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Starosta města Pavel Vaic hodnotí uplynulé volební období
Starosta města Ing. Pavel Vaic odpovídá na otázky týkající se uplynulého volebního období, hospodaření města, i budoucích úkolů nového
zastupitelstva.

Vzhledem k velmi rozvážnému
vyhodnocení ekonomické situace
a učiněným opatřením předáváme
město bez deficitu s perspektivou
dalšího pozitivního rozvoje.

Jak byste shrnul uplynulé volební
období? Přineslo Novému Strašecí
zásadní změny?
Uplynulé volební období hodnotím pozitivně.
Podařilo se vyrovnat s osmimilionovým schodkem v daňových
příjmech a přesto proinvestovat
cca 30 milionů korun do velmi žádaných investičních akcí. Nevím, zda
mohu říci zásadní změny, ale mnoho
pozitivních změn jsem ve městě díky
naší činnosti zaznamenal.

Existuje něco, co byste s odstupem času udělal jinak?
Jdu svojí přímou cestou a snažím
se o maximální korektnost v jednání.
Každý nabývá postupem času zkušenosti a svoje konání vyhodnocuje. Určitě by se za uplynulé období
našlo pár bodů, které bych upravil.

Dotkla se finanční krize výrazněji
hospodaření města?
Stejně tak, jako ostatním obcím,
ani Novému Strašecí se finanční krize
nevyhnula. Čelili jsme osmimilionovému propadu v daňových příjmech.

Co se povedlo?
Co se povedlo jsme spolu se svými kolegy uvedli v příloze říjnového
měsíčníku. To nejdůležitější je zateplení školy a výměna oken. Vyčíslená
úspora za rok dosáhne jednoho milionu korun v nákladech. Dále uvádím výstavbu komunikace v Atriové
ulici, zastávku u sv. Izidora, Tyršovo
náměstí, novou bránu na místním
hřbitově, znovuotevření rentgenu

v Poliklinice Nové Strašecí, dětské
hřiště u haly BIOS, knihovnu v nových prostorách čp. 1155, nová parkoviště, nový hasičský vůz Volvo, atd.
Co Vás roky strávené v politice
naučily?
Je to velmi dobrá, ale mnohdy
také velmi tvrdá životní zkušenost.
Myslím, že jsem se naučil být rozvážný a obezřetný se snahou vyvarovat
se unáhlených rozhodnutí. Věřím,
že jsem se naučil čelit konfrontační
kritice opozice uvnitř zastupitelstva.
Vážím si lidí, kteří poctivě pracují, ale
jsou i Ti, kteří se jenom zviditelňují
bez konkrétních reálných, ekonomicky podložených návrhů.
Jste lídrem kandidátky pro další komunální volby. Jaké jsou Vaše
plány v případě úspěchu?
Nevím, jak komunální volby dopadnou. Na Vaši přímou otázku odpovídám – plány jsou uvedeny v našem
volebním programu. Pokud k tomu

dojde, budu hledat shodu s potencionálními koaličními partnery.
Jaké úkoly budou čekat nové zastupitelstvo, které vzejde z komunálních voleb?
Úkoly, které čekají nové zastupitelstvo budou velmi těžké, vzhledem
k nastaveným cílům a vzhledem
k očekávanému toku finančních
prostředků do městské pokladny.
Nejsem příznivcem rozprodávání
majetku města a z takto získaných
prostředků opravit nahrubo „pár
komunikací“ dovede každý. Naše
cíle jsou ale vyšší a jsou uvedeny
ve volebním programu.
Jsem optimista a věřím, že po volbách bude sestaven rozumný tým
lidí, který těžké úkoly zvládne se ctí.
Díky za Váš čas věnovaný našemu rozhovoru a přeji hodně štěstí.
mč

107. zasedání rady města, konané dne 20. září 2010
Město provozuje na svých webových stránkách interaktivní turistickou
mapu, na kterou lze též umisťovat
informace podnikatelských subjektů či institucí za úplatu. Rada města
stanovila cenu ve výši 1.200 Kč/rok
včetně DPH (20%).
Rada města odsouhlasila příspěvek na vydání knihy, pamětí bývalého novostrašeckého faráře Josefa
Peterky (čestný občan města) s názvem „Farářova zpověď“ Vydavatelství GELTON ve výši 6.000 Kč.

Rada města schválila konečný text
smlouvy o dílo se společností Technické služby Nové Strašecí, s. r. o.,
na stavební úpravy prostor v poliklinice pro rentgen s cenou díla ve
výši 333.320 Kč bez DPH (DPH 20% =
66.680 Kč).
Rada města projednala a vzala na
vědomí dvě žádosti o finanční příspěvky, a to fotbalového oddílu TJ
Sokol ve výši 20.000 Kč na dopravu
mladých hráčů a Občanského sdružení Přátelé Pecínova ve výši 79.800

Kč na zakoupení herního prvku pro
dětské hřiště. O poskytnutí těchto
příspěvků rada nerozhodla s tím, že
v prvém případě doporučila oddílu,
aby se s žádostí obrátil na krajský fotbalový svaz, jehož rozhodnutí znamená navýšení výdajů na dopravu
a v druhém, že město vybudovalo
dvě dětská hřiště, vždy s přispěním
dotací, a že v současné době zkoumá veškeré možnosti, jak získat
další prostředky z krajských nebo
jiných fondů.

Rada města schválila spolupráci
při uskutečnění Krajské postupové
přehlídky studentského a experimentujícího divadla pro Středočeský
kraj – Setkání ve Strašecí 2011 ve
dnech 18. – 20. 3. 2011 spolu se
Spolkem pro kulturní činnost NoStraDivadlo, o. s., takto: město poskytne slevu na nájemném za prostory v NKC ve výši 50%, 3.000 Kč na
knižní poukázky a 7.000 Kč na jedno
inspirativní představení.

23. zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. září 2010
Po kontrole usnesení zastupitelstvo schválilo rozpočtová opatření,
která byla vyvolána přijetím a úpravou dotací ze státního rozpočtu; zapojením finančních prostředků ze
zůstatku na běžném účtu; převody
mezi jednotlivými paragrafy rozpočtu města; úpravami rozpočtu spočívajícími v navýšení příjmů a výdajů
rozpočtu města.
Zastupitelstvo schválilo použití
prostředků ze zůstatku na základním
běžném účtu do výše 600.000 Kč na
obnovení provozu Mateřské školy
v Tovární ulici čp. 887. Rada města na svém zasedání dne 6. 9. 2010
rozhodla o rozšíření kapacity mateřských škol ekonomicky i technicky
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nejvýhodnější variantou znovuotevřením školky v Tovární ulici čp. 887.
Představuje to v suterénu rekonstruovat hygienické zařízení pro zaměstnance (stavebně oddělit WC,
instalovat sprchový kout a zřídit
úklidovou komoru s výlevkou, přívod teplé a studené vody). V přízemí
doplnit ve výdejně jídel dřez, umyvadlo, chladničku, sporák, linku. Rekonstruovat hygienická zařízení pro
děti a umělé osvětlení. V zahradě
odstranit stromy a keře, které stíní
do pobytové místnosti, obnovit pískoviště a upravit přístupový chodník.
Spolu s dalšími nutnými doprovodnými pracemi jsou úpravy kalkulovány na cca 600.000 Kč včetně DPH.

Zahájení provozu MŠ v Tovární ulici
by bylo možné na začátku roku 2011.
Zastupitelstvo vydalo znovu obecně závaznou vyhlášku, kterou se novelizuje OZV o místních poplatcích.
Tato novela byla nutná ze dvou důvodů. Došlo k nové právní úpravě
poplatku z výherních automatů
v souladu s dílčí novelou zákona
o místních poplatcích učiněnou zákonem č. 183/2010 Sb., kterým se
mění zákon o podpoře sportu. Dochází k tomu, že předmět poplatku
se rozšiřuje na jakékoliv technické
herní zařízení povolené Ministerstvem financí. V našem městě to jsou
např. elektronické hrací terminály.
Druhým důvodem jsou doporučení

Ministerstva vnitra, které vykonává
zákonný dozor nad dodržováním zákonnosti samospráv, na odstranění
některých nedostatků, které obsahuje vyhláška města. OZV je z roku
2003 a od té doby neustále dochází vývojem judikatury, k doplňování
výkladů a k omezování zákonných
zmocnění pro obce při vydávání
obecně závazných vyhlášek. Důležitou změnou je přesné vymezení
tzv. veřejných prostranství obsažené v příloze vyhlášky. Na webových
stránkách města je k dispozici úplné
znění vyhlášky o místních poplatcích
se zapracováním všech novelizací.
Při obnově katastrálního operátu v roce 2010 byla zapsána do KN
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parcela č. 411/7 v k. ú. Nové Strašecí o výměře 558 m² do vlastnictví paní Víchové z Kladna. Jedná se
o pozemek pod částí místní komunikace – Zahradní ulice. Majitelka
tento pozemek nabídla městu darem, který zastupitelstvo na tomto
zasedání přijalo.
Obdobně se tak stalo i v případě
pozemku č. 411/11 též v Zahradní
ulici, který městu darovali paní Pecháčková a pan Neumann.
Naopak zastupitelstvo nevyhovělo žádosti pana Horváta a paní
Růžičkové na odprodej části pozemku č. 107/2, který se nachází
v bezprostřední blízkosti kostela Narození Panny Marie. Prostor kolem
kostela by neměl být zmenšován
oddělováním a zaplocováním částí
pozemků, měl by zůstat veřejným
prostranstvím, volným vzdušným
prostorem kolem památkové chráněné monumentální stavby kostela.
Obdobně nebylo vyhověno žádostem pana Vostárka a paní Hůlové
o odprodej pozemku parc. č. 263/1
a části parc. č. 2119. Prodeji především brání nepříznivé terénní podmínky a existence potrubí z vodojemu.
Dne 25. 6. 2010 byl v souladu
s usnesením rady města ze dne
16. 6. 2010 zveřejněn záměr prodeje nemovitostí čp. 1081 s pozemky v Nádražní ulici („Arborea“) za
minimální cenu 4,5 milionu korun.
Stanovení kupní ceny vycházelo ze
znaleckého posudku. Do dne zasedání zastupitelstva byla doručena
pouze jedna nabídka, a to pana
Slapničky, který nabízí kupní cenu
ve výši 2,7 milionu korun. Zastupitelstvo s tímto prodejem nesouhlasilo, neboť nabídnutá kupní cena je
výrazně nižší než cena požadovaná
i než je cena obvyklá.
Dne 28. 7. 2010 byla doručena
žádost občanů o opětovné projednání usnesení zastupitelstva města č. 225 ze dne 19. 5. 2010 ve věci
pokračování prací na projektu revitalizace Komenského náměstí při
respektování rozhodnutí České inspekce životního prostředí ze dne ze
dne 31. 3. 2010. Zastupitelstvo po
rozpravě potvrdilo platnost tohoto
svého usnesení.
Ke splnění povinnosti uložené

tajemníkovi MěÚ usnesením zastupitelstva z prosince 2007, byla
přednesena tato následující zpráva
o stavu, přípravě a realizaci projektů
financovaných z Evropských fondů
ROP, SFŽP a ostatních fondů:
„V současné době se pracuje na
přípravě dalších požadovaných
podkladů pro projekt „Nové Strašecí – ČOV a kanalizace“. Společně
městem a svazkem KVK byly společnosti VKM, a. s., a Středočeské
vodárny, a. s., požádány, aby z provozovatelské smlouvy, kterou mají
mezi sebou uzavřenu, vyčlenily majetek VKM, a. s. Je to jedna z podmínek SFŽP, kdy pro Nové Strašecí je
požadován tzv. oddílný model provozování s výběrem provozovatele
v koncesním řízení. Oslovené společnosti žádost ve svých orgánech
(představenstva a valné hromady)
dosud neprojednaly. Svazek obcí ještě tento měsíc podá žádost na SFŽP
o prodloužení termínu 22. 10. Věc
je již na fondu předjednána.
Ministerstvo zemědělství potvrdilo přijetí žádosti o finanční podporu při intenzifikaci ČOV formou
změny a doplnění původní žádosti,
která zněla na výstavbu nové ČOV.
Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy zaregistrovala
žádost o dotaci na projekt „Ze Strašecí do Stochova na kole I. etapa“.
Plánované náklady 10.060.380 Kč,
dotace 80%.
Firmou SAFE TREES, s. r. o., je
zpracována projektová dokumentace projektu „Regenerace zeleně
vybraných lokalit města Nové Strašecí“, která bude přílohou žádosti
o dotaci na tento projekt z Operačního programu životní prostředí (OPŽP), prioritní osa 6, Oblast
podpory 6.5 – Podpora regenerace
urbanizované krajiny. Výzva pro podávání žádostí je dle harmonogramu
OPŽP plánována na říjen až listopad
2010. V rámci tohoto projektu dojde k regeneraci zeleně (zdravotní,
redukční, bezpečnostní řezy, kácení nebezpečných stromů a výsadba
nových stromů a keřů) ve vybraných
lokalitách města. Realizace by měla
proběhnout etapově v průběhu tří
let z důvodu rozložení finančních nákladů. Odhadované náklady projektu jsou cca 5.677.153 Kč (stále ještě

dochází k jejich zpřesňování). Předpokládaná výše dotace je 90% uznatelných nákladů, z předpokládaných
nákladů projektu tedy 5.109.437 Kč,
spoluúčast města v tomto případě
by byla 567.716 Kč. Přesné podmínky dotace, včetně procentuální výše uznatelných nákladů, však
budou známy až po vyhlášení dotačního titulu.
Dotační titul „Zelená úsporám“
i pro stavby občanské vybavenosti
byl sice vypsán, ale podmínky dotačního titulu se po jeho vyhlášení
ukázaly nevýhodné. Dotace 90%
byla z tzv. způsobilých výdajů (ty
musely být min. 300 tis. Kč), mezi
tzv. nezpůsobilé výdaje byly zařazeny např. nástavby, přístavby a také
pětiletá úspora, vzniklá provedeným
zateplením. Neplatilo tedy, že dotace
90% by byla počítána z ceny stavby.
Skutečná výše dotace by byla mnohem nižší cca 50% celkových nákladů
stavby. Jenom náklady na vypracování žádosti (včetně energetického
auditu atd.) byly odhadovány ve výši
100 až 200 tis. Kč.
V měsíci srpnu byla podána žádost
na Státní zemědělský intervenční
fond – Program rozvoje venkova
o dotaci na projekt „Parkové úpravy veřejných prostranství“. V rámci
tohoto projektu dojde k realizaci
parkových úprav (výsadba stromů,
keřů, travin) a k instalaci mobiliáře
(lavičky, odpadkové koše) na dvou
veřejných prostranstvích ve městě
a to v ulici Atriová a na Žižkově náměstí. Rozpočtované náklady akce
jsou 122.022 Kč, přičemž dotace
bude činit 91.516 Kč se spoluúčastí města 30.506 Kč.“
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu finančního výboru

o provedené analýze hospodaření
organizační složky města Městských
sportovních zařízení (MSZ), jejímž
úkolem bylo provedení položkového rozboru příjmové a výdajové části hospodaření organizační
složky MSZ s tím, že tento rozbor
bude vypracován za období 2006
až 2009. Ze závěrů analýzy vyplývá,
že v příjmové části hospodaření organizační složky Městská sportovní
zařízení k propadu příjmů ve sledovaném období nedošlo. Výše celkových příjmů byla v r. 2006 a v r. 2007
ovlivněna přijetím bankovní záruky
a přijetím daru na výstavbu osvětlení hokejbalového stadionu.
U výběrů příjmů ze sportovních
areálů a sportovišť byl naopak za
období 2006 až 2009 zjištěn 10%
nárůst. Celkem pozitivní vývoj byl
zjištěn i u celkových výdajů Městských sportovních zařízení. Od roku
2006 dochází dokonce k jejich poklesu o 8%. Rovněž provozní výdaje
zůstávají ve sledovaném období na
stejné úrovni.
Výbor doporučil radě města, zabývat se aktualizací smlouvy s TJ Sokol
Nové Strašecí o využívání městských
sportovních zařízení.
Zastupitelstvo nepřijalo návrh zastupitele Ing. Bechyně, kterým by
zastupitelstvo města uložilo radě
města, aby se nadále zabývala havarijním stavem hřbitovní zdi. Pro tento
návrh hlasovali pouze čtyři členové
zastupitelstva. V rozpravě bylo řečeno, že rada se tímto problémem
zabývá, ale finanční náročnost na
tuto akci je velmi vysoká, přičemž
nejdříve se musí nalézt technické
řešení, než se začne s nějakými pracemi. Jde o investice v řádu několika
milionů korun.

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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108. zasedání rady města, konané dne 4. října 2010
Rada města schválila úpravu nájemních smluv, které má město uzavřeno s gymnáziem a se základní školou (dříve zvláštní škola) spočívající
v tom, že gymnáziu bude uvolněna
jedna učebna základní školy a obráceně zvláštní škola uvolní dvě místnosti základní škole. Bude to znamenat rozšíření předmětu nájmu
pro gymnázium o 46 m² a naopak
zmenšení předmětu nájmu zvláštní škole o 63,7 m². Město vyhovělo
žádosti ředitele gymnázia, i když to
znamená malou ztrátu v nájemném.
Vzhledem k dokončení rekonstrukce prostor pro pracoviště RTG
v Poliklinice Nové Strašecí a zahájení provozu, je nutno smluvně ošetřit užívání nebytového prostoru, ve
kterém je zařízení instalováno. Rada
města schválila proto dodatek k nájemní smlouvě se společností PRIVAMED Healthia, s. r. o., Plzeň, jehož

předmětem je rozšíření předmětu
nájmu o 30 m².
V rámci výzvy k podání žádostí
o dotaci z Fondu cestovního ruchu
a podpory podnikání Středočeského kraje pro rok 2010, podalo město žádost o dotaci na akci „Infocentrum“. Poskytnutí této dotace bylo
schváleno dne 9. června zastupitelstvem Středočeského kraje. Na základě pravidel pro poskytnutí dotace
město požádalo o předložení cenové nabídky pět firem. Lhůta pro podání nabídky běžela od 27. 7. 2010
do 23. 8. 2010. V této lhůtě přišla
městu jediná nabídka a to nabídka
od firmy Lucon CZ, s. r. o., s cenou za
realizaci díla 249.630 Kč. Nabízená
cena je nižší, než cena dle rozpočtu
projektové dokumentace. Rada města proto schválila uzavření smlouvy
o dílo s touto společností.
Rada města nedala svůj souhlas

Ukažte se na mapě
- interaktivní mapa města a okolí
Město Nové Strašecí nabízí místním firmám, podnikatelům a institucím
(obchody, služby, restaurace a další) umístění upoutávky včetně dalších
informací na interaktivní mapě města a jeho okolí. Mapa je provozována
na webových stránkách města.
Jedná se placenou službu za cenu 1.200 Kč/rok. V ceně je obsažena DPH.
Objednávku zmíněné služby lze zaslat na adresu MěÚ poštou, elektronicky nebo osobně do podatelny. V objednávce uveďte údaje, které požadujete zveřejnit a identifikační údaje tak, aby mohla být připravena smlouva.
JUDr. Jiří Tláskal, tajemník MěÚ

s uzavřením dodatku ke smlouvě
o nájmu nebytových prostor v budově čp. 1155 navržený Českou
pojišťovnou, a. s., který by spočíval
v doplnění smlouvy o článek s následujícím textem: „Pronajímatel se
zavazuje, že v objektu, kde se nachází předmět nájmu, nepronajme jiné
prostory subjektu se stejným předmětem podnikání, tj. s předmětem
podnikání pojišťovacích, zajišťovacích
a souvisejících činností, dále se zavazuje, že nepronajme jiné prostory
subjektu, který by mohl znevažovat
dobré jméno nájemce, tj. osobně
provozující hernu, casino, kabaret,
sexshop či obdobný podnik, nigh club
či podnik, kde jsou poskytovány erotické služby“. Rada města považuje

za zcela nadbytečné ujednání o tom,
že by v prostorách budov v majetku města mělo kdy dojít k tomu, že
by byly pronajaty pro účely jako je
herna, casino, sexshop apod. Není
dost dobře možné, aby rada města
dopředu omezila příjmové možnosti
města tím, že by v tak velké budově, jako je čp. 1155, nebylo nikdy
možné prostory i v jiných patrech
pronajmout subjektu s obdobným
předmětem podnikání, jako má Vaše
společnost. Došlo by tak k po rušení
zákonných zásad hospodaření obce
s jejím majetkem, aniž by toto omezení nebylo nijak kompenzováno.
JUDr. Jiří Tláskal, tajemník MěÚ

Výsledky voleb do Zastupitelstva
města Nového Strašecí
(15. – 16. října 2010)
Kandidátní listina
název strany

Hlasy

PřepoPočet
čtené % mandátů
platných
hlasů

Koalice KDU — ČSL,
SZ

2 636

6,63

1

TOP 09

4 526

11,39

2

SNK - Sdruž. nez.
kandidátů

3 118

7,84

1

SNK - Závislí
Nové Strašecí

2 580

6,49

1

Česká strana sociálně demokratická

6 481

16,31

4

Občanská
demokratická
strana
SNK - Město pro
rodinu - r. p. m.

