AKTUALITY

Vážení spoluobčané,
Vánoce jsou pro mne spojeny s tajemstvím pohanských slunovratových
rituálů, ale také s nostalgií vzpomínek, s kouzlem dětských snů, s návratem k něčemu prapůvodnímu, co
je skryto hluboko v nás. Je to vlastně
období, kdy se zastaví čas, kdy máte
v dnešní uspěchané době čas na rodinu, na své blízké, kdy máte čas si
popovídat se svými dětmi, kdy máte

čas navštívit své rodiče. Mne příliš
nevzrušuje nákupní horečka, blikající barevné žárovky ani hromady
dárků. Naopak mne mrzí, že tyto
svátky se občas mění v jakýsi hlučný jarmark. A nemám rád, když se
americký skřítek Santa Klaus tváří,
jako by byl u nás doma. My přece
máme své Jesličky a okřídlené anděly s hvězdou. My přece máme své

vánoční koledy, své vánoční zvyky.
Vám všem, milí spoluobčané, přeji,
abyste při zapálených svíčkách a koledách si také vychutnali atmosféru
pozastaveného času, úsměvy svých
nejbližších, radostné pohledy a nadšení svých dětí. I když vánoční pohádky jsou krásné, odejděte alespoň na
chvíli od televize, protože sebevýpravnější pohádka Vám nenahradí

magickou atmosféru poletujících
vloček sněhu a podvečerní procházka a pohled v šeru na rozsvěcející se
světélka vsí má též své kouzlo.
Vážení spoluobčané přeji Vám
všem i Vašim rodinám šťastné a pohodové Vánoce.
Mgr. Karel Filip, starosta města

Rozhovor s nově zvoleným starostou Nového Strašecí
Mgr. Karlem Filipem

Do prosincového čísla Novostrašeckého měsíčníku jsme pro Vás připravili rozhovor s novým starostou
města Mgr. Karlem Filipem (ČSSD).
Karel Filip se narodil v roce 1955
v Kladně. Dětství prožil v Rynholci,
kde také absolvoval základní školu,
vystudoval Střední ekonomickou
školu v Rakovníku a poté Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, obor čeština – němčina.
Po ukončení studií na vysoké škole
pracoval po celou dobu, až do zvolení na post starosty, na Základní škole v Novém Strašecí, kde vyučoval
především tělesnou výchovu, český
a německý jazyk. Jeho koníčky jsou
sport, rád sleduje atletiku a všechny
míčové hry. V Novém Strašecí hrál
aktivně fotbal a podílel se i na postupu fotbalistů do I. A třídy. Jeho
oblíbeným místem je Branovský
přívoz, oblíbenou řekou Berounka,
oblíbeným státem Norsko, oblíbeným spisovatelem Jaroslav Hašek,
líbí se mu obrazy lánského malíře
Karla Kellnera.
S čím přicházíte do nové funkce.
Jaké jsou Vaše priority a cíle?
Na prioritách a cílech tohoto volebního období se shodli členové
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koaličních stran Město pro rodinu, ČSSD, TOP 09, KDU–ČSL
+ SZ, a Závislí Nové Strašecí.
Naším cílem je přiblížit vedení města a městský úřad
blíže občanům. (Namátkou
jmenujme např. svolávání veřejných zastupitelstev až od
18.00 hod.). Chtěli bychom
více využívat moderní informační technologie, možná
se nám podaří i to, aby jednání zastupitelstva města
bylo možné sledovat na internetu. Chceme projednávat formou diskuzí s občany
záměry města, vyloučit střet
zájmů, zveřejňovat na webu města
všechny veřejné zakázky. Zaktualizujeme strategický plán města na
období 2012 – 2018.
V rezortu hospodaření města se
nejdříve seznámíme se stavem městského majetku, prověříme hospodaření organizací zřizovaných městem
a zprůhledníme finanční toky v organizacích technické služby příspěvkové
organizace a společnosti s ručením
omezeným. Dále pak přezkoumáme smluvní vztahy a závazky města.
Chceme efektivně využívat dotací ze
Středočekého kraje, Evropské unie.
Na poli bezpečnosti bychom
chtěli zefektivnit práci městské policie hlavně o víkendech, budeme
usilovat o větší bezpečnost chodců.
Hovoříme-li o občanské společnosti,
je naším cílem podporovat všechny
dobrovolné a kulturní aktivity organizované městem a organizacemi,
které ve městě působí. Určitě zachováme stávající grantový systém. Zde
budeme napomáhat hlavně práci s
mládeží. Vyváženě chceme podporovat volnočasové aktivity.Např. Město
pro rodinu a rodina pro město pořádá každoročně Podzimní setkání na
Ladě a Mikulášskou merendu. Proč
by se nemohli zapojit i další politické strany a hnutí, které kandidovaly

v letošních volbách? Vynásobte si
osm kandidátek x dvě akce a bylo
by to dalších šestnáct akcí ročně. Ale
to jsem odbočil. Postupně chceme
zřizovat bezbariérové přístupy do
veřejných objektů, které jsou v majetku města.
Co se týká životního prostředí jsou
ve spektru našeho zájmu občanské aktivity, které směřují k ochraně přírody, rozšíření otevírací doby
sběrného dvora, revize odpadového hospodářství, navýšení kapacity
kontejnerů na separovaný odpad,
prověrka projektu regenerace zeleně.
Ve školství je naším úkolem řešit
stav školní družiny, navýšení kapacity
mateřských škol. Školství určitě bude
naší prioritou, protože já i místostarostka jsme kantoři a další pedagogové pracují i v radě a zastupitelstvu.
Nezapomeneme ani na naše seniory a ve spolupráci se Středočeským
krajem budeme pracovat na rekonstrukci domova seniorů. Co se týká
zdravotnictví, nebudeme se snažit
jen o zachování širokého spektra lékařské péče, ale určitě se budeme
snažit o jeho rozšíření.
Je toho hodně, čeho bychom
chtěli dosáhnout. Možná nemáme
tolik zkušeností, ale máme zase obrovskou chuť pracovat.
Jaké změny mohou občané očekávat? V čem se jich dotknou?
Bude se jednat o změny k dobrému. Na ředitelství školy je evidováno čtyřicet žádostí matek o zařazení
jejich dětí do mateřských škol. Zde
nám práce ustrnuly. Proto již od
příštího týdne budeme řešit stavební úpravy vedoucí k navýšení kapacity v Mateřské škole v Tovární ulici.
To je prvotní věc, na které budeme
pracovat. Současně chceme řešit
neutěšený stav školní družiny.
Jak hodnotíte volební výsledky?
Volby pro mě nebyly překvapením. Lidé volili osobnosti. Ono ale
na malých městech to nejde ani

jinak. Stranickost na malých městech je vedlejší. Určitě pozitivní věcí
je zájem mladých lidí o komunální
politiku. Já osobně jsem jim fandil.
Jaká bude první věc, kterou uděláte jako starosta?
V první řadě se seznámím s prací a lidmi na úřadu a potom začne
kolotoč. Prvotní věcí určitě bude
znovuotevření Mateřské školy v Tovární ulici.
Již jsem se stačil seznámit s výroční
zprávou městské policie, městských
sportovních a kulturních zařízení
a mám připravené dotazy a připomínky. V době, kdy občané budou
číst tyto řádky, toho budu vědět
zase více.
Vaše práce je založená na komunikaci a setkávání se s lidmi. Jste
spíše extrovert nebo introvert?
Nemám problémy s komunikací.
Jsem kantor. Mám v plánu být více
v kontaktu s občany formou besed,
diskuzí, připomínkových řízení, online rozhovorů atd.
Kde čerpáte energii do další práce? Budete jí potřebovat.
V lese, při běhání se svým psem.
Rád si zahoubařím, občas si zajedu
do Kladna zaplavat nebo zajezdit na
kolečkových v bruslích. Některý víkend rád zavítám na Branovký přívoz. Víte, jaká je to relaxace, když si
sednete na lavičku pod akátem, sledujete řeku a vnuk převozníka Proška Vám vypráví o rybách? V zimě se
rád sklouznu na lyžích v Alpách, ale
nepohrdnu ani Krkonošemi.
Máte nějaké osobní přání nebo
krédo, se kterým vstupujete do
nadcházejícího období?
Aby se nám podařilo splnit programové prohlášení, případně udělat i něco navíc. V radě je tým lidí,
který má obrovskou chuť do práce.
Věřím, že se nám to povede.
Díky za rozhovor a přeji Vám hodně úspěchů.

mč
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Informační centrum
Jak jsme vás informovali v zářijovém měsíčníku, město uspělo
se žádostí o dotaci na vybudování a vybavení informačního centra.
Nejvýhodnější nabídku předložila
firma Lucon CZ, s. r. o., se kterou
byla 12. října podepsána smlouva
o dílo. Firma si převzala staveniště
8. listopadu a pokud vše půjde dle

předpokladů, bude stavba dokončena začátkem prosince.
Infocentrum bude vybaveno dvěma počítači (návštěvník, obsluha),
pultem, drátěnými stojany, policemi a stolem se židlemi.
Ing. Jan Vitner,
referent odboru investic

Černá skládka před areálem
technických služeb
Ustavující zasedání zastupitelstva
Ve velkém sále Novostrašeckého
kulturního centra se sešlo 15. listopadu v podvečer dvacet zastupitelů,
aby zde složili svůj slib a vybrali nového starostu. Po předchozích povolebních vyjednáváních dopadla
volba tak, jak se zástupci uskupení dohodli.
Město v následujících čtyřech letech povede Mgr. Karel Filip (ČSSD).
Při veřejném hlasování dostal od
zastupitelů celkem třináct hlasů
z dvaceti. Zastupitelé odhlasovali
devatenácti hlasy také místostarostku Libuši Vosátkovou (z vítězného
sdružení Město pro rodinu) a složení městské rady:
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Ing. Jan Bechyně (MPR–RPM)
Ing. Jan Bureš (MPR–RPM)
Bc. Pavel Novák (ČSSD)
Mgr. Richard Spiegel (ČSSD)
Ing. Karel Kestner (TOP 09)

V pondělí 15. listopadu ráno čekalo na zaměstnance Technických
služeb Nové Strašecí, s. r. o., při příchodu do práce nepříjemné překvapení. Kdosi založil černou skládku

přímo před vraty pro vjezd do areálu firmy. Věc v současné době řeší
městská policie.
Ing. Jan Vitner,
referent odboru investic

Nový starosta poděkoval všem
voličům a zastupitelům za důvěru,
kterou mu zvolením dali.
„Nové Strašecí je krásné město, je
naším společným domovem. Záleží
pouze na nás, zda se podaří město
rozvíjet a utvářet lepší podmínky
pro život jeho obyvatel. Záleží na
mně, na vás, na nás všech,“ uzavřel
slavnostní zasedání nový starosta
Karel Filip.
mč
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Historicky první žena ve vedení města RNDr. Libuše Vosátková
rozšiřovala. Chtěla bych město čistější, úpravné, bez rozbitých chodníků,
bezpečné, kde by se lidem dobře žilo.
Ráda bych se zabývala i problematikou veřejné zeleně. Jsem ale realista, vím, že často to není o tom chtít,
ale mít na to. Většina těchto oblastí
v kompetenci místostarosty byla, ale
může se to i změnit.
Máte konkrétní představy?
Těžko říct. Dosud nemám zmapováno, co se v různých oblastech
již udělalo, jak jsou různé akce nastartovány. Nejprve se potřebuji
se vším seznámit, provést analýzu
a pak teprve konkrétně konat. Zeptejte se za půl roku.
Musíte vyjít z anonymity, spousta
lidí si k Vašemu jménu přiřadí i tvář.
Jak to na Vás působí?
Toto mi nečiní žadný problém. Ve
městě této velikosti nezůstane ani
učitel v anonymitě. Takže nemyslím,
že to bude nějaká podstatná změna.
Jak vnímáte fakt, že budete historicky první ženou ve vedení města?
To je zajímavé zjištění, je to opravdu tak? Ženy přece nejsou horší než
Nejvyšší počet hlasů ve volbách
do obecního zastupitelstva v Novém
Strašecí získala RNDr. Libuše Vosátková, která byla na ustavujícím zastupitelstvu 15. listopadu zvolena
místostarostkou. Na této stránce
Novostrašeckého měsíčníku Vám
s ní přinášíme rozhovor, o jejích dojmech, pocitech a plánech.
Libuše Vosátková se narodila
v r. 1956. V Novém Strašecí žije od
svých dvou let, tedy téměř celý život. Navštěvovala zde jak základní
školu, tak i gymnázium. Po absolvování Matematicko-fyzikální fakulty
Univerzity Karlovy v Praze se vrátila
na gymnázium, kde až do zvolení na
pozici místostarostky téměř třicet
let učila. Je vdaná. Má tři děti. Jejími koníčky jsou jakákoliv turistika
– pěší, horská, vysokohorská, vodní
i cykloturistika, také lyžování a plavání. Dalším velkým koníčkem je
převozničení na Branovském přívozu.
Jezdí tam už dvacet let, organizování přívozu se věnuje od roku 2001.
Stala jste se absolutní vítězkou
voleb. Co jste na výsledek říkala Vy,
rodina, Vaše děti, manžel?
Určité jsem to nečekala.
Zdálo se mi, že výsledky voleb se
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muži, jsou schopné zvládat stejné
práce jako oni. Vlastně většinou
musí zvládnout více. Doma čeká
ještě druhá směna. Prvenství? Je
to příjemné. .
Jak relaxujete a kde hledáte energii do další práce?
Nejlepší je pohyb někde venku.
Vyrazit si do lesa na houby, nebo
jen tak na kole, v zimě na běžkách
do Konopasu, to vyčistí hlavu.
Máte nějaké osobní přání nebo
krédo, se kterým vstupujete do
následujícího čtyřletého období?
Byla bych ráda, kdyby moje práce byla prospěšná a dařila se a to
nejen mně, ale i mým spolukandidátům. Aby se nám podařilo uskutečnit většinu plánů, které máme.
A také doufám, že mě práce bude
těšit, protože jsem přesvědčena, že
práce musí člověka bavit, jinak to
za nic nestojí a nevede k ničemu
kloudnému.
Díky za rozhovor. Přeji hodně
úspěchů.
mč

dají špatně odhadnout, vzhledem
k počtu subjektů, které do voleb
vstoupily.
Že bych měla získat největší počet
hlasů, to mě ani nenapadlo. Můžu
říct, že mě to překvapilo a zároveň
jsem si uvědomila, že tato důvěra
je hodně zavazující.
Doma byli také překvapení. Manžel byl asi trochu zaskočen, ale už si
zvykl. Mé tři děti to velice zaujalo
a myslím, že si nejdřív nedovedly
představit, že se vzdám své práce
ve škole. Příjemným překvapením
pro mě byla skutečnost, že se o vše
podrobně zajímali i moji žáci.
Jaké jsou Vaše cíle, priority, kterých
chcete ve vedení města dosáhnout?
Mám zájem o práci, která bude
směřovat do města, souviset s běžným životem občanů. Zajímám se
o oblasti, o kterých si myslím, že se
v nich více vyznám třeba školství
a kultura. Také sport a ostatních aktivity, které souvisí s využitím volného
času, hlavně se zaměřením na mládež. Prostě dát dětem rozmanitou
nabídku. A nejen dětem, i dospělým. Měli bychom stejně podporovat kulturu i sport.
Podařilo se zkvalitnit zdravotní
péči, ráda bych, aby nabídka se dále
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Vítání občánků červen - říjen

Za toto období jsme ve Slavnostním sále MěÚ uvítali do života tyto
nově narozené děti (jména uvádíme
se souhlasem rodičů):
Matyase Apta
Denise Tučeka
Annu Meixnerovou
Tomáše Jerie
Rozálii Veseckou
Barboru Houdovou
Tobiáše Sáčka
Michaelu Libovickou
Kristýnu Frecerovou
Jakuba Štáfka
Davida Kouřimského
Magdalénu Šebkovou
Johanku Stašovou

Tobiáška Slavíka
Terezku Tomáškovou
Vojtíška Schořálka
Johanku Šandovou
Tomáška Jurgovského
Aničku Fröhlichovou
Karolínku Somolovou
Filípka Jadlovského
Viliama Dubaje
Elenku Paulerovou
Josífka Sedláka
Aničku Kovrzkovou
Všem ještě jednou touto cestou přejeme hodně štěstí, zdraví
a spokojenosti.
Další nově narozené dětičky budou uvítány 7. prosince 2010.
E. M.

