupitelstvech – nepřímo i starosty
a místostarosty. Občané chtě nechtě
hodnotí práci zastupitelů a zejména
starosty současného a porovnávají
ji s výkony představitelů minulých.
A nešetří se ani kritikou. Často se
ozývá argument – on (starosta,
místostarosta, radní, zastupitel)
si nechal položit asfalt až k domu,
vyměnil světla veřejného osvětlení
v ulici, kde bydlí, přednostně se tam
upravuje veřejná zeleň, uklízí sníh
apod. Jako by i tyto lokality nebyly
částí celého města.
Vycházejme z toho, že kritici mají
pravdu. Je to možná nešvar, ale zkusme ho využít. Zkusme volit naše zastupitele z těch nejpotřebnějších částí města. Ale které to jsou? A tady
je skryto čertovo kopýtko. Většina
z nás, občanů, považuje samozřejmě za nejpotřebnější tu část města nebo ulici, ve které bydlí. Ale to
jsme tam, kde jsme byli. Peníze na
všechno nikdy v městské kase nebudou, podle čeho tedy vybírat?
Nakonec stejně rozhodne starosta,
radní, zastupitelé.
Šlo by možná uspořádat akci, jakési referendum, kde by občané sami
o pořadí priorit rozhodli. Městský
úřad by například vydal seznam ulic
s uvedením závad, které je sužují