7 809

19,65

5

9 306

23,42

5

Komunistická strana 3 274
Čech a Moravy

8,24

2

Vzhledem k uzávěrce měsíčníku, která byla bezprostředně po volbách,
budeme o výsledcích informovat podrobněji v příštím vydání Novostrašeckého měsíčníku
(zdroj Český statistický úřad)

Novostrašecký měsíčník
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Vyznamenání města Nového Strašecí pro rok 2010 byla udělena
V úterý 28. září 2010 se ve slavnostním sále městského úřadu
uskutečnilo slavnostní předání vyznamenání udílených radou města.
Letošními laureáty se stali soubor
Čtyřlístek, za který cenu převzal
vedoucí RNDr. Bohumil Chochola,
PhDr. Jaroslav Hlína, CSc.,in memoriam Mgr. Miroslav Bradáč, za kterého
cenu převzala jeho manželka Věra
Bradáčová, Mgr. Vít Uher, Libuše Urbanová, Jiří Drvota a Ondřej Pokorný.
Artefakt ceny v podobě zlatého W
krále Wladislava II. Jagellonského
a plakety města převzali vyznamenaní z rukou starosty Ing. Pavla Vaice.
Udílení vyznamenání města Nového Strašecí je milou příležitostí ocenit záslužnou a výjimečnou činnost
osobností, které žijí v naší blízkosti.
Letošní ocenění z tohoto pohledu
putují opět do správných rukou. Vyznamenaní si tuto poctu bezesporu
zaslouží i za své lidské vlastnosti, mezi
nimiž nechybí skromnost, poctivost,
zaujatost a životní elán.
Mezi gratulanty, kteří tyto vzácné
chvíle s oceněnými v publiku sdíleli, samozřejmě patřili především
členové jejich rodin, přátelé a další
hosté. Navíc s fanfárou a písněmi
přišli oceněným poblahopřát Novostrašečtí pozounéři a uskupení pod
vedením gymnaziálního profesora
Mgr. Františka Buška. Ještě jednou
gratulujeme a děkujeme!

i daleko za hranicemi naší země.
Svým repertoárem, kde převládají
lidové písně a tance, nám připomíná
a oživuje krásné tradice a umění naší
vlasti. Dosud žádný jiný soubor na
tak vysoké kulturní úrovni nerozšířil
jméno našeho města do tolika míst
doma i v zahraničí jako Čtyřlístek.
Cenu převzal vedoucí souboru
RNDr. Bohumil Chochola.

Jeho podání učební látky a didaktické zpracování zejména předmětů dějepis a hudební výchova byly
na vysoké odborné úrovni.
Ocenění převzala manželka Mgr.
Bradáče, paní Věra Bradáčová.

v tuzemském měřítku. Vedle hospitací pro ostatní učitelky se u paní
Urbanové učili i učitelé a studenti
dokonce až ze Švédska. Kompletní
péče o malé děti prosazená a uskutečněná ve školce v Novém Strašecí
se stala příkladem pro ostatní.

Vít Uher

Jaroslav Hlína

Vyznamenání „Zlaté W krále Vladislava II. II. třídy“ bylo uděleno
panu PhDr. Jaroslavu Hlínovi, CSc.,
za zásluhy o rozvoj města. Jako člen
zastupitelstva a od roku 2004 jako
místostarosta působí Dr. Hlína nepřetržitě 20 let v samosprávě našeho města. Především do oblasti
školství a sportu přinesl své bohaté
zkušenosti jak ze své vysokoškolské
pedagogické profese, tak třeba i ze
svého působení jako reprezentační trenér České republiky v atletice.
Zasloužil se také o získání nemalých
dotačních příspěvků, které pomohly
zvelebit naše město.

„Zlaté W krále Vladislava II. III. třídy“
získal pan Mgr. Vít Uher za zásluhy
o rozvoj města. Jako farář a administrátor římskokatolické farnosti působil v našem městě v letech 2003 až
2009, kdy odešel na postgraduální
studium na papežskou Lateránskou
univerzitu v Římě. Jeho působení
v Novém Strašecí přineslo obnovení
důstojného postavení římskokatolické církve a věřících v životě našeho
města. Vedle bohaté osvětové činnosti jak ve škole, tak např. na stránkách Novostrašeckého měsíčníku se
zasloužil i o opravy a restaurování
historických památek.

Jiří Drvota

Rada města udělila pamětní plaketu města s právem nosit zlaté W
panu Jiřímu Drvotovi za zásluhy
o rozvoj města. Pan Drvota působí
v samosprávě města od roku 1998
jako člen zastupitelstva, z toho osm
let byl členem rady města. Ve své
práci v těchto funkcích zúročil své
bohaté zkušenosti z vedení města,
úřadu a tělovýchovné jednoty, které předsedal 15 let k prosazování
především rozvoje sportu ve městě.

Ondřej Pokorný

Čtyřlístek - Bohumil Chochola

Rada města udělila vyznamenání
„Zlaté W krále Vladislava II. II. třídy“
souboru lidových písní a tanců Čtyřlístek za zásluhy o rozvoj kultury ve
městě. Soubor vznikl v roce 1976
z podnětu členů kantorské cimbálové muziky při gymnáziu. Soubor patří mezi přední amatérské folklórní
soubory a pravidelně se zúčastňuje
folklórních festivalů. Vedle bohaté
tuzemské činnosti uskutečnil soubor s úspěchem mnohá vystoupení
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Libuše Urbanová

In memoriam Miroslav Bradáč převzala Věra Bradáčová

Vyznamenání „Zlaté W krále Vladislava II. III. třídy bylo uděleno panu
Mgr. Miroslavu Bradáčovi za zásluhy
v pedagogické práci in memoriam.
Svůj život zasvětil pedagogické práci
na zdejší základní škole. Byl mimořádným a velmi oblíbeným učitelem
s jedinečným přístupem k žákům.

Rada města udělila vyznamenání
„Zlaté W krále Vladislava II. III. třídy paní Libuši Urbanové za zásluhy o rozvoj města a v pedagogické
práci. Paní Urbanová spojila svůj
život s malými dětmi a od zahájení provozu mateřské školy a jeslí
v roce 1964 tuto školu řídila až do
roku 1990. Svou vysoce odbornou
prací se zasloužila o to, že jí řízená
školka se stala vzorem nejenom

Rada města udělila pamětní plaketu města s právem nosit zlaté W
Ondřeji Pokornému za vynikající
výsledky ve sportovním rybaření.
Jako mladý člen novostrašecké organizace Českého rybářského svazu velice úspěšně spolu s ostatními
mladými rybáři reprezentuje naše
město i zemi na nejvyšších soutěžích. Letos na Mistrovství světa
v italské Mantově dosáhl druhého
místa v kategorii družstev a stejného místa i v jednotlivcích, kde soutěžilo 80 reprezentantů ze 17 států.
Jiří Tláskal, mč

Novostrašecký měsíčník
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Demonstrace na záchranu lip na Komenského náměstí – vize a realita
Přibližně kolem sto padesáti lidí
se přidalo k demonstraci uspořádané, jako projev nesouhlasu s plánovanou revitalizací náměstí, na podporu záchrany lip na Komenského
náměstí, která proběhla v sobotu
9. října. Nespokojený skandující
dav vyšel od České čajovny, obešel
celé náměstí, označil lípy zelenými
a oranžovými krepovými páskami,
krátce se zastavil u gymnázia, kde
skrze megafon promluvil Miloslav
Kinkal a posléze průvod pokračoval
zpět k místu, odkud vyšel a kde se
aktéři v klidu rozešli.
Starosta města Ing. Pavel Vaic
dostal prostor, aby se k happeningu vyjádřil.
„Původním cílem bylo revitalizovat
náměstí, nikoliv kácet stromy. Toto
je politická manipulace organizace
TOP 09, kterou vede pan Kestner
a pan Kinkal pro jejich zviditelnění
před volbami. Jim se hodilo zmanipulovat lidi a říkat, že město chce
kácet stromy.“
Město má navíc vypracovanou
studii od renomované firmy o kompletní zeleni ve městě. Tady se také
potvrzuje zhoršený stav lip. „Nechceme kácet, budeme maximálně šetrní. Pokud ale bude některý
strom v havarijním stavu, musíme
přijmout takové opatření, které zajistí bezpečnost občanů na náměstí. Máme znalecký posudek, který
označuje devatenáct stromů za nevyhovující,“ vysvětlil dále starosta.
Vedení města chce i nadále pokračovat v původním projektu, protože je hodně rozpracovaný. S jeho
realizací se počítá v časovém horizontu několika let. Náměstí by mělo
sloužit ke shromažďování lidí, ne
jako park. Projekt počítá s výsadbou sedmdesáti šesti vzrostlých lip,
kašnou, lavičkami i sochou a nasvícením celého prostoru, na kterém
se dohodne široké fórum.
Ohlédneme-li se do historie projektu, architektem byla zpracována
projektová dokumentace k revitalizaci náměstí i s přilehlými ulicemi

Novostrašecký měsíčník

za sedmdesát šest milionů korun.
V říjnu 2008 ho zastupitelstvo za
malé účasti veřejnosti schválilo. Pro
hlasoval i pan Kinkal, dodal starosta
města Pavel Vaic
Po nových krajských volbách byl
však schválen nový projekt s dotační podporou, avšak ne v takové
výši a ne za tak příznivých podmínek, jako tomu bylo u předchozího
dotačního titulu. Tento byl nastaven
na výši sto třiceti pěti milionů pro
celý kraj a pro projekt našeho typu
do výše 35 milionů korun s dvaceti
procentní spoluúčastí. To by město ze svých prostředků financovat
v žádném případě nemohlo.
Na podnět žaloby podané na město Nové Strašecí, ČIŽP prošetřila situaci a přistoupila ke kompromisu
a nařídila ponechat celkem sedm
lip do zhoršení jejich zdravotního
stavu, ostatní doporučila vykácet.
Opírala se o vyjádření agentury
přírody. Mezi městem a ČIŽP, jak
uvedli pracovníci ČIŽP, proběhla
velice korektní jednání.
Ještě jednou zdůrazňuji, že není
na programu dne kácení lip, tak jak
proklamuje pan Vachek, a mohu občany ubezpečit, že se jedná o cílenou
manipulaci s veřejným míněním. Je
zřejmé, které osoby a z kterých politických seskupení se akce účastnili
a cíl jejich předvolebního konání je
na světě, dodal závěrem Pavel Vaic.

Na otázku, co konkrétně přimělo
aktéry k tomuto veřejnému projevu protestu a proč se rozhodli řešit
celou záležitost tímto způsobem,
se vyjádřil ohlašovatel akce Miroslav Vachek.
Okrašlovací spolek, tj. tolik propagovaná občanská společnost, před
více než 100 lety osadil novostrašecké náměstí lipami. Nyní se připravují
projekty na jejich odstranění. Dendrologické posudky poukazující na
špatný stav lip s návrhem na kácení
připravil pan Jaroslav Kolařík z moravských Rosic (fyzická osoba). Jeho
firma Safe Trees, s. r. o., pak vyhrála
zakázku na regeneraci veřejné zeleně.

Navíc poslední jednání zastupitelstva
jasně ukázalo, že mínění občanů je
přehlíženo. Co nám tedy zbývalo?
Navíc se nejednalo o první akci na
podporu novostrašeckých lip (viz
např. podpisová akce Nechte lípy,

popř. můj otevřený dopis radním ze
září 2009 k připravované revitalizaci
náměstí, kdy zmínka o vykácení lip
padla poprvé.)
Považujete akci za úspěšnou.
Máte pocit, že jste něco změnili,
že jste dosáhli svého?
Úspěch akce? Ten se bude hodnotit až s odstupem několika let. Lípy
mohou de facto padnout každým
dnem. V současnosti se radujeme
ze skutečností, že zeleň ve městě
není lhostejná lidem v množství
více než malém.
Cílem demonstrace bylo ukázat
vedení města, že i přes neúčast obča-

nů na jednáních zastupitelstva, lidé
rozhodování svých zástupců sledují,
analyzují a přijímají protiopatření.
mč
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Místostarosta Jaroslav Hlína odchází z komunální politiky

Jedna z osobností novostrašecké
komunální politiky - sedmašedesátiletý PhDr. Jaroslav Hlína, CSc.
- s politikou končí. Na novostrašecké radnici působil šest let na pozici
místostarosty, komunální politice se
věnuje ale podstatně déle.
Jaroslav Hlína se narodil v Rakovníku, do Nového Strašecí se dostal,
jak on říká jako naplavenina v šedesátých letech, kdy se zde oženil.
Vystudoval Fakultu tělesné výchovy
a sportu Univerzity Karlovy v Praze.
Po ukončení studia působil v Kladně
na Okresním výboru ČSTV a posléze pracoval jako pedagog na fakultě,
kterou vystudoval. Nejbližší z královny sportu – atletiky mu je běh
na krátké tratě a sprinterské štafety.
K jeho koníčkům kromě sportu patří
i hra na housle. V tomto oboru vystudoval osmiletou hudební školu.
Jak dlouho jste v Novém Strašecí
působil v komunální politice a na
jakých postech?
Od roku 1990 jsem působil v zastupitelstvu města jako člen, předseda školské komise a kontrolního
výboru. V roce 2004 jsem byl zvolen místostarostou města. V této
funkci jsem setrval až do letošních
komunálních voleb.
Proč jste se rozhodl skončit?
Hlavním důvodem je zdravotní
stav, který mi nedovoluje věnovat
se svým povinnostem tak, jak bych
si představoval. Nechal jsem se sice
přemluvit ke kandidování i v letošních komunálních volbách, ale osud
ukázal, že mé původní rozhodnutí
bylo správné.
Co považujete za svůj největší
úspěch na poli komunální politiky?
Myslím, že mohu říci, že se mi
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podařilo po různých peripetiích
a úskalích zásadní měrou přispět
organizačně i finančně k tomu, že
se povedlo po pětiletém úsilí vybudovat dětské hřiště v areálu haly
BIOS. Toto hřiště považuji za své dítě
a s potěšením se dívám na zájem dětí
a rodičů o tento komplex.
Podařilo se mi také sehnat z dotací a grantů peníze, ze kterých se
mohla vyměnit část oken na budově základní školy ještě před zateplením, a nebo v Mateřské škole U
Lesíka. Organizačně i finančně jsem
z dotace přispěl k vybudování volejbalového hřiště u haly BIOS.
Úspěchem pro mě je, že za to období, které jsem strávil na městském
úřadu se na mě dost lidí obrátilo
s důvěrou a že mi věřili.
A co se vám naopak podle vás
nepovedlo?

Několik let prožíváme celosvětovou
finanční krizi a s tím souvisí i výrazné
snížení dotací městům našeho typu.
Připravovaná rekonstrukce Novostrašeckého kulturního centra by si
vyžádala milionové náklady a proto
zůstává v papírové projektové verzi.
Dílčí opravy objektu a maximální úsilí
pracovnic NKC umožňují zajišťovat
kulturní život města.
Šest let jste byl místostarostou.
Za tu dobu se po Vašem boku vystřídali tři starostové, jak se Vám
s nimi spolupracovalo?
To je těžká otázka, každý byl jiný.
Jakub Kleindienst byl generačně
nejvzdálenější, ale moje zkušenosti
z práce se studenty na vysoké škole
a jeho flexibilita vytvářely předpoklady dobré týmové práce. Pavel Vaic
je mladší sice jen o deset let, ale
i tento věkový rozdíl je v některých
názorech patrný. Nejblíže věkem
mi byl druhý starosta Miroslav Roček. Musím však říci, že se žádným
ze zmiňovaných jsem neměl nikdy
špatné vztahy, naopak mám zkušenost, že v konstruktivních diskuzích
vznikají ty nejlepší nápady a návrhy.
Je v Novém Strašecí něco, čím
by se vaši pokračovatelé měli bezpodmínečně zabývat?
Čím jsem starší, tím daleko citlivěji vnímám záležitosti, které se týkají
místa posledního odpočinku. Velmi
mě iritovalo to, že v minulosti bylo
povoleno postavit za zdmi hřbitova
garáže a to, jak se ony stavby podepsaly na stavu hřbitovní zdi. O tom
netřeba hovořit podrobně, to je vidět pouhým okem. Takže já doufám

a přeji si, aby se otázka hřbitovní
zdi, jejíž řešení je velmi finančně
nákladné a stavebně komplikované,
co nejdříve vyřešila.
A na závěr osobní otázka. Co plánujete po letech strávených v komunální politice?
Upřímně nevím, jak vyplním následující dny. Každopádně bych se
chtěl, jak mi budou síly stačit, věnovat i nadále městu z pozice „zaníceného občana“. Toto téma ale nechávám prozatím otevřené s ohledem
na svůj zdravotní stav a na to, co
přinesou dny příští.
Chtěl byste něco vzkázat čtenářům na závěr našeho povídání?
Děkuji spoluobčanům, že mi svými hlasy umožnili tolik let pracovat
pro naše město.
A já děkuji za čas, který jste věnoval našemu rozhovoru.
mč

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

PROSTĚJOVSKÁ MÓDA

ODĚVY ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH VÝROBCŮ A DODAVATELŮ

FLAUŠOVÉ KABÁTY, PALETA, BUNDY
TISÍCE KUSŮ NA JEDNOM MÍSTĚ - VŠE I V NADMĚRNÝCH VELIKOSTECH

OBLEKY, KOSTÝMY, HALENKY, SAKA, KOŠILE, VÁZANKY
a spousta dalšího...
KULTURNÍ CENTRUM - SÁL NKC - ul. Okružní 934, Nové Strašecí

26. listopadu

pátek 9.00 - 13.00 14.00 - 17.00 hod.
a další akce v regionu...
KULTURNÍ CENTRUM NA SEKYŘE 2377, Rakovník

25. listopadu

čtvrtek 10.00 - 13.00 14.00 - 18.00 hod.
JEDINEČNÁ PŘÍLEŽITOST - VÝHODNÝ NÁKUP - ZÁRUKA
Info - Ing. Karel Volanský  777 739 803

Novostrašecký měsíčník

INFORMACE PRO OBČANY

Doprava versus bezpečnost
V září, přesněji ve čtvrtek devátého, došlo k dopravní nehodě, při
které bylo sraženo dítě na přechodu
pro chodce v ulici Čsl. armády, před
domem čp. 133. Město bylo na základě této politováníhodné události
kontaktováno několika občany s žádostí, aby zlepšilo označení přechodů pro chodce ve městě a podobné
dopravní nehody byly omezeny na
minimum.
Položme si několik otázek. Jsou
přechody pro chodce ve městě označeny správně a dostatečně? Nebo by
se měly ještě více zvýraznit? Může
město podobným dopravním nehodám zabránit? Co vlastně dělá město
pro zvýšení bezpečnosti dopravy?
V prvé řadě je třeba uvést, že
pokud město chce zřídit přechod
pro chodce, může tak udělat jen
po kladném projednání s Odborem
dopravy MěÚ Rakovník, a Policií ČR,