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
4
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Milan Hofman a jeho království z keramiky
Práce lidských rukou, rukodělné
výrobky a tradiční řemesla zaujímají
v našem životě své místo. Bohužel
se z lidské společnosti stará řemesla
díky výdobytkům moderní civilizace vytrácejí. Naštěstí v našem městě máme stále živý důkaz existence

řemeslníků, kteří se snaží konkurovat velkým anonymním sériovým
produkcím, které nikdy nemohou
nahradit výrobek, kterého se dotkla lidská ruka, a nikdy nedokáží
nahradit dovednost mistra keramika
a vdechnout výrobku jedinečnost.
Naskytla se mi jedinečná příležitost být přítomna završení práce
každého keramika, který po vložení
výrobků do pece, po výpalu, na kterém je závislý úspěšný výsledek celého snažení, se zatajeným dechem
zasekne skobu do zazděného otvoru
a netrpělivě odhazuje stranou kusy
zdiva, aby mohl co nejdříve na vlastní oči vidět své dílo hotové.
Tímto bych Vám chtěla představit
novostrašeckého keramika Milana
Hofmana.
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Na jaký druh keramiky se zaměřuje Vaše výroba?
Poslední roky se zabývám zejména zahradní keramikou, ale vyrábím
i různé vázičky, mísy, talíře na ovoce, lampičky, figurální věci, plastiky,
betlémy a malované věci.

Kde a jak dlouho vypalujete?
V mé dílně jsou tři pece určené
pro výpal keramických výrobků. Dvě
komorové a jedna kasselská. Používám tradiční technologii pálení
dřevem, neboť pouze plamen dává
keramice jedinečný punc a barevný
nádech, z každého výrobku se tak
stává neopakovatelný originál. Při
každém výpalu se musí pec zazdít,
musí být dokonale utěsněna.
Délka pálení záleží na několika
faktorech, jedním z nich je i počasí.
V této „kubíkové“ komorové peci

pálím cca dvanáct hodin, ale pálil
jsem už i šestnáct. Poté pec zhruba
týden chladne, pak teprve hotové
výrobky spatří světlo světa.
Odkud berete hlínu?
Hlínu si vozím od Plzně. Pamatuji na dobu, kdy jsme jezdili na hlínu
ještě s krumpáči a sami si ji kopali.
Ty doby již nahradila technika. Vyhovující ložisko hlíny jsme nakopali
i na Lánech.
Takže nemůžete jít na pole a nakopat si materiál za humny. Evidentně
je potřeba nějaká speciální hlína?
Hlína musí být tažná. Musí disponovat dlouhými tažnými vlákny.
V okolí „Lupku“ obsahuje jíly, tahle
hlína se při práci trhá. Z toho nic
nevytočíte. Nejvíc kvalitní hlíny je
v okolí kaolínových dolů.
Máte nějakou vlastní technologii?
Ano. Míchám si svou vlastní hlínu, přidávám si tam své věci, aby to
nepraskalo, hlínu máčím, melu na
hrubo, na jemno. Moji výrobu nikdo
nezná, je to tajemství, které se dědí
z generace
na generaci, jen doba

si vždy žádá nějakou inovaci.
Jaké používáte techniky?
Pracuji na hrnčířském kruhu, točím, zatáčím, modeluji. Používám
několik různých technik.
Kde nacházíte inspiraci?
Různě. Někdy mě to napadne
v noci a já pak nemohu dospat a dočkat rána, abych nápad nezapomněl.
Kde se mohou zájemci s Vašimi
výrobky setkat?
Pravidelně vystavuji v Loděnici
u Berouna. S Receptářem prima nápadů jsem se zúčastnil Zahrady Čech
v Litoměřicích. Své výrobky mám zastoupeny po celém světě, v Americe,
Austrálii, Británii, na Kanárských ostrovech. Vyráběl jsem i pro společnost v Německu a mám svůj vlastní
obchod s keramikou.
Díky za rozhovor a za nezapomenutelný zážitek. Přeji hodně úspěchů
ve Vaší práci.
mč

Milan Hofman se věnuje výrobě
keramiky již desítky let. Keramika je
v jeho rodině zastoupena prokazatelně sedm generací zpátky. Výrobě keramiky se věnoval již se svým
otcem. Sám pak začal na sklonku
osmdesátých let a svými výrobky
dělá radost dodnes, i když jeho původním profesním zaměřením byla
strojařina. Celý objekt, ve kterém žije
a tvoří je chráněn památkovou péčí
jako kulturně-technická památka.

Novostrašecký měsíčník
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Akademie volného času v Novém Strašecí
7. ročník ve školním roce 2010/2011
14. prosince 2010 (úterý)
Vánoční posezení se zvonečky od
17.00 hod. (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 Akademie
volného času! (Prosím, přihlašte 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 9.30 hodin. Je nutné
se přihlásit předem, kvůli omezenému počtu ve skupině.

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 17.00 – 18.30 hodin.
Opět jsou před námi nejkrásnější svátky v roce – Vánoce. Výjimečný čas lidské pospolitosti, sváteční
nálady a pohody, čas tajemného
očekávání a rozzářených dětských
očí. Přeji všem našim posluchačům
a spřízněným duším Akademie volného času krásný sváteční čas se
zamyšlením nad poselstvím Vánoc
a této nepominutelné české tradice.
Vánoční svátky – jsou příležitostí ukázat to lepší v nás. Přeji všem hlavně pevné zdraví, radost z každého
dobře prožitého dne a vytrvalý zájem o osobní rozhled a vzdělávání.
Těším se na setkání v roce 2011 při

proměňovaly ideály krásy a symboly
dalších pořadech.
sexu v lidské společnosti)
				
		
Věra Hrubešová
lektorka: Prof. PhDr. Marie Königová, CSc.

Program:
2. prosince 2010
Žena v křesťanské kultuře
(ideál ženy katolické, protestantské,
světice řeholnice, mariánský kult)
lektorka: Dr. Olga Vodáková
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)
lektorka: Dr. Olga Vodáková
3. února 2011
Žena – ideál krásy, sexu
(čím je žena přitažlivá pro muže,
co od ní očekávají, příklady, jak se

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

Vstupné na jednotlivé přednášky
je 30 Kč a vybírá se v den přednášky.
Dále nabízíme našim posluchačům
a spřízněným duším doplňkový program Akademie volného času (doporučený a schválený radou AVČ):

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 Akademie volného času
BONUS (vstupné zdarma), pro ostatní zájemce vstupné 30 Kč.
Aktuální informace o Akademii
volného času najdete vždy v dalším
vydání Novostrašeckého měsíčníku.
				
				
Informuje Věra Hrubešová

Kosmetické služby
Michaela Fousková (Erbová)

K PRODEJI DÁRKOVÉ POUKAZY NA
KOSMETIKU
ul. U Školy 119 (1. patro v budově pošty)
Nové Strašecí
 603 398 420
Email: fousinom@seznam.cz

Prodám byt 2+kk v Novém Strašecí v Zahradní ul., 44 m², po celkové
rekonstrukci. Cena dohodou. Mobil: 604 274 189, e-mail: jblack@email.cz
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PŘEDPRODEJ
Městská kulturní zařízení Nové
Strašecí se sídlem v NKC nabízí
v předprodeji vstupenky:
8. 12. 2010 od 20.00 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT hudební
skupiny ROHÁČI z Lokte, sál
NKC. Vstupné 100 Kč, v den
konání 150 Kč
 29. 12. 2010 od 17.00 hodin
Předsilvestrovská party, sál
NKC. Vstupné 60 Kč
 15. 1. 2011 od 20.00 hodin
„20. PLES OBČANŮ MĚSTA“.
Vstupné – sál a salonky 250 Kč,
balkon 200 Kč
 26. 1. 2011 od 19.00 hodin
„VŠECHNOPARTIČKA“ s Karlem


Šípem a Josefem Aloisem Náhlovským. Dárková vstupenka za
250 Kč, sál NKC.
Předprodej v kanceláři MKZ,
tel. 313 572 340

OVLÁDL NÁS STRAŠIDELNÝ
HALLOWEEN
V neděli 24. října se v Novostrašeckém kulturním centru bylo možno setkat se strašidly všeho druhu
– kostlivec, duch, smrtka, čarodějnice, upír. Halloweenská party, která
zde zavládla byla opravdu strašidelná, a proto každý dětský návštěvník
u vchodu na kuráž dostal sladkou odměnu. Sál byl vyzdobený tradičními
dýněmi, barevnými balonky a lampiony. Barborka a její kamarádi připravili pro děti zcela nový program plný
strašidelných bytostí, hudby, tance
a her. Po téměř dvou hodinách rej
strašidel ukončilo vyhlášení nejhezčích strašidelných masek a samozřejmě rozdání cen. Celkem bylo odměněno sedm masek. Tři čarodějnice
– Markéta Trešlová, Antonie Lípová
a Tereza Peková. Dvě děti v masce
dýně – Tomáš Svojš a Anna Novotná. Jeden duch – Petra Pošmourná
a jedna smrtka – Veronika Kučerová.
Pořadatelům bylo líto, že nemohou
odměnit všechny děti, které přišly,
a proto se po vyhlášení z balkonu na
parket sneslo mnoho balonků, které si děti mohly pochytat, jako ceny
útěchy. Odměnou pro nás dospělé

Novostrašecký měsíčník

bylo příjemně strávené odpoledne
a radost v očích dětí.
Je to tak, odpoledne kouzel, duchů a strašidel je za námi. Teď se již
všechna strašidla odebrala do říše
snů a setkáme se s nimi opět za rok.
Iveta Dušková, vedoucí MKZ
(další foto na obálce)
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Hitem poslední doby je darovat
pod stromeček zážitek
Uvažujete o volbě originálního vánočního dárku pro své blízké, přátele
či obchodní partnery a jste s fantazií
v koncích? Víme, jak na to, a pomůžeme Vám! Hitem v poslední době
je darovat zážitek jako dárek. Takovým dárkem mile překvapíte. Městská kulturní zařízení Nové Strašecí
Vám nabízí zajímavý vánoční dárek
v podobě DÁRKOVÉ VSTUPENKY
na zábavný pořad „VŠECHNOPARTIČKA“ s Karlem Šípem a Josefem
Aloisem Náhlovským. Improvizovaný pořad vychází z principů pořadu
Všechnoparty.
Pokud se v programu objeví jméno Karel Šíp, divák má zaručeno, že
se bude bavit milým, srozumitelným
a hlavně inteligentním humorem
a navíc, je-li druhým hostem bavič Josef Alois Náhlovský, zábava

je dvojnásobná. Kus společného
uměleckého života už mají pánové
za sebou, a proto bude na co vzpomínat. Ve volném dialogu proberou
umělecké začátky. Společně také
pohovoří o svých sportovních aktivitách i cestách do zahraničí, opředené veselými historkami. Prostor
k případným dotazům dostanou
i přítomní diváci.
Představení se odehraje 26. ledna
2011 v 19.00 hodin v Novostrašeckém kulturním centru. Přesvědčíte
se o tom, že jsou i lepší způsoby, jak
utratit peníze a potěšit sebe či své
blízké. Vstupenku v ceně 250 Kč
můžete zakoupit v kanceláři MKZ
se sídlem v Novostrašeckém kulturním centru.
Přejeme krásný umělecký zážitek.
Iveta Dušková, vedoucí MKZ

Připravujeme na leden 2011
1. 1.
		
6. 1.
		
15. 1.
19. 1.
23. 1.
		
		
26. 1.
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Novoroční ohňostroj na Komenského nám.
od 18.00 hodin
Přednáška cyklu Akademie volného času 7,
velký salonek NKC od 17.00 hodin
20. PLES PBČANŮ MĚSTA, NKC od 20.00 hodin
Party se Seniorkou od 17.00 hodin, sál NKC
Nejen pohádka na neděli – PERNÍKOVÁ
CHALOUPKA. Loutkářský spolek Před Branou Rakovník, sál
NKC od 15.00 hodin
VŠECHNOPARTIČKA s Karlem Šípem a Josefem Aloisem
Náhlovským, sál NKC od 19.00 hodin

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

Ing. Jiří Pergler – LES II
výstava fotografií, přísálí NKC, přístupná v pracovní době a při akcích

PŘEDNÁŠKA CYKLU AKADEMIE VOLNÉHO ČASU 7
2. 12. Žena v křesťanské kultuře.
PhDr. Olga Vodáková. V 17.00 hodin ve velkém salonku NKC.

KURZ TANCE – 12. lekce
3. 12. Sál NKC od 19.00 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT – ROHÁČI Z LOKTE
8. 12. Zazní 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
KURZ TANCE – 13. lekce
10. 12. Sál NKC od 19.00 hodin
NEJEN POHÁDKA NA NEDĚLI - PŘEDVÁNOČNÍ DISKOTÉKA PRO
DĚTI I DOSPĚLÉ
12. 12. Sál NKC od 14.30 hodin. Moderuje DJ J. Ladra, Barborka
a její kamarádi. Pořádá MKZ ve spolupráci s DDM Nové Strašecí
KURZ TANCE – VĚNEČEK
17. 12. Sál NKC od 19.00 hodin

Pozvánka na

VÁNOČNÍ
KONCERT
do NKC
středa 8. prosince 2010
hudební skupina ROHÁČI z Lokte
začátek ve 20.00 hodin v sále NKC
Zazní např. Purpura, Dej Bůh štěstí, Tichá noc,
Štědrej večer nastal, Haleluyah, Čekej tiše, Chaloupka pod závějí, Tulácký blues, Až mě zavolá
Pán a mnoho dalších
Vstupné - v předprodeji 100 Kč
v den konání 150 Kč

Předprodej vstupenek v kanceláři
MKZ Nové Strašecí, tel. 313 572 340

PŮLNOČNÍ SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU
24. 12. Komenského náměstí. Účinkují učitelé ZUŠ, GJAK Nové Strašecí
a členové souboru Čtyřlístek, 23.30 hodin
PŘEDSILVESTROVSKÁ PARTY SE SENIORKOU
29. 12. Taneční večer se Seniorkou Jaroslava Slavíka. Sál NKC
od 17.00 hodin

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
Vstupné - sál a salonky 250 Kč,
balkon 200 Kč
BOHATÁ TOMBOLA
Předprodej vstupenek v kanceláři
MKZ Nové Strašecí, tel. 313 572 340
Novostrašecký měsíčník
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Mácha v Novém Strašecí
Setkání se spisovatelkou Ivonou
Březinovou proběhlo koncem října
v Modrém sále ZUŠ.
Studenty gymnázia a žáky 9. tříd
seznámila I. Březinová se svými literárními začátky. Přiblížila jim i samotnou práci spisovatele a postupné
sbírání informací nutných ke vzniku
knihy. Ve druhé části přednášky se
Ivona Březinová zaměřila na život

Z nových knih

a dílo Karla Hynka Máchy a svoji knihu „Básník v báglu“, která K. H. Máchu přibližuje současným mladým
čtenářům. Celá akce byla věnována
200. výročí narození tohoto slavného českého básníka, které jsme si
v listopadu připomněli.
Jitka Tomšů, vedoucí MěK