a občané by jakýmsi bodovým systémem sami určili pořadí důležitosti. Dá se ovšem namítnout, že ulice
s větším počtem obyvatel by byly ve
výhodě. To se dá částečně odstranit,
třeba nějakým koeficientem počtu
obyvatel k délce ulice a počtu závad. Nebo postupovat podle abecedního pořadí ulic. To by přivítali
obyvatelé Atriové ulice, ale určitě
by se to nelíbilo obyvatelům Žižkova náměstí. Jedině to brát střídavě
odpředu, odzadu, odnesou to ale ti
prostřední. Je tu ještě losování, ale
co když na vylosovanou ulici nebude k dispozici dostatek prostředků?
Podobně by nejspíš dopadla i jiná
kritéria, nezbude tedy asi nic jiného, než to přeci jen nechat na zvolených představitelích. Alespoň je
koho kritizovat.
Koho ale volit, aby se určitě stal
starostou a o naší ulici se postaral?
Babo raď! Starostu zatím přímo
nevolíme a záleží tak na zákulisních jednáních daných výsledkem
voleb. Ale kandidát za naší ulici by
(pro sichr) chybět neměl a měli bychom ho ve volbách podpořit. I když
v případě úspěchu ho ostatní budou
pomlouvat pro zaujatost. Tak ať! Za
čtyři roky dostanou svou šanci i oni.
Václav Hájek
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Nové Strašecí za druhé světové války
Úvod
V květnu letošního roku jsem vystoupil na žádost Městských kulturních zařízení s přednáškou o událostech v našem městě v letech
1938–1945. Přiznám se, že toto období není má parketa, avšak tematicky lákavou nabídku nešlo odmítnout.
Prostudoval jsem několik archivních
pramenů, prolistoval nepříliš bohatou, navíc často ideologicky zaměřenou regionální literaturu a pokusil
se interpretovat četný fotografický
materiál zejména z května 1945. Ač
na krátkou dobu, přesto jsem se do
tématu zabral a určitý obraz o dění
v regionu sestavil. Překvapilo mě,
kolik nedávných událostí je již zapomenuto, kolik dohadů a pochybností
se o některých záležitostech rozšířilo,
kolik domněnek a předsudků přežívá.
Není divu, poválečný režim neměl
zájem na objektivním posuzování
všech těch zvratů, jež za tak krátkou dobu naše spoluobčany postihly.
Pomník se jmény obětí, postavený
před Okresním domem, rozhodně
neobsahuje jména všechna. Zcela
se také zapomnělo na židovské obyvatele, stěží někdo zná jméno novostrašecké oběti heydrichiády, občas
městem prolétnou nekonečné a ničím nepodložené dohady o našich
osvoboditelích. A jak se vlastně ve
Strašecí za války žilo? Při přednášce
jsem se zpočátku obával pamětníků,
brzy jsem však zjistil, že vykládám
neznámou historii. Bylo by škoda nepokusit se převést získané poznatky
do písemné podoby.
Pramenů k válečnému období
v našem regionu je spousta, často
však bývá problém s jejich interpretací. Platí to zejména pro kroniky, ať
už obecní, škol, četnických a železničních stanic nebo pro dochované
vzpomínky. Většina těchto textů
vznikala až po válce a jsou neseny
spíše pohledem poválečného dění.
Úřední prameny Nového Strašecí
najdeme v neuspořádaném fondu
města ve Státním okresním archivu
(SOkA) v Rakovníku, většinu z nich
se mi naštěstí shromáždit a prolistovat podařilo. Horší to je s fondem
Okresního úřadu ve Slaném (SOkA
Kladno), který není přístupný, avšak
na počátku války ještě fungovala
novostrašecká expozitura (SOkA Rakovník), kterou studovat lze. Z doby
osvobození pochází skvělá a bohatá
sbírka fotografií, uložená v místním
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muzeu. Snímky však nebyly určeny
a roztříděny a vyžadovaly opatrnou
interpretaci. Podle možností se lze
seznámit s centrálními prameny,
uchovanými ve Státním oblastním
a Národním archivu v Praze, i když
ani tam není jejich zpracování úplné.
Z regionální literatury dominují práce o odboji na Rakovnicku či
osvobození od Miroslava Görtlera
(publikace Rakovnicko v boji proti
fašismu nebo studie Květen 1945 na
středočeských železnicích). Řadu pramenů se pokusil sestavit rakovnický
okresní archiv v letech šedesátých
(Antonín Cikánek – František Laitner
ml., Rakovnicko v letech 1938–1941;
1942–1943). Všichni tito autoři pracovali v tak zvané historicko-dokumentační komisi Československého
svazu protifašistických bojovníků
(ČSPB), jíž se podařilo shromáždit
cenný materiál od tehdy ještě žijících
pamětníků. Ač výpovědi a vzpomínky jsou dobově podmíněné, představují významný zdroj informací. Neocenitelné zůstávají první poválečné
publikace, sice plné dojmů z vítězství, avšak zachycující bezprostřední atmosféru odboje a osvobození
(Jarka Rus, Odboj na Slánsku a Novostrašecku v r. 1945). Současná
regionální literatura bohužel toto
kdysi žhavé téma opomíjí, i když
naše oblast vystupuje v obecných
studiích (například Stanislav Kokoška, Praha v květnu 1945). Poukázat
můžeme i na několik diplomových
prací z poslední doby, především na
přínosný text Jany Frýdlové Ruda
v období protektorátu 1939–1945
(2009) či Dagmar Hlinkové Konec

druhé světové války na Novostrašecku (2008). První autorka využila
mimo jiné rudské pamětníky, jichž
už není mnoho, a jejich výpovědi zapracovala do interpretace písemných
dokumentů. Náš exkurz do pramenů
a literatury je velmi stručný a výběrový, přesto dává naději, že solidní
výzkum bude pokračovat.

Před vypuknutím války
Informací k rušným měsícům roku
1938 naopak mnoho není. Kromě
úředního materiálu v archivním
fondu města jsou cenné zápisy ve
zmíněné obecní kronice, neboť tehdy ještě vznikaly bezprostředně po
událostech, krátce před válkou. Zapisoval je kronikář Václav Bečvářík,
jenž stihl zaznamenat i rok následující, avšak v srpnu 1940 zemřel. Tím
živé zápisy končí, v roce 1942 byla
městská kronika z nařízení odevzdána