Novostrašecký měsíčník

Dopravním inspektorátem Rakovník. má také svá pravidla, i ta musíme označením. Nebezpečné situace zde
Právě odbor dopravy, s přihlédnutím respektovat.
vznikají zejména v důsledku neukázke stanovisku dopravního inspekV minulých letech město usilova- něnosti řidičů a také chodců. Nedotorátu, zřízení přechodu povolí či lo o větší zvýraznění přechodů pro držování předepsané rychlosti, nenepovolí. Bohužel ne každé žádos- chodce, zejména v ulicích Palackého, pochopení a popřípadě zneužívání
ti města je vyhověno. Před časem Havlíčkova a Čsl. armády. Jednalo se „přednosti“ chodců na přechodu pro
tak byla zamítnuta například žádost o provedení přechodů pro chodce chodce jsou hlavní příčiny nebezměsta o zřízení přechodu pro chodce v bílo – červeném provedení. Přes pečných situací. Město má bohužel
v ulici Poděbradova, pod křižovat- velkou snahu města pouze dva takto jen omezené možnosti neukázněkou s náměstím B. Smetany. Pokud označené přechody pro chodce byly nost řidičů a chodců řešit. Jedná se
by město i přes zamítavé stanovisko povoleny trvale. Jedná se o přechod zejména o represi prostřednictvím
odboru dopravy přechod vyznačilo, u autobusových zastávek v Palackého městské policie. Rada města se bezbylo by mu nařízeno přechod vyma- ulici, a přechod u polikliniky v ulici pečností silničního provozu ve městě
zat, a pravděpodobná je i pokuta.
Čsl. armády. Další dva takto zvýraz- opakovaně zabývala a bude zabývat.
Je-li přechod pro chodce povo- něné přechody (u kadeřnictví v Pa- Výsledkem je například podpora
len, Odbor dopravy MěÚ Rakovník lackého ul. a v ulici Havlíčkova) jsou činnosti městské policie a bránění
současně stanoví jeho označení. Na povoleny v bílo – červeném prove- snahám Městskou polici v Novém
základě tohoto úředního postupu dení jen dočasně, do doby životnos- Strašecí zrušit. Městské policii bylo
byly stávající přechody pro chodce ti červených pruhů. Proč? Protože zakoupeno vybavení, které po změve městě zřízeny. A dle podmínek dopravní inspektorát s jejich bílo ně zákonných předpisů umožňuje
povolení jsou tyto přechody také – červeným provedením nesouhla- strážníkům opět kontrolovat rychoznačeny svislým a vodorovným sil. Prý zde nejsou evidovány žádné lost projíždějících vozidel.
značením. Umístění tohoto značení dopravní nehody či zvýšená nebezSama represe však nic nevyřeší.
pečnost, tak není nutné přechody Město činilo i další opatření podvíce zvýrazňovat. Při příští obnově porující zvýšení bezpečnosti silničjejich vodorovného značení červe- ního provozu. Jedná se například
né pruhy musíme vynechat. Což se o nasvícení tří nejfrekventovanějna přelomu září a října také stalo. Je ších přechodů pro chodce, osazení
třeba doplnit, že město setrvávalo dvou měřičů rychlosti na příjezdech
na požadavku provedení přechodů do města, obnovu a doplňování svisv bílo – červeném provedení do té lého dopravního značení.
míry, že obdrželo pokutu 10.000 Kč.
Městu není bezpečnost dopravy
Při tom jediným motivem pro veške- lhostejná. Velký díl odpovědnosti za
ré úsilí města v této věci byla snaha ní však spočívá na řidičích a chodcích.
přechody pro chodce více zvýraznit Pokud řidiči i chodci bez rozdílu věku
a tím zajistit větší bezpečnost chodců budou dodržovat pravidla silničního
na nich. Dobře se na to hodí poře- provozu, pokud se budou vzájemkadlo, že každý dobrý skutek je po ně respektovat a budou se k sobě
chovat ohleduplně, bezpečnost
zásluze odměněn…
Město zhruba před dvěma roky provozu na komunikacích ve městaké neúspěšně usilovalo o vyloučení tě bude nepochybně větší. Bez toho,
kamionové dopravy z průjezdu cen- aby musela být vynucována represí.
trem města po ulicích Čsl. armády, Bez toho, aby město investovalo nePalackého, Havlíčkova a Karlovarská. malé částky do opatření, která pak
MěÚ Rakovník, odbor dopravy, jako mnozí nerespektují. Stačí chvíli popříslušný silniční správní úřad, žá- stát u přechodu na Palackého ulici.
dosti města nevyhověl. Jedná se prý Na červenou přecházejí nejen děti,
o státní komunikaci druhé třídy, kde červená na semaforu není stopkou
kamionovou dopravu nelze vyloučit. ani pro mnohé řidiče.
Další snahou města bylo osadit
Dopravní nehoda, která se stazpomalovací pruhy na některé pří- la 9. září na přechodu pro chodjezdové komunikace. Uvažovalo se ce v ul. Čsl. armády, před domem
například o ulici Jiřího Šotky. Ani tato čp. 133, je smutnou a politováníhodaktivita města nebyla úspěšná. Ulice nou událostí. Bohužel není v silách
Jiřího Šotky, Havlíčkova, Palackého města učinit taková opatření, která
a Čsl. armády jsou silnice v majet- by podobným dopravním nehodám
ku Středočeského kraje, ve správě zcela zamezila. Pro vedení města je
Správy a údržby silnic Kladno, p. o. ale zvyšování bezpečnosti silničního
Nepatří tedy městu. Správce komu- provozu ve městě trvalou prioritou.
nikace s osazením zpomalovacích
(vybráno z písemné odpovědi MěÚ)
pruhů nesouhlasil.
Nebezpečnost přechodu pro
chodce v ulici Čsl. armády, před domem čp. 133, není až tak způsobena
jeho špatným nebo nedostatečným
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Rekonstrukce vstupní brány
na hřbitov
V průběhu měsíce srpna byly postaveny firmou Real Invest Franc pilíře, na kterých je upevněna vstupní
brána na hřbitov. V měsíci říjnu pak
byla osazena i nová vrata a dvoje

postranní malé branky, které za
90.000 Kč zhotovil pan Sekyra. Stavební práce si vyžádaly investici
v hodnotě 244.838 Kč.
mč

Rentgenové pracoviště zkvalitní
zdravotnické služby

Regenerace zeleně vybraných
lokalit města Nové Strašecí
Firma SAFE TREES, s. r. o., zpracovala projektovou dokumentaci pro
podání žádosti o dotaci na projekt
„Regenerace zeleně vybraných lokalit města Nové Strašecí“.
Záměrem města je požádat o dotaci na tuto akci z Operačního programu životní prostředí (OPŽP),
prioritní osa 6, Oblast podpory 6.5
– Podpora regenerace urbanizované
krajiny. Výzva pro podávání žádostí
je dle harmonogramu OPŽP plánována na podzim tohoto roku, ale
ještě nebyla vyhlášena. Konkrétní
podmínky dotačního programu zatím nejsou známy.

VÉ

NO

V rámci tohoto projektu dojde
k regeneraci zeleně (zdravotní, redukční, bezpečnostní řezy, kácení
nebezpečných stromů a výsadba
nových stromů a keřů) ve vybraných
lokalitách města. V současné době
probíhá konzultace projektu s Agenturou ochrany přírody a krajiny za
účelem upřesnění lokalit a zásahů,
z čehož vyplyne mimo jiné i výše nákladů akce. Předpokládané náklady
se v tuto chvíli pohybují ve výši cca
6 mil. Kč. Podíl dotace bude znám
až z textu vyhlášené výzvy. Projekt
by se měl realizovat v průběhu tří let.
Ing. Jan Vitner,
referent odboru investic MěÚ

MASÁŽE, KOSMETIKA
Ludmila Gašperová
Adresa:
Čsl. armády 9
27101 Nové Strašecí
Otevírací doba:

Dle objednání
 +420 736 710 339
www.kosmetika-relaxace.cz
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11. října dopoledne bylo slavnostně uvedeno do provozu nové
digitalizované rentgenové pracoviště v novostrašecké poliklinice, které bude klientům nabízet rychlejší
a kvalitnější služby v příjemném,
nově opraveném prostředí. Investici
ve výši 400.000 Kč na rekonstrukci
prostor, v nichž se rentgenové pracoviště nachází, poskytlo město
Nové Strašecí.
Slavnostního aktu se mezi jinými
zúčastnili jednatel společnosti Privamed Healthia, s. r. o., Jaromír Bureš,
starosta města Pavel Vaic, místostarosta Jaroslav Hlína a tajemník úřadu Jiří Tláskal.
„Věřím, že spolupráce s rakovnickou nemocnicí bude i nadále v podobně úspěšném duchu pokračovat,“ zakončil formální část uvedení
rentgenového pracoviště do provozu,

starosta města Ing. Pavel Vaic.
Občané i lékaři v Novém Strašecí
se tedy konečně dočkali vylepšeného
servisu v poskytování zdravotní péče.
mč

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

Pekelné přání
Máte zájem o to, aby Vás
5. prosince 2010 navštívila naše
parta - dva čerti, Mikuláš a anděl?
Pokud chcete, volejte na tel. číslo
736 285 898 po 17.00 h.
Těšíme se na Vás!

S pozdravem anděl a jeho přátelé
Novostrašecký měsíčník

KULTURA

Slavnost „Svatováclavský den 2010“
Letošní městská slavnost „Svatováclavský den“, konaná 28. září,
s sebou přinesla v dramaturgické
koncepci řadu novinek, které změnily celý ráz programu. Hlavní pódium bylo místem unikátních vystoupení, která v letošním roce poprvé
připravili místní – ZŠ, ZUŠ, Lísteček,
Klobouček, gymnázium, Čtyřlístek
a AKHB, všichni z Nového Strašecí.
Z přespolních to byla pouze Téměř
divadelní společnost České Budějovice s loutkovými pohádkami. Z důvodu nepříznivého počasí musel být
program přesunut do kulturního
centra, kde se bohužel nemohl realizovat doprovodný program pro děti,
který si připravili studenti místního
gymnázia. Rovněž skákací hrad musel být odvolán spolu se stánkaři.

Poděkování

Vážení návštěvníci slavnosti,
chceme vám poděkovat za to, že
jste nám pomohli úspěšně zvládnout
letošní „Svatováclavský den“. Příprava
a celý den byl pro nás velice náročný.
Přes drobná nedorozumění, stejně
ve všech případech zvítězil nadhled
a vaše tolerance, a to je určitě další
přídavná hodnota letošního nového
pojetí. Z vašich reakcí vyplývá, že
se vám slavnost celkem líbila. Jsme
rádi a bereme to jako odměnu za
naši práci. Zároveň víme, kde jsme
mohli udělat něco jinak, co se kde
zdrželo a nemuselo atp. Jsme kritičtí,
protože víme, kde by se co dalo ještě
zlepšit, aby příští slavnost byla ještě lepší a ještě kvalitnější než letos.

ROHÁČI z Lokte – Vánoční koncert

Roháči patří bezesporu k předním
představitelům folkové a trampské
písně v Čechách. Jsou držitelé Porty
z roku 1990. Vydali sedm alb. V letošním roce oslavili pětatřicetiny.
Hrají v sestavě:
• Lubomír Ríša Melichar (kytara)
• Olga Mašková (flétny)
• Jitka Melicharová (flétny, percussion)
• Ivan Bartoň (foukačky)
• Antonín Vyšehradský (kytara,
zpěv)
• a Miloš Rybař (baskytara)
Roháči mají velkou zásluhu na zpřístupnění půvabných písniček Vojty
Kiďáka Tomáška těm posluchačům,
pro které je delší poslech jedné kytary a jednoho hlasu nestravitelný.
Jejich vícehlas je považován za výjimečně přirozený a příjemný. Jejich

Novostrašecký měsíčník

Proto vám ještě jednou děkujeme za
přízeň a toleranci, v jaké jsme tento
den prožili. Pokud máte jakoukoliv
připomínku nebo námět, co by podle vás mělo být jinak, nebo třeba
nemuselo být vůbec, napište nám
nebo přijďte osobně. Chceme, aby
vám tento den v příštím roce přinesl co nejvíce pohody a zábavy a co
nejméně komplikací a problémů.
Ještě jednou děkujeme!

Vážení aktéři,

využíváme příležitosti k srdečnému a upřímnému poděkování všem
účinkujícím za skvělé výkony a také
všem, kteří nebyli vidět, ale bez jejich
pomoci by vše fungovalo jen napůl.
Všem „neviditelným“ organizátorům,
technikům, pedagogům, pomocníkům,
dobrovolníkům atd. (Nechceme vás
vypisovat jmenovitě, jelikož bychom
určitě na někoho zapomněli, a to by
nás velice mrzelo.) No prostě všem

lidem, kteří se podíleli na průběhu
letošní slavnosti a to bez nároku na
jakoukoliv finanční odměnu.
Na letošním „Svatováclavském
dni“ spolupracovali:
• ZUŠ Nové Strašecí
• ZŠ Nové Strašecí
• Lísteček Nové Strašecí
• Klobouček Nové Strašecí
• Gymnázium Nové Strašecí
• Čtyřlístek Nové Strašecí
• AKHB Nové Strašecí
• Téměř div. spol. Č. Budějovice
• Město Nové Strašecí
• MKZ Nové Strašecí
• Městská policie Nové Strašecí
• Rakovnicko, o. p. s.
• Restaurace Allegro
• Technické služby, s. r. o.,
Nové Strašecí
Iveta Dušková, vedoucí MKZ

písničky jsou přitažlivé – mají nápad,
humor a vkus.
Na programu vánočního koncertu budou koledy a vánoční zpěvy
a také vybrané skladby z běžného
repertoáru Roháčů. Tento soubor
dokáže potěšit a uspokojit každého.
Kdo chce – mějte je za trampskou
kapelu, kdo chce – mějte je za folkaře, a komu je to šumafuk, ten ať
si s Roháči přijde na vánoční koncert
zazpívat třeba koledy.
Přijďte si dne 8. prosince od
20.00 hodin do Novostrašeckého
kulturního centra zpříjemnit předvánoční čas pohodou při vystoupení trampské kapely Roháči. Těšíme
se na vás!
Iveta Dušková, vedoucí MKZ
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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)
Přednášky se konají v přednáškovém salonku Kulturního centra v Novém Strašecí první čtvrtek v měsíci
od 17 – 18.30 hodin
Program:
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
2. prosince 2010 - Žena v křesťanské kultuře
(ideál ženy katolické, 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 pro kronikáře důležité a co ne)
Tento přednáškový cyklus je především věnován ženám. Seznamujeme
se s pohledem celé společnosti na
postavení ženy (v rodině, manželství,
neprovdané ženy, postavení matky)
v průběhu historického vývoje. Znamená to, že se musíme obrátit do
historie křesťanské kultury k jejím kořenům, neboť žijeme v zemi i kultuře
vycházející právě z křesťanské tradice a víry, které byly neodmyslitelnou
součástí běžného života. Určitě se
nám otevře prostor k poznání, kdy

mnohem lépe porozumíme výtvarnému umění a náboženským symbolům a konečně vlastní podstatě
ženy a jejímu uplatnění. Nabízíme
zde pohled na mnoho historických
a kulturních souvislostí, které jsme
si dosud neuvědomovali.
Vstupné na jednotlivé přednášky
je 30 Kč a vybírá se v den přednášky.
Dále nabízíme našim posluchačům
a spřízněným duším doplňkový program AVČ (doporučený a schválený
radou AVČ):
18. listopadu 2010 (čtvrtek)
Návštěva soukromé obrazové
Galerie Cesty ke světlu v Praze 4,
Chodově, Zakouřilova 955. Doprava
je individuální, sraz je ve 13.30 hodin na stanici metra Chodov, trasa C.
Občerstvení je možné v místní čajovně. Je vhodné se přihlásit
u pí Hrubešové.
14. prosince 2010 (úterý)
Vánoční posezení se zvonečky od
17.00 hodin (pozor, tentokrát v místnosti bufetu BIOSKA). Pro účastníky, kteří nevědí, kde se bufet nalézá, je sraz v 16.30 hod. před MěÚ
Nové Strašecí, Komenského nám.),
občerstvení bude zajištěno. Zveme
také přátele AVČ (prosím přihlaste
se u pí Hrubešové).
26. února 2011 (sobota)
Prohlídka Hudebního divadla
v Karlíně s průvodcem. Divadlo po
tragických záplavách v roce 2002
prošlo velkou rekonstrukcí. Prohlídka

trvá hodinu a poplatek je 120 Kč.
Doprava je individuální a sraz před
divadlem je v 9.20 hodin. Je nutné
se přihlásit, kvůli omezenému počtu ve skupině.
17. března 2011 (čtvrtek) od 17.00
hodin v NKC
Setkání s výtvarnicí a malířkou
Milenou Mrugovou z Rakovníka
(cyklus zajímavé osobnosti). Pro trvalé posluchače AVČ BONUS (vstupné zdarma), pro ostatní zájemce
vstupné 30 Kč.
21. května 2011 (sobota)
Vycházka v Praze, prohlídka kostela na Bílé Hoře, dále vycházka oborou Hvězda a prohlídka letohrádku
Hvězda. Doprava individuální, sraz
v 9.00 hod. na konečné tramvaje
č. 22 na Bílé Hoře. Aktuální informace sledujte v Novostrašeckém
měsíčníku.
25. června 2011 (sobota)
Autobusový poznávací výlet AVČ.
Předpokládaná trasa: Jílové u Prahy
(muzeum těžba zlata, historie hornického řemesla, kameny, šperky,
historie města a kraje), zámek Jemniště, zámek Vrchotovy Janovice (návštěvy významných osobností, osud
poslední majitelky Sidonie Nádherné). Cena zájezdu a vstupného budou sděleny.
Aktuální informace o AVČ najdete
vždy v dalším vydání Novostrašeckého měsíčníku.
Informuje
Věra Hrubešová

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

•

3. 11. 2010 od 18.00 hodin, sál
NKC „RICHARD ADAM NESTÁRNE“, sál NKC, vstupné 60 Kč
8. 12. 2010 od 20.00 hodin,
sál NKC „VÁNOČNÍ KONCERT“,
účinkují: ROHÁČI Z LOKTE, sál
NKC, vstupné 100 Kč, v den
konání 150 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

20.
PLES OBČANŮ
MĚSTA
se letos bude
konat
v sobotu
15. ledna 2011
od 20.00 h.
v sále NKC
Kapely

K BAND,
BRASS BAND
Host večera

HEIDI JANKŮ
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KULTURA

POZVÁNKA NA AKCE POŘÁDANÉ
MKZ V MĚSÍCI LISTOPADU
Městská kulturní zařízení, Okružní 934, 271 01 Nové Strašecí, tel. 313 572 340

POHÁDKA NEJEN NA NEDĚLI
Výstava dětských kreseb účastníků nedělních dětských pořadů
přísálí NKC, přístupná v pracovní době a při akcích
RICHARD ADAM NESTÁRNE
3. 11. Koncert Richarda Adama, sál NKC od 18.00 hodin
PŘEDNÁŠKA CYKLU AKADEMIE VOLNÉHO ČASU 7
4. 11. Úděl ženy. PhDr. Olga Vodáková. V 17.00 hodin ve velkém
salonku NKC
KURZ TANCE – 8. lekce
5. 11. sál NKC od 19.00 hodin
PARTY SE SENIORKOU
10 11. Taneční večer se Seniorkou Jaroslava Slavíka. Sál NKC od
17.00 hodin
KURZ TANCE – 2. prodloužená (9. lekce)
12. 11. sál NKC od 19.00 hodin
KURZ TANCE – 10. lekce
19. 11. sál NKC od 19.00 hodin
NEJEN POHÁDKA NA NEDĚLI – JAK KRAKONOŠ PEKAŘKU JÍŘU
NAPRAVIL
21. 11. Pohádka v podání herců Divadla HP Praha, sál NKC od
15.00 hodin
KURZ TANCE – 11. lekce
26. 11. sál NKC od 19.00 hodin
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
29. 11. Komenského náměstí od 16.00 hodin

Novostrašecký měsíčník
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Nejen o jelenech s Luborem Cervou

Každé roční období má svá specifika, která můžeme v přírodě zaznamenat. S podzimem ukazuje příroda
svou úchvatnou tvář, nabízí škálu barevných odstínů a nespočet zážitků,
kterými je např. říje srstnaté zvěře.
Jelení říje obvykle probíhá přibližně od poloviny září do poloviny
října, její délka se může lišit s ohledem na počasí. Jeleni v tomto období mezi sebou bojují o přízeň laní,
odhánějí slabší, pořádají souboje,
vše za doprovodu mocného troubení, ze kterého až mrazí v zádech.
Tak nějak to vypadá momentálně

v libeňské oboře, jejímž majitelem
je pan Lubor Cerva.
Jak se zrodil úmysl koupit oboru Libeň?
Vzhledem k mému odvěkému zájmu o přírodu a o ornitologii, jsem
se postupem času začal zaobírat
myšlenkou, že bych si pořídil nějaké uzavřené lesní území, kde bych
nasimuloval život ve volné přírodě,
a mohl si užít les bez jakýchkoliv rušivých vlivů sám pro sebe, respektive
v rámci své rodiny. K mému zájmu
o řírodu se přidalo nadšení pro myslivost jako takovou. Začal jsem tedy
hledat příhodné prostředí, což není
jednoduché, protože obor je v dnešní
době málo. V celé republice je jich
kolem sedmdesáti a většinou jsou
v držení státu, soukromých je minimum. Shodou okolností jsem se doslechl o oboře Libeň. Neváhal jsem
a nasměroval jsem veškeré své úsilí
k tomu, abych ji získal, i tak vzhledem k vydávacím řízení v rámci dědického řízení trvalo téměř rok, než
byly smlouvy podepsány.
Obora byla nepředstavitelně zanedbaná, bylo tedy nutné ji uvést
do uspokojivého stavu. Přeplotilo
se oplocení, uklidil se les, zaznamenali jsme kůrovcová ložiska, která
bylo nutné zlikvidovat, a postarat se

o zvěř. V době koupě zde vegetovalo
pouze přemnožené stádo muflonů,
které bylo ve velmi špatné kondici.
Tyto práce patřily k prvním krokům,
které se provedly, poté následoval
dovoz i jiné zvěře, zejména jelení,
dokoupili jsme menší množství daňků, Jeleny evropské, čtyři Jeleny sika
Dybovského.
Jaká je rozloha obory?
V době koupě byla obora podstatně menší a neposkytovala zvěři
dostatek pastvy. Muflonů zde bylo
kolem sto padesáti a takový počet
nebyla obora schopná uživit. Povedlo se dokoupit a směnit okolní
pozemky, kterými jsme území obory zlogičtili a uvedli ji tak téměř na
původní hranici.
Jak jsem se již zmínil, obora neposkytovala dostatek pastvin. Dalším
nutným krokem bylo vytvořit pastviny, aby se zvýšila úživnost.