Současná česká literatura
Lustig, A. – Láska a tělo
Šrámková, J. – Hruškadóttir
Topol, J. – Chladnou zemí
Navarová, Z. – Andělská počta
Březinová, I. – Holky na vodítku:
		
Jmenuji se Ester, Jmenuji se Martina
Jákl, P. – Kájínek
Klaus, V. – Zápisky z cest
Šesták, F. – Na kole do Evropského parlamentu
Ladislav Smoljak – hrající, bdící
Dětská literatura
Žáček, J. – Čertovská pohádka
Brezina, T. – Expedice Kolumbus: Dinosauři
Březinová, I. – Medvědí pohádka
Gordon, R. – Návrat z Podzemí 4. díl
Válečná technika – Od oštěpu po stíhačku

Pozvánka
Adventní a vánoční přání
Plamen adventní svíčky vyvolává vzpomínky. Na vlastní dětství, na
vůni maminčina cukroví, na rozzářené dětské oči i na dárky skryté na
dně skříně.
Advent je čas vzpomínek a očekávání, čas radosti a setkávání, čas
klidu, pohody a přání. Ne všechna přání se splní nám, ale jsme to my,
kdo můžeme přispět k radosti jiných. Pouhý náš úsměv stačí, aby byl
všední den pro ostatní veselejší a radostnější.
Takže: Buďme na sebe milí, vždyť jsme tu jen na krátkou chvíli.
S přáním všeho dobrého
Vaše knihovna

Vydavatelství Gelton a Městská knihovna Nové Strašecí si vás dovolují pozvat na slavnostní uvedení knihy
do života:

8. prosince 2010 od 17.00 hodin
se v městské knihovně koná
křest nové knihy

„Farářova zpověď“
Pius Josef Peterka se stal knězem v roce 1954, tedy v době,
kdy komunistický totalitní režim dokončoval své běsnící tažení proti církvi. Po dvouleté vojenské službě působil více než
tři desetiletí na novostrašecké faře. Za ta dlouhá léta dokázal
na Novostrašecku zachránit doslova vlastníma rukama řadu
místních kostelů a kapliček. Svou obětavostí a vstřícností se
zapsal do srdcí mnoha obyvatel, a to i těch nevěřících. Sepsané paměti Piem Josefem Peterkou se vyznačují otevřeností,
upřímností a vzpomínkami na mnoho místních lidí.
Na místě bude možnost si tuto a další nově vycházející knihu novostrašeckého autora, pana Jiřího Červenky - „Vánoční
zločin na Šibeničním vrchu“ - se slevou zakoupit (např. jako
vhodný vánoční dárek).
O hudební doprovod se postarají žáci ZUŠ Nové Strašecí,
pro přítomné bude připraveno malé občerstvení.

Jitka Tomšů, vedoucí MěK
10

Novostrašecký měsíčník

KNIHOVNA A MUZEUM

Kde se vzaly betlémy?
„Chtěl bych spodobnit
zrození betlémského Dítěte
a na nějaký způsob spatřit
tělesnýma očima nuznost
a bídu, ve které se nalézal,
když mu chybělo vše, co
novorozeně potřebuje, jak
byl uložen v jeslích a jak
odpočíval mezi volem
a oslíkem na seně.“

a vytvářet tak různé scény - od Zvěstování, přes Kristovo narození, klanění pastýřů po příchod sv. Tří králů. Skutečné první kostelní jesle na
sever od Dunaje se objevily v Praze roku 1560 v kostele sv. Klimenta
a v následujících letech pražský vzor
napodobovala další česká města.

(slova sv. Františka z Assisi podle životopisce Fra Tommaso da Celano)

Vypráví se, že na Vánoce roku
1223 nedaleko italské vsi Greccio
dal sv. František z Assisi upravit v lesní jeskyňce jesle vystlané senem
a nechal k nim přivést živá zvířata
- osla a volka. U jeslí nechal sloužit
štědrovečerní mši, při níž asistoval
a kterou později napodobovali nejen příslušníci františkánského řádu.
Popsaný vánoční obřad je možné
spíše považovat za počátek vánočních liturgických her, než za přímý
předobraz jeslí (betlémů), které se
později objevily v našich kostelech.
Podoba jeslí se o Vánocích přesto objevuje v gotických církevních
a především později v barokních žákovských hrách prováděných v kostelech. Františkáni také nebyli jediný
řád, který přišel s myšlenkou stavět
o Vánocích jesle - v našem prostředí
to byli jezuité, kteří takto názorně
ilustrovali Kristovo narození.
Za skutečný předobraz betlémů
je možné považovat spíše jesličkové
skříně a oltáře z období gotiky a renesance, zobrazující motiv Ježíšova
narození. Tyto obrazy a plastiky ale
znázorňují betlémskou scénu strnule.
V období ranného baroka se v kostelech objevují figury v životní velikosti, často oblečené do drahých látek, kterými bylo možné pohybovat

Novostrašecký měsíčník

půdu. Protože se však nevytratily
z vědomí prostých lidí, neboť biblický příběh chudé ženy s narozeným
dítětem jim byl velice blízký, začali
si lidé sami vytvářet náhradu. Zde
se nacházejí počátky lidového betlemářství, pro které jsou charakteristické dva prvky - zpohádkovění
biblického příběhu a jeho přenesení
do českého prostředí.
Tolik alespoň krátce z historie
našich betlémů. Vývoj samozřejmě
pokračoval, i dnes najdeme v řadě

domácností aranžovaný alespoň
malý betlémek jako součást dekorace umocňující atmosféru vánoc. Výstavy betlémů vždy patří o vánočních
svátcích k těm nejnavštěvovanějším.
Přijďte se podívat i vy – až do
2. ledna 2011 najdete v Muzeu Nové
Strašecí instalaci s názvem „Slyšeli
jsme v Betlémě….“
Mgr. Lenka Šmídová,
autorka výstavy
a Bc. Barbora Honzíková, DiS.,
vedoucí muzea

Z církevního prostředí se zvolna
betlémy dostávaly do prostředí světského přes hradní a zámecké kaple. Na počátku 18. století se betlémy objevily i v sídlech nižší šlechty
a před polovinou 18. století se stavění jesliček šířilo i v měšťanských
domácnostech. Zprvu betlémy, určené ještě výhradně pro kostely,
vycházely z rukou profesionálních
umělců nebo výtvarně nadaných
kněží či řeholníků.
Významný mezník v dalším vývoji
betlémů představovaly reformy panovníka Josefa II. Ten shledal stavění
jesliček v kostelech jako náležitost
zcela nedůstojnou církevního prostředí a na základě vydaných nařízení musely betlémy opustit církevní
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Kouzlo starých gramofonů
Žáci z 5.C se ve čtvrtek 4. listopadu vypravili do novostrašeckého
muzea na výstavu s názvem „Kouzlo
starých gramofonů“. Pro děti zvyklé
na miniaturní MP3, MP4 či iPody to
byl jistě nevšední zážitek.
Z jejich poznámek a komentářů
jsem pro vás vybrala několik úryvků.

ZŠ

Své první dojmy zapsala Natálka Hladká.
„Do muzea chodím moc ráda. Ve
čtvrtek jsme byli se třídou na výstavě gramofonů. Pan průvodce nám
předváděl, jak hrají. Dozvěděla jsem
se, že na jedné z desek, které nám
pouštěl, jsou jen dvě písně. Hudba z gramofonu se prý dá zpomalit

ZŠ

ZÁPIS DO 1. TŘÍD

i zrychlit.“
Na ni navázala její spolužačka
Kristýna Suchá.
„ A také zesílit a zeslabit. Gramofonů tam bylo hodně a byly moc pěkné.
Několik dětí si mohlo vyzkoušet otočit klikou. Jedna jehla prý umožnila
jedno přehrání. Pan průvodce nám
také ukázal různé krabičky od jehel.
Už se těším na další výstavu.“
A nakonec jeden mužský komentář. Jeho autorem je Ondřej Smolař.
„Výstava gramofonů byla velmi zajímavá. Viděli jsme tam staré typy

gramofonů a fonografů. Nechyběly
ani hudební ukázky. První fonograf
vynalezl Thomas Alva Edison. Gramofony přehrávaly vinylové desky
a fonografy zase vinylové válečky.
Desky i válečky mají v sobě vyryté
spirály, ve kterých jsou klikaté rýhy.
Vystavené přístroje byly české i zahraniční výroby, hlavně z 20. a 30. let
20. století. Exponáty pro výstavu zapůjčil do Muzea pan Martin Stránský.“
Pavla Tondrová

PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

proběhne
9. a 10. února 2011
v odpoledních hodinách
v prostorách ZŠ a MŠ J. A. Komenského
v Novém Strašecí
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Šikovné ruce
I v letošním roce se podařilo paní
učitelce Ireně Slapničkové získat grant
od Městského úřadu v Novém Strašecí. Tyto peníze byly opět použity
na nákup výtvarného materiálu na
několik odpoledních minikurzů pro
šikovné ruce našich žáků. Děvčata
i chlapci si opět mohli uplést něco
hezkého z pedigu. Na zájemce čekají zájemce hedvábné šátky a jejich
zdobení technikou šibori. V plánování kurzů nezapomněla paní učitelka

ZŠ
ani na menší děti – pro ně je připraveno tvoření svíček z voskových
včelích plástů.
Letošní novinkou byl smalt na skle
a tvorba drobných šperků – přívěsků,
náušnic aj. Z tohoto odpoledne je
i několik vybraných fotografií. Mezi
zájemci o tvoření se objevili známé
tváře i nováčci. Neodolaly ani některé paní učitelky a přišly si vyzkoušet
svou fantazii a zručnost.
Pavla Tondrová
(foto P. Tondrová)

Akce pro ZŠ na prosinec

ZŠ

1. 12. – Vánoční kapr – přírodovědná soutěž pro žáky ZŠ, Klub
DDM Rakovník
1. 12. – Orion florbal cup (chlapci) – III. ZŠ Rakovník
2. 12. – Orion florbal cup (dívky) – I. ZŠ Rakovník

•25 druhů pizz

•zapečené bagety
•saláty
za příjemné ceny

nově v nabídce

Pečeme
denně od 10 do 21 hodin,
o víkendy od 16 do 21 hodin

 736 715 166

TORTILLY
Zavolejte si, přivezeme Vám
pizzu až domů, nebo si přijďte na
adresu Obětí Okupace 642,
Nové Strašecí

Vyberte si svojí pizzu na www.pizzafly.cz
Novostrašecký měsíčník

Podařilo se
nám… ZŠ
Ve středu 3. listopadu se naši
florbalisté zúčastnili turnaje MOA
CUPu v Rakovníku. Družstvo chlapců
obsadilo pěkné 4. místo mezi devíti
zúčastněnými. Ke hře dívčího týmu
přidal trenér Petr Chochola krátký
komentář: „První souboj zvládly dívky velmi dobře. Při druhém utkání
bohužel přistoupily ke hře velmi nezodpovědně a tím promarnily šanci
bojovat o první či druhé místo. V souboji o bronz se však vzpamatovaly,
znovu zabojovaly, jak to umí, a soupeřkám z II. ZŠ v Rakovníku nedaly
prakticky žádnou šanci. Vyhrály 2:0
a díky tomuto vítězství získaly 3. místo. Škoda toho zaváhání.“
I přes trenérovu drobnou nespokojenost s průběhem hry všem
hráčům i hráčkám blahopřejeme
k dobrému umístění. .
Pavla Tondrová
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Sport nebo tanec?
Tuto otázku si před několika lety
položila maminka Báry Smolařové
– drobné, nenápadné blondýnky ze
3.C. Tehdy ještě Barča s rodiči by-

ZŠ
Jak dlouho?
Od první třídy, takže tři roky.
A jak to tehdy v Praze vlastně
bylo?
Šly jsme s mamkou do budovy, kde
sídlí taneční a sportovní klub Silueta
Praha. Měli tam velkou nabídku kroužků – disko, stepování, mažoretky, ale
mamka mě vzala na
trénink akrobatického rokenrolu. A mně
se to líbilo. Tak jsem
tam začala chodit.
A co taneční
partner?
Toho mi vlastně
přidělila paní trenér-

Většinou jedu třikrát na dvě hodiny – v pondělí, ve středu a ve čtvrtek. Před soutěží často přidáváme
i pátek. Ve středu máme ještě navíc
hodinu gymnastiky.
A co soutěže – jistě už máš nějaké za sebou?
Na několika už jsme s Matějem byli.
Dost nás to baví. Teď začíná plesová
a soutěžní sezóna, tak toho bude víc.
A už máte s Matějem „na kontě“
nějaký úspěch?
Ano. Vyhráli jsme 1. místo v soutěži

Vlaštovka v Jihlavě, která je pro začínající taneční páry.
A teď právě se chystáte na nějakou soutěž?
Čeká nás Podzimní cena DDM
Karlovy Vary. Doufám, že se nám
vystoupení povede.
Milá Barčo, je jasné, že Tě to baví.
Přeji oběma, Tobě i Matějovi, aby se
vám dařilo nejen v Karlových Varech,
a děkuji za povídání
Pavla Tondrová

Akce DDM

DDM

3. 12. Mikulášský rej – od 13.30 hod. ve školní družině
22.12. (ředitelské volno) Divadlo S+H Praha „Jak pan Spejbl prášil“ –
		
odjezd od ZŠ v 8.15 hod., návrat kolem 12.30 hod. k ZŠ. 		
		
Cena 200 Kč. Zájemci se mohou hlásit u
		 J. Samšukové 731 610 569
27. 12. Do lesa za zvířátky – zimní krmení zvířat, sraz v 9.00 hod. na
		
Kocourku, návrat ve 12.00 hod.
28.12. Výlet vánoční Prahou, sraz u ZŠ v 8.30 hod., návrat v 16.00 		
		
hod. Cena 180 Kč. Zájemci se mohou hlásit u J. Samšukové do
			
17. 12. 2010.

Jaký byl listopad s DDM
9. 11. 2010 byl pro žáky devátých
tříd připraven v Klubu DDM Rakovník program „Xenofobie, rasismus
a projevy netolerance. Nejprve žáci
zhlédli film s touto problematikou
a potom formou besedy diskutovali
s PhDr. Terezou Sejkorovou (soudní
znalec v oboru klinické psychologie
a konzultant pro Policii ČR v oblasti
dětské kriminality) a doc. MUDr. Jaroslavem Zvěřinou (psychiatr a sexuolog). Zpestřením pořadu bylo
vystoupení zpěváka Ivana Hlase.
10. 11. 2010 proběhl v Tylově divadle Rakovník Středočeský taneční

dlela v Praze. Odmalička prý byla
poměrně živá, stále někde poskakovala, cvičila, tančila. Maminka
se proto rozhodla najít pro ni nějakou pohybovou aktivitu, která by jí
vyplnila volný čas a hlavně ji bavila.
A co nakonec společně vybraly, to
už mi prozradila sama Bára.

Co tedy vyhrálo, Báro? Sport
nebo tanec?
To i to. Tancuju akrobatický rokenrol.
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DDM

pohár, kde Klobouček v kategorii Minitýmy obsadil 1. místo (Jelínková,
Kuchyňková, Štogerová, Štěpánková) a ve starší kategorii Skupiny také
děvčata zvítězila (Jelínková, Štogerová, Kuchyňková, Štěpánková, Průšová, Stříbrská).
Děvčata postoupila do krajského
kola, které se uskutečnilo 30. 11. 2010
v Kralupech nad Vltavou.
Mistrovství country. Se uskutečnilo o víkendu 12. 11. - 14. 11. 2010
v České Lípě
Jitka Samšuková

ka. Jmenuje se Matěj a tancujeme
spolu od začátku. Taky ho to hodně
baví. Společně se těšíme na soutěže.
Když teď bydlíš ve Strašecí, musíš
do Prahy na tréninky dojíždět. Kdo
s Tebou jezdí?
Někdy může mamka, to jezdíme
autem. Jinak jezdím autobusem
s dědou.
Kolikrát týdně takhle cestuješ
a jak dlouhý máte trénink?