Okresnímu úřadu ve Slaném a poté
uložena v zemském archivu v Praze. Do města se vrátila až po válce
a zápisy o okupaci do ní retrospektivně vkládal Jan Mansfeld, bývalý
člen zastupitelstva, který v letech
1942–1944 stál v čele města jako
předseda správní komise. I když situaci v obci dobře znal, zapisoval již
pod dojmem velkého vítězství. Podobně na tom byly i kroniky z okolních obcí. Okupanti stahovali pamětní knihy do Prahy a jejich vedení
nebylo za války bezpečné. Někde se
je podařilo ukrýt, v Rakovníku byla
městská kronika uschována v tamějším archivu, v Lodenici ji ukrýval František Loskot a úřadům zde
odevzdali narychlo pořízený opis. Jak
originál, tak kopie lodenické kroniky jsou dnes uloženy rakovnickém
okresním archivu.
Poslední komunální volby před
válkou proběhly v Novém Strašecí
v prosinci 1934 (předcházely parlamentním volbám, konaným v květnu
1935). Zvítězili v nich národní socialisté, následovaní živnostenskou stranou. Z devíti kandidujících uskupení
se jich do obecního zastupitelstva
dostalo osm – za dvěma uvedenými stranami následovaly: národní
sjednocení, komunisté, lidovci, agrárníci, Občanský klub v Novostrašeckém Pecínově, sociální demokraté a Občanský klub v N. Strašecí.
Zastupitelstvo se skládalo ze třiceti
členů a městská rada z deseti. Každé
uskupení mělo v radě jednoho zástupce a uvedené nejsilnější strany
zástupce dva. V čele města stanul
Karel F. Topinka (kandidát za agrární stranu), funkci prvního náměstka
vykonával Eduard Rosývač (národní
socialista) a druhého Josef Vyskočil (národní sjednocení). Koalice ve
městě tak byla co nejširší. Protože