Celková rozloha obory je 140 hektarů. V oboře se nachází Přírodní rezervace Louky v oboře Libeň, roste
zde dvanáct vzácných bylin a součástí obory je i keltské sídliště, kde
byla nalezena opuková hlava keltského heroa.
Jaké zvelebovací práce Vás čekají
do budoucna?
Myslím, že jsme dosáhli téměř
vrcholu. Pokračujeme v oplocování, věnujeme se obnově lesa. Každá
obora potřebuje spíše listnatý strom
než jehličnatý, vzhledem k větší potravní výnosnosti, proto v tomto
duchu stromy nahrazujeme. Co se
týče zvěře, dosáhli jsme konečného
stavu, který jakožto dobří hospodáři budeme kvalitativně vylepšovat.
Díky za čas, který jste věnoval našemu rozhovoru.
mč

Připravujeme na prosinec
2. 12. Přednáška cyklu Akademie volného času 7, velký salonek
NKC od 17.00 hodin
8. 12. Roháči z Lokte – vánoční koncert. Na programu budou z
poloviny koledy a vánoční zpěvy, z poloviny skladby z jejich
běžného repertoáru (country, spirituál, folk i písně lidové).
Sál NKC od 20.00 hodin
12. 12. Předvánoční dětská diskotéka, sál NKC od 14.30 hodin
24. 12. Půlnoční setkání u vánočního stromu, Komenského náměstí
29. 12. Party se Seniorkou od 17.00 hodin, sál NKC
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200. výročí narození

Karel Hynek Mácha se narodil
16. listopadu 1810 na Malé Straně
v Oujezdské ulici. Jeho maminka
pocházela z rodiny hudebníků a tatínek, mlynářský pomocník, přišel
do Prahy z venkova. Krátce po jeho
narození se rodina, díky neutěšené
finanční situaci, přestěhovala blízko čtvrti na Františku. Tam Mácha
žil do svých 16 let. Potom však jeho
tatínek zanechal práce v mlýnech
a zařídil si v jednopatrovém domku
U Rádlů na Dobytčím trhu krupařský
krámek. Rodina žila v tmavém bytě
za krámkem.
Mácha studoval filozofii a práva. Mladá generace, do níž patřil
i Mácha, byla po rozdrcení polského protiruského povstání na straně
polských vzbouřenců a po jejich na
útěku přes Prahu jim poskytovali
úkryt, šatstvo i potraviny. Zde se
Mácha poprvé setkal s revolučními
myšlenkami a s lidmi, kteří se za ně
nebáli bojovat.
Byl vášnivým čtenářem a velmi rád
cestoval (došel pěšky až do Itálie).
Rád navštěvoval česká představení
ve Stavovském divadle, byl ochotníkem Kajetánského divadla. Při zkouškách na ochotnická představení se
seznámil s Lori Šimkovou, do níž se
vášnivě zamiloval. Mácha viděl, že
Lori nesplňuje ideál, jaký si o ženě
vytvořil ve svých představách a proto,

když přišla do jiného stavu, se mu
do sňatku moc nechtělo.
Odjíždí na roční praxi a dokončení
semestru do Litoměřic. Po narození
jeho syna Ludvíka slíbí Lori, že si ji
vezme. Svatba je určena na 6. listopadu 1836. Z Litoměřic posílá Mácha
Lori mnoho panovačných dopisů, ve
kterých jí zakazuje vycházet z domu
a pozvat na svatbu někoho ze své
rodiny, vyhrožuje jí, že si ji nevezme.
Týden před plánovanou svatbou,
kdy už byly jistě přípravy v plném
proudu, vypukl nedaleko požár. Jako
příslušník dobrovolných hasičů se
vydal na pomoc. Jistě vyčerpán namáhavým hašením, ještě k tomu ve
vedru, se napil vody ze studny. Jak
tomu v tehdejší době místy bylo,
voda byla znečištěná. Mácha se
nakazil a velice brzy podlehl. Jeho
pohřeb se ironií osudu konal v den
jeho plánované svatby.
Z uvedených dat je jisté jen to, že
až příliš brzy zemřel jeden z nejnadanějších českých básníků, který byl
průkopníkem romantismu v české literatuře. Tajemstvím zůstává zahalený vzhled romantického básníka,
neboť se nedochovala ani jedna jeho
podobizna. Mácha zůstal následujícím generacím popsán jen slovně,
jako snědý, vysoký, štíhlý muž s plnovousem a tmavýma uhrančivýma
očima, výstředně oblečený do tmavého pláště a klobouku.
Za svůj poměrně krátký život vytvořil Mácha mnoho děl. Psal poezii, prózu i dramata. Větší část jeho
díla vyšla posmrtně - román Cikáni
(1835 - rozpor snu a skutečnosti),
zlomky románu Kat (jen první část,
povídka Křivoklad), próza Obrazy
ze života mého (Večer na Bezdězu
a Marinka - 1834). Jeho vrcholnou
básnickou skladbou je Máj.
Jitka Tomšů, vedoucí MěK

VÝSTAVA
U příležitosti Máchova výročí je v měsíci listopadu
v městské knihovně instalována výstavka knih, které
zachycují nejen jeho díla, ale i vzpomínky jiných autorů
na významného básníka.

Novostrašecký měsíčník

REIKI
Říjnová přednáška o reiki se
v knihovně setkala s příznivým ohlasem. Třicítka posluchačů se dozvěděla
zajímavosti o energii reiki, o čakrách
a geopatogenních zónách. Přednášející Tomáš Brož se snažil poskytnout
zúčastněným návod na pozitivní myšlení a cítění. Na závěr zodpověděl
řadu dotazů.
Je možné, že se tato přednáška zopakuje i v příštím roce, bude-li zájem.
Jitka Tomšů, vedoucí MěK

Z nových knih
Romantické příběhy
Cartland, B. – Květy vášně, Láska na útěku, Holubice lásky
Coulter, C. – Pán vášně
Quick, A. – O život
Enoch, S. – Výzva k hříchu
Z historie
Toufar, P. – Lotrasové, chmatáci a další darebáčci
Březinová, A. – Nehodná dcera rodu Smiřických
Resch, E. – Z pověření admirála
Bauer, J. – Ve službách Svatoplukových
Detektivky a thrillery
Skelton, M. – Dračí kniha
Thursten, H. – Dvojí tvář
Martini, M. – Tichý řezník
Zamora, J. – Případ rozhádaných spolužáků
Welsch, V. – Zemři a zapomeň…
Brožíková, H. – Znamení motýla
Romány ze současnosti
Boura, S. – Naháči
Kubátová, T. – Převozníci
Letteová, K. – Silikonové blues
Populárně-naučná
Cassuto, D. – Když chce dcera hubnout
Nečas, L. – Známé tváře bez svatozáře
Kopka, J. – Ve spárech Aljašky
Záruba, D. – Na toulavém kole
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Kouzlo starých gramofonů
Až do 21. listopadu můžete navštívit výstavu s názvem Kouzlo starých
gramofonů instalovanou ve výstavní

malý kluk. Strašně rád jsem rozebíral
věci a sledoval, jak pracují a fungují. Na hodně věcí jsem přišel, když

síni Muzea Nové Strašecí. Svou unikátní sbírku historických gramofonů
a fonografů zapůjčil muzeu sběratel
Martin Stránský. Dovolte nám proto,
abychom Vám tuto osobnost alespoň krátce představili:
„Všechno to začalo, již když jsem byl

jsem začal sbírat vláčky. To mi bylo
asi deset let. Naučil jsem se od nich
mnoho o mechanice a údržbě. Od
té chvíle jsem to začal aplikovat i na
jiné předměty - jako např. babiččin
šicí stroj Singer, který jsem přemazal olejem na takovou míru, že měla

olej i na nitích.
Samozřejmě,
že jsem se z takovýchto chyb
snažil poučit.
Pak přišlo
období, kdy
jsem začal poslouchat muziku a strašně se
mi líbila jedna
ze starých válečných písní s názvem
Sentimental
journey. Děda
ji velmi dobře

znal, a tak chodil po bazarech, až ji
sehnal. A sehnal ji na staré gramofonové desce Ultraphon. Pouštěl mi
ji na starém mechanickém gramofonu značky Avuston a mě to tenkrát obojí dohromady strašně vzalo
za srdce. Zhruba od těch dob jsem
se začal zajímat o stroje, jež jsou
schopny vytvářet zvuk. Nejprve to
byly staré cívkové magnetofony, poté
následovala stará rádia a zhruba
kolem patnáctého roku gramofony.
No, a aby toho nebylo málo, tak
jsem zabrousil i do televizní techniky a začal jsem se zabývat jejich
opravou a restaurováním. Teď už si
jen říkám, co asi začnu sbírat příště.“

Martin Stránský se díky své zálibě
stal opravdovým odborníkem, který dokáže fundovaně hovořit o každém svém exponátu. Pokud jste si
nechali ujít jeho nejen poučný, ale
i poutavý výklad během vernisáže,
můžete k nám přijít na jednu z komentovaných prohlídek s praktickými ukázkami, které budou v případě
zájmu probíhat vždy ve čtvrtek od
10.00 hodin. Sledujte proto vývěsku
muzea, kde budou zveřejněny aktuální termíny, nebo se informujte na
telefonním čísle 313 572 563.
Bc. Barbora Honzíková, DiS.
vedoucí Muzea Nové Strašecí

Muzeum Nové Strašecí si dovoluje oznámit všem svým
návštěvníkům, že od 1. listopadu 2010 se ruší vstupné
zdarma první pátek v měsíci.
Děkujeme za pochopení.
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Toulavá kamera zavítala do Nového Strašecí

Kdo si v neděli 26. září 2010 nenechal ujít další díl úspěšného pořadu České televize Toulavá kamera,
určitě byl mile překvapen zajímavou
reportáží o práci skromného novostrašeckého hrnčíře Petra Volfa. Jeho
výrobky vystopovali reportéři Toulavé kamery například v Městském

muzeu v Čáslavi, v Hamousově statku ve Zbečně, ale také pochopitelně
v Muzeu v Novém Strašecí, v jehož
těsném sousedství hrnčíř žije a tvoří.
Petr Volf je ode dne, kdy pod podlahou svého domu našel středověké
kachle a jejich nález poctivě nahlásil archeologickému ústavu, velmi

vytíženým a žádaným spolupracovníkem archeologů z celé republiky.
Ti od něho k různým výstavním či
reprezentačním příležitostem chtějí zdařilé repliky historických keramických nádob, kamnových kachlů
i celých topných těles – kachlových
kamen - a výrobních zařízení – pecí.
Zmenšenou repliku keltské hrnčířské pece v novostrašeckém muzeu
vytvořil pro stálou expozici Keltové
na Rakovnicku na základě poznatků
z archeologických výzkumů, prováděných v tomto regionu v uplynulých
několika letech. Dvoukomorová pec
s hliněným roštem s naskládanými
nádobami uvnitř působila na redaktorku Toulavé kamery tak věrně, že jí
považovala za funkční. Pro expozici
vytvořil i několik dalších působivých
replik keramických nádob, které Keltové vyráběli už na rychle rotujícím
hrnčířském kruhu a zdobili je malováním, rytím, a vlešťováním tuhy do
jejich povrchu napodobovali kovové
nádoby z antických importů.

Hrnčíř Petr Volf je také každoročním hostem tradičního Dne s Kelty,
který muzeum pořádá od roku 2008
jako oslavy výročí nálezu opukové
hlavy Kelta z Mšeckých Žehrovic.
Přesto, že keltské nádoby tu „naživo“ vytáčí na elektrickém hrnčířském
kruhu a následně doma vypaluje
v kasselské peci, jeho cit pro historickou věrnost je návštěvníky z řad
široké i odborné veřejnosti vždy patřičně oceněn. V pokladně muzea
je možné si zakoupit jednu z jeho
replik keltského hrnce, vytvořenou
podle archeologického nálezu z katastru města Slaný.
Reportáž je možné shlédnout na
webových stránkách pořadu www.
toulavakamera.cz. pod názvem Hrnčíř Petr Volf.
Mgr. Kateřina Blažková
Muzeum T. G. M. Rakovník

Vánoční atmosféra v muzeu
„Slyšeli jsme v Betlémě…“ to jsou
nejen úvodní slova známé koledy,
ale i název vánoční výstavy, kterou
můžete shlédnout od 25. listopadu
2010 ve výstavní síni Muzea Nové
Strašecí.
Přehlídka vystavených betlémů je
tentokrát velmi různorodá a využívá především sbírkové fondy Muzea Nové Strašecí a Muzea T. G. M.
Rakovník. Výjimku tvoří půvabný
dřevěný „Betlém řemesel“ Libora
Daenemarka a známý keramický
betlém ZUŠ Nové Strašecí.
Velká část prostoru se bude věnovat betlémům papírovým (stavěcím,
rozkládacím i volným papírovým
archům s jednotlivými figurkami).
Za připomenutí jistě stojí Wenigův
betlém, vydaný roku 1916, kde jeden ze tří králů představuje českého
panovníka Jiřího z Poděbrad. Srovnání jistě zaslouží původní Körberův
betlém z 30. let 20. století (částečně
vystříhané archy) a jeho novodobá
kopie instalovaná v zasklené skříňce.
Přírodní materiál má sám o sobě

Novostrašecký měsíčník

své kouzlo – přesvědčí vás o tom
závěsné slaměné betlémy, figurky
z kukuřičného šustí nebo unikátní
betlém ze slaného těsta.
Co kus – to originál, jinak se nedají charakterizovat figurky a stavbičky keramického betléma ZUŠ Nové
Strašecí, který již řadu let rozdává
radost na vánočních výstavách.
Dřevěné betlémy budou zastoupeny především nezaměnitelnými figurkami řezbáře Libora Daenemarka
z Přílep. Z rakovnických muzejních
sbírek pak návštěvník uvidí vynikající
polychromovaný Oráčovský betlém
z druhé poloviny 19. století.
Výstava bude otevřena veřejnosti slavnostní vernisáží ve čtvrtek
25. listopadu 2010 v 16.00 hodin
a prohlédnout si ji můžete až do
2. ledna 2011.
Přijďte k nám načerpat vánoční pohodu. Na vaši návštěvu se již
teď těšíme.
Mgr. Lenka Šmídová
autorka výstavy
a Bc. Barbora Honzíková, DiS.
vedoucí Muzea Nové Strašecí

15

ŠKOLY, DĚTI A MLÁDEŽ

Maturanti jsou pod velkým tlakem,
říká ředitel gymnázia Richard Spiegl

Gymnázium
co měla. Ověřili jsme si a vyzkoušeli veškeré činnosti, které nás čekají
v „ostré“ verzi, a současně jsme objevili některé nedostatky, které budou muset být odstraněny centrálně.
Co byste vzkázal maturantům?
Nové pojetí maturit je zkrátka
realita, se kterou se musíme všichni poprat. I tady platí Masarykovo:
Nebát se a nekrást! A učit se, stejně jako stovky maturantů před vámi.
Jednoduché to není ani pro učitele,
kterým bych rád poděkoval za profesionální zvládnutí všech nových
úkolů. Jsou lidmi na svém místě
a pro vaši přípravu udělají maximum.

Maturanti jsou pod velkým tlakem,
říká ředitel gymnázia Richard Spiegl
Letošní maturanti si přípravu ke
své „zkoušce dospělosti“ opravdu
užívají měrou vrchovatou. Mají totiž to štěstí nebo smůlu (to záleží
na úhlu pohledu), že budou prvním
ročníkem v historii, který bude maturovat podle nového modelu. Co
to konkrétně znamená pro letošní čtvrťáky i celou školu, prozradil
ředitel novostrašeckého gymnázia
Richard Spiegl.