Novostrašecký měsíčník

ŠKOLY, DĚTI A MLÁDEŽ
ZUŠ

Akce ZUŠ Nové Strašecí
v prosinci

1. 12. Žákovský koncert hudebního oboru v 16.00 hod.
v Modrém sále
6. 12. Taneční přehlídka Základních uměleckých škol
Středočeského kraje v Kolíně
11. 12. Stříbrná sobota v Pecínově
14. 12. Česká mše vánoční J. J. Ryby v Chrámu sv. Barbory
v Kutné Hoře – účinkují učitelé Základních
uměleckých škol ze Středočeského kraje
v 17.00 hod.
15. 12. Vánoční koncert žáků hudebního oboru
v 16.00 hod. v Modrém sále
16. 12. Zimní podvečer s LDO v Modrém sále
v 16.30 hod.
18. 12. Vánoční podvečer se souborem Čtyřlístek
v 19.00 hod. v NKC
21. 12. Koncert Komorního orchestru žáků
a učitelů školy v Kapli církve českobratrské
v 18.00 hod.
22. 12. Koledování souboru Lísteček
24. 12. Rybova mše vánoční pod stromem,
24.00 hod.
26. 12. Koncert Komorního orchestru žáků
a učitelů školy v Zámecké kapli v Lánech
v 18.00 hod.

Výrobky z listí
Pro školní družinu byl připraven na
3. 11. 2010 program „Výrobky z listí“, kde děti tvořily různé podzimní
motivy, a lepily je na papír. Všechny

DDM
výtvory jsou vystaveny v prostorách
školní družiny na Kocourku.
Jitka Samšuková

Jeskyně Nymf

Dne 16. 11. 2010 byla v Lidické galerii, Památník Lidice zahájena výstava
s názvem Jeskyně Nymf , kde vystavují i žáci naší základní umělecké školy
ze třídy Mgr. Lady Staré. Tato výstava potrvá do 6. 2. 2011
Lenka Stránská

Zleva – ředitel gymnázia Richard Spiegl, pracovnice odboru školství Blanka
Troníčková a ředitelé gymnázií z Německa a Polska.

Ředitelé zahraničních škol
na gymnáziu
Odbor školství a sportu Krajského
úřadu Středočeského kraje uspořádal ve dnech 2. – 6. listopadu 2010
v Nesuchyni u Rakovníka mezinárodní fórum ředitelů středních škol na
téma „Rozvoj školy s učiteli a žáky“
jako jednu z aktivit z oblasti mezinárodní spolupráce pro rok 2010.
Středočeský kraj reprezentovali ředitelé čtyř středních škol, mezi nimi
i Richard Spiegl z novostrašeckého
gymnázia.
„Především musím poděkovat organizátorům akce za pozvání k účasti na tomto mezinárodním setkání.
Najít pro spolupráci vhodnou zahraniční partnerskou školu je úkol, na
kterém ve škole pracujeme již dva
roky. Moje kolegyně Mgr. Tůmová
a Mgr. Stránská se loni i předloni zúčastnily mezinárodních konferencí
v Krakově, Zuzana Stránská navíc vycestovala s delegací Středočeského
kraje do Berlína, ale najít vhodného
zahraničního partnera se zatím nepodařilo“, říká ředitel školy.

Novostrašecký měsíčník

ZUŠ

Kromě možnosti navázání prvních
kontaktů se zahraničními školami
byla obsahem fóra také výměna zkušeností ředitelů škol zúčastněných
regionů ve výchovně vzdělávacím
procesu, porovnání možností a nástrojů, jak jednat a zacházet s problémovými žáky v procesu rozvoje
školy. Ředitelé byli rozděleni do čtyř
pracovních skupin. Každá skupina navštívila jednu středočeskou střední
školu a následně zástupci jednotlivých pracovních skupin zhodnotili
tuto návštěvu a vyměnili si své poznatky a získané informace.
„Obrovským přínosem podobných
setkání je navázání osobních kontaktů s potenciálními zahraničními
partnery. Rovněž tak poznání, jakým
způsobem řeší často velmi podobné problémy, s jakými se potýkáme
v našich školách. Mám radost, že po
návštěvě gymnázia projevili tři ředitelé vážný zájem o navázání spolupráce,“ zhodnotil výsledek setkání
Richard Spiegl.
(kin)
(foto Zdeněk Suchý)
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Kde se rodí řemeslo? (1. díl)
Při nedělní procházce kolem areálu
Středního odborného učiliště v Novém Strašecí vaše pohledy zaujme
nejen budova školy, kde probíhá
teoretická výuka opravářů zemědělských strojů a mechaniků opravářů
motorových vozidel, ale i další budovy, které jsou součástí komplexu.

práce. Mechanici opraváři motorových vozidel pak přecházejí na tři
týdny do soustružny a opraváři zemědělských strojů do kovárny. Další tři týdny jsou potom zaměstnáni
v klempírně, kde si po zvládnutí práce
s plechem vyrobí vlastní skříňku na
nářadí, která je provází celé tři roky

Jsou to kromě přilehlé jídelny
a domova mládeže budovy velice
významné, a to dílny, bez kterých
by výuka odborníků na opravy zemědělských strojů a motorových
vozidel nebyla úplná.
Následující řádky jsou úvodem
k námi nabízenému seriálu o významu a využití dílen.
Historie dílen se začala psát, stejně jako historie celého SOU, před
více než padesáti lety. Od té doby
prošlo zařízení a vybavení těchto
prostor modernizací a umožňuje,
aby učitelé odborného výcviku poskytovali všem žákům kvalitní praktickou výuku.
A jak vlastně výuka probíhá?
V 1. ročníku po nezbytném zaškolení o bezpečnosti práce nastupují

studia. V závěru 1. ročníku zvládají
základní montážní práce – demontáž
a zpětnou montáž částí automobilů,
povolování zarezlých šroubů.
Ve 2. ročníku probíhá praktická
výuka pro opraváře zemědělských
strojů a pro mechaniky opraváře motorových vozidel rozdílně. Opraváři
zemědělských strojů jsou rozděleni
do tří skupin. Výuka probíhá nejprve
dvacet pracovních dní v soustružně.
Poté ve svařovně, kde za šest týdnů
žáci absolvují v rámci výuky kurz svařování plamenen a po zkoušce získávají zdarma plnohodnotný průkaz
svářeče plamenen. Náplní na dalších 5 – 6 týdnů je kurz svařování
obalovanou elektrodou (svařování elektrickým obloukem), který je
zakončen zkouškou svářeče, a žáci

„noví“ žáci do zámečnické dílny. Učí
se zde základní rukodělné práce
s kovem – řezání, pilování a další
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opět zdarma získávají průkaz svářeče obalovanou elektrodou. Absolvováním svářečského kurzu si tak naši

SOU
žáci oboru opravář zemědělských
strojů zdarma rozšiřují pracovní kvalifikaci. Mezidobí při střídání skupin
tráví žáci na hlavní dílně, kde probíhá výuka oprav zemědělských strojů
a automobilů.
Mechanici opraváři motorových vozidel mají možnost absolvovat v rámci
výuky kurz svařování v ochranné atmosféře s finanční spoluúčastí. I oni
tak získávají plnohodnotný svářečský průkaz za výhodných podmínek.
Další část praktické výuky pro „druháky“ mechaniky opraváře motorových vozidel probíhá na hlavní dílně,
kde se žáci seznamují s diagnostickými přístroji určenými pro vyvažování
kol, pro laserové měření geometrie
podvozku motorových vozidel, pro
diagnostiku motoru a diagnostiku
na měření tlumičů pérování. Seznámí se s přístroji pro měření exhalací (výfukových zplodin) a naučí se
používat válcovou zkušebnu brzd.
Všechny diagnostické přístroje a za-

Deer, kterou zmíněná firma dováží
a zajišťuje servisní služby.
Žáci oboru mechanik opravář motorových vozidel se účastní praktické výuky ve smluvních podnicích
(autoservisech), kde se podílejí na
konkrétních opravách motorových
vozidel. Střední odborné učiliště
spolupracuje s 18 – 20 podniky, které zajišťují praktickou výuku našich
žáků, budoucích odborníků. Mezi
nejvýznamnější patří spolupráce
s firmami Anexia Rakovník, spol.
s r. o., CROY Rakovník, spol. s r. o.,
ČLUZ Nové Strašecí, a. s., AUDI
Kladno, AMOND Kladno spol. s r. o.,
Autodrát Kladno, Autostop Rakovník, spol. s r. o., a s další řadou významných i menších servisů okresu
Kladno a Rakovník.
V rámci výuky jsou v dílnách SOU
sjednávány i zcela konkrétní zakázky
pro veřejnost – opravy motorových
vozidel, přezouvání pneu, seřizování geometrie podvozku, diagnostiku

řízení jsou stálým vybavením dílny
a slouží ke kvalitní výuce.
„Třeťáci“ opraváři zemědělských
strojů tráví celý školní rok na hlavní
dílně a využívají výše uvedené diagnostické přístroje ke konkrétním
opravám zemědělské mechanizace, např. traktorů, kombajnů, vlečných vozů, řezaček. Dle zájmu mají
možnost absolvovat kurz svařování
v ochranné atmosféře s částečnou finanční spoluúčastí a získat tak i třetí
svářečský průkaz. Vzhledem k tomu,
že dílny dnešních zemědělských podniků již nejsou tak dobře vybaveny,
opírá se SOU především o zařízení
ve vlastních dílnách. Navíc byla navázána spolupráce s firmou STROM
Praha, a. s., která má jedno ze svých
servisních středisek v našich dílnách.
Žáci tak mají možnost podílet se na
opravách zemědělské techniky John

motoru, přípravu na STK, opravy zemědělských strojů, posezónní opravy a údržbu strojů, traktorů a ostatní zemědělské mechanizace apod.
Praktická zkouška v dílnách je ve
třetím ročníků jednou z částí závěrečné zkoušky a její úspěšné splnění jednou z podmínek pro získání
výučního listu.
Po skončení celého seriálu o dílnách si formou kvízu budete moci
prověřit znalost získaných informací. První tři úspěšní řešitelé tohoto
kvízu získají upomínkové předměty naší školy.
V dalším dílu tohoto seriálu se
můžete těšit na podrobnější seznámení s klempírnou.
Ing. Ivana Veselá
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O Máchovi trochu jinak aneb s romantiky za školou
V rámci hodin českého jazyka
a výtvarné výchovy v devátém ročníku se třídy 9.A a 9.C zapojily do
projektu věnovaného uměleckým
směrům 19. století, především romantismu a osobnosti Karla Hynka
Máchy, od jehož narození letos uplynulo dvě stě let.
Ve čtvrtek 21. října jsme se vypravili do Národní galerie v Praze,
kde jsme měli objednaný program
zaměřený na krajinomalby 19. sto-

letí. Autobusem jsme vyjeli na Pohořelec a odtud se pěšky vydali
kolem Strahovského kláštera přes
Hradčanské náměstí až k Pražskému hradu. Cestou jsme obdivovali

Naše sportovní
úspěchy SOU
Koncem října – 25. 10. 2010 reprezentovali Jan Boháč, Adam Brynda,
Radek Bretšnajdr, Pavel Dražan, Jaroslav Grill, Erik Havel, Jakub Holcr,
Zdeněk Kandler, Martin Lukeš, Jan
Vlček, Tomáš Wolmuth a Václav Zahradník SOU Nové Strašecí v basketbale. Soutěž probíhala v tělocvičně
1. ZŠ Rakovník.
Z pěti zúčastněných mužstev – Gymnázium Nové Strašecí, MOA Rakovník,
ISŠ Jirkov, SPŠ Rakovník a SOU Nové
Strašecí – hráči ze SOU Nové Strašecí vybojovali pěkné 3. místo, kdy
po urputných bojích o 2. a 3. místě
rozhodovalo skóre ze všech zahraných zápasů.
Hráči ze SPŠ Rakovník, kteří obsadili 1. místo se nechali slyšet, že
jsme pro ně byli nejtěžšími soupeři,
o čemž svědčí skóre 17:8. Svěřenci
p. učitele Flégra ukázali, že se nemají
za co stydět. Děkujeme za vzornou
reprezentaci školy.

ZŠ

nádherné výhledy na Prahu zalitou
podzimním sluncem. Na nádvoří
Hradu to pěkně profukovalo, takže
jsme uvítali vyhřáté prostory NG.
Pod vedením dvou sympatických
průvodkyň jsme se nejprve rozhýbali malou rozcvičkou. Formou hry
jsme pomocí svých těl ztvárňovali
představu romantické krajiny. Zpočátku jsme byli trochu rozpačití, nakonec se nám tato pohybová aktivita
zalíbila a pobavila nás.
Ve druhé části programu jsme na

vybraných dílech sledovali, jak se
měnily cíle, pravidla a prostředky
krajinomalby v průběhu 19. století.
Následovala skupinová práce spojená s diskuzí. Vymezený čas rychle

uběhl a nezbývalo, než se rozloučit
a vydat se na zpáteční cestu. Ještě
jsme si poslechli loretánské zvony a pomalu se vraceli k autobusu.
Domů jsme odjížděli plní dojmů.
Exkurze se nám velmi líbila a rádi
si podobný výlet zase někdy zopakujeme. Tím ale naše setkání s romantismem neskončilo!
Následujícího dne jsme se zúčastnili besedy se spisovatelkou Ivonou
Březinovou, autorkou knih pro děti
a mládež. Protože paní Březinová
působí jako vedoucí Katedry tvůrčího psaní a umělecké publicistiky
v Praze 4, věnovala se ve své tvorbě

Krátce z gymnázia
Sportovní úspěchy

Třetí místo vybojoval chlapecký
tým složený ze studentů druhého
a třetího ročníku novostrašeckého
gymnázia v okresním kole basketbalové soutěže, která se konala 25. října
v Rakovníku. V okresním kole soutěže ve stolním tenise středních škol
se našim zástupcům podařilo získat
páté místo. Blahopřejeme.