Lehká pevnůstka (tzv. řopík) z roku 1937 u smečenského zámku
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se komunální volby vyhlášené v řadě
obcí na květen a červen 1938 ve
Strašecí nekonaly, spravovalo obec
uvedené zastupitelstvo i po určitém
zjednodušení politického systému
až do zásadních změn, kterými prošla místní samospráva za okupace.
Více jak třítisícové město (v Novém
Strašecí žilo před válkou kolem 2800
obyvatel, v Pecínově kolem 500) se
nacházelo ve slánském politickém
okresu, nedaleko sudetských oblastí.
Ty se za krátkou dobu měly oddělit od
československého státu a připadnout
k Německu. Nové Strašecí se tak výrazně posunulo k západním hranicím,
zcela pohraničním městem se stal
Rakovník. Německé území začínalo
hned za Kněževsí, hranice proházela
mezi Žatcem a Louny směrem k jihu,
na západ se stáčela v oblasti Kralovic a Manětína. Výrazně to posílilo
strategickou polohu našeho města.
To navíc leželo nedaleko pevnostního pásma stavěného od roku 1936
v rámci systému Vnější obrany Prahy. Tato linie vstoupila do dějin pod
názvem Pražská čára, navazovala na
rozsáhlou fortifikaci našeho území
a již jí bylo v literatuře věnováno
nemálo pozornosti (několik publikací Radana Láška). Lehké pevnůstky,
tak zvané řopíky, vyrůstaly v našem
regionu mezi Smečnem a Srby (stavěla je v létě a na podzim 1937 rakovnická firma Antonína Vopršala),
dodnes nalezneme zachované bunkry kromě okolí Smečna i v Doksech
nebo mezi Bratronicemi a Dolním
Bezděkovem. Československý pevnostní systém však využit nebyl, jeho
role skončila mnichovskou dohodou.
Všechny tyto záležitosti dávaly
předpoklad k tomu, aby události
jara až podzimu 1938 byly v Novém
Strašecí pociťovány o to citlivěji. Přes
město se přesouvaly československé
jednotky směrem na západ, aby zabránily odtržení pohraničí. Během
21. května probíhala částečná mobilizace, vyhlášená o den dříve, do
služby byli povoláni záložníci, kteří
nastupovali s patřičným nadšením.
Dostavují se pomocí všech dopravních prostředků, k obraně země se
hlásí množství dobrovolníků. Dne
25. května přijelo do Nového Strašecí motorizované dělostřelectvo
a 31. toho měsíce se ve 14 hodin
konala na Komenského náměstí
vojenská přehlídka všech složek armády působících v našem obvodu
– dělostřelectva, dragounů, cyklistů,
pěchoty i letectva. Přehlídce velel podle zápisů četnické stanice generál
Fišera (nejspíše tak šlo o brigádního
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generála Julia Fišeru, velitele 1. rychlé divize) a kromě místních občanů jí
přihlíželi filmaři a západní novináři,
dovezení ve třech autobusech. Údajně ji přenášel i rozhlas a byl natočen
zvukový týdeník, avšak žádný záznam
z této pozoruhodné akce se prozatím nalézt nepodařilo. O přehlídce
nás kromě pamětní knihy místní
četnické stanice informuje obecní
kronika, která ji však datuje dnem
28. května. V červnu pak přijíždějí
do města další jednotky s obrněnými vozy a tanky.
Situace se zdramatizovala s příchodem podzimu. Dne 23. září byla
vyhlášena všeobecná mobilizace,
kterou podle Bečváříkových zápisů přijímají obyvatelé s nadšením.
Lidé se zásobují, nakupují v obchodech, otevřených i v noci, a náměstí
zůstávalo neustále rušné. Přípravy
k obraně republiky vrcholí 25. září.
Město je obsazené armádou, posádka
byla ubytována ve škole, v sokolovně a v orlovně nebo po soukromých
bytech. V sokolovně navíc fungovala
polní pekárna. Obecní kronika srovnává tento stav s mobilizací roku
1914, kdy naopak panovala stísněná
nálada. Ta se ovšem brzy dostavila,
po přijetí Mnichova.
Traumatické události tak přímo
dolehly na město i posléze, neboť
tudy procházeli čeští uprchlíci z odtržených sudetských oblastí. Mnoho
přistěhovalců se ve městě usadilo,
šlo o cizí občany i o příbuzné místních lidí. Po jejich nadšeném vítání
a několika dobrovolných sbírkách se
však muselo město potýkat se závažnými problémy, především s organizací přechodných pobytů. Příliv dětí
řešily místní školy, chlapecké jich na
počátku října přijaly přes 50 a dívčí
35. Okresní péče o mládež vařila polévky a organizovala vánoční nadílky. Školní budova však stále sloužila
jako ubytovací zařízení pro armádu.
Po ústupu československých jednotek z pohraničí byla zcela zaplněna
vojskem a armádním materiálem,
zejména municí, a desátého října
muselo být zastaveno vyučování.
Zářijové události neblaze zasáhly
také do probíhající sklizně. Muži
byli mobilizováni a odvody se týkaly rovněž koní. Při pracích na polích
tak muselo pracovat více žen a koně
půjčovali českoslovenští vojáci, ubytovaní ve městě.
Stísněná nálada pokračovala po
celé období druhé republiky (od
Mnichova do zřízení Protektorátu
Čechy a Morava). Obyvatelé města včetně kronikáře Bečváříka žili

Prezident Hácha na Lánech před jednotkou vládního vojska

obecnými událostmi, které kulminovaly na konci zimy 1939. Patnáctého
března v ranních hodinách projížděla podle pamětní knihy četnické stanice v Rudě tamější obcí německá
okupační armáda k Praze, tedy po
hlavní silnici, jež tehdy vedla od Rakovníka přes Rudu, Pecínov a Rynholec. Rok 1939 pak přinesl citelné
zásahy do svobody. Bezprostředně
s okupací přišla první vlna zatýkání,
je zaváděna povinná němčina do
škol, městský úřad obdržel dvojjazyčné razítko a v obou jazycích musel vydávat i úřední vyhlášky. Na
dvacátého dubna 1939 byly nařízeny oslavy narozenin Adolfa Hitlera
a v Novém Strašecí poprvé zavlály
vlajky s hákovým křížem – na radnici, na četnické stanici a poště. Další
změny a omezení na sebe nenechaly
dlouho čekat.
Na situaci v našem regionu měl
během války určitý vliv pobyt státního prezidenta Emila Háchy na zámku