Pane řediteli, chtěl byste být v kůži
dnešních maturantů?
Maturanti jsou opravdu pod velkým tlakem. Nechci být generálem
po bitvě, ale čtrnáct let přípravy
nové maturity je dost dlouhá doba
na to, aby žáci dostali hned na začátku studia informace, jakou formou
a z čeho budou za čtyři roky maturovat. To se ale nestalo.
Vy osobně tedy novému modelu
maturit nefandíte?
Jako bývalý inspektor vím velmi
dobře, že mezi školami jsou v úrovni výuky velké rozdíly, v ojedinělých
případech dokonce propastné. Podle
mého soudu je legitimní, že pokud
stát financuje vzdělávání, chce mít
i garantovanou jistou úroveň maturitní zkoušky. Otázkou je, jak toho
docílit. A tady došlo k zásadnímu
selhání zodpovědných osob.
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Co jste jako škola udělali pro to,
aby vaši maturanti uspěli co nejlépe?
Především musíme žáky naučit
všechno, co umět mají podle učebVynikající zakončení měl pro čtyři
ních dokumentů. Z toho nemám
velké obavy – kvalitu výuky sleduje- zástupce novostrašeckého gymnázia
me dlouhodobě. Maturantům jsme letošní Rakovnický vytrvalec, běh na
umožnili absolvovat zdarma externí patnáct set metrů, který se v Rakovotestování v českém jazyce, mate- níku uskutečnil ve středu 13. října.
matice i cizích jazycích v rámci pro- „Běželo se podle regulí přespolního
jektu Vektor. Protože stejní žáci byli běhu v parku u sokolovny, tedy za
testováni již v prvním ročníku, zjis- běžného provozu. Trať byla pouze
tíme tzv. přidanou hodnotu, laicky
řečeno – co všechno jsme je za čtyři
roky naučili. Čekám v tuto chvíli na
srovnání s jinými školami, nicméně
průběžné výsledky jednotlivých žáků
nevypadají vůbec špatně.
Přinese vám nová maturita nějaké komplikace?
Jistý problém spočívá v tom, že
se nám zkrátí doba výuky ve čtvrtém ročníku. Musíme proto provést
úpravu rozložení učební látky. Další
komplikací, která již narušila pravidelnou výuku i rozpočet školy, jsou
častější absence našich učitelů, kteří se jezdí povinně vzdělávat v souvislosti s novou maturitou. Vlastní
organizaci nových maturit jsme si
testovali v tzv. maturitní generálce.
Jak dopadla maturitní generálka
u vás ve škole?
Umožnit žákům vyzkoušet si „nanečisto“ společnou (tzv. státní část
maturit) byl další z kroků, kterým
jsme chtěli maturantům pomoci.
Zejména si osahají nový způsob zadání zkoušek a modelové typy úloh.
Mám radost, že všichni žáci školy si
zvolili ve všech předmětech vyšší
úroveň náročnosti. Výsledky zatím
nejsou k dispozici, osobně ale věřím, že potvrdí dlouhodobě velmi
dobrou kvalitu výuky.
Vlastní organizace generálky splnila,

Nejlepší vytrvalci

(red)

Gymnázium
vyznačena pomocí kuželů, ke kolizi s
kočárkem nebo chodci ale nedošlo,“
řekl Vít Hofman, který ve své kategorii získal první místo. První tři místa
ve své věkové kategorii dále získali
Jan Zelenka, Petr Liebezeit a Tomáš
Masák. Blahopřejeme.
(kin)

Novostrašecký měsíčník
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Gymnazisté Míša a Vítek moderovali Svatováclavský den
vím velmi dobře, tohle ale byla šance
oslovit Studentský parlament, který
již druhým rokem ve škole pracuje.
Bude se jim chtít udělat něco pro
ostatní, navíc a ve svém osobním
volnu? Zadání bylo jasné: moderovat celodenní program a připravit zábavné soutěže a hry pro děti.
„Dohodli jsme se, že do toho jako
Parlament půjdeme, to zvládneme,
nebojte,“ sdělila mi novopečená
předsedkyně našich studentů Katka
Faltinová ze třetího ročníku. Výzva
přijata, tak uvidíme.
Vybrat moderátory nebylo tak těžké,
vhodných adeptů bylo hned několik.
Nakonec padla volba na ostřílenou

a zkušenou dvojici Michaela Šťastná - Vítek Hofman. Jejich výkony
i pohotovost ocenil při poslední
návštěvě školy a následné besedě
i známý televizní moderátor Karel
Voříšek, se kterým škola díky Karlu
Fryčovi dlouhodobě spolupracuje.
Deštivé počasí nakonec vyhnalo
všechny z našeho krásného náměstí
do NKC, kde bohužel nebyl prostor na
soutěže a hry pro děti. „Je to škoda,
měli jsme s tím spoustu práce. Vůbec jsem ale netušila, jak je složité
a těžké něco vymyslet, naplánovat
a hlavně zorganizovat,“ svěřuje se
Katka Faltinová.
A jak hodnotili své výkony oba

Gymnázium

moderátoři poté, co se rozloučili s přítomnými diváky a odešli do
zákulisí? „Trošku jsme se odchýlili
od časového plánu,“ přiznává Vítek
Hofman. Ale snad jsme nic nepokazili,“ doplňuje s otázkou v očích Míša
Šťastná. U mě uspěli na jedničku.
Stejně jako Čtyřlístek, čerstvě oceněný za zásluhy o rozvoj kultury ve
městě, i školní kapela ve složení Viola Richterová, Jakub Ladman, Anna
Hrdá a Lucie Pejšová pod vedením
Františka Buška. Děkujeme.
Richard Spiegl, ředitel gymnázia
(foto L. Spieglová)

Studenti čtvrtého ročníku novostrašeckého gymnázia Míša Šťastná
a Vítek Hofman na sebe vzali nelehký
úkol – moderovat Svatováclavský den.
Jak uspěli, mohli posoudit návštěvníci NKC 28. září 2010. V průběhu
dne rovněž vystoupila školní kapela
a celý den oslav uzavřel Čtyřlístek.
Když mě oslovila paní Dušková
s prosbou o spolupráci při zajištění Svatováclavského dne, rád jsem
souhlasil. Že máme šikovné studenty,

Veletrh celoživotního vzdělávání

Gymnázium

Na Veletrhu celoživotního vzdělávání, který se ve dnech 11. až 13. října
2010 konal v Kladně na Sítné, nechyběl
ani reprezentační stánek novostrašeckého gymnázia. „Největší nápor
zájemců byl vždy v dopoledních hodinách, kdy sem učitelé vodili deváté
ročníky základních škol, odpoledne
chodili většinou jednotlivci s rodiči.
Odpovídali jsme na dotazy, rozdávali jsme informační letáky o škole
a pouštěli prezentaci s fotografiemi
ze školních akcí,“ shrnul Milan Pospíšil z 3.B, který zde spolu s Eliškou
Černou, Annou Kólovou a Lukášem
Markupem strávil celé úterý.

Gymnázium
V polovině října byl v gymnáziu
zahájen další ze vzdělávacích kurzů
pro veřejnost – tentokrát se jedná
o anglický jazyk pro začátečníky
a mírně pokročilé. Zhruba deset zájemců se schází ve škole pravidelně
každou středu v 17.15 hod. V průběhu dvou vyučovacích hodin pronikají s pomocí moderní didaktické
techniky a pod vlídným dohledem
vyučujícího do tajů angličtiny. Případní další zájemci mají ještě šanci
vše dohonit a být zařazeni do tohoto kurzu – stačí zavolat nebo rovnou
přijít. Kurz práce s počítačem bude
v případě dostatečného počtu zájemců otevřen začátkem roku 2011.

(kin)

Akce DDM

Začaly kurzy
pro veřejnost

DDM

(sg)

3.11. Slavnosti podzimu – výrobky z listí pro ŠD od 13.30 hodin
5.11. Kino Stochov Alvin a Chipmunkové 2 – odjezd od ZŠ v 15.15 hod.,
návrat kolem 18.00 hod., cena 50 Kč. Zájemci se mohou hlásit u J. Samšukové  731 610 569
24. 11. Turnaj ve vybíjené - od 13.30 hod. v těl. ZŠ pro žáky 4. a 5. tříd

Novostrašecký měsíčník
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Naše praxe ve Švýcarsku

V květnovém čísle Novostrašeckého měsíčníku jsme Vás informovali
o odborné praxi, které se pravidelně
zúčastňují studenti 1. ročníku nástavbového studia Středního odborného
učiliště Nové Strašecí.
Letos odjeli do Švýcarska Tomáš
Pelle, Radek Bretšnajdr a Jiří Moucha.
O nových zkušenostech a zážitcích
jsme si krátce popovídali s Radkem
Bretšnajdrem.
Jak ses o možnosti praxe dozvěděl?
Prostřednictvím školy, která zajistila besedu s panem Kloučkem
z firmy Povos Pardubice, který nás
do celé akce zasvětil. I učitelé učiliště nás o této možnosti informovali

již v dřívějších letech našeho studia. A nakonec i na nástěnkách na
chodbách školy je možné se o akci
dozvědět.
Co přispělo k rozhodnutí, že se
přihlásíš?
Motivací byla vidina slíbeného
výdělku a poznání jiného prostředí,
než na které jsem zvyklý.
Co Tvému rozhodnutí říkali rodiče?
Rodiče můj nápad podporovali
hned od samého začátku, ale upozorňovali mě zároveň na možná úskalí.
Přesto, že jsem jim nevěřil, došlo částečně na jejich slova. Ve vzdálenosti přes 700 km, v jiné zemi, sám se
sebou a cizí řečí… bez vlastní rodiny,
kamarádů, s omezeným přístupem
ke komunikačním prostředkům se
občas zasteskne i tomu nejotrlejšímu. I týden, který má běžně pouhých 7 dní, trvá nekonečně dlouho.
Na druhé straně slíbený výdělek,
krásná okolní příroda a představa,
že každý začátek má i svůj konec,
mi pomohly překonat počáteční
úskalí. A přeci vzdát se bez boje, to
bych nebyl in.
Ve kterém městě jsi pracoval?
Na praxi jsem odjel 28. února 2010
do švýcarského města Zürich. V Zürichu na mě čekal zástupce společnosti Agroimpuls, která zprostředkovala celý pobyt. Dostal jsem jízdenku
a vlakem odjel na statek Schönenberg u města Wädenswill. Na statku čekal můj budoucí zaměstnavatel

Dny otevřených dveří
ve Středním odborném učilišti
Nové Strašecí
Vážení žáci 9. tříd, vážení rodiče, zveme Vás tímto k návštěvě našeho
učiliště. Přijďte se podívat do školy, která Vám poskytne studium dvou
velice perspektivních oborů:

Opravář zemědělských strojů
a Mechanik opravář motorových vozidel
Nabízíme tyto termíny:

čtvrtek 4. listopadu 2010 (8.00 – 15.00 hod)
čtvrtek 25. listopadu 2010 (8.00 – 15.00 hod)
čtvrtek 16. prosince 2010 (8.00 – 15.00 hod)
Po domluvě možné kdykoliv. Tel. č. 313 285 811. Více informací také
na www.souzns.cz.
Ing. Ivana Veselá
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SOU
s rodinou. Ukázal mi pokoj, provedl srovnal chuťové buňky tradiční česmě celým statkem a vysvětlil mi, co kou kuchyní. Na přivítanou nechybude náplní mojí práce. Moc času na běla knedlíčková polévka a knedlo
rozkoukávání jsem nedostal, hned – zelo - vepřo.
jsem musel do montérek.
Překvapilo Tě něco z místních
Můžeš stručně popsat svůj pra- mravů?
covní den?
Vzhledem k tomu, že moje cesta
Vstával jsem ráno ve 3.30 hod. do Švýcarska byla hlavně pracovní
15 minut jsem využil na nezbytnou a byl jsem časově značně vytížen na
ranní hygienu. Před 4 hodinou jsem statku, měl jsem omezené možnosnastoupil do práce. Měl jsem na sta- ti k seznamování se s jinými lidmi.
rosti chlév s prasaty, asi 700 kusů. ZaChceš se s námi podělit o nějakou
čínal jsem vždy tím, že jsem namíchal zajímavou nebo veselou příhodu?
krmení. Automatická linka všechna
Povinnou a zajímavou součásprasata obsloužila. Když se později tí praxe je exkurze do zajímavých
dostavil pan statkář, sedli jsme do míst Švýcarska. U mě konkrétně to
auta a objížděli restaurace, které byla cesta do Davosu. Je to větší
nám dodávaly zbytky jídla, další kr- rekreační středisko zimních sportů.
mení pro prasata. Odpoledne jsem Při této příležitosti jsme se setkali
pomáhal na sousedním statku u všichni, kteří jsme z našeho učiliště
krav, dostával jsem různou práci po- letos na odbornou praxi odjeli, takže
dle potřeby. V 16 hodin jsem znovu jsem po 4 měsících opět viděl svoje
krmil „svoje“ prasata a účastnil se kamarády a slyšel český jazyk jinak
dalších prací. Pracovní doba končila než v telefonu.
rozmanitě mezi 18. a 21. hodinou.
Myslíš, že pro tebe byla praxe
zkušeností?
Zbyl také čas na zábavu?
V sobotu večer a o švýcarské státní
Zkušenost to byla určitě obrovská.
svátky bylo volno, které jsem využil Poznal jsem nové lidi, jejich mrak odpočinku, protože kosti bolely.
vy, chování a fungování švýcarské
Jaká byla rodina „tvého sedláka“? domácnosti.
Pracoval jsem v podobné rodině,
Doporučuji vyzkoušet i s přesvědjako je ta moje vlastní. Táta, máma čením, že kdo se dá jednou na vojnu,
a dvě děti. Táta se staral o statek, musí bojovat.
máma byla v domácnosti a jejich
A co absence ve škole?
děti chodily do místní školy. Já jsem
Po návratu na konci školního
do rodiny moc nezapadl, považovali roku jsem si vyzvedl ve škole práci
mě spíše za pracovní sílu. Jiný vztah a požadavky na doplnění učiva. Na
mezi námi nevznikl.
konci srpna jsem pak musel uspět
při zkouškách. Postoupil jsem do
A co místní kuchyně?
Častým jídlem v této oblasti jsou druhého ročníku stejně jako moji
těstoviny. Přestože nejsem žádný ostatní spolužáci. Teď už se připragurmán, kolínka už od své praxe vuji k maturitě a na Švýcarsko s nosnemusím. Pochoutky a laskominy talgií vzpomínám.
jsem si kupoval. Hlady jsem však
Děkuji za rozhovor.
netrpěl. Po návratu domů jsem si
Ing. Ivana Veselá
Radek Bretšnajdr

Tradiční středoškolský pohár
SOU
v atletice
22. září 2010 se sešli zástupci
několika středních škol okresu Rakovník na 3. ZŠ Rakovník, aby se
zúčastnili atletického poháru CORNY 2010. Střední odborné učiliště
Nové Strašecí reprezentovali Jan
Boháč, Rostislav Řehák, Tomáš Mochan, který si zaslouží pochvalu za
nejlepší vrh koulí – 13,05 m, Jakub
Kristián, Adam Brynda, Jakub Dörfler,
Jiří Wachtl, Vojtěch Zázvorka, Jakub
Čebiš, Martin Uher a Pavel Tomeš.
Nadšení sportovci bojovali ze

všech sil v atletických disciplínách
běh na 100 m, 400 m, 1500 m, skok
do dálky, skok do výšky, hod koulí
a štafeta.
Přestože neobhájili loňské prvenství, svými sportovními výkony
a chováním vzorně reprezentovali
učiliště. Po vyčerpávajících bojích
obsadili 3. místo za SPŠ Rakovník
a MOA Rakovník. Děkujeme a držíme
palce do dalších sportovních klání.
Ing. Ivana Veselá

Novostrašecký měsíčník
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Evropský týden mobility s DDM

DDM

Dům dětí a mládeže uspořádal
v rámci Evropského týdne mobility
– Den bez aut Cyklovýlet na Louštín.
Z novostrašecké základní školy vyjelo s paní učitelkou L. Pašavovou a D.
Grillovou jedenáct dětí a na Louštíně
se celkem sešlo šedesát osm cyklistů
z Rakovníka, Krušovic a Řevničova.
V úterý byla připravena pro speciální školy dopravní soutěž, kde
družstvo z Nového Strašecí obsadilo 2. místo.
Jitka Samšuková

Marušák, Lukášková, Gurecký J., Stibor, Pecha, Kulina, Koula, Gurecký P.

Podařilo se nám …
V úterý 7. října proběhlo každoroční atletické klání jednotlivých
zákl. škol našeho okresu – atletický čtyřboj. I letos vyhrávali nejen
jednotlivci, ale po výsledném součtu bodů i družstva žáků. Soutěžilo
se v následujících disciplínách: běh,
skok do výšky, do dálky a hod míčkem/vrh koulí (starší žáci).
Z našich si nejlépe vedly starší
dívky - D. Kuklová, E. Matějková,

Novostrašecký měsíčník

ZŠ

M. Řepková, L. Štogerová a K. Zímová.
Jejich výkony jim zajistily postup do
krajského kola. To se konalo o dva
dny později, ve čtvrtek 7. října v Mladé Boleslavi. Naše děvčata obsadila 5. místo. Nejen jim gratulujeme
k pěkným výkonům a děkujeme za
reprezentaci.
Pavlína Tondrová

Akce pro ZŠ na listopad

ZŠ

3. 11.		
MOA CUP – turnaj ve florbalu - sport. hala v Rakovníku
18. 11. a 19. 11. Turnaj v halovém fotbalu (skupiny a finále) – sport.
		
hala v Rakovníku

Největší Čech v podání dětí
z Dramaťáčku
Na počátku školního roku se na
nedalekém hradě Křivoklát koná Křivoklátské panování a nedlouho po
něm přímo v Novém Strašecí slaví
lidé Svatováclavský den.
Na hrad jely letos společně s „oficiálními“ vyslanci našeho města i děti
ze základní školy, které pod vedením
paní učitelky Magdy Pelcové připravily
krátké dramatické pásmo s názvem
Největší Čech. Kromě vtipných dialogů v něm zazněla řada písní s texty

ZŠ

původními i vlastními. Děti v něm
představily několik známých osobností české historie, jež by si tento
titul zcela jistě zasloužily. Věřím, že
kdo představení shlédl, moc se mu
líbilo. Pochvalu všem dětem vyslovil
novostrašecký starosta pan Pavel Vaic
i sám císař Rudolf II. Podruhé pak
děti s tímto programem vystoupily
v rámci oslav Svatováclavského dne.
Pavlína Tondrová
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Lesní stopování se třeťáky
V rámci předmětu výchova k ekologii navštívila třída 3.A, 3.B Svatý
Ján pod Skalou a 4.A a 4.B naučný
program „lesní stopování „ v Informačním středisku Budy Křivoklát,

DDM

kde pro ně připravila pestrý program paní Prošková – ředitelka informačního centra.

Den zvířat

DDM

Jitka Samšuková

6. 10. byl připraven pro žáky školní družiny program ke Dni zvířat
(vyhlášen na 4. 10.). Děti plnily různé úkoly a nakonec hledaly poklad.

Rakovnický vytrvalec
13. 10. Rakovnický vytrvalec
– soutěž v Čermákových sadech
v Rakovníku
• 1. kategorie – 1. místo
Jaroslav Jíra (1.A)
• 2. kategorie – 1. místo
Jindřich Novotný (3.A)
• 3. kategorie – 5. místo
Valerie Westfálová (6.C)
• 6. místo
Zuzana Mochanová (6.A)

ZŠ

Celkem běželo v této kategorii
32 dívek.
•

•

•

5. kategorie – 3. místo
Marek Gengel
6. kategorie – 1. místo
Jan Zelenka (GNS)
7. kategorie – 1. místo
Vít Hofman (GNS)
Jitka Samšuková

Jindra Novotný

Jára Jíra

Marek Gengel
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Zásahy JSDH Nové Strašecí
25. 9. 2010, 17.30 h., Ruda - požár stohu s kulatými balíky
Dne 25. 9. 2010 byla jednotka
SDH N. Strašecí vyslána KOPIS Kladno k požáru stohu k obci Ruda. Po
příjezdu na místo zásahu byl zjištěn
požár stohu, který byl z poloviny zasažen požárem. Na místě JHZS Stochov. Jednotka vytvořila od CAS 25
Š 706 dopravní vedení s rozdělovačem a od něj dva útočné proudy C
v dýchací technice. Vozidlo CAS 32
T 148 provádělo kyvadlovou dopravu
vody od čerpacího stanoviště, které
bylo zřízeno v obci Ruda. Na další
čerpací stanoviště, kterým byl hydrant za obcí, byla nasazena technika CAS 30 Volvo. Z důvodu úpadku
tlaku vody v obci bylo toto čerpací
stanoviště později zrušeno a vozidlo
přesunuto k prvnímu čerpacímu stanovišti, kde bylo provedeno nasvícení pracovního prostoru a na vodní
plochu hasiči nasadili další plovoucí
čerpadlo na plnění přijíždějících CAS.
Jednotka prováděla až do nočních
hodin hasební práce a kyvadlovou
dopravu vody. V průběhu zásahu
byly velitelem zásahu povolávány
další jednotky z důvodu nedostatku
hasební látky na požářišti.
Jednotky PO + technika
• JSDH Nové Strašecí - CAS 32
Tatra 148, CAS 25 Škoda 706,
CAS 30 Volvo
• HZS Stochov - CAS 24 Scania
• HZS Rakovník - CAS 24 Scania,
CAS 30 Scania
• JSDH Ruda - CAS 25 Škoda 706
• JSDH Řevničov - CAS 32 Tatra
148, CAS 25 Škoda 706
• JSDH Lány - CAS 32 Tatra 148
• JSDH Rynholec - CAS 20 Tatra

•

815 Terrno, DA 8 Iveco
HZS Kladno - vyšetřovací
automobil

•

•
•

30. 9. 2010, 19.38 h., Ruda – požár stohu s kulatými balíky
Dne 30. 9. 2010 byla jednotka
SDH N. Strašecí vyslána k požáru
zbytků slámy k obci Ruda. Jednotka vyjela s CAS 32 Tatra 148 a s CAS
25 Škoda 706. Po příjezdu na místo
zásahu bylo zjištěno několik doutnajících míst rozhrabané slámy. Na
likvidaci požáru byly nasazeny dva
útočné proudy C. Jednotka dále provedla osvětlení místa zásahu pomocí
osvětlovacího stožáru. Po likvidaci
požáru se vrátila zpět na základnu.
Na místě JHZS Stochov a JSDH Ruda
Jednotky PO + technika
• JSDH Nové Strašecí - CAS 32
Tatra 148, CAS 25 Škoda 706
• HZS Stochov - CAS 24 Scania
• JSDH Ruda - CAS 25 Škoda 706