Xenofobie, rasismus,
šikana
Studenti prvních ročníků novostrašeckého gymnázia se v úterý
9. listopadu v rakovnickém Domě
děti a mládeže zúčastnili vzdělávacího pořadu na téma intolerance
ve společnosti. Během devadesáti
minut účastníci zhlédli vzdělávací

mimo jiné i odkazu básníka K. H. Máchy. Ve svém vyprávění nám přiblížila tohoto velikána české literatury
nejen jako vynikajícího básníka, ale
také jako člověka, který měl své sny,
touhy, lásky, vášně. V závěru besedy zodpověděla I. Březinová naše
dotazy a popřála nám úspěchy ve
studiu a mnoho hezkých chvil strávených nad knihami. Byla to pěkná
tečka za naším setkáním s romantiky předminulého století.
Hana Huliciusová
a Jitka Hejhalová z 9.A

Gymnázium

film, v němž byl vysvětlen nejen samotný význam slov rasismus, xenofobie a šikana, ale i způsoby, jak se
zachovat, když se s projevy šikany či
netolerance setkají (nebo se stanou
její obětí). Poté následovala beseda
s PhDr. Terezou Sejkorovou, která se
uvedené problematice dlouhá léta
věnuje, a naším předním sexuologem a někdejším europoslancem
Doc. Jaroslavem Zvěřinou. Hudební
vsuvky obstaral Ivan Hlas.
(kin)

Biologie táhne
Letošní říjen byl na gymnáziu kromě jiného také ve znamení biologických akcí. Mgr. Ivana Haiflerová,
vyučující biologie a chemie, zvládla
během této doby zrealizovat školní
kolo vědomostní soutěže Přírodovědný klokan, připravit naše zástupce
na podzimní kolo botanické soutěže

jednotlivců v Rakovníku a další doprovodit na odborný seminář pro
zájemce z řad pedagogů a studentů,
který se konal v Ústavu makromolekulární chemie v Praze. Tématem
semináře byly membránové procesy a jejich technologické využití
například v souvislosti s ochranou
životního prostředí a systémy obnovitelných zdrojů energie.
Z třiadevadesáti řešitelů z prvních
a druhých ročníků naší školy, kteří se
Přírodovědného klokana zúčastnili,
měli nejlepší výsledky Daniel Svitaň,
Jan Zelenka a Jiří Havlíček, v okresním
kole biologické soutěže v Rakovníku
získala Petra Kantorová třetí místo,
Petr Stuchlý byl sedmý až osmý, oba
v první polovině výsledkové listiny.
V současné době se studenti připravují na školní kolo biologické olympiády, které se uskuteční počátkem
února příštího roku.
(kin)

Ing. Ivana Veselá
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Loučení s Kostkou
Ve středu 20. října se v Modrém
sále Základní umělecké školy v Novém Strašecí odehrála derniéra
hry Elektronická kostka. Hry, na jejíž originální název přišla při jedné
z mnoha zkoušek „dramaťáku“ Verča Krejčová. I když představení trvá
pouhých třicet minut, dějem a emocemi je nabité od začátku do konce.
Ne nadarmo jsme za naši Kostičku
získali na Setkání ve Strašecí cenu
za pokus o autorský scénář.
Možná se ptáte, co se pod označením Elektronická kostka vlastně
skrývá. Odpověď není vůbec složitá: Helena, mladá naivní dívka, se
přistěhovala z Prahy do malého
města. Nikoho tu nezná, ale moc
ráda by našla nové přátele. Její tři
spolužačky se ale rozhodly, že jí ze
života udělají peklo, a tak jsou na

denním pořádku naschvály a různé trapasy. Helena, která se radovala, že má nové kamarádky, záhy
pochopí, jak se věci doopravdy mají,
a rozhodne se oplatit Daniele, Katce a Julii stejnou mincí. Kdo jinému
jámu kopá, sám do ní padá. Helena využije dárek od svých intrikánských spolužaček, počítačovou hru
s názvem Elektronická kostka, jejíž
děj se až nápadně podobá Heleninu současnému životu.
Pamatuji si přesně, jak pomalu
a krkolomně scénář vznikal. Byla
jsem přímo u toho. Ve škole jsme
vždycky vymysleli, jak by konkrétní
scéna měla vypadat, a později jsme
si s Janou Královou sedly v kavárně a domýšleli jsme slova, která by
se k ní hodila. Teď už vím, že psaní
scénáře není jednoduchá věc. První

Gymnázium
verze měla neuvěřitelných sedmnáct
stránek a byla neskutečně spisovná.
Nezbývalo než škrtat. S úpravou jazyka do obecné češtiny nám pomohly
Eva Wichsová a vedoucí našeho dramatického klubu Mgr. Iva Dvořáková.
Elektronickou kostku jsme hráli celkem sedmkrát, a to v Novém
Strašecí, ve Stochově a Slaném.
Potěšilo nás, že měla docela ohlas.
Jedna z divaček na adresu hry poznamenala: „Moc se mi líbila. Obsazení bylo naprosto super a mrchy
spolužačky prostě nejlepší.“ Nejvíce
se jí prý zamlouvala scéna odehrávající se na studentském mejdanu,
kde se Helena sama ztrapní, k radosti svých trýznitelek, které jí lstivě mažou med kolem pusy. Byla to
prý velice reálná pasáž…
Na říjnové derniéře jsme se

Neformální klub vrstevnických vzdělavatelů Netopeer
Podporujeme sexuální
výchovu na školách
Jsme skupina mladých lidí ze
Společnosti pro plánování rodiny
a sexuální výchovu (SPRSV), kteří
fungují jako neformální klub vrstevnických vzdělavatelů Netopeer.
Naším dobrovolným úkolem je šířit
informace o HIV/AIDS, antikoncepci,
partnerských vztazích a karcinomu
děložního čípku formou besed na
základních, středních, ale i vysokých školách. Vzděláváme tak své
vrstevníky, snažíme se předejít přenosu pohlavních nemocí, nechtěné
graviditě a chybám z nedostatku
informací. Odpovídáme svým spolužákům na důležité otázky z této
oblasti, k čemuž nás opravňuje několik osvědčení získaných během
odborných školení. Kromě besed na
školách se proti problémům v oblasti sexuální výchovy a reprodukčního zdraví snažíme bojovat i jinými
způsoby, nyní například vytváříme
projekt na pomoc mladým dívkám,
které jdou poprvé na gynekologii
a mají strach, a bojujeme proti neosobnímu chování lékařů nebo nepříjemnému prostředí v ordinacích
(projekt Prima gynda).
V současné době probíhá kauza
týkající se brožury „Sexuální výchova
– vybraná témata“, schválené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Publikace byla
původně určená pro učitele. Neobsahuje pouze metodiku výuky sexuální
výchovy, nýbrž i důležité informace
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o sexuálně přenosných chorobách,
možnostech nechtěného otěhotnění, prevence HIV/AIDS a dalších
tématech s tím souvisejících. Brožura poskytuje učitelům informace
nejen o možnostech výuky, ale především ověřená fakta, dle kterých
mohou vyučovat.
Bohužel na většině škol je výuka
sexuální výchovy nedostatečná. Ne
každému učiteli vyhovuje bavit se
s žáky o takto intimních záležitostech, jako je například sex, či první
menstruace. Stejně tak není lehká
situace rodičů, kteří často nevědí,
jak se svými dětmi o těchto věcech
hovořit. Tady mají učitelé možnost
využít vrstevnických vzdělavatelů,
kteří jsou vyškoleni pro práci s mládeží v oblasti výchovy k sexuálnímu
a reprodukčnímu zdraví. Vrstevničtí
vzdělavatelé poskytují základní a ověřené informace o dané problematice.
Sexuální výchova musí být přiměřená věku a rozumovým schopnostem dítěte či dospívajícího. V žádném případě nenabádá k sexuálním
aktivitám, naopak předkládá všechny
možnosti prevence, včetně sexuální
abstinence. Respektujeme svobodnou volbu jedince v rámci zákonných
norem. Cílem výchovy k sexuálnímu
a reprodukčnímu zdraví je poukázat
na možná rizika spojená s životním
stylem každého z nás.
Dle našeho názoru sexuální výchova na školách výrazně přispívá
ke zmenšení počtu nechtěných otěhotnění, prevenci přenosu pohlavních chorob, prevenci sexuálního
zneužívání dětí a mladistvých a ke

zlepšení schopnosti individuálního
vyjadřování o intimních záležitostech.
Za neformální Klub vrstevnických
vzdělavatelů Netopeer Tereza Sadková, Jakub Lídl a Michaela Šťastná.
Tereza Sadková, Jakub Lídl

slavnostně rozloučili nejen se hrou
samotnou, ale i s Veronikou Krejčovou a Evou Wichsovou, dnes již bývalými členkami divadelního souboru
Mařeni a Pařeny, které do „dramaťáku“ docházely po celou dobu svého
studia na novostrašeckém gymnáziu.
Jeden školní rok, jedna hra. Elektronickou kostku jsme připravovali
od září 2009, premiéru měla letos
v březnu. Co budeme hrát příště?
Zatím prozradíme jen tolik, že v současné době členové dramatického
klubu usilovně vybírají předlohu pro
svůj další kus.
Martina Pochmanová, 3.B
Gymnázium J. A. Komenského

Gymnázium
sadkovatereza@seznam.cz
jakub.lidl@centrum.cz
Více informací Vám také může poskytnout koordinátorka Netopeera
Olga Makarova, olgamakarova@seznam.cz, tel.: 731 220 461

Dny otevřených dveří
na Gymnáziu J. A. Komenského,
Nové Strašecí
oznamujeme všem zájemcům o studium ve školním roce 2011/2012, že v úterý 14. prosince 2010
a ve čtvrtek 13. ledna 2011 se koná od 8.00 do
17.00 hodin den otevřených dveří (ale navštívit
nás můžete i kdykoli jindy).
V této době je možné se zúčastnit vyučování i prohlídky školy. Součastně budou podávány informace o studiu pro žáky 9. tříd i pro jejich rodiče.
Na budoucí studenty se těší současní studenti a profesorský sbor gymnázia J. A. Komenského, Nové Strašecí
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Strašečtí přeskočili Ďábly a jsou čtvrtí
NOVÉ STRAŠECÍ - Pražský tým,
který vyřadil loňského vítěze základní části v semifinále, si z Kocourku
body neodvezl. Nové Strašecí vyhrálo 5:3 a na svého soupeře má
náskok dvou bodů. K důležité výhře
přispěla i nová posila. Jan Krtička
dal gól a přidal asistenci.
Po prohře s Kovem už muselo Nové
Strašecí bodovat a za svým cílem šlo
od začátku. Kunovo nahození dorazil
do sítě v první minutě Lev. Domácí proti oslabenému soupeři, který
dorazil jen s deseti hráči, od začátku
na hřišti vládlo. První branku v dresu
nového týmu dal Jan Krtička v šesté
minutě. Bývalý hráč několika extraligových týmu zvýšil bekhendovým
blafákem na 2:0. O chvíli později
ale druhý útok domácích nezvádl

obrannou fázi a samostatný únik až pět minut před koncem Kočkovi.
zakončil Weber gólem na 2:1.
Odpověď domácího týmu ale přišla
,,Kolektivní výkon jsme podali jen vzápětí. Sýkora propálil vše, co mu
v první třetině, pak už se dá mluvit stálo v cestě. Při vyloučení Lva pak
jen o několika individualitách,“ stě- hosté znovu snížili zásluhou Myslivžoval si po zápase Moravec, kouč ce na rozdíl jidné branky. Nejlepší
domácích. Měl pravdu. Ve druhé střelec soutěže Sýkora ale pak přitřetině skutečně Strašecí polevilo dal pěknou individuální akcí pojista Ďáblové měli několik šancí na zvrat ku v podobě gólu na 5:3.
v zápase. Čtyři sekundy před druhu
,,Pánové, mají tam dva hráče, na
sirénou sice míček skončil ve Šnob- které si budeme muset dávat pozor
lově brance, nastěstí pro domácí až - Kočku a Myslivce,“ varoval před zápo faulu na strašeckého brankáře.
pasem v kabině Moravec. Oba jmeV polovině zápasu si Lev a Kuna novaní sice branku dali, ale Myslivec
vyměnili role a tentokrát skóro- nezabránil ve skórování domácím val druhý jmenovaný v přesilov- Lvu, Krtkovi, Kuně a Sýkoře. Kočka
ce. Ošemetné dvougólové vedení a spol. si tak z Kocourek Arény body
Nové Strašecí dlouho drželo, i tak neodvezli. Ve výčtu jmen střelců
ale mohli hosté z několika šancí zá- pak působí Weber jako černá ovce.
pas zdramatizovat. Povedlo se to
Příští víkend se druhá nejvyšší

soutěž nehraje. V dalším kole cestuje Nové Strašecí 7. listopadu na
nový stadion Hostivaře, která je zatím v soutěži druhá.
HBC Nové Strašecí - SK Ďáblové
Praha 5:3 (2:1, 0:0, 3:2)
Branky: 44a. a 44c. Sýkora (na
první Lev, na druhou Sýkora), 1. Lev
(Kuna), 6. Krtička, 32. Kuna (Lev, Krtička) - 10. Weber (Horyna), 41. Kočka (Myslivec), 44b. Myslivec (Kočka)
Vyloučení: 9:6, navíc Malý - Weber pět minut + OK
Využití: 2:2.
Střely na branku: 18:15.
Diváci: 120
Fery

Strašecí končí ve druhém kole Českého poháru
V Den vzniku samostatného českoPrůběh samotného zápasu byl veslovenského státu odehráli strašeč- lice poklidný a po několika šancích
tí zápas 2. kola Českého poháru, při na obou stranách se jako první radokterém zajížděli na půdu účastníka vali z branky domácí, při přesilovce
2. NHbL DDM Ústí nad Labem. Po (trest za špatné střídání) nadvakrát
nepříliš dobrém výkonu odjeli Bubá- uspěl dorážkou Laibl. Byl to klasický
ci ze severních Čech s prohrou 3:1. „šatňák“, gól padl dvacet vteřin před
Řeklo by se, jak je možné to, že koncem první třetiny. Udělat něco
tým, který se pohybuje v předních s výsledkem se pak snažila hlavně
patrech 1. NHbl, může prohrát s prů- dvojice Sýkora – Průša, avšak ani
měrným účastníkem o třídu nižší sou- jednoho jakoby neposlouchal míček.
těže, ale při pohledu na sestavu už
Druhá třetina skončila zásluhou
to takové překvapení není. Strašeč- obou brankářů Lišky a Mergla bez
tí nastoupili s pouhými čtyřmi hráči, gólů. Závěrečná část zápasu byla
kteří hrají za A tým – Průša, Sýkora, z pohledu Novostrašeckých asi nejDuchoň T. a Samšuk. Zbytek tvořili lepší, ale při největší snaze o vyrovhráči z béčka – Matoušek M., Wach- nání se ve 33. minutě zpoza branky
tl, Kleindienst, Falař, Řehák, Liška vytočil Štoček a trefil skulinu mezi
a z dorostu – Vostárek, Duchoň O., Liškovými betony. Jakoby tento gól
Ševčík, Křemen a Čadek.
hosty položil na lopatky, protože

hned za dvacet vteřin se stav měnil
znovu, když na 3:0 skóroval Tlapa.
Jediný světlý moment hráčů trenéra Veselého přišel šest minut před
koncem, když po přihrávce Řeháka
skóroval Průša. Svůj gól komentoval takto: ,,Největší problém jsem
měl se spoluhráčem Křemenem,
který se mi pletl v cestě, a bál jsem
se, abychom se nesrazili.“ Strašečtí
tak v Českém poháru končí na holích DDM Ústí nad Labem a mohou
se soustředit už jen na úspěch v ligové soutěži.

Střely: 24:27
Vyloučení: 1:4,
Využití přesilovek: 1:0
Oslabení: 0:0
Sestava HBC NS: Liška - Vostárek, Řehák, Duchoň Tomáš, Samšuk,
Ševčík, Duchoň Ondřej, Kleindienst,
Průša, Sýkora, Křemen, Matoušek,
Wachtl, Falař
Trenér: Veselý

DDM Ústí nad Labem - HBC Nové
Strašecí 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)
Branky: 15. Laibl (Palan, Netušil),
33. Štoček Miroslav (Netušil), 33.
Tlapa (Humhal) --- 39. Průša (Řehák)

Jan Falař

Další zápas čekal tým z Nového
Strašecí v neděli 7. listopadu na hřišti Hostivaře od 14.00 hod.