v Lánech. Háchu totiž střežilo místo zrušené Hradní stráže tak zvané
vládní vojsko, které vzniklo ze zbytku
likvidované československé armády,
svou úlohu sehrála také česká četnická stanice. To samozřejmě posilovalo organizaci místního odboje,
ale k této záležitosti se vyjádříme
až později. V roce 1939 se Háchův
pobyt v Lánech zapsal do místních
pramenů pouze tím, že rudští četníci pomáhali zajišťovat jeho bezpečnost, když se koupal v Pilském
rybníku, nacházejícím se mezi Rudou a Brejlem. Podobně měli četníci pohotovost 30. září toho roku,
když v okolních lesích lovil říšský
protektor Konstantin von Neurath.
Především bažantnice na Amálii se
stala oblíbeným výletním místem
i představitelů okupační moci.
(pokračování příště)
Jan Černý
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Po práci zpěv
Výzva všem, kteří rádi zpívají.
Chtěli byste se stát členy smíšeného Hornického pěveckého sboru
Kladno? Je to bývalý Stochovský
pěvecký sbor.
Přijďte mezi nás!
Scházíme se pravidelně každé
pondělí, zkouška začíná v 19.00 hod.
Sídlíme v 1. patře budovy bývalého Generálního ředitelství Kamenouhelných dolů Kladno, ul. Víta
Nejedlého č. 1575, nedaleko Městského divadla Kladno. Máme svou
vlastní zkušebnu a dobré materiální
zázemí. Vstupním artiklem budou
vaše pěvecké dovednosti, které posoudí Prof. JUDr. Ing. Roman Makarius, CSc., dirigent a umělecký
vedoucí sboru.
A co vás čeká? Především pestrý
sborový repertoár. Máme na programu skladby našich i světových
hudebních skladatelů, kteří reprezentují jednotlivá umělecká období od renesance až po současnost.
Zvláštní pozornost věnujeme duchovní a operní tvorbě. Nechybějí
zvučná jména jako Orlando di Lasso, Georg Friedrich Händel, Wolfgang Amadeus Mozart, Jakub Jan
Ryba, Bedřich Smetana, Antonín
Dvořák, Zdeněk Fibich, Leoš Janáček a mnoho dalších. Nezapomenutelná jsou společná vystoupení
s předními umělci naší operní scény.

Jmenujme alespoň některé z nich,
Libuše Márová, Iveta Žižlavská, Jitka Soběhartová, Pavla Vykopalová,
L. Hynek Krämer, Miroslav Kopp,
Jiří Kalendovský. Spolupracujeme
i s předními činoherními umělci, kteří
naše hudební vystoupení provázejí
mluveným slovem. Často se jedná
o skladby rozsáhlejšího charakteru,
jako je Mozartovo Requiem či Rybová Česká mše vánoční. Uveďme
některé z nich. Jan Kanyza, Jan Kačer,
Václav Vydra ml. Jako nejmladšího
jsme letos na jevišti přivítali Jana
Potměšila. Nezapomeneme na setkání s pěvcem Eduardem Hakenem
a herci Josefem Vinklářem a Radovanem Lukavským.
Náš sbor patří již několik desetiletí mezi přední hudební tělesa
Kladenska. Letos vstupuje do své
již 53. umělecké sezóny. Přibližme
si krátce jeho koncepci. Za podpory
organizačního vedoucího, jednatelky
sboru, ale v nemalé míře i řadových
členů spočívá hlavně v cílevědomé
práci našeho dirigenta. Jeho krédem
je přesnost, dochvilnost a dokonalá
znalost hudebních materiálů. Mimo
pravidelné pondělní zkoušky jsou
během roku organizována tři soustředěni, kde kromě „tvrdé“ práce
máme také čas si popovídat a pobavit se. Strávit příjemné chvilky se
svými přáteli dodá člověku energii.