•

JSDH Nové Strašecí - CAS 32
Tatra 148
HZS Stochov - CAS 24 Scania
JSDH Ruda - CAS 25 Škoda 706
HZS Kladno - vyšetřovací
automobil

11. 10. 2010, 19.29 h., Nové Strašecí, u R6 směr Karlovy Vary – požár odpadu
Dne 11. 10. 2010 byla jednotka
SDH Nové Strašecí povolána KOPIS
Kladno k údajnému požáru odpadu
v Novém Strašecí u rychlostní silnice
R6 ve směru na Karlovy Vary. Jednotka

Novostrašecký měsíčník

Za JSDH Nové Strašecí,
zástupce velitele Josef Kořán

Cvičení JPO s Leteckou službou
Policie České republiky

V Rakovníku se poslední zářijový
den uskutečnil výcvik jednotek HZS
a JSDHO s Leteckou službou Policie
ČR. Výcvik probíhal od ranních hodin
8. 10. 2010, 14.44 h., Ruda – ponejdříve na stanici Rakovník a poté
žár stohu s kulatými balíky
ve výcvikovém prostoru vojenskéDne 8. 10. 2010 byla jednotka
ho útvaru Rakovník. Nejdříve bylo
SDH Nové Strašecí povolána KOPIS
JPO vysvětleno nasazení a možnosti
Kladno k požáru vyhořelého stohu
využití letecké hasičské služby, její
k obci Ruda. Jednotka vyjela s CAS
výhody při samotném zásahu - po32 T 148 v počtu 1+3. Po příjezdu
užití letecké služby k likvidaci požána místo zásahu bylo průzkumem
rů, zejména lesních porostů v nepřízjištěno, že se jedná o požár slámy
stupných oblastech, pro techniku
na poli. Jednotka zasahovala jeda jednotky a možnosti zabránit šíním C proudem a jedním proudem
ření požáru, což v některých přípaz otočné proudnice. Na místě JHZS
dech bez pomoci ze vzduchu nelze.
Stochov a JSDH Ruda. Na pokyn VZ
Dále byly jednotky vyškoleny na
jednotka prováděla dohašovací prámožnosti různých typů a obsahů
ce a kyvadlovou dopravu vody na
Bambi vaků. Vysvětleno bylo samotpožářiště. Po likvidaci se jednotka
né plnění hasiva do Bambi vaku pod
vrátila zpět na základnu
vrtulníkem:
Jednotky PO + technika
a) plnění z vhodné vodní plochy,
kdy vrtulník může naplnit Bambi
vak bez asistence hasičů ponořením vaku do vodní plochy.
b) plnění z CAS pomocí hadicového vedení a použití speciální plnící
proudnice.
Dále jsme byly seznámeni s přípravou stanoviště pro plnění hasiva
1. kolo hry Plamen pro děti a dorost
do Bambi vaku.
Bylo připraveno místo přistání pro
vrtulník. Poté zřízeno jednotkami
V říjnu se ve Slabcích konalo první kolo hry
plnící stanoviště technikou 1 x CAS
Plamen. Kolektivy změřily své síly v běhu požární
- 32 T 815 a 1 x CAS 30 Scania, zřívšestrannosti a štafetě dvojic. Dvě družstva
zeno plnící vedení s uzavíratelnými
SDH Nové Strašecí, jedno v kategorii mladších
proudnicemi, dále zřízeno dopravobsadilo 7. místo a družstvo starších žáků zde
ní vedení na doplňování hasební
látky z techniky 2 x CAS 25 Š 06,
obsadilo 6. místo.
2 x AS K 25 Liaz a 3 x CAS 32 T 815.
Všechna tato technika prováděla
kyvadlovou dopravu vody. Po při1. Vít Hofman (GNS)
stání vrtulníku, jednotky vytvořily

Kolektiv mladých hasičů

vyjela s CAS 30 Volvo v počtu 1+3
a CAS 25 Škoda 706 v počtu 1+4. Po
příjezdu na místo zásahu již na místě jednotka HZS ze stanice Stochov.
Velitel HZS jednotce oznamuje, že
se jedná o planý poplach a odesílá
jednotku zpět na základnu.
Jednotky PO + technika
• JSDH Nové Strašecí - CAS 25
Škoda 706, CAS 30 Volvo
• HZS Stochov - CAS 24 Scania

družstva 1 + 4, která se střídala na
plnění Bambi vaku vždy po pěti shozech. Družstvo je složeno z velitele,
který má za úkol při přiblížení vrtulníku Bambi vak stabilizovat, kontrolovat uzavření výpustného otvoru,
dbát na bezpečnost zasahujících
hasičů a spolupracovat s leteckým
záchranářem, číslo 1. a číslo 3. mají
za úkol zavěsit speciální proudnici
na okraj Bambi vaku a stabilizovat
ji. Číslo 2. a číslo 4. v těsném postavení za čísly 1. a 3. obsluhují uzávěr
proudnice při plnění hasiva do vaku.
Po naplnění, odstoupí družstvo od
Bambi vaku a vrtulník po nastoupání odlétá na místo shozu. Všechny
účastněné jednotky výcvik úspěšně
absolvovaly.

•

•

•

•
•

•

•

Zúčastněné jednotky a technika
HZS Střed. kraje, stanice Rakovník směna B: CAS 30 Scania,
CAS 24 Scania
JSDHO Jesenice: CAS 32 T 815,
OA Lada Niva
JSDHO Nové Strašecí: CAS 32
T 148, CAS 25 Š 706 RTHP
JSDHO Lužná: CAS 24 K Liaz
JSDHO Roztoky: CAS 32 T 148,
DA A31.1 K
JSDHO Kněževes: CAS 242 K
Liaz, VW Transporter
JSDHO Lubná: CAS 32 T 148,
CAS 25 Š 706 RTHP
Za JSDH Nové Strašecí,
zástupce velitele Josef Kořán

Foto na obálce
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Nové Strašecí – Most „B“ 7:0, leč pouze za dva body
Novostrašečtí přivítali v 6. kole
rezervu Mostu, která v úvodu sezony zatím výsledkově zůstává za
očekáváním. Ani bubáci ovšem
nepředvádějí nijak oslnivé výkony
a tak se dala očekávat úporná bitva.

Zraněními oslabení domácí, bez
disciplinárně potrestaného Průši
a nově i bez neustále se rekreujícího Kuny, museli na výpomoc povolat
legendu novostrašeckého hokejbalu
Olivu, který ukázal, že mu ze svého
umění zub času nic neuloupil. Nové
Strašecí na hosty od úvodu zápasu
„vlétlo“ a první branka na sebe nenechala dlouho čekat. Sýkora vyhrál v útočném pásmu vhazování
na Rysse, který svou střelou švihem
od mantinelu překvapil hostujícího
brankáře Solara – 1:0. V první třetině se hrál svižný hokejbal s šancemi
na obou stranách, které s přehledem řešili oba brankáři. V závěru
třetiny se ovšem nijak nebezpečně vyhlížející střela od modré čáry
otřela Malému o prsa a zapadla za
bezmocného Šnobla - 1:1.
Druhá třetina začala vyloučením
Porcala na 5+OK, čímž se naskytla
hostům dlouhá přesilovka. Novostrašečtí bezchybně zvládli první
dvě minuty oslabení a poté se vylučovalo na straně hostů, kdy šli za

katr rovnou dva hráči. Karta se tak
obrátila. Domácí se svou přesilovkou
naložili mnohem lépe a Sýkora svým
projektilem rozjásal stovku přihlížejících fanoušků – 2:1. Koncovka druhé
třetiny opět patřila „domácím“. Tři

minuty před koncem třetiny přišla
tečovaná střela hostujícího hráče,
tentokrát byl nešťastníkem domácí Duchoň – 2:2. A aby měli domácí
o čem v šatně přemýšlet, tak necelé dvě minuty před koncem třetiny
srazil míček za Šnoblova záda Samšuk – 2:3. Hosté tak šli do kabin
s jednogólovým náskokem.
Úvod závěrečného dějství si za rámeček určitě nedá hostující brankář,
kterého ze středního pásma střelou
švihem nachytal domácí kanonýr
Sýkora. Vyrovnáno 3:3. Ani jedno
mužstvo se s nerozhodným stavem
nechtělo smířit a tak se hrál útočný
hokejbal, kde šance střídala šanci
a to na obou stranách. Oba gólmani však už zůstali nepřekonáni a tak
na řadu přišla samostatná střílení.
V nich uspěli domácí Sýkora a Horáček. A když Šnobl kryl dva pokusy
hostujících hráčů, bylo o prémiovém
bodu rozhodnuto. Nové Strašecí tak
zdolalo Most „B“ 4:3 po samostatných stříleních. Následující víkend
zajíždějí novostrašečtí do Plzně,

kde se střetnou s nováčkem soutěže – Liticemi a v neděli změří síly
s Třemošnou.
Trenér Josef Moravec: „S výkonem
jsem opět nespokojen, navázali jsme
na utkání s Karlovými Vary. Hráči
si neplní taktické pokyny a nejsou
schopni přenést nacvičené herní situace z tréninků do zápasové praxe.
Dále jsem hrubě nespokojen s naší
disciplínou.“
Sestava Nového Strašecí: Šnobl
(Horyna) – Malý, Porcal, Husák, Duchoň T., Douša, Samšuk – Horáček,

Sýkora, Ryss – Pechanec, Daenemark,
Čížek – Oliva, Černý, Wittmayer, Duchoň O. Trenér: Moravec
HBC Nové Strašecí – HBC Pento
Most „B“ 4:3 ss (1:1, 1:2, 1:0)
Branky: 3. Ryss (Sýkora, Porcal),
21., 31. a nájezd Sýkora (na první
Horáček) – 14. a 28. Zahradník (na
první Karpíšek), 29. Faltýn (Poláček).
Vyloučení: 8:9, navíc Porcal 5+OK,
Wittmayer 10 minut – Valenta 10 minut, Využití 2:0, Střely na branku:
19:17. Diváci 110.
David Ryss

Středozápadní realitní, s. r. o., Nové Strašecí
nabízí menší byty v Novém Strašecí
Nabízí na prodej










Novostavby bytů 2 kk ( 61 m² ) v Novém Strašecí, lokalita
Do Hlinišť. Cena: od 1 470 tis. včetně předzahrádky a parkovacího
místa.
Novostavby bytů 3 kk ( 81 m² ) v Novém Strašecí
Cena: od 1 940 tis. včetně předzahrádky a parkovacího místa.
Dva rozestavěné řadové patrové domy v Novém Strašecí,
Do Hlinišť. 2 x 3 kk cca 180 m² a 2 x 2 kk cca 130 m², plyn, elektro,
voda, kanalizace na patě domu. Cena k jednání: 18 tis./m²
Byt 2+1 v Lužné ( Zahradní ul.), panel, 2. NP, prostřední byt v byt.
domě. Cena: 555 tis. Kč s možností splátek kupní ceny
Pozemky v okolí města Nového Strašecí cca 2,3 ha, nesouvislé
pozemky na orné půdě. Cena: 50 Kč/m²
Pozemek v Podbořanech, ÚP určený k zastavění cca 3 400 m² vedle
supermarketu Penny. Cena k jednání: 200 Kč/m²
Pozemek 600 m² určený ke stavbě chaty, dosud bez sítí, v lokalitě
Mackova hora. Cena: 500 Kč/m²
Nájem dvougeneračního bytu 4 +1 Nové Strašecí, Žižkovo nám.,
4. patro, balkon 7 m², plast. okna, zateplený dům.
Nájemné: 8 tis. Kč/měs
Kompletní nabídka na www.reality.cz
Středozápadní realitní, s. r. o., Nové Strašecí
e-mail: reality-cifka@iol.cz,  736 610 520
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Dva body zůstaly na západě Čech
PLZEŇ, TŘEMOŠNÁ – Hokejbalisté Nového Strašecí získali během víkendového dvoukola jen čtyři body.
Po povinném vítězství na hřišti nováčka z Litic nestačili Bubáci na Třemošnou a podlehli jí po samostatných nájezdech.
Plzeňský tým v sobotním zápase
nekladl odpor a favorit se dostal brzy
do dvoubrankového vedení. První
patnáctiminutovka přinesla ještě
jednu branku a hosté šli do kabin
s vedením 3:0. Bubáci nakonec bez
problému dovedli zápas do vítězného konce a do tabulky si připsali tři
body za vítězství 5:2.
Nedělní zápas byl o něčem jiném.

Zkušená Třemošná, která nastoupila jen se dvěma pětkami, zvolila
obrannou taktiku a ta nakonec slavila úspěch. Jakmile získali hosté
míček, domácí se stáhli na vlastní
polovinu a zahustili střední pásmo.
Přes obranný val nacházelo Strašecí cestu jen těžko. Naopak překvapivě udeřila Třemošná. Nahození
od modré skončilo za zády Horyny
a domácí vedli. Do první přestávky
bylo vyrovnáno, když v přesilovce
Čížek tečoval ránu Douši. Hosté šli
do vedení ve druhé části hry, kdy se
prosadil také v přesilovce důrazný
Samšuk. Třemošná předvedla rychlý
obrat. Ježkovi stačila minuta a půl

na dvě branky a domácí znovu vedli.
Poté roztočil tým kouče Moravce
kolotoč v útočném pásmu a odměnou mu byla vyrovnávací branka
Sýkory. Když se hosté nadechovali
k největšímu odporu, zvolil v útočném pásmu Kuna místo střely přihrávku a z následného brejku dokončil Ježek hattrick a vrátil svému
týmu vedení. V roli zachránce se
pak znovu zjevil Sýkora, který využil
přesilovku a vyrovnal. Novostrašečtí
pak sahali po plném bodovém zisku.
Nejblíže byl Ryss, ale v posledních
sekundách netrefil poloodkrytou
branku. V samostatných nájezdech
pak vybojovali bod navíc domácí. Zařídil to opět Ježek,
který měl podíl na
všech brankách
svého týmu (4+1).
,,Byl to nejhorší
kolektivní výkon,
jaký jsem s týmem
zažil. Bez běhání se
nedá vyhrát. Od
toho se vše odvíjí.
Procházíme mírnou krizí a rádi bychom se z toho dostali v následujícím
domácím zápase.
I proto bych rád
pozval fanoušky
do Kocourek Arény,
aby přišli náš tým
podpořit. Chceme opět nastoupit
Roman Omrai v dresu Nového Strašecí se snaží zakrýt výhled Hrdličkovi (foto Lucie Syrovátková)
na vítěznou vlnu,“

nechal se slyšet Moravec, kouč Nového Strašecí.
Devátý zápas podzimní části Nové
Strašecí – Kovo Praha se odehrál v neděli 17. října ve 14 hodin. V současné době je Nové Strašecí v tabulce
na pátém místě se sedmibodovou
ztrátou na vedoucí Jindřichův Hradec.
Stejně je na tom i pražský soupeř.
TJ Plzeň – Litice – HBC Nové Strašecí 2:5 (0:3, 1:2, 1:0)
TJ Tatran Třemošná – HBC Nové
Strašecí 5:4 po nájezdech (1:1, 2:1,
1:2 – 1:0)
Branky: 20., 21., 38. a rozhodující
nájezd Ježek, 5. Škarecký – 37. a 40.
Sýkora (na první Ryss, na druhou
Pechanec), 8. Čížek Jiří (Douša, Pechanec), 18. Samšuk (Sýkora, Ryss).
Vyloučení: 6:3, využití: 1:3
Sestava NS: Horyna – Kuna, Duchoň T., Husák, Duchoň O., Beznoska,
Douša – Sýkora, Ryss, Samšuk – Pechanec, Čížek Jiří, Omrai – Čížek Jan,
Daenemark, Černý. Trenér Moravec.

František Kuna

ÚŘAD PRÁCE V RAKOVNÍKU
Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání
pořádá

Přehlídku
studijních a učebních oborů
středních škol a učilišť našeho a přilehlých regionů
pro školní rok 2011/2012

10. listopadu 2010 od 8.30 do 16.30 hodin
v Kulturním centru v Rakovníku
Přehlídka je určena především žákům 8. a 9. ročníků základních škol, jejich rodičům a učitelům, které srdečně zveme.

Další informace a služby ohledně přehlídky škol a volby povolání pro žáky a rodiče poskytne v Informačním a poradenském středisku pro
volbu povolání Úřadu práce v Rakovníku Dagmar Erbáková, tel. 950 157 305, email: dagmar.erbakova@ra.mpsv.cz.

Novostrašecký měsíčník
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GoGo Race 2010
V sobotu 9. října se konal orientační závod dvojic na kolech GoGo
Race 2010. Cílem závodu bylo nalézt během čtyřhodinového limitu
co nejvíce kontrol, které byly rozmístněny v okolí Nového Strašecí.
Po případném překročení časového limitu následovala penalizace.
Za každých započatých pět minut
byl dvojici stržen jeden bod.
Start i cíl byl v areálu sportovní
haly „Bioska“. Na start se postavilo 29 dvojic, které se od 11.00 hodin v dvouminutových intervalech
vydávaly na trať. S sebou dostaly
turistickou mapu se zakreslenými
kontrolami a jejich krátkým popisem. Na každém záleželo, jakou zvolí
strategii a jak dlouhou trasu si naplánuje. Kdo chtěl, mohl projet severní část Křivoklátska od Rudy po
Krásnou dolinu, dále se mohl přes
masiv Louštínu přemístit na Džbán,
Ročov, hradiště Dřevíč a vrátit se
zpět přes Milý, Bdín a Mšec do Nového Strašecí.
Téměř všechny dvojice maximálně
využily čtyřhodinový limit, a tak se

první týmy začaly vracet do cíle kolem třetí hodiny. Nikdo nezabloudil
a všichni se vrátili bez zranění a plní
zážitků. Některé kontroly se hledaly
obtížně, k některým bylo nutno překonat malý močál a některé byly na
kopcích s velkým převýšením. Po dojezdu čekalo na všechny borce malé

občerstvení a podával se horký čaj.
Celkovým vítězem GoGo Race
2010 se stal tým GALUSKY (Petr Novák a Jirka Doležal), druhý byl KAPYBARA TEAM (Martin Ouda a Pavel Dáňa) a na třetím místě skončil
obhájce loňského prvenství GOGO
TEAM (Ruda Gašper a Petr Dolton
Vyskočil). Všem účastníkům patří velký dík za předvedené výkony.
Doufáme, že si závod všichni užili
a navštívili místa, ke kterým by se
sami nevydali. Dále děkujeme Ivanu
Gengelovi, Vaškovi Kořánovi a Jirkovi Drvotovi za poskytnutí zázemí
u sportovní haly BIOS, Michalovi
a Karlovi za sponzoring a Lídě, Hedvice, Lence a Katce za skvělé buchty,
bábovky a koláče.
Pořadí v jednotlivých kategoriích:
Ženy:
1. LIDUŠKY
(Lída a Lída Gašperovy)
2. BLUDIČKY
(Anna Levová a Anežka
Vejražková)

Mix:
1. JAZZ
(Zuzana a Jirka Kůrkovi)
2. ŠÍŠOVÉ
(Marcela a David Širmerovi)
3. LEGUÁNICE a DINOSAUR
(Eva Neumannová a Aleš
Holakovský)
4. ZIMÁCI
(Svatava a Marek Zímovi)
5. DUKOR
(Iveta Weisová a Dušan
Korenko)
Muži:
1. GALUSKY
(Petr Novák a Jirka Doležal)
2. KAPYBARA TEAM
(Martin Ouda a Pavel Dáňa)
3. GOGO TEAM
(Ruda Gašper a Petr Vyskočil)
4. MŠEC
(Zdeněk Nodl a Václav Klíma)
5. HORNÁC a PUSA
(Roman Hvězda a Petr Horník)
Další informace a kompletní výsledkový servis naleznete na www.
vol.cz/gogo.
Luboš H. a David S.

Provozní doba dětského hřiště u haly BIOS
Po - Ne 10.00 - 20.00 hod.
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Po ztrátě bodů v Třemošné nedokázalo Nové Strašecí bodovat
v domácím zápase proti pražskému Kovu. Tým, který spadl z extraligy,
vyhrál na Kocourku 3:2
Bubáky čekal v dalším zápase druhé
nejvyšší soutěže těžký soupeř. Kovo
Praha mělo před devátým kolem

Nové Strašecí tak prohrálo podruhé
v sezoně. Na pátém místě ztrácí na
vedoucí Jindřichův Hradec 10 bodů.