Historicky první maraton ve
fitku
První maraton proběhl ve Fitklubu 1155 v Novém Strašecí.
6. listopadu 2010 jsme uspořádali dvouhodinové cvičení.
Střídali jsme chůzi na K2 HIKING strojích s kruhovým tréninkem v posilovně. Nebylo místa na těle lidském, které by nebylo
procvičeno, včetně svalů mimických, ty pracovaly díky smíchu.
Pro všechny jsme měli připravené malé občerstvení a dáreček.
Účast byla skvělá, dokonce mezinárodní – jeden z „maratonců“ byl Angličan. Už se těšíme na příští maraton, který se uskuteční 11. prosince ve 14.30 hod.
Tímto srdečně zveme všechny, ženy i muže, kteří si chtějí udržovat kondičku a dobře se pobavit.
Tým Fitklubu 1155

Novostrašecký měsíčník
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Bubáci vyhráli v Hostivaři a dotahují se na čelo
PRAHA - Nové Strašecí porazilo
druhou Hostivař 6:3. Po polovině
základní části tak ze čtvrtého místa ztrácí na vedoucí Jindřichův Hradec osm bodů.
Respektovaný tým. To hlásal
Pražský deník o hostivařském klubu před dvěma týdny. Tým, který
před sezonou posílil, postavil novou arénu a netají se ambicemi na
extraligu, ale narazil. Nové Strašecí

ve značně okleštěné sestavě si po
zásluze odvezlo ze hřiště soupeře,
jenž okupuje druhou příčku tabulky,
tři body. Bubáci museli sáhnout i do
rezervy, aby mohli nastoupit na tři
kompletní formace. Kouč Moravec
stále nemůže počítat s distancovaným
Průšou. Onemocněli klíčoví obránci
Malý a Porcal. Zraněný je i Horáček.
Navíc mělo za svůj mateřský klub nastoupit i duo Lev - Wittmayer, které
vypomáhá extraligovému Kertu. Lev

foto Jiří Duchoň

je ale také zraněný a Wittmayerovi vedení pražského klubu odmítlo
na popud kouče Tyburce vydat jeho
vlastní výstroj.
I tak šel třetí tým loňského ročníku
brzy do vedení. Prosadil se Krtička,
který ve svém druhém zápase v týmu
Bubáků jasně ukázal, že bude platnou posilou. Poté pálil Sýkora a během půlminuty hry modrožlutí vedli o dvě branky. Do první přestávky
přidal z brejku Sýkora další branku
a zdálo se být o výsledku rozhodnuto. Mladý tým Hostivaře se v dalším
průběhu utkání snažil zkorigovat
výsledek, ale dostal se vždy jen na
dostřel dvou branek. Skóre se tedy
přelévalo z jedné strany na druhou.
V dresu hostí se prosadil důrazný
Ryss, branku přidal i Čížek a zápas
pečetil střelou prázdné branky Krtička, který má na svém kontě kromě
dvou branek i tři gólové asistence.
,,Podali jsme dobrý výkon a jsem
rád, že se dotahujeme na špici. Konečně jsme v tabulce tam, kam patříme,“ neskrýval radost Josef Moravec, kouč vítězů.
Hostivař i přes prohru ukázala,
že má na čem stavět. Mladý tým
udělal od minulé sezony značný
pokrok a pokud udrží stejně mladý
kádr, bude v dalších sezonách jistě
v horních patrech tabulky - stejně
jako pražští Ďáblové. I přes prohru
zůstává druhý. Nové Strašecí je čtvrté

s jednobodovým mankem na svého
nedělního soupeře. Soutěži nadále
vévodí Jindřichův Hradec.
HBC Hostivař - HBC Nové Strašecí 3:6 (0:3, 2:1, 1:2)
Branky: 17. Denis, 29. Brož (Langthaler), 45. Zvolský (Palička) - 7. a 45.
Krtička (na první Ryss, na druhou
Čížek Jan), 7. a 14. Sýkora (na obě
Krtička, na první Ryss), 21. Ryss (Krtička, Sýkora). 42. Čížek Jiří (Pechanec, Černý).
Vyloučení: 7:6, navíc Škrobák
10 minut,
Využití: 1:3
Střely na branku: 21:27
Diváci: 48
Sestava NS: Šnobl -Douša, Samšuk, Husák, Ryss, Kuna, Duchoň
T. - Beznoska, Brhel, Černý - Sýkora,
Krtička, Čížek Jan - Čížek Jiří, Pechanec, Daenemark.
Trenér: Moravec
Další zápas hrálo Nové Strašecí
na domácím hřišti. V neděli 14. listopadu začala soutěž svojí druhou
polovinu. Do Kocourek Arény zavítal
tým z jihu Čech - Suchdol na Lužnicí.
Nováček souteže v první vzájemném
zápase sebral Bubákům jeden bod.
Moravcův výběr tak má soupeři co
vracet. Zápas odstartoval netradičně v 10.00 hod.
František Kuna,
HBC Nové Strašecí

IX. ročník turnaje

KAPRKAP

(sálová kopaná)

11. 12. 2010
hala BIOS
Nové Strašecí.
Začátek turnaje
v 9.00 hod.
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V lednu a březnu pořádáme víkendovou Školu běhání na lyžích.
Máme otevřeno do 22. 12. a 27. - 29. 12. 2010

Veškeré info na www.fitklub1155.cz,  605 507 606, email fitklub1155@seznam.cz
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Strašecí zdolalo Suchdol a čeká ho zápas podzimu
V ideálním hokejbalovém počasí přivítalo Nové Strašecí jihočeský
Suchdol nad Lužnicí, nováčka soutěže.
Pohled na tabulku napovídal tomu,
že body by měly zůstat na Kocourku, což se nakonec skutečně stalo.
Novostrašečtí vstoupili do utkání namlsáni výhrou s Hostivaří a od
začátku utkání tahali za delší konec
otěží. Ve čtvrté minutě se prosadil
svou dravostí navrátilec Wittmayer
a zajistil domácím jednogólový náskok,
ale především klid na holích, který
umocňoval v brance svými jistými
zákroky Lašek. V první třetině se již
nikomu nepodařilo skórovat a tak
se do šaten odcházelo za stavu 1:0.
Druhá třetina začala přesilovkou
domácího týmu, kterou využil po
krásné kombinaci opět Wittmayer.
Novostrašečtí vedli o dvě branky
a vypadalo to, že je v cestě za třemi
body nemůže nic zastavit. V závěru
třetiny ovšem namazal domácí hráč
na modrou čáru Blafkovi, který však
svou tvrdou ranou minul Laškovu
svatyni, míček se ke smůle domácích odrazil od zadního mantinelu
přímo na hůl suchdolskému Laurincovi, který neměl těžkou práci s dorážkou za Laškova záda. Stav 2:1 po
druhé třetině sliboval zajímavou podívanou v posledním dějství zápasu.
Opak byl pravdou. Trenér Moravec v kabině o přestávce domluvil
hráčům a důrazně je upozornil na
dodržování taktiky, se kterou mužstvo uspělo v Hostivaři. Hráči si slova trenéra vzali k srdci a jejich hra
začala přinášet své ovoce v podání
branek v suchdolské kleci. Nejrpve
při přesilovce vyšachovala domácí
pětice hostující hráče a s chutí hrající Wittmayer předložil na zlatém
podnose míček Ryssovi, pro něhož
nebyl problém zasunout do prázdné branky. O třígólový náskok se
postaral Čížek se Samšukem. Čížek
zatáhl míček podél mantinelu, byl
atakován, ovšem neztratil přehled ve
hře a naservíroval gólovou přihrávku Samšukovi, který však může být
rád, že nezlomil hůl, neboť s ní od
modré čáry třískal do asfaltu, čímž
si údajně říkal o přihrávku. Gólu se
mu dosáhnout podařilo. Tomuto momentu se prvně jmenovaný smál ještě
dlouho po zápase. Hosté korigovali
na 4:2 při přesilové hře, když Laška
překonal Císař. Odpověď na sebe
nenechala dlouho čekat. Domácí
při přesilové hře opět kombinačně
rozebrali bránící čtveřici. Krtička posunul za branku Ryssovi, který nabil
agilnímu Wittmayerovi mezi kruhy

Novostrašecký měsíčník

a ten si již věděl rady - ranou z první
trefil skulinu mezi betony brankáře
Stříbrného a zkompletoval hattrick.
Utkání se poté již dohrávalo. Stovka přihlížejících diváků viděla ještě
dvě branky, po jedné na obou stranách. Nejprve Daenemark čistě vyhrál buly na Pechance, který tahem
k tyči zvyšoval na 6:2. Gólový účet
utkání svou ranou v přesilové hře
uzavřel v poslední minutě hostující
Laurinec, 6:3.
,,Zápas jsme chtěli vyhrát, což
se podařilo. V první třetině byl náš
výkon průměrný. Druhou třetinu
jsme se nechali unést hrou soupeře
a přizpůsobili jsme se jejich tempu.

V závěrečné třetině si mužstvo uvěBranky: 4., 19. a 39. Wittmayer
domilo, kudy vede cesta k úspěchu, (na první Čížek, Černý, na druhou
začalo plnit taktické pokyny a her- Sýkora, Pechanec, na třetí Ryss, Krně navázalo na utkání v Hostivaři. tička), 32. Ryss (Wittmayer, Krtička),
Potěšil mne výkon brankáře Laška, 33. Samšuk (Čížek, Douša), 43. Pekterý předváděl velmi jisté zákro- chanec (Daenemark) – 29. Laurinec
ky,“ komentoval trenér domácích (Blafka), 37. Císař (Lakatoš, Laurinec),
Josef Moravec.
45. Laurinec (Císař)
Novostrašečtí se během týdne buVyloučení: 5:5, využití: 3:2, střely
dou pečlivě připravovat na dalšího na branku: 31:27, diváci: 98
Sestava NS: Lašek (Šnobl) - Dousoupeře, jindřichohradecký Olymp,
který zatím nepoznal hořkost poráž- ša, Samšuk, Husák, Porcal, Ryss, Duky v základní hrací době a s přehle- choň T. - Surák, Černý, Daenemark
dem tak vévodí tabulce národní ligy. - Čížek , Pechanec, Wittmayer - Sýkora, Krtička, Horáček - Duchoň O.
HBC Nové Strašecí – SK Suchdol Trenér: Moravec
David Ryss
nad Lužnicí 6:3 (1:0, 1:1, 4:2)

foto Jiří Duchoň

HOKEJ - AMHL Slaný
Hokejisté Nového Strašecí si připsali letos první porážku, když se po
pěti letech vrátili na rakovnický led
při soutěžním utkání. S Chomutovem podlehli 0:6, kdy prakticky vyhořeli hlavně v útočné fázi a soupeř
jen trestal z protiútoků.

Naopak velmi dobře zvládli zápasy
se Super Bazar Slaný, kde byly jasně
lepší a ustáli i hrubou hru soupeře,
s Jestřáby Kladno pak odolali soupeři v závěru a při power-play soupeře definitivně rozhodli.

HCNS – Super Bazar Slaný 11 – 2
HCNS – Jestřábi Kladno
4–2
HCNS – Strix Chomutov
0–6
Pavel Oliva

Tabulka soutěže AMHL 2011
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8

Tým
Zápasy Výhry Remízy Prohry Body
HC Strix Chomutov
6
5
0
0
12
HC Nové Strašecí
6
4
1
0
9
HC SKI - ČNES
5
4
0
1
8
HC B. Angels / Č. Jestřábi 4
1
0
2
3
HC Triss
4
1
0
3
2
HC Super Bazar
3
0
1
2
1
HC Lány B
4
0
0
4
0
HC Středokluky
3
0
0
3
0

Skóre
41:7
27:17
20:15
7:8
9:19
4:11
7:21
5:22
21
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75 let novostrašeckého hokeje

V letošním roce oslavuje hokej
v Novém Strašecí 75 let od svého
založení. U této příležitosti uvádíme
krátký článek jako souhrn informací,
které popisují úplné začátky hokeje
v Novém Strašecí, tak jak byly zachyceny autorem panem Jaroslavem Novotným v regionálním tisku na konci
70. let. Materiály poskytl ze svého
sportovního archivu pan Jiří Pelc.
V Novém Strašecí se začal hrát
hokej v organizované formě v roce
1935, v roce 1936 byla Viktorie v pražském mistrovství do vyšší třídy.
přeřazena do nejnižší pražské třídy. V r. 1940 byla pro velký zájem o hoPodmínky byly dobré hlavně pro kej zřízena kladenská župa. V druvysokou polohu N. Strašecí (500 m. hém roce trvání měla dvacet jedna
n. m) a tehdy stálé zimy. Svědkem klubů, v roce 1942 již šedesát klubů
prvních pokusů byl rybník Podhůr- a patřila k nejsilnějším župám. Nejka (častěji se ale používá Podvůrka), lepší čtyři kluby v župách hrály divizi
vzdálený asi 2,5 km od města. Ně- – v kladenské župě to v r. 1942 byla
kolik roků se hrálo na rybníku Pod Viktoria Nové Strašecí, Čechie Louny,
Drahou a asi dva roky ve městě na Slavoj Kročehlavy a Slovan Unhošť.
rybníku Pod Fortnou. Teprve zde
Viktoria se stala v tomto roce
měli hráči šatny zásluhou velkého mistrem kladenské župy. Vítězové
příznivce hokeje Jiřího Šotky.
všech šestnácti žup z Čech, MoraNevalná finanční situace se zlep- vy a Slezska – včetně Prahy – hráli
šovala rostoucími úspěchy Viktorie jednokolově vylučovacím způsobem
na ledě. Rok od roku postupovala o postup do ligy.

22

Z denního tisku v lednu 1942:
„Svazový pohár, který je současně
kvalifikačním turnajem o postup do
hockeyové ligy, soustředil v prvém
kole šestnáct vítězů hockeyových žup.
Na první kolo se čekalo s napětím,
neboť hockeyový pohár je obdobou fotbalového turnaje o postup
do ligy a to tedy znamená, že zájem
o něj někdy předčí zájem o nejvyšší
soutěž. Mezi prvními výsledky jsou
značná překvapení. Jedno z nich je
z Nového Strašecí, kde tamní Viktorie
porazila exligové mužstvo Velkých
Popovic, které se nezmohlo ani na
jedinou branku.
Viktoria Nové Strašecí zvítězila tehdy 2:0 a denní tisk přinesl komentář:
„Výsledek je překvapením, neboť
Popovičtí byli ještě loni ligovými
účastníky. Zápas byl dobré úrovně,
ve kterém se vyznamenali viktoriáni
Benda, Blažek a Posířil a popovičtí
hockeysté Malý se Štemprokem. Velmi dobře zápas řídil Vlček z Prahy
a Ovesný z Kladna. Zápas rozhodly dvě dobré střely v závěrečných
třetinách. Prvou branku dal Benda,
druhou Dvořák.“
Do druhého kola postoupilo šest

kolektivu. Posířil, Bozděch, Dupal,
Kůra, Videman, Hejna, Vyskočil, Benda, Blažek, Vydra a Dvořák, to jsou
jména hlavních strůjců úspěchů novostrašeckého hokeje z těchto let.
Úroveň novostrašeckého hokeje
tehdejší doby oceňuje ve svých historických kronikách i ligové Kladno,
jeho hráči tehdy na Nové Strašecí
prostě neměli. Zároveň je historicky
novostrašecký klub charakterizován
jako jediný klub okresu, který kdy
sahal po ligové příslušnosti.
V novodobé historii pak v Novém
Strašecí vyrostlo také několik talentů, kteří se pak prosadili i v profesionálním vrcholovém hokeji nebo
k tomu měli velmi blízko. Silný byl
hlavně ročník hráčů narozených mezi
rokem 1971–1974, většina z nich
hrála od útlého věku buď za Poldi,
nebo za tehdy v mládežnické kategorii úspěšnější PZ Kladno a dobyla
s ní i tituly mistrů republiky a startovala v reprezentačních výběrech.
Z těchto uveďme Miroslava Černého, Jana Peterku nebo Igora a Martina Šulcovi. Bratrům Šulcovým se
podařilo prosadit se v německém
klubu Frankfurt Lions. Dnes má

mužstev:
ČASK Písek, SK Podolí, SK Zbraslav,
AFK Kolín, LTC Pardubice a Viktoria Nové Strašecí, zatímco Viktorie
Uherský Ostroh postoupila již přímo do semifinále soutěže. Viktoria
Nové Strašecí byla vyřazena ČASK
Písek 4:1. Do ligy postoupil SK Podolí, který porazil přemožitele novostrašecké Viktorie – Písek, v nastaveném čase 2:1.
Tato sezóna byla vrcholem úspěchů Viktorie Nové Strašecí a uvážíme-li, že za pouhých sedm let od
založení hokeje v Novém Strašecí
hrála o postup do ligy, musíme vidět základ ve výborném hráčském

novostrašecký hokej zastoupení v
hokejové extralize v podobě Ladislava Gengela, ten v současnosti
působí v týmu Vagnerplast Kladno,
v minulosti ale oblékl i dresy Vsetína a Mladé Boleslavi.
V každém období byly v Novém
Strašecí aktivní lidé, kteří hokeji jako
sportu ve městě pomohli, jmenovat
je by bylo na dlouhý výčet, každý ať
už jako hráč, funkcionář nebo trenér přispěl svým dílem. Díky všem
a hokeji zdar!!!
Pavel Oliva
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Svatováclavský turnaj ve stolním tenise
V sobotu 2. října 2010 se konal
v hale Bios 2. ročník Svatováclavského turnaje ve stolním tenise.
Zúčastnilo se ho šestnáct hráčů.
Na stupních vítězů stanuli:
1.
Vladimír Libovický
2.
Radek Libovický
3.
Josef Vondra
Turnaj se povedl jak po herní stránce, tak po stránce organizační, kde
bychom chtěli poděkovat pánům
Grundovi, Kořánovi, Drvotovi a Gengelovi. Občerstvení bylo zajištěno.
Hráči si pochutnali na guláši a pivečku. Na závěr chceme poděkovat

sponzorům p. Soukupovi, Fürstovi,
pí Cinkoové a řadě dalším.