Koncertujeme nejen ve středočeském a pražském regionu (zejména na
pódiu Městského divadla Kladno a na
kůru chrámu Matky Boží pod řetězem
v Praze), ale pravidelně navštěvujeme i místa ve vzdálenějších lokalitách. Frekvence našich vystoupení je
četná. Vždyť jaký by to byl pěvecký
sbor, kdyby neměl své posluchače!
Vyvrcholením umělecké sezóny je
řadu let koncert v krásném prostředí
arcibiskupského zámku v Kroměříži
a již tradičně zahraniční zájezd. Naše
sborové umění, mezi něž patří rovněž i úpravy českých a moravských
lidových písní, jsme reprezentovali v řadě evropských států. Připomeňme si alespoň některé z nich.

Německo, Rakousko, Itálie, Francie,
Polsko, Slovinsko.
A co na závěr? Být členem našeho
sboru není z hlediska časové náročnosti jednoduché, ale odměnou je
příjemný pocit z dobře odvedeného
výkonu na jevišti a pocit soudržnosti a přátelství.
Přijďte nás navštívit na kteroukoliv pondělní zkoušku, čeká vás dobrá
parta zpěváků!
Srdečně vás zvou zpěváci Hornického
pěveckého sboru.
Kontakt pro Novostrašecko:
Jan_Kopecký, mobil 732 205 398,
e-mail: technik.bozp@email.cz

ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY NOVÉ STRAŠECÍ
MUDr. Kateřina Doskočilová

Přijďte nás navštívit, nabízíme široký sortiment zdravé obuvi pro dospělé i děti,
funkční prádlo MOIRA, kojenecké potřeby, …
• Hole, berle, chodítka, vozíky, nástavce na WC, madla, …
• Ortézy, kompresní punčochy, ortopedické vložky do obuvi, …
• Inkontinence, tonometry, atd.
• Rehabilitace a sport
Zboží dodáváme i na poukazy, které je možné u Vás doma vyzvednout.
Poradím s výběrem pomůcky a následně zdarma dovezu (do 15 km).
www.doskocilova.cz
E-mail: stikova.barbora@seznam.cz, tel: 736 778 632
zdravotnickepotreby@seznam.cz, tel: 313 511 743
Najdete nás na hlavní ulici v Novém Strašecí, Čsl. armády 18.

Pozvání do Středočeské vědecké knihovny v Kladně na říjen 2010
Výstavy v Malé galerii Středočeské vědecké knihovny v Kladně
Do 12. 10. 2010 potrvá výstava
Ilustrace Michala Cihláře v Malé
Galerii Středočeské vědecké knihovny v Kladně
Technika linorytu je se jménem
Michala Cihláře (1960) spojována
celých třicet let. Za tu dobu se jeho
výtvarný rukopis stal nezaměnitelným. Platí to nejen pro grafikovu
volnou tvorbu, ale i pro jeho tvorbu užitou. Je autorem mnoha obalů LP a CD (Nerez, Nohavica, Garáž)
a kupříkladu i vizuálního stylu, který
devět let vytvářel pro pražskou zoo.
Na této výstavě se však Michal Cihlář poprvé představuje pouze výběrem ze svých knižních ilustrací. Vedle
originálních tisků k textům Jáchyma
Topola nebo Salmana Rushdieho
jsou zde vystaveny i fotografické
publikace z cest nebo ukázky jeho
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Ex libris, včetně několika knih autorských, které vyrobil pouze pro
své potěšení v jediném exempláři.
Mnoho dalších ilustrací pak vzniklo
z jeho letité spolupráce s Lidovými
novinami, kde publikoval linoryty
v sobotní příloze Orientace. Na výstavě jsou navíc vedle originálů ilustrací k vidění také jejich linorytové
štočky, ze kterých autor tiskl.
Od 14. 10. 2010 do 23. 11. 2010
bude v Malé galerii SVK možné si
prohlédnout výstavu Byl pozdní večer… Výstava představí život a dílo
K. H. Máchy a připomene máchovské oslavy v r. 1936 a v r. 1986.
Výstavy jsou přístupné během
otevírací doby knihovny.