(foto Jiří Duchoň)

HOKEJ
Trenér Nového Strašecí Josef Moravec (foto Lucie Syrovátková)

stejně bodů a důležitý zápas zvládlo. Brankáři ze začátku drželi dlouho
čistá konta. Jak Šnobl v brance domácích, tak Tomáš neměli s šancemi
problémy. Slabší chvilku si ale vybral
v závěru první třetiny první jmenovaný. Střela Raaba mu prolétla pod
vyrážečkou a hosté vedli. Ve druhé
části hry domácí soupeře přestříleli, ale gólově se neprosadili. To se
naopak povedlo Kovu. Pro buly se
pohotově trefil Svoboda.
Třetí třetina patřila domácím,
kteří roztočili kolotoč v útočném
pásmu. Tlak vyústil v branku Sýkory,
který se trefil dělovkou od červené
v přesilovce. O chvíli později využil
Lev toho, že Tomáš ztratil hokejku
a střelou do horní poloviny branky
vyrovnal. Tento stav však nevydržel
dlouho. Ryss se nechal vyloučit a následnou přesilovku hosté bleskově
využili. Druhou branku v zápase dal
Svobodu a jeho trefa se ukázala jako
rozhodující.
,,Udělali jsme dvě chyby a dostali
dva góly. Opět jsme se strašně nadřeli na to, abychom dali gól, a vzápětí lacině inkasujeme. Spokojený
mohu být jen s výkonem ve třetí
třetině,“ hodnotil utkání Moravec,
kouč domácích. ,,Kdyby někteří hráči přenesli svoji formu z nonstopu
na hřiště, bylo by to skvělé,“ nebál
se ironicky přitvrdit kouč.

Novostrašecký měsíčník

Příštím soupeřem bude tým, kterému
mají Bubáci co vracet. Do Kocourek
Arény zavítají pražští Ďáblové, kteří
loni vystavili modrožlutým stopku
při cestě do finále. Utkání se hraje
v neděli 24. října od 14.00 hodin.
HBC Nové Strašecí – TJ Kovo Praha 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)
Branky: 34. Sýkora (Ryss, Lev), 38.
Lev (Kuna) – 26. a 29. Svoboda (na
druhou Stárek a Zeman), 13. Raab
(Hruška).
Vyloučení: 4:3, využití: 1:1
Střely na branku: 37:40
Diváci: 95
Sestava NS: Šnobl – Porcal, Malý,
Duchoň T., Samšuk, Kuna, Douša –
Sýkora, Ryss, Čížek Jan – Čížek Jiří,
Lev, Omrai – Pechanec, Daenemark
(od 16. Husák), Černý.
Trenér: Moravec
František Kuna

Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8

Novostrašečtí hokejisté začali slánskou AMHL velmi dobře. V prvních
třech zápasech zatím neprohráli
a zažívají zatím nejlepší start do sezóny. V derby s lánskou rezervou měli
po celou dobu utkání jasně navrch
a zaslouženě zvítězili. S kladenskými Jestřáby se jim naopak nevedlo a po dvou třetinách prohrávali
0–2. Bod vydřeli v posledních pěti
minutách, kdy dokázali vstřelit dvě

branky. Utkání s Triss Kladno bylo
velmi vyrovnané a ani jedno mužstvo
nedokázalo odskočit na rozdíl dvou
branek, pro novostrašecké rozhodlo lepší zvládnutí závěrečné třetiny.
HCNS – Lány B		
HCNS – Jestřábi Kladno
HCNS –Triss Kladno

Tým
Zápasy Výhry Remízy Prohry Body
HC Strix Chomutov
2
2
0
0
6
HC Nové Strašecí
2
1
1
0
5
HC SUPER - BAZAR
2
1
0
1
2
HC Triss Kladno
1
1
0
0
2
HC SKI - ČNES
2
1
0
1
2
HC B. Angels/Č. Jestřábi
2
0
1
1
1
HC Středokluky
2
0
0
1
0
HC Lány B
2
0
0
2
0

6–2
2–2
5–4

Pavel Oliva

skóre
13:2
13:8
7:5
2:1
6:10
2:7
2:8
3:11
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Jsme povoláni ke svatosti
První listopadové dny jsou pro
nás křesťany (a v mnohém nejen
pro nás) významné. Dotýkají se totiž naší budoucnosti. Prvního listopadu slavíme svátek Všech svatých,
druhého vzpomínáme s úctou na
zemřelé. O slavnosti Všech svatých
slyšíme při bohoslužbě evangelium
o blahoslavených, kterým patří nebeské království. Nebeské království
patří těm, kteří už zde na zemi nějakým způsobem přispívají k Boží cti
a chvále. Chudí v duchu, tiší, plačící,
spravedliví, milosrdní, čistého srdce,
šiřitelé pokoje, pronásledovaní pro
spravedlnost. Všem těmto patří nebeské království. Z toho poznáváme,
že cesta ke svatosti neznamená jen
jeden způsob života. Bohu jsou milí
jak mučedníci, kteří pro něj prolili
svou krev, tak horliví vyznavači, kteří svou neúnavnou prací přispívali
k šíření Božího království na zemi
stejně jako ti, kteří v odevzdanosti
do vůle Boží trpělivě nesli kříž v podobě tělesných bolestí při nevyléčitelné nemoci, postižení a podobně,
a to vše obětovali pro dobro světa.
Všichni tito svým životem a jednáním oslavovali Boha a byli příkladem
pro ostatní. V nebi nejsou jen ti svatí,
které známe z církevního kalendáře,
neboť je církev za svaté prohlásila,
jejich život byl uznán jako vzorný
a jako příklad pro ostatní. Pravidla
svatořečení, přes všechny složitosti a po splnění mnoha podmínek
jsou přece jen záležitostí lidskou.
U Boha jsou jiné míry a především
obrovské, nám neproniknutelné Boží
milosrdenství. Proto ve skutečnosti jsou svatými všichni, kteří doufali
v Pána Ježíše, v jeho milosrdenství
a snažili se jej ve svém pozemském
životě následovat. Vzpomínka na
věrné zemřelé je pro nás příležitostí, abychom nejen v oktávě dušiček
pamatovali na zemřelé, ale po celý
rok jim vyprošovali zkrácení očistcových muk. Tyto dny jsou pro nás
spíše jakýmsi zastavením a zamyšlením nad tím, jak pamatujeme na
ty, kteří nás předešli a zároveň uvědoměním si, že je budeme jednou
následovat. Církev nás vybízí, abychom po příkladu svatých následovali Krista životem i smrtí, abychom
jednou jím byli vzkříšeni. Pán Ježíš
„kudy chodil, tudy dobře činil“, jak
říká svatý Petr v den Letnic. Sám
Pán Ježíš říká: „Příklad zajisté jsem
vám dal ...“ Dal nám příklad v životě, když přijal naše lidské tělo, i ve
smrti, když svůj život za nás obětoval. Dal nám příklad také v tom, že
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dovolil, aby jeho tělo bylo pohřbeno
tak, jak bylo tehdy u židů zvykem bylo uloženo do hrobky. Proto křesťané těla svých zemřelých s úctou
ukládají do země. To je křesťanský
zvyk od počátku. Proto jiný způsob
(kremace), i když není církví zakázaný, není v pravém slova smyslu pohřbem, kterým bychom se i po smrti
připodobnili Kristu. Církev se dlouhou dobu tomuto způsobu pohřbu
bránila, neboť byl spojen u mnohých
s proticírkevním smýšlením. Dnes již
tento důvod není aktuální, proto je
pohřeb žehem povolen, ale správným pohřbem křesťana je uložení
jeho těla do země, kde očekává slávu
vzkříšení. Tím není dotčeno, že by
tělo, které shořelo v ohni nemělo být
na konci věků vzkříšeno. Vždyť kolik
světců bylo v prvních křesťanských
dobách umučeno upálením (sv. Polykarp, biskup), nebo jejich tělo spáleno po smrti (Sv. Maxmilián Kolbe).
Vždy se ale jednalo o násilnou smrt.
Proto věrní synové a dcery církve se
drží tradice, kterou nám svým pohřbem ukázal Kristus Pán a své drahé zesnulé s úctou ukládají do země.
Církevní zákoník v kánonu 1184 č. 2
zakazuje církevní pohřeb těm, kdo
by zvolili pohřeb vlastního těla žehem z důvodů, které jsou v rozporu
s křesťanskou vírou. Církev svatá na
Druhém vatikánském koncilu vyhlásila, že respektuje svobodu svědomí
a vyznání. V praxi to znamená, že
respektuje rozhodnutí těch, kteří
vědomě se rozhodnou odmítnout
Boha jako svého Spasitele, pak je
vhodné, aby se respektovalo toto
jejich rozhodnutí. Křesťané se modlí
za obrácení hříšníků, za návrat odpadlých křesťanů, kdo však těmito
snahami pohrdá, toho nelze žádným
násilím nutit. Proto je vhodné, aby
se tento jejich odmítavý postoj k
Bohu a k církvi respektoval i po smrti. Osobám, které žili v pozemském
životě jako nevěřící, veřejně se tak
projevovali (odpadlíci, bludaři a rozkolníci) a před smrtí neprojevili nějaké známky kajícnosti (srov. kánon
1184 č. 1) nekoná církev církevní
pohřeb a neslaví se za ně pohřební
mše svatá (kánon 1185). To však v
žádném případě neznamená, že by
je církev považovala za zavržené na
věčnosti! Církev za dvě tisíciletí svého trvání prohlásila mnoho křesťanů
za svaté – že dosáhli věčné spásy v
nebi a můžeme je veřejně prosit o
přímluvu, avšak ani o jediném člověku neprohlásila, že je zavržený.
Svatý apoštol a evangelista Jan píše

ve svém listě křesťanům v Malé Asii
(1 Jan 5, 16) pouze, že jsou hříchy,
které vedou ke smrti a za takové
hříšníky neříká, aby křesťané za ně
prosili. Zde se zřejmě rozumí veřejné či společné modlitby za zemřelé.
Tomu je třeba rozumět takto: Pokud
někdo v tomto pozemském životě
nestál o pomoc církve a v tomto
rozhodnutí také zemřel, církev jej
ponechává Boží spravedlnosti a nepomáhá mu ani po smrti. Tímto ale

není dotčeno právo věřícího člověka
soukromě se modlit i za takové zemřelé, zahrnovat je do svých modliteb a do úmyslu mše svaté, které
se účastní. Vždyť mnozí dobří křesťané jsou upřímně zarmouceni tím,
že ty, které v tomto pozemském životě milovali odmítli Boha a jejich
spása je ohrožena.
P. Mariusz Walczak ,
novostrašecký farář

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
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Světový den diabetu
V neděli 14. listopadu si opět připomeneme Světový den diabetu.
Proč byl pro tento den vybrán zrovna 14. listopad? Oslava tohoto dne
souvisí s datem narození kanadského lékaře Frederika Granta Bantinga, objevitele inzulinu, díky němuž
mohou diabetici žít plnohodnotný
život. Ještě ve 20. letech minulého
století diabetici umírali v poměrně
mladém věku.
Cukrovka, vědeckým názvem diabetes melitus, patří k celosvětově
obávaným civilizačním chorobám.
Ve světě je touto chorobou postiženo 151 milionů lidí, v ČR 750 tisíc.
Meziroční nárůst této choroby je
značný. Lékaři předpokládají, že po
roce 2010 bude jen v ČR přes jeden
milion nemocných. Můžeme říci, že
cukrovka je světovou epidemií. Tato

choroba může postihnout každého
a riziko onemocnění je 50 na 50.
Cukrovka je nemoc zlá a můžeme
říci, že zákeřná. Tato zákeřnost spočívá v tom, že nemocný dlouhou dobu
o své chorobě ani neví. Cukrovka nebolí, a proto se v počátcích podceňuje.
Takto podceňovaná a tudíž neléčená
nemoc dává však o sobě vědět svými
komplikacemi - oční choroby, cévní
choroby, infarkty, poškození ledvin,
či neuropatie dolních končetin. Tyto
důsledky neléčené cukrovky už bolí
a mohou vést až ke smrti.
Z těchto důvodů by měl každý
člověk znát hodnoty svého krevního cukru. Naše organizace Svazu
diabetiků se snaží, aby naši občané měli možnost tyto hodnoty zjistit, aniž by museli k lékaři. Z tohoto
důvodů funguje diabetická poradna,

kdy každé poslední úterý v měsíci
si kdokoliv může přijít dát glykémii změřit. Toto vyšetření je rychlé
a bezbolestné. Každé poslední úterý
v měsíci mezi 9. a 11. hodinou nás
najdete na Rychtě.
K tomu, aby se nemoc nezhoršovala nebo aby se jí dalo i předejít, patří
pohyb. Nejdostupnější pohybovou
formou je chůze. Proto se u příležitosti Světového dne diabetu organizuje akce s názvem Pochod proti diabetu, letos už sedmý ročník. Co tato
akce znamená - najednou ve všech
přihlášených zemích pochodují lidé,
kteří jsou s problematikou diabetu

obeznámeni. V loňském roce se zúčastnilo padesát dva zemí a pochodovalo 305.497 lidí. Naše organizace
Svazu diabetiků se již po několikáté
zapojuje do této akce. Letos se náš
pochod uskuteční v pátek 12. listopadu od 13.00 hodin. Pochod bude
trvat minimálně třicet minut a trasu
zvolíme podle počasí, proto zveme
diabetiky i nediabetiky k Pochodu
proti diabetu, v pátek 12. listopadu. Sraz na náměstí před školou ve
13.00 hodin.
Bohuše Veselá

Pravidelná setkání
Pravidelné akce v naší farnosti, vyjma mší svatých
•
•
•
•
•

•

Pátek od 18.00 hod. příprava na biřmování na faře
První sobota setkání ministrantů 9.30 — 12.00 hod.
První sobota Novéna od 17.00 hod. sv. růženec a mše sv.
4. sobota v měsíci brigáda na faře 14 – 17.00 hod.
Poslední středa v měsíci setkání seniorů na faře po mši sv., která
začíná v 9.00 hod.
Poslední středa v měsíci od 18.00 hod. biblická hodina na faře

Obec baráčníků Černá Ves Nové Strašecí

Sousedské zasedání
14. listopadu 2010 od 13.00 hod.
na Baráčnické rychtě

Slavnost všech svatých a Dušičky
V pondělí 1. 11. na Slavnost VŠECH SVATÝCH se koná v kostele
v Novém Strašecí od 17.30 hod. mše svatá, po ní na hřbitově
modlitba sv. růžence a požehnání hrobů.
 Modlitba za zemřelé na hřbitově v NOVÉM STRAŠECÍ v pondělí
1. 11. po mši sv. cca v 18.10 hod.
 Modlitba za zemřelé na hřbitově ve MŠECI v sobotu 6. 11. ve
14.30 hod.
 Modlitba za zemřelé na hřbitově v LÁNECH v neděli
7. 11. v 16.00 hod.
 Mše sv. spojená s plnomocnými odpustky v kostele v NS od 1. 11
do 8. 11. denně
více na www.nove-straseci.eu


Novostrašecký měsíčník

27

SPOLKY A CÍRKVE / ZPRÁVY Z REGIONU

Nálada na Ladě 2010
mapku a mohli vyrazit na jednotlivá stanoviště. Na Poliklinice se
obvazovalo a ošetřovalo kamaráda,
maminku a nebo plyšového medvěda. V Umělecké škole si děti vyrobily pohlednici a pak si ji z Pošty
odeslaly domů.
Některé úkoly byly i fyzicky náročnější: na Policii jste museli chytit
zloděje, pomohla Vám k tomu ale
koloběžka. Na Dětském hřišti se překonávala spleť lan a každou chybu
odhalily zavěšené zvonečky. Občas
bylo třeba i zapřemýšlet, například

Jako každým rokem, i letos na
podzim pozvalo sdružení Město pro
rodinu – rodina pro město děti i jejich rodiče na soutěžní odpoledne

Nálada na Ladě. V neděli 3. 10. nečekaly na děti pohádkové bytosti
jako minule, ale téma Město.
Na startu malí soutěžící dostali

při Třídění odpadu nebo v Muzeu
plném historických předmětů. Stanoviště Park skrývalo nelehký úkol:
uklidit po venčení psího miláčka.
Po absolvování všech stanovišť čekaly na každého ze 130 soutěžících
odměny – buřty k opečení, dárky
vylosované v kole štěstí a projížďka
na dvou opravdových koních.
Slunečné a větrné počasí přálo
pouštění draků a tak odpoledne
rychle uběhlo, snad ke spokojenosti
dětí o všech dospělých. Fotografie
z akce lze najít na www.mestoprorodinu.cz.
Lenka Doležalová

Hasiči „hasili“ v dešti
Počasí tentokrát moc nepřálo okrskovým hasičským závodům, které
se v sobotu 25. září konaly ve Smilovicích. Termín soutěže byl z tradičního června odložen kvůli plánované
rekonstrukci a novému zatravnění
místního hřiště.
Ke startu se připravilo sedm družstev dobrovolných hasičských sborů ze Smilovic, Kozojed, Pochvalova,
Třtice, Krušovic, Řevničova a Ročova.
Pro všechny jednotky bylo nejprve připraveno námětové cvičení
v dálkové dopravě vody, při kterém
došlo k vytvoření hadicového vedení
o délce 850 m dosahujícím od místního rybníka k poslednímu domu na
„starých“ Smilovicích. Po krátké přestávce s občerstvením následovaly
samostatné útoky na terč s hodnocením času. Vzhledem k přetrvávajícímu dešti rozhodl velitel a starosta pořádajícího sboru p. Jan Kozár
a Martin Kučaba o omezení a každému družstvu byl místo plánovaných dvou, umožněn útok pouze
jeden. S tím se překvapivě nejlépe
vypořádalo družstvo z Pochvalova
a umístilo se na prvním místě. Druhá
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příčka patřila Kozojedům a trofej za
třetí místo si odváželi do Řevničova.
Bramboroví skončili po malé kolizi
místní Smilovice, před Krušovicemi a Třticí.
Po skončení závodů bylo v hasičské kulturní místnosti ještě dlouho
veselo a bylo vidět, že počasí tak
zkrátka nezkazilo dobrou náladu ani
vítězům, ani poraženým!
Aneta Šťastná

Novostrašecký měsíčník
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Děti dětem podruhé
Ve středu 13. října 2010 se uskutečnil II. ročník benefičního koncertu
„Děti dětem“, který uspořádal Klub

přátel dětí dětských domovů ve spolupráci s Dětským domovem Nové
Strašecí. Záštitu nad akcí převzal

starosta města Ing. Pavel Vaic. Pozdním odpolednem diváky vtipně provázel moderátor Alexander Hemala.
Hostem večera byla zpěvačka Hanka Křížková.
Na pódiu se představili mladí
umělci, v jejichž životě sehrál dětský
domov významnou roli. Jmenujme
odchovankyni Dětského domova
v Plzni, nastávající maminku Bohumilu Sommerovou, členky Popové
školy při Dětském domově v Olomouci – Silvii Bílkovou, Veroniku
Adamčíkovou a Evičku Hájkovou,
Marii Kiporovou z Dětského domova Nymburk, Dětský domov Domino
Plzeň, Dětský domov v Žatci, Novém
Strašecí, Karlových Varech, Dětský
domov Sázava a další.
Jeden velký dík patří všem účinkujícím, kteří se svým umem postarali
o večer plný zábavy, skvělé atmosféry a dobré nálady. Druhé poděkování náleží jednatelce pořádajícího
občanského sdružení paní Jarmile
Dolejškové za její neutuchající elán

při realizaci takovýchto a podobných akcí a potřetí děkujeme skvělému publiku.
Výtěžek z benefice byl i v letošním
roce věnován onkologicky nemocným
dětem v pražské nemocnici Motol.
mč

Pozvání do Středočeské vědecké knihovny v Kladně na listopad 2010
3. 11.2010 od 16.00 hod. Beseda
s historikem a heraldikem Stanislavem Hošťálkem a četba z jeho Knihy
o rytířích. Čtení doprovodí recitační a hudební vložka Václava Fikrleho a Jana Paulíka (kytara). Besedu
ve Středočeské vědecké knihovně
pořádá o. s. Společnost za pozitivní
přístup k životu.
10. 11. 2010 od 17.00 hod. Přednáška Mgr. Tomáše Gremlici „Těžební prostory v České republice – měsíční krajina nebo nová divočina“
ve studovně.
Téma přednášky vychází z dílčích
výsledků pětiletého výzkumného
projektu Rekultivace a management