Už se těšíme na příští rok, kdy se
bude konat 3. ročník.
Budínský M.

H&H Křivoklátská 620, Nové Strašecí, tel. 313 573 237, e-mail: hhelektro@cmail.cz, www.ecprodejny.cz

ROZDÁVÁME DÁRKY! Přijďte si pro ten Váš!
Při každém nákupu
nad 1000 Kč

100 Kč zpět!
(poukaz na další nákup)

Tradiční vánoční soutěž
Vánoční otevírací doba: bronzová, stříbrná, zlatá neděle 9.00 - 14.00 hod.
Novostrašecký měsíčník
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Pochod proti diabetu
14. listopadu si připomínáme Světový den diabetu. Ten den se na celém světě koná celá řada akcí, které
mají za úkol upozornit na nebezpečí diabetu. Jednou z těchto akcí je
i Pochod proti diabetu, který se letos konal po sedmé.
Naše organizace Svazu diabetiků
uspořádala tento pochod již v pátek
12. listopadu. Před jednou hodinou
se začali účastníci shromažďovat
před budovou školy, až se nás posléze sešlo dvacet osm. Ještě chvíli jsme počkali na opozdilce, a pak
jsme se vydali na pochod. Šli jsme
dolů podél pošty, prošli jsme kolem
fortenského rybníka, kolem bývalé

továrny SDZ až k čističce vody. Odtud jsme se obrátili ke zpáteční
cestě. Prošli jsme ulici V Hliništích
a kolem sídliště na Rychtu. Pochod,
který měl být původně půlhodinový se nám protáhl téměř na hodinu.
Počasí k nám bylo milosrdné, foukal
sice poměrně čerstvý vítr, ale svítilo
sluníčko a celá krajina měla příjemný podzimní nádech.
Do města jsme se vrátili s dobrým pocitem, že jsme udělali něco
dobrého pro své zdraví. Celou akci
jsme ukončili na Rychtě malým pohoštěním a přátelským posezením.
Věříme,že příštího ročníku Pochodu
proti diabetu se nás sejde ještě více.
Bohuše Veselá

Stříbrná sobota
Na Růžku
Srdečně zveme všechny
11. prosince 2010 od 10.00 hodin
na
dílny pro děti
vánoční a řemeslný jarmark
divadlo
V 17.00 hodin koncert Hradního
Dua
Jedinečná možnost vybrat vánoční
dárečky.
Přijďte s celou rodinou!

Kdo je Mikuláš
Když se řekne Mikuláš, všichni
si vybaví podvečer 5. prosince. Ve
městech i na vesnicích chodí trojice
zvláštně oblečených postav - Mikuláš
v červeném plášti s bílými vousy, anděl celý v bílém s něžně bělostnými
křídly a černý, ušmudlaný čert. Zvoní
u domovních dveří, a když jim děti
řeknou básničku či písničku, dostanou od nich nadílku a dárky.
Některým dětem se nepoštěstí
Mikuláše potkat, a přesto je čeká za
oknem punčocha či pytlík s různými dobrotami, většinou sladkostmi,
pomeranči, oříšky... Další možností,
kde se můžete s Mikulášem setkat,
jsou různé mikulášské besídky. Ví
ale někdo z vás, kdo to vlastně byl
ten Mikuláš a proč nám každý rok
5. prosince naděluje něco pro radost?
Mikuláš se narodil někdy kolem
roku 280 v Turecku a stal se knězem.
Jednou se vypravil do města Myra
(dnešní Demre) vyřídit nějakou záležitost. Ráno se chtěl pomodlit,
a proto vstoupil do hlavního kostela
ve městě a byl překvapený tím, že
ho najednou obklopil dav lidí, kteří
jásali a provolali novým biskupem
v Myře. Zprvu tomu nerozuměl, pak
se ale dozvěděl, co se stalo. Obyvatelé Myry se již několik měsíců
nedokázali domluvit, kdo bude novým biskupem. A tak se dohodli, že
se jím stane první kněz, který toho
rána vstoupí do kostela.
Jako biskup byl Mikuláš milovaný
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a uctívaný. Legendy vyprávějí o tom,
že pomáhal druhým a staral se o lidi,
kteří se ocitli v nějaké nouzi. Jednou
prý zachránil tři nevinně odsouzené muže, jiný příběh vypráví o třech
měšcích zlata, které potají vhodil
do okna, aby pomohl třem dívkám
k věnu. Další legenda líčí, jak zachránil námořníky, které stihla bouře.
O jeho dobrém srdci vypovídá i to,
že když mu zemřeli rodiče, rozdal
své dědictví chudým a pro sebe si
nenechal nic.
Biskup Mikuláš zemřel okolo roku
350. Všichni ho postrádali a oplakávali, byl prý nejlepším biskupem, jakého si mohli přát. Jeho hrob v Myře
pokrývali růžemi. Ostatky biskupa Mikuláše jsou uložené v kryptě
chrámu sv. Mikuláše ve městě Bari,
které se spolu s Myrou dělí o slávu
Mikulášova jména.
A co má tento biskup Mikuláš
společného s „naším“ Mikulášem,
který 5. prosince obdarovává děti
nebo plní punčochy sladkostmi?
Legenda říká, že biskup Mikuláš
i po své smrti každý rok o Vánocích
procházel v přestrojení městem,
obcházel obydlí chudých a kladl
jim přede dveře pozlacená jablka
a ořechy. A tato tradice mikulášské
nadílky se dochovala do dnešních
dnů a připomínáme si ji každoročně
den před jeho svátkem, který připadá na 6. prosince.
P. Mariusz Walczak,
novostrašecký farář

Novostrašecký měsíčník
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Bohoslužby ve vánočním oktávu
24. 12. Půlnoční obřady na Štědrý den (pátek)
20.00 hod. kostel sv. Kateřiny Alexandrijské ve Mšeci
22.00 hod. kostel Narození P. Marie v Novém Strašecí
22.00 hod. Srbeč – bohoslužba slova
00.00 hod. kostel Nejsvětějšího Jména Ježíšova v Lánech

25. 12. Narození Páně 1. svátek vánoční (sobota)
8.00 hod. kostel sv. Kateřiny Alexandrijské ve Mšeci
9.30 hod. kostel Narození P. Marie v Novém Strašecí
15.00 hod. kostel Nejsvětějšího Jména Ježíšova v Lánech

26.12. sv. Štěpána 2. svátek vánoční (neděle)
8.00 hod. kostel sv. Kateřiny Alexandrijské ve Mšeci
9.30 hod. kostel Narození P. Marie v Novém Strašecí
15.00 hod. kostel Nejsvětějšího Jména Ježíšova v Lánech

27. 12. pondělí svátek Svaté rodiny: mše sv. v NS
od 17.30 hod.
28. 12. úterý (Svátek Mláďátek belémských) mše sv.
od 17.30 hod. v kostele v NS
29. 12 (středa) v NS od 9.00 hod.
30. 12. (čtvrtek) v NS od 17.30 hod.
31. 12. pátek (Silvestr) 16.30 hod. kostel Narození Panny
Marie v N. Strašecí - děkovná mše sv. za uplynulý rok

2011
1. 1. Svátek Matky Boží, Panny Marie, Nový rok
(sobota)
8.00 hod. kostel sv. Kateřiny Alexandrijské ve Mšeci
9.30 hod. kostel Narození P. Marie v Novém Strašecí
15.00 hod. kostel Nejsvětějšího Jména Ježíšova v Lánech
Mšec 8.00 hod., Nové Strašecí 9.30 hod., Lány 15.00 hod.

Advent

Novostrašecký měsíčník

V říjnovém měsíčníku byl přislíben harmonogram koncertů na celý
školní rok. V současné době je jasná
podoba celého cyklu. Cyklus bude
opřen o tři postavy. Pannu Marii,
svatého Josefa a svatého Vojtěcha.
Jako první proběhne Mariánský
koncert sopranistky Chipo Hynkové 8. prosince, plakát je přiložen
v tomto čísle měsíčníku na straně 24.
Následovat bude koncert v postní době svázaný s postavou svatého
Josefa, koncert připadl na termín
čtvrtek 24. března 2011. Těšit se
můžete na hudebníky z naší farnosti - sopranistku Gabrielu Eibenovou
(www.eibenova.com) a varhaníka
Adama Viktoru (www.inegal.cz).
Program a plakát bude zveřejněn
v březnovém měsíčníku.
Na závěr mini cyklu koncertů
se připravuje vystoupení světově

uznávaného hudebního tělesa, nad
kterým převezmou patronát Městská
kulturní zařízení. Jedná se o gregoriánský chorál provedený souborem
Schola Gregoriana Pragensia vedeným Davidem Ebenem. Jedná se
o špičkový soubor vystupující i v zahraničí. Detaily jsou k nalezení na
www.gregoriana.cz. Gregoriánský
chorál je jednohlasý latinský zpěv
římskokatolické církve bez doprovodu nástrojů, nazvaný podle papeže
Řehoře Velikého (kolem 540-604).
Jedná se o nejstarší formu, jenž se až
dodnes uchovala beze změn. Svátek
svatého Vojtěcha připadá příští rok
na Bílou sobotu, a proto byl zvolen
termín koncertu čtvrtek 28. dubna 2011. Program a plakát bude
zveřejněn v dubnovém měsíčníku.
Pavel Kotyk

Tříkrálová sbírka
Jako i v minulém roce se připojuje naše farnost k celorepublikové
tradiční Tříkrálové sbírce. V celé pražské arcidiecézi probíhá tato sbírka od neděle 2. ledna do pondělí 10. ledna 2011.
Finanční prostředky získané sbírkou budou využity na následující
projekty:

1. Podpora charitních projektů v pražské arcidiecézi:
a)
b)

Charitní domov pro seniory v Mukařově
Charitní azylové domy pro matky s dětmi v tísni
v Brandýse/L. a Kralupech/Vlt.

2. Podpora charitních projektů v zahraničí:

2. 1. 2010 (neděle)

Doba přípravy na Vánoce se nazývá „ADVENT“. Toto označení pochází z latinského slova „adventus“,
což znamená příchod. Myslí se zde
na příchod Vykupitele Ježíše Krista.
Každoročním prožíváním adventu
a slavením adventní liturgie církev
zpřítomňuje očekávání starozákonních proroků, kteří připravovali lidstvo na příchod Mesiáše. Tím, že
se věřící vžívají do atmosféry této
dlouhé přípravy na první příchod
Vykupitele, oživují zároveň touhu

Cyklus koncertů duchovní hudby

po jeho druhém příchodu na konci časů, ale rovněž do svého vlastního života.
První začátky slavení adventu se
objevují v jižní Galii a ve Španělsku
koncem 4. století. Od 12. do 13. století se stal advent začátkem nového
liturgického roku, který do té doby
začínal Vánocemi.

a)
b)

Indie – technická škola Prathibodaya, Bidar
Bělorusko – podpora vzdělávání dětí a mládeže
a dobrovolnictví pro místní Charitu.

Koledovat budeme
v Novém Strašecí,
na Lánech
a na Rudě.

Klára Baslíková, Pavel Kotyk,
Jitka Ždímalová

P. Mariusz Walczak,
novostrašecký farář
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Hudební festival Summer Party Tajm Nové Strašecí podruhé obhájil
své jméno
Se zpožděním, ale přeci, přinášíme
článek o druhém ročníku hudebního
festivalu Summer Party Tajm Nové
Strašecí. Hudební festival Summer
Party Tajm Nové Strašecí je open-air
festivalem, který je pořádán trojicí
místních hudebních nadšenců souhrnně se označujících jako Ordinary Boys. Jsou jimi Jakub Novák, Jan
Raich a Štěpán Prokop.
Letošní ročník se konal ve dnech
27. – 28. 8. 2010 ve venkovních prostorách místní základní umělecké
školy. První den festivalu, a to pátek,
se nesl zejména v duchu akustickém.
Podobně jako ten minulý byl totiž
věnován tvorbě písničkářů a menších hudebních uskupení. Z místních
písničkářů se představili Vlčák a Sir
Malkovich, z pražských pak umělci Emozpěv, Sunbeam a Laadvee,

a také plzeňský Adolpho Solo. Tentokráte jsme mohli na jevišti spatřit
i zástupkyni něžného pohlaví, objev hudebního serveru bandzone.
cz, talentovanou Crazy Áňu. Poněkud výstřední vystoupení předvedl
brněnský umělec Don Juan Disco.
Menší uskupení letos představovala
kapela Quite Quiet, která zahrála se
speciálním hostem A. M. Almelou,
kytaristou známým z kapely Michala
Hrůzy či z kapely Photolab.
Sobota se nesla v hlasitějším stylu.
Divákům se představilo hned několik
regionálních i mimoregionálních kapel. Z těch regionálních se představili
strašečtí nováčci Chicken Invaders,
posluchačům známí Vivien‘s Shadow či rakovnické kapely Operation
G Point a The Inch. Z regionálních
je nutno zmínit ještě tuchlovickou

formaci Selfish, která u nás vystoupila po dlouhých pěti letech a vytvořila nezapomenutelnou atmosféru.
Z mimoregionálních kapel vystoupili
indie-noisoví Disquiet či The Spankers, kteří v dramaturgii Ordinary
Boys hráli roli headlinerů vloni na
novostrašeckém vánočním koncertu.
Touto cestou bychom rádi poděkovali všem návštěvníkům, písničkářům a kapelám za přijetí účasti
vystoupit v našem městě a vytvořit
tak dva příjemné dny plné hudby.
Dále bychom rádi poděkovali městu Novému Strašecí za spoluúčast
a finanční přispění. Dík patří také
společnosti Real Invest Franc a pochopitelně Základní umělecké škole
Nové Strašecí v čele s Mgr. Jiřinou
Kinkalovou za poskytnutí prostor.
Druhý ročník obhájil své jméno,

a proto jsme plni chuti pokračovat
v pořádání této akce i nadále. Podporovat a obohacovat kulturu ve
městě, zároveň však i dávat jméno
města do podvědomí jiným než místním návštěvníkům a interpretům.
Nakonec Vás, příznivce dobré
hudby, chceme srdečně pozvat
na jubilejní 5. ročník X-mas Party
Tajmu, což je vánoční minifestival,
který se letos bude konat v sobotu
18. 12. v hospodě Na Růžku. Bližší
informace budou postupně aktualizovány na webových stránkách
www.bandzone.cz/fan/partytajm
a www.partytajm.cz.
				