muzea v Kladně, Máchův Máj a jeho
ilustrátoři
Mluvme o stáří. Klub přátel knihovny ve středu 20. 10. 2010 od 16.00
do 17.30 hodin
Beseda s Ing. Bronislavou Hilliovou, ředitelkou obecně prospěšné
společnosti Elpida plus, Jiřím Hrabě,
šéfredaktorem časopisu Vital plus
a Michalem Horažďovským, vedoucím telefonické krizové Linky seniorů.
Beseda bude zaměřená na zajímavá a aktuální témata - jak senioři tráví svůj čas, jak využívají svých
zkušeností v seniorském věku a jak
vnímají nejmladší generaci. Pro
návštěvníky bude připraveno malé
pohoštění.
Den Středočeského kraje
Od října pokračují přednášky ve 28. 10. 2010 Knihovna máchovská
Středočeské vědecké knihovně
aneb cesty K. H. Máchy Středočesv Kladně
kým krajem
13. 10. 2010 od 17.00 hodin
Mimořádná otevírací doba 9.00
přednáška PhDr. Zdeňka Kuchyňky, – 14.00 hodin
ředitele Sládečkova vlastivědného

V rámci oslav státního svátku Dne
vzniku samostatného československého státu se ve čtvrtek 28. října
2010 bude konat ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně již popáté
Den Středočeského kraje.
V letošním roce knihovna připomene 200. výročí narození K. H. Máchy.
Součástí připraveného programu je
Máchovské čtení, pásmo se čtením
z deníků, zápisníků z cest a z prózy
K. H. Máchy. V doprovodu kytary
zazní dobové písně.
Pracovníci knihovny budou oblečeni do historických kostýmů. Návštěvníci si mohou prohlédnout zákulisí knihovny, výstavu „Byl pozdní
večer…“ v Malé galerii SVK. Stejně
jako v minulých letech mohou noví
čtenáři získat registraci zdarma. Nebude chybět ani tradiční bezplatné
občerstvení.
PhDr. Jakub Pavlík

Novostrašecký měsíčník
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V Rynholci bylo dokončeno fotbalové hřiště s umělým trávníkem

Po deseti měsících od zahájení
stavby bylo v Rynholci dokončeno
fotbalové hřiště s nejnovější verzí
třetí generace umělého trávníku
a umělým osvětlením. Ve druhé
polovině září byla předána přilehlá in line dráha a dráha pro požární
sport, které jsou spolu s fotbalovou
plochou zahrnuty do budování první etapy víceúčelového sportovního
areálu. V rámci druhé etapy přibude nejpozději do konce října multifunkční hřiště s umělým povrchem
i osvětlením a celou akci završí nové
zázemí, včetně šaten, posilovny
a sauny. Investorem je obec Rynholec, rozhodnutím zastupitelstva
Středočeského kraje se podařilo
získat dotaci 9,5 mil. korun. Sportovní areál je další velkou investicí
letošního roku v Rynholci, když v létě
byly dány do provozu bytový dům
a mateřská školka.
Fotbalové 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. Rynholec se
stal prvním místem v České republice, kde je k vidění letošní revoluční
novinka v umělých fotbalových trávnících. Jedná se o typ trávníku s názvem TriMensions, který je složen
ze tří různých druhů vláken. Kromě
toho, že na pohled je takřka nerozeznatelný od přírodního trávníku,
je jeho největší předností 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.
Životnost trávníku se odhaduje na
15 – 20 let a první soutěžní utkání
se na něm uskutečnilo v září.

In line dráha je dlouhá 404 m a široká od tří do deseti metrů. Sloužit
bude široké veřejnosti nejen pro kolečkové bruslení, ale ve vyhrazených
hodinách také cyklistice a v zimě za
příhodných sněhových podmínek
běžeckému lyžování.
Fotbalový klub TJ Baník Rynholec, který je provozovatelem areálu,
má osmdesátiletou tradici. Původní
travnatá plocha fotbalového hřiště

i kabiny byly vybudovány v šedesátých letech minulého století a byly
pro sportovní účely nepřetržitě užívány bez zásadních oprav a rekonstrukcí. V současnosti má klub tři
družstva, zakládá přípravku a rozšiřuje družstvo žáků. Zájemci ve věku
6 – 13 let se mohou hlásit v úterý
a čtvrtek mezi 17.00 – 18.00 hodinou na hřišti.
Vladimír Civín

Společenská kronika
Vzpomínka

Vzpomínka

Dne 3. října 2010 vzpomeneme prvního
výročí od úmrtí našeho drahého syna, pana
Miroslava Simona.