Novostrašecký měsíčník

nepřírodních biotopů v České republice podpořeného Ministerstvem životního prostředí ČR v rámci resortního programu výzkumu a vývoje.
S novými poznatky získanými
v průběhu několika posledních desetiletí v přírodních vědách, zejména
v biologii a ekologii souvisí nutnost
zásadně přehodnotit naše názory
na vlivy těžby nerostných surovin
na kulturní agrární i industriální
krajinu a ekosystémy a zároveň na
způsoby odstraňování či zahlazování
stop po těchto antropogenních aktivitách, na tzv. sanace a rekultivace.
Výsledky vědeckého oboru ekologie
obnovy („restoration ecology“) nás

přesvědčují o tom, že příroda má
Výstavy v Malé galerii Středomnohem větší potenciál k samovol- české vědecké knihovny v Kladně
né obnově po devastačních těžebních zásazích člověka, než jsme byli
Do 23. 11. 2010 potrvá výstava
schopni donedávna připustit nebo „Byl pozdní večer...“ výstava k 200.
než nám tvrdí těžařské a rekultivač- výročí narození K. H. Máchy. Výstava
ní společnosti, které prosazují příliš představuje život a dílo K. H. Máchy,
drahé a z hlediska biologie i ekologie jednotlivá vydání Máje a připomíneefektivní technické rekultivace.
ná máchovské oslavy v roce 1936
Mgr. Tomáš Gremlica je ředite- a 1986. Výstavu připravilo Sládečlem Ústavu pro ekopolitiku, o. p. s., kovo vlastivědné muzeum v Kladně.
v Praze.
24. 11. 2010 od 16.00 do 17.30
Od 25. 11. 2010 do 11. 1. 2011
hod. Tréninky paměti II – 1. část. výstava Medvídci Mirky Novákové.
Druhy paměti, jazyk a paměť, trénování paměti pomocí slov a práce
PhDr. Jakub Pavlík
se slovní zásobou.
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Nové Strašecí za druhé světové války (pokračování)
Vedení města
za německé okupace
Obecní zastupitelstvo zvolené na
konci roku 1934 fungovalo v podstatě až do května 1942, kdy bylo
rozpuštěno. Do té doby však vedení
města prodělalo několik změn. Na
počátku roku 1939 museli uvedený
sbor opustit všichni čtyři komunisté,
neboť činnost jejich strany byla po
Mnichovu vládním rozhodnutím zastavena. Počet členů zastupitelstva
tak měl poklesnout z třiceti na 26
a na místo radního za komunistickou
stranu rezignoval Antonín Pokorný,
kterého od května nahradil místní
farář Antonín Kubík. Na zasedání
zastupitelstva dne 19. ledna 1939
poděkovalo vedení obce všem vyloučeným s tím, že v souladu a dobře
ve prospěch města pracovali. Ostatní členové pak povstáním složili slib,
že budou pracovat v národní jednotě,
nikoli ve stranách.
Nejasná je úloha komunisty Aloise Černého, který se v prosinci 1938
dostal ještě za působení Pokorného
do rady a na zasedání zastupitelstva
19. ledna 1939 se přihlásil k Národní
straně práce, nově vzniklé ze sociální
demokracie jako jednotné levicové
uskupení. V obou orgánech města
proto zůstal. Protokoly z jejich zasedání nejsou jednoznačné, avšak
počet členů zastupitelstva tak nejspíše poklesl jen na 27. Dokládá to
i rozhodnutí okresního úřadu, které zastupitelstvo doplnilo na třicet
jmenováním tří nových členů, mimo
jiné zmíněného faráře Kubíka. Od
června 1939 se již schůze opět konaly v plném počtu. Zjednodušení
a posléze zablokování politického
systému za druhé republiky a na
počátku okupace s sebou nakonec
neslo vznik jediné povolené politické strany, tak zvaného Národního
souručenství, ustaveného krátce po
vzniku protektorátu v březnu 1939.
Podobně jako jinde, i v Novém Strašecí v něm bylo formálně zapojeno
přes 98 % zdejší mužské populace.
Změny na novostrašeckém městském úřadě pokračovaly. V roce
1939 byl penzionován dlouholetý
ředitel úřadu (pozice odpovídající dnešnímu tajemníkovi) Vojtěch
Burger a na jeho funkci se dostal
Josef Možkovský, jenž ji zastával až
do poválečného období. Starosta
města Karel F. Topinka opustil sice
svůj post 2. června 1939 dobrovolně, důvody však byly zřejmé – po

30

vzniku protektorátu nechtěl pozici
starosty vykonávat. Do čela města
zvolilo zastupitelstvo v červnu 1939
rolníka Václava Důrase. Mezitím

Petr Liebezeit stál v čele města
v letech 1941—1942

vedli obec oba náměstkové, Eduard
Rosývač a Josef Vyskočil. Ani Důras
ve funkci starosty nevydržel dlouho,
25. září 1941 jej suspendoval okresní hejtman, jemuž nové poměry dovolovaly zasahovat do místních samospráv. Půl roku předtím opustil
vedení města i Rosývač a ve funkci
prvního náměstka (místostarosty)
jej nahradil Petr Liebezeit, který byl
po Důrasovi pověřen i řízením obce.
Během tří let se tak v čele radnice vystřídali tři představitelé. Složení rady zůstávalo obdobné. Dohled
okupační moci, jež města ovládala
přes české úřady, se projevil i ve
zvýšeném počtu vyhlášek a nařízení.
Přesto až do konce září 1941, kdy byl
jmenován zastupujícím říšským protektorem Reinhard Heydrich, který
hned vyhlásil stanné právo, namířené proti rozvinutým odbojovým
skupinám, bylo možné v systému
snadněji lavírovat a množství pokynů obcházet.
Liebezeit sice vedl město pouze
půl roku, avšak již v nelehké době,
neboť okupační správa stupňovala
represe. Jeho půlleté úřadování v čele
obce se téměř přesně kryje s Heydrichovým obdobím. V den atentátu, 27. května 1942, vydal Zemský
úřad v Praze rozhodnutí o rozpuštění obecního zastupitelstva v Novém
Strašecí. Do města dorazilo přípisem
okresního úřadu 9. června. Jednalo
se dosud o nejzávažnější zásah do
místní samosprávy, téměř současně
se zastupitelstvem došlo i ke zrušení novostrašecké okresní expozitury. Do čela města byla jmenována
čtyřčlenná správní komise. V jejím
čele stanul Jan Mansfeld, který po

osvobození dopisoval městskou kroniku, místopředsedou byl Jaroslav Ryvola a členy Emil Lebr a Václav Kotík.
Své obtížné úlohy se komise ujímala
v době lidické tragédie, odehrávající
se nedaleko odtud, kdy město prostoupily obavy z jejího pokračování.
Nikdo neměl tehdy tušení, kam až
běsnění okupantů povede.
Přesto se Mansfeldovi podařilo v temném období heydrichiády
udržet chod městského úřadu a za
kulminující represe a vln zatýkání
lavírovat mezi uspokojováním základních potřeb města a tlakem ze
strany okresního hejtmana. Sám
Mansfeld shrnul po válce v obecní
kronice zaměření správní komise
slovy, že byla vlastenecká a skrytě
sabotující, a jako doklad uváděl rostoucí konflikty s okresním hejtmanem
Josefem Procházkou, jehož nazýval
hitlerovcem. Spory nakonec vedly
k rozpuštění komise, ač některé pracovníky slánského okresního úřadu
považoval za vlastence. V polovině
června 1944, při návštěvě Procházky
ve Strašecí, požádal sám Mansfeld
o rozpuštění správní komise údajně
s tím, že mu bylo známo jméno nového komisaře, jenž by městu neměl
příliš uškodit.
Třicátého června okresní úřad komisi rozpustil a do čela obce jmenoval vládního komisaře, mladého
právníka Bohumila Kolouška, syna

komisaře. I ta se vesměs týkají běžných záležitostí chodu městského
úřadu a života města, avšak vydával
je pouze jeden úředník, odpovědný
jen nadřízeným orgánům. Koloušek
byl údajně Procházkovým oblíbencem a nekladl mu vážnější odpor. Už
26. července nechal na jeho přání
přestěhovat městský úřad z budovy
radnice do pohodlnějšího Okresního domu, kde dosud sídlily učňovské školy (tato situace vydržela do
května 1947, kdy se tehdejší místní národní výbor do radnice vrátil).
Poměry se na konci války zostřovaly. Pracovníci městského úřadu
a zaměstnanci obce byli nasazeni
v místních provozech nebo v kladenských hutích, včetně tajemníka
Možkovského. Úřad nezvládal organizaci přílivu velkého množství německých uprchlíků z Východu, kteří utíkali před sovětskou armádou.
V polovině března 1945, již v době
zmatků a příprav povstání, suspendoval okresní hejtman Kolouška
a správou města pověřil pracovníka
okresního úřadu Bohumila Prokopa,
o němž se prozatím nepodařilo zjistit
nic bližšího (jmenovaná Rozhodnutí vládního komisaře končí 7. ledna
1945). Město Prokop spravoval do
Květnového povstání, tedy ani ne
dva měsíce. O jeho smýšlení však
může svědčit skutečnost, že na konci
června 1945 se objevuje mezi navr-

Rozhodnutí vládního komisaře B. Kolouška s podpisem a úředním razítkem

učitele z Řevničova. Podobně jako
předtím správní komise, zodpovídal
se Koloušek pouze okresnímu hejtmanovi. Všechny tyto změny se projevily i na charakteru dochovaného
archivního materiálu – jenom z původních protokolů rady a zastupitelstva se nejdříve staly Zápisy správní komise, které se od 1. července
1944 mění na Rozhodnutí vládního

ženými na udělení pamětní medaile
za to, že se jako vládní komisař podílel na odboji a přípravě převratu.
Od počátku května se formoval
revoluční okresní národní výbor,
který přebíral také řízení města,
a už pátého toho měsíce inicioval
vznik místního národního výboru.
Ten údajně zahájil svou činnost, ale
první protokol z jeho schůze máme
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datovaný až k 19. květnu. Vystupuje tu opět zmíněný zámečník Alois
Černý, komunista a člen městské
rady do roku 1942, a to jako místopředseda revolučního ONV a předseda zdejšího MNV. Protože však
získal brzy funkci předsedy okresního národního výboru, nahradil
jej od 19. května 1945 v čele MNV
Antonín Šubrt. Alois Černý ho však
v roce 1946 vystřídal.

Hospodářství
a správa obce

zemědělských produktů (obilí, brambory, seno, sláma) a hospodářských
zvířat. Tato nařízení docházela na
městský úřad velmi často. Každý
hospodář byl nucen odevzdávat podíly ze svých výnosů, již v roce 1940
zapečetily úřady šrotovníky, odstředivky a máselnice. Mléko mohly odebírat pouze mlékárny, kde se přerozdělovalo, nikoli přímo spotřebitelé.
Podobně vznikla v březnu 1941 na
jatkách rozdělovna dobytka a masa
pro město a okolní obce okresu. Porážet doma bylo zakázáno, muselo
se získat povolení. Výmluvné je zatčení novostrašeckého veterináře
Václava Kokše v roce 1943. Gestapo
jej uvěznilo pro sabotáž, neboť při
soukromých porážkách dobytka potvrzoval majitelům nižší váhu kvůli
odvodům podílů. Kokšův nástupce
prý dělal totéž, avšak prozrazení unikl.
Regulace hospodářství a spotřeby
se projevila v pověstném prodeji na
lístky, zboží všední potřeby, včetně
potravin, se postupem války stávalo nedostatkovým. Podněcovalo to
černý obchod a překupnictví s rostoucími cenami. Ve srovnání s první
světovou válkou se také opakovaly
rekvizice různých surovin, na počátku dubna 1942 musely být odevzdány všechny čtyři velké zvony z hlavní
věže kostela. Do města se již nikdy
nevrátily. Taktéž bylo nařízeno odevzdat měděné elektrorozvodné dráty
a nahradit je hliníkovými. V lednu až
dubnu 1942 pracoval v obci a jejím
okolí tak zvaný sbor hospodářské
kontroly, který prováděl důsledné
prohlídky domácností a zabavoval
zboží místním živnostníkům. Děti ve
škole konaly povinné sběry léčivých
bylin, kaštanů, odpadů nebo papíru,
vše pro válečné potřeby. Nedostatek zboží se projevil i při místních
trzích. Například při výročním trhu
30. března 1944 stály na náměstí jen

Odklízení sněhu v Novém Strašecí za protektorátu

Hlavním úkolem městské rady,
správní komise a nakonec i vládníčtyři stánky s dřevěným nádobím.
ho komisaře bylo udržet ekonomicNa počátku války, v letech 1939
ké fungování obce a zajistit běžné
až 1942, přišly tuhé zimy s velkým
potřeby obyvatel. Protokoly všech
množstvím sněhu a město bylo zcela
těchto orgánů tak řeší vesměs shododříznuto od okolního světa. Městné záležitosti, které se příliš neliší od
ský úřad nařizoval pracovní povinprvorepublikových starostí. Vedení
nosti pro muže, kteří prohazovali
města však muselo plně spoluprasilnici především směrem na Ryncovat s nadřízenými úřady, tlumoholec a Čelechovice. Podle pamětčit vyhlášky okresního úřadu a být
níků dosahovaly odházené hromady
k dispozici místní okupační správě,
sněhu výšek sloupů elektrického vesoustředěné v rukou kladenského
dení, což potvrzuje i obecní kronika.
oberlandrátu (oberlandráty byly
Tuhé zimy měly za následek poškonejnižším článkem okupační sprázení lesního porostu a úhyny zvěře.
vy, později jejich pravomoci přeMěsto se poté zapojilo do akce vybíraly protektorátní okresní a polisazování nových lesních stromků,
cejní úřady).
kam vysílalo místní ženy.
Již v roce 1938 se vystupňoval
Zcela úspěšně se v počátcích války
důraz na brannou výchovu a výcvik
rozvíjelo stavitelství. Ve městě tehči služby v rámci Civilní protiletecké
dy vyrostly charakteristické budovy,
obrany. Občané si zvykali na zatemdostavěn byl na místě pivovaru hoňování, noční tmu v neosvětlených
tel Sport (čp. 122), v prosinci 1941
zahájila provoz nová budova místní
ulicích, roku 1943 musel každý majitel domu, včetně školy a radnice,
pobočky slánské spořitelny (čp. 182),
odevzdat na městský úřad plány
kde stejnojmenná banka sídlí dosud,
sklepů se zakresleným protileteckým
směrem na Šibeňák pak realizovala
úkrytem. Dochovány je máme v raOkresní péče o mládež sociální dům,
kovnickém okresním archivu, ve fondnešní dětský domov (čp. 647). Už
du města. Kdo patřičný sklep neměl,
roku 1938 plánovala radnice levné
musel uvést místo úkrytu v případě
byty pro rodiny uprchlíků z pohraničí.
ohrožení. Lapidárně na takový poProjekt dvou činžovních domů vyžadavek reagoval knihkupec Frantipracoval v únoru 1940 místní stavitel
šek Navrátil z domu čp. 112:
V našem domě nelze sklepa
použíti za protiletecký úkryt.
V případě nepřátelského náletu odebéře se moje rodina
na volné prostranství do polí.
Od počátku okupace nastupovalo válečné hospodářství s řízeným zásobováním,
na nějž byli pamětníci zvyklí z dob první světové války.
Přídělový systém se rozbíhal
od podzimu 1939, stanovil
týdenní dávky potravin na
osobu a předepisoval i spotřebu dalšího běžného zboží.
Město muselo odevzdávat
kontingenty pro německou
První tak zvaná „bytovka“ vyrostla v Novém Strašecí během roku 1941 (čp. 645, projekt
říši, především v podobě
A. Jelínek, stavba J. Šotka)

Novostrašecký měsíčník

Antonín Jelínek a stavbu obou objektů, které vyrostly na Kocourku u
jatek, provedla firma Jiřího Šotky.
První dům (čp. 645) se dokončil už
v listopadu 1941 a druhý (čp. 646)
v létě 1942, a to i přes zákaz úřadů,
vydaný za účelem omezit stavební aktivity. Kolaudace probíhaly ve
stísněné atmosféře po atentátu na
Heydricha a každý činžovní dům byl
připraven pro dvanáct rodin.
Ke stavebním změnám lze počítat i zdokonalení chladicího zařízení
v jatkách a další rozšiřování tohoto
provozu. Potřeba jatek vzrostla kvůli
zmíněné rozdělovně dobytka. Hůře
dopadla realizace projektu vodovodu. I když byly v létě 1942 dodány
potřebné trubky, Němci je dva roky
poté zrekvírovali. Výstavba vodovodu se však stávala čím dále větší nutností, což podporovala velká sucha
jak na konci války, tak v poválečném
období. Taktéž se neuskutečnila plánovaná výstavba budovy učňovských
škol, jež dočasně přesídlily z objektu
dnešního muzea do Okresního domu
a na konci války, jak jsme uvedli, do
budovy radnice. Před číslem popisným 501 aspoň město zřídilo benzinovou čerpací stanici.
Finanční situaci města lze stěží
s ohledem na ekonomicky komplikovanou dobu zhodnotit. Ve třicátých letech doléhaly potíže spojené
s hospodářskou krizí, obec se s ročním rozpočtem více jak 1,2 milionu
korun nemohla zbavit půlmilionového schodku. Téměř pravidelně jej podle zákona hradil na oficiální žádost
města zemský výbor. Až roku 1943
klesl schodek na polovinu a v roce
1944, kdy obec hospodařila s více jak
dvoumilionovým rozpočtem, se podařilo dosáhnout vyrovnaného stavu.
pokračování příště
Jan Černý
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Listopadový přehled dění
7. 10. – 21. 11.

Kouzlo starých gramofonů (výstava)

muzeum

1. 11. – 30. 11.

Nejen pohádka na neděli (výstava)

přísálí NKC

3. 11.

Richard Adam nestárne

NKC

4. 11.

Den otevřených dveří v SOU Nové Strašecí

SOU

4. 11.

Přednáška cyklu Akademie volného času 7

NKC

17.00 h.

5. 11.

Kurz tance – 8. lekce

NKC

19.00 h.

10. 11.

Party se Seniorkou

NKC

17.00 h.

12. 11.

Pochod proti diabetu

Kom. nám. před školou

13.00 h.

12. 11.

Kurz tance – 2. prodloužená

NKC

19.00 h.

14. 11.

Sousedské zasedání

Baráčnická rychta

13.00 h.

19. 11.

Kurz tance – 10. lekce

NKC

19.00 h.

20. 11.

Irské setové tance

Na Růžku

18.00 h.

21. 11.

Jak Krakonoš pekařku Jířu napravil (divadlo)

NKC

15.00 h.

23. 11.

Výborová schůze diabetiků

Baráčnická rychta

14.00 h.

25. 11.

Den otevřených dveří v SOU Nové Strašecí

SOU

25. 11. – 2. 1.

Slyšeli jsme v Betlémě… (výstava)

muzeum

26. 11.

Kurz tance – 11. lekce

NKC

28. 11.

Arcibiskup Dominik Duka v Novém Strašecí

Kostel Narození Panny Marie

29. 11.

Rozsvícení vánočního stromu

Komenského náměstí

30. 11.

Diabetická poradna

Baráčnická rychta

18.00 h.
8.00 – 15.00 h.

8.00 – 15.00 h.

19.00 h.
9.30 h.
16.00 h.
9.00 – 11.00 h.

Společenská kronika
Vzpomínka
Dne 2. 11. 2010 uplyne 15 let,
kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka,
babička, paní Marie Petráčková.
S láskou v srdci, s nezapomenutelnými zážitky
v mysli a s úsměvem na rtech na Tebe babičko,
mami vzpomínáme.
Helena a Vašek s rodinami.

Vzpomínka
Dne 21. listopadu vzpomeneme 8. výročí úmrtí
manžela, tatínka a dědečka, pana Miroslava
Thumy z Nového Strašecí.
Stále vzpomíná manželka Božena, synové Zdeněk
a Miroslav s rodinami.
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