Dne 4. října uplynou dlouhé čtyři roky, co
nás navždy opustila naše milovaná maminka
a babička, paní Ivana Macháčková.

Stále vzpomíná zarmoucená rodina.

Kdo ji měl rád, vzpoměňte si s námi.
Stále vzpomíná syn Honza a vnouček Honzíček.

Vzpomínka

Vzpomínka

Dne 9. 10. 2010 uplyne 10 let od úmrtí našeho otce,
dědečka a tchána, pana Ladislava Nováka
z Nového Strašecí.

Dne 15. 10. 2010 tomu bude 10 let,
co nás navždy opustila naše starostlivá maminka,
babička a prababička, paní Anna Neumannová.

Kdo jste ho znali, především z okruhu
novostrašeckých sportovců, vzpomeňte s námi.
Synové Jiří a Tomáš Novákovi s rodinami.

Stále vzpomínají dcera a syn s rodinami.
Kdo jste ji znali, vzpomínejte s námi.

Vzpomínka

Vzpomínka

Dne 18. 10. 2010 uplynou čtyři smutné roky,
co nás navždy opustila paní Božena Jelínková.

Dne 24. října tomu budou už 4 roky, co nás
navždy opustila naše maminka, babička
a prababička, paní Libuše Chotová.

Stále vzpomíná rodina Jelínkova.

Vzpomínají dcery s rodinami.

Novostrašecký měsíčník
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PŘEHLED DĚNÍ

Říjnový přehled dění
1. 9. – 31. 10.

Fotografie ze šuplíku (výstava)

přísálí NKC

2. 9. – 3. 10.

Veselé myslivecké motivy (výstava)

muzeum

1. 10.

Kurz tance – 3. lekce

NKC

19.00 h.

2. 10.

Girls night

Patro

21.15 h.

3. 10. – 9. 10.

Ozdravný pobyt ZO SZP

Mariánské Lázně

4. 10.

Štika k obědu (divadlo)

NKC

7. 10. – 21. 11.

Kouzlo starých gramofonů (výstava)

muzeum

7. 10.

Když jde kůzle otevřít (divadlo)

NKC

10.00 h.

7. 10.

Přednáška cyklu Akademie volného času 7

NKC

17.00 h.

8. 10.

Kurz tance – 4. lekce

NKC

19.00 h.

9. 10.

Fernet citrus party

Patro

21.15 h.

12. 10.

Výborová schůze diabetiků

Baráčnická rychta

14.00 h.

13. 10.

Reiki a mocná síla lidské mysli (přednáška)

městská knihovna

17.30 h.

15. 10.

Kurz tance – 1. prodloužená

NKC

19.00 h.

16. 10.

Puschkin party

Patro

21.15 h.

19. 10.

Členská schůze diabetiků

Baráčnická rychta

13.30 h.

22. 10.

Kurz tance – 6. lekce

NKC

19.00 h.

23. 10.

Výlet s Akademií volného času

odjezd Palackého ul.

7.15 h.

23. 10.

Diskotéka Patro

Patro

21.15 h.

24. 10.

Halloween party – Nejen pohádka na neděli

NKC

14.30 h.

26. 10.

Diabetická poradna

Baráčnická rychta

27. 10.

Položení květin k památným místům

27. 10.

Party se Seniorkou

NKC

17.00 h.

29. 10.

Kurz tance – 7. lekce

NKC

19.00 h.

30. 10.

Jameson party

Patro

21.15 h.

19.00 h.

9.00 – 11.00 h.
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