za Ordinary Boys
Bc. Gabriela Nováková
(foto na obálce)

3. ročník Skautského dne v Lešanech
V sobotu 23. října 2010 se uskutečnil ve Vojenském technickém muzeu
v Lešanech u Týnce nad Sázavou již
3. ročník Skautského dne. Všechny
expozice Vojenského technického
muzea byly celý den otevřené jen
pro junácká střediska z téměř celé
republiky a zároveň celý den probíhaly soutěže pro jednotlivé kategorie
podle věku. Vědomostní znalosti byly
zařazeny do disciplíny Chytrá kebule, fyzická zdatnost byla prověřena
disciplínou Rychlá tlapka a všechny
kategorie ještě střílely ze vzduchovky
v rámci disciplíny Orlí očko.
Mezi jednotlivými disciplínami
bylo možné navštívit vystavenou
vojenskou techniku používanou
v armádě od roku 1918. U střelby ze
vzduchovky bylo možné vidět a odzkoušet si i různé ruční palné zbraně.
Před slavnostním vyhlášením všichni
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zhlédli ukázky akcí malých bojových
jednotek, kynologický výcvik a další
zajímavé ukázky.
Při slavnostním vyhlášení byly
oceněny nejúspěšnější skautské
hlídky v jednotlivých disciplínách
a také celkové nejúspěšnější junácké středisko. Ačkoliv jsme v jednotlivých disciplínách nezískali žádné
vítězství, o to větší výbuch radosti
zazněl, když hlavní pořadatel vyhlásil, že „Supervítězem 3. skautského
dne“ v Lešanech se stává Junácké
středisko „Mušketýři“ Nové Strašecí.
V konkurenci 40 dalších junáckých
středisek a 350 dětí se naše světlušky, vlčata, skautky a skauti ukázali
jako nejšikovnější a nejvyrovnanější
a dostali velký putovní pohár, diplom
a drobné ceny.
Za odměnu si mohli všichni supervítězové vystřelit jednou slepým

nábojem z pušky a hlavně jsme se
mohli svézt ve vojenské technice
v terénu.

Za Junácké středisko „Mušketýři“
Jan Bechyně, oddílový vedoucí

Novostrašecký měsíčník

SPOLKY A CÍRKVE

Dětský klub Malých stromů aneb začali jsme!
Čas Michaelův pomohl nám najít
odvahu. Na svátek sv. Michaela jsme
uspořádali pro děti a rodiče Michaelskou slavnost a tím zahájili činnost
našeho klubu. Děti si prošly stezkou
odvahy k dračí sluji a na znamení své
rytířské udatnosti a chrabrých srdcí
si odnesly jablíčko a zlatou korunu,
vyrobili jsme si létavice a pěkně zazpívali podzimní písně. Počasí nám
přálo jen zpola, ale i přesto jsme

přichází chvíle na pohádku a vyprávění… a než se nadějeme, čas nám
vymezený je pryč, my se rozloučíme
se skřítkem Karlíkem i mezi sebou.
Máme za sebou vyrábění ježků, draků, průsvitů do oken, tiskání za pomoci brambor, malování a výrobu
větrníků. Také jsme navlékali jablka a sušíme z nich křížaly, abychom
měli v zimě co mlsat.
Martinské období nám pomohlo

a energie spojené s chodem klubu).
A co napsat na závěr? Snad jen, že
dne 17. 12. 2010 budeme pořádat
naši již třetí slavnost a to Adventní.
Přijměte tedy naše milé pozvání, najděte si chvilku a přijďte mezi nás!
Dotazy rády zodpovíme na číslech

777 686 478 (H. Janoušová) nebo
724 226 354 (J. Vyskočilová).
Za Dětský klub Malých stromů
J. Vyskočilová

prožili krásné společné chvíle přichá- najít světlo. Po svátku sv. Martina
zejícího podzimu a plápolající oheň jsme uspořádali další slavnost s průnám při tom dodával teplo a světlo. vodem světel a lampionů. Napekli
5. října jsme se sešli poprvé a ve jsme s dětmi martinské rohlíčky a vyskupince cca 5 – 7 dětí se schází- robili své vlastní lampiony. Za zpěvu
me každý týden dle představ, kte- Martinské písně jsme se vydali od
ré jsme Vám nastínily v zářijovém hospůdky Na Růžku k Podhorskému
čísle měsíčníku. Každé ráno se při- rybníku a zpět.
vítáme s naším malým průvodcem
A tak nám plyne každé úterý, střeskřítkem Karlíkem, zazpíváme si da i čtvrtek od 9.00 do 14.00 hod.
písničky, řekneme říkadla a básně, Věříme, že se s některými z Vás brzy
zacvičíme si a protáhneme tělo. Po potkáme a Vy se u nás budete cítit
svačině tvoříme a následuje pobyt dobře a budete se k nám rádi vracet
venku – volné hraní na zahradě či (třeba i jen jeden či dva dny v týdprocházka v přírodě – s obědem se nu. Skládáme se částkou 80 Kč/den
vracíme domů a pro dobré trávení – svačina, oběd, materiál k tvoření

Přejeme Vám,
našim věrným
čtenářům
a přispěvovatelům,
krásné prožití
svátků vánočních.
redakce
Novostrašecký měsíčník

27

SPOLKY A CÍRKVE

O rybách s předsedou svazu Hynkem Wachtlem

Předsedou Místní organizace Českého rybářského svazu Nové Strašecí se po jarních volbách stal pan
Hynek Wachtl.
Hynek Wachtl pochází z Pecínova,
je mu 37 let, je ženatý a má dva syny.
Rybaření se věnuje již třicet let a je
to jeho jediný koníček, kromě rodiny.
Jak dlouho působíte ve organizaci? Čemu se rybářská organizace
věnuje? Jaké má povinnosti?
Do funkce předsedy místní organizace jsem nastoupil v letošním
roce na jaře. Konala se výroční schůze, jejíž součástí byla i volba nového výboru a poté jeho funkcionářů.
Náplní činnosti předsedy je jednání
jménem organizace, uzavírání smluv,
svolávání schůzí výboru, řízení jejich

jednání. Předseda samozřejmě nemá
žádné právo veta. O všem rozhoduje celý výbor organizace.
Posláním rybářské organizace je chovat , chránit a lovit ryby.
Ochraňovat životní prostředí. Rozvíjet a popularizovat rybářský sport,
podílet se na mimoškolní výchově
dětí a mládeže v rybářském sportu,
ochraně přírody a čistoty životního
prostředí. Naše organizace disponuje šesti chovnými a dvěmi sportovními revíry.
Jaké ryby máte v revíru?
Kapry, štiky, líny, amury. Z bílých
ryb jsou v revíru zastoupeny cejni
a plotice.
Máte v revíru nějakou raritu?
Ano, ale ne vlastním přičiněním.
Při výlovu jsme vytáhli bílého Sumce velkého, kterého nám někdo do
rybníka odložil. Je to skutečně rarita, protože tzv. „albíni“ se v přírodě
vyskytují velmi zřídka. Jinak máme
samé standardní ryby.
Věnuje se organizace závodnímu
rybolovu?
Organizace má dlouhou tradici
v závodním rybolovu, kterou kdysi zavedl pan Možkovský, který je
dodnes aktivní i v závodní činnosti
a byl to právě on, kdo mne k závodní rybařině přivedl.
Od svých začátků se organizace
věnovala dětem a mládeži a vedla

Noční školou za pohádkou potřetí
12. 11. 2010 potřetí ožila ZŠ J. A. Komenského pohádkou v podání herců
NoStraDivadla a jejich přátel. Pohádku
O perníkové chaloupce zhlédlo 180
dětí a jejich rodičů. Základním principem je putování chodbami osvětlenými svíčkami mezi třídami, v nichž
se odehrávají jednotlivé sekvence
pohádky. Pohádku realizovaly dvě
skupiny herců, které se mezi sebou
střídaly. Divákům se představili: Jonáš Vidra a Vojtěch Dvořák (Jeníčci),
Tereza Červinková a Martina Černotová (Mařenky), Kája Nováková
(babice), Václav Stieber a Miroslav
Vachek (dědci), Klára Nalevanková
a Michaela Rabasová (vypravěčky
a babky s motykou) a Iva Dvořáková
(holoubek). Scénář a putování mezi
třídami připravila Martina Tothová.
Pohádku v noční škole bychom
nemohli realizovat bez pomocníků,
které diváci ani nepotkají. S realizací
scény, nákupem pomůcek a rekvizit
a veškerými souvisejícími pracemi
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(včetně pečení perníků pro diváky)
pomáhala Jana Bečvářová a členové
o. s. bubakov.net, především Dana
Zelenková (Majzdva), František Kindl
(Shaman) a Jan Procházka (Doom).
Občanské sdružení bubakov.net také
akci finančně podpořilo.
Přípravy trojího provedení pohádky O perníkové chaloupce proběhly
právě díky širšímu okruhu zúčastněných v klidu a pohodě a i herci
si atmosféru této malé slavnosti
vychutnali.
Vstříc nám vyšlo i vedení ZŠ J. A. Komenského a také místního gymnázia,
za což děkujeme.
Z pohádky v noční škole se stává místní komunitní tradice a my
můžeme jen doufat, že se povede
za rok připravit další putování pro
předškolní děti a jejich rodiče.
Martina Tothová, NoStraDivadlo
(foto na obálce)

je k závodní činnosti. Výsledky byly
a jsou v soutěžích, na krajské, národní i světové úrovni výborné. Asi
před sedmi lety rozhýbali velmi
slušně dětský kroužek manželé
Pokorných a výsledky jsou patrné.
Za vše hovoří, že v naší organizaci
máme reprezentanty ČR v kategorii
do 22 let, do 18 let a dva do 14 let.
Jak motivujete děti, aby začaly
právě s rybařením?
Jako jedni z mála máme bezplatný kroužek. Organizace činnost
dětí dotuje jak ze svých zdrojů, tak i
z grantů města. Kroužek nabízí i přínos z pedagogického hlediska. Malí
rybáři své poznatky z kroužku upotřebí ve školní výuce v přírodopisu,
poznají rostliny, živočichy , ryby atd.
Škoda je, že si hodně lidí pod pojmem rybář představí nudu na židličce u rybníka, ale ono je to jinak.
Takové rybářské závody jsou pěkný adrenalin.
Jaké zaznamenáváte úspěchy?
Kluci Pokorných letos skončili
třetí v první lize nejvyšší soutěže
dospělých. První kolo na Záplavách
suverénně vyhráli, v dalších kolech
se stále pohybovali okolo prvního
místa a nakonec skončili třetí, což
je velký úspěch. Troufám si tvrdit,
že z Ondřeje bude nejlepší závodník
v republice. Mimochodem letos byl
druhý na mistrovství světa.
Vy také závodíte a s jakými úspěchy? Jaký je Váš největší úlovek?
Já taky závodím v disciplinách plavaná a přívlač. Pár vítězství již mám
v družstvech i jednotlivcích a můj
asi největší úspěch byl na závodu
v Olešné před pěti lety, zúčastnilo
se kolem dvou set lidí a já jsem vyhrál. To samozřejmě každého potěší.
A největší úlovek? Závodní činnost
není tolik o velkých rybách. Chytil
jsem na přívlač sumce na 0,12 silon,
ale bylo to takové osmdesáti centimetrové koťátko.

Máte nějaké oblíbené místo, kde
rybaříte?
Oblíbené místo nemám. Na přívlač jezdím rád na Berounku a nejpříjemnější prostředí pro chytání
ryb je asi na Kracláku, ale u každé
vody je dobře. Člověk tam jde kvůli tomu klidu.
Konzumujete ryby?
Samozřejmě. Nejraději mám
okouna.
Na jaký způsob? Budou Vánoce, ne každý konzumuje rád kapry. Někdo by si třeba dal i Okouna
na Wachtlův způsob? Prozradíte
nám recept?
. Okoun se jen tak nesežene.
Toho si musíte většinou chytit.
Recept je od mého kamaráda a je
velice jednoduchý. Já okouna neškrábu, ale stahuji ho. Maso posypete
lehce kořením na ryby a drceným
kmínem, osolíte, obalíte v hladké
mouce, pak osmažíte. Je to skutečná delikatesa.
Spousta lidí si myslí, že okoun je
samá kost, ale to je nesmysl. Okoun
má kromě hlavní kostry kosti jen
v oblasti postranní čáry a to asi
pět malých kostí na každé straně.
Skutečně se jedná o vynikající rybu.
Jaké jsou nové trendy v rybařině?
V módě jsou tzv. komerční revíry,
které jsou hodně zarybněné, ale je
na nich zase dražší povolenka, a pak
asi lov stylem „Chyť a pusť“, kdy
si ulovenou rybu nenesete domů,
pouze se s ní vyfotíte a pustíte ji
zpět do vody.
Povězte nám něco o cílech, kterých byste chtěl v rámci organizace docílit.
Hlavní cíle jsou zlepšit systém
hospodaření a komunikace se členy. Chtěl bych lidi motivovat, aby
si uvědomili, že Rybářská organizace je občanské sdružení, které bez
zájmu lidí a jejich práce fungovat
prostě nemůže.
Díky za rozhovor.
mč

Soubor Čtyřlístek
Cimbálová muzika Vl. Novotného
vás zve
10. prosince 2010 od 19.00 hod.
na

„Besedu u cimbálu“

do restaurace Na Růžku v Novém Strašecí–Pecínově
Host večera – MUDr. Radim Uzel
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Tečka za volbami
Touto tečkou je ustavující zasedání nového zastupitelstva města, vzešlého z říjnových voleb. Byly velkým
vítězstvím dosavadní opozice a na
složení zastupitelstva je to znát. Obměna je téměř padesátiprocentní.
Volby ve městě proběhly sice
s trochu nižší než celostátní účastí 48,02% oproti 48,5%, ale vyšší účastí
než v roce 2006, kdy v našem městě volilo 46,63% oprávněných voličů. Snad by se z toho dal vyvozovat
i zájem občanů města o změnu politiky radnice, možná to byl jen vliv
celkové atmosféry ve státě.
Pro zajímavost – máme vyšší volební účast než Rakovník (39,11%),
z více než osmdesáti obcí bývalého
okresu jsme s účastí devátí od konce.
Vlastní volby proběhly bez problémů, nevím o nikom, kdo by si na
jejich průběh i na výsledek oficiálně

stěžoval, přesto jedna vada na kráse
by se našla. Stejně jako v roce 2006
a jistě i ve volbách předchozích, jsme
volili „bílé koně“. Tím mám na mysli
ty zvolené kandidáty, kteří se před
svým zmocněním mandátu vzdali ve
prospěch jiných svých spolustraníků.
Pravda, letos byli jen tři, neznám důvody, které je k tomuto kroku vedly,
ale pokud je to u někoho opakovaně, jiný název pro ně mne nenapadá.
Samozřejmě, není to proti zákonu,
ale strana nebo sdružení, které takovéto metody využívá, u mně velkou důvěru nezíská.
Ustavující schůze zastupitelstva
proběhla za značného zájmu občanů. Vlastně poprvé zde došlo ke
změně nejenom osob, ale „politické garnitury“ ve městě. Průběh byl
standardní, daný zákonem, možná
s trochou pochopitelné nervozity,

zejména u nováčků. Dvě věci mne
však zarazily. První byl způsob volby
radních. Protože ze zákona jsou jimi
automaticky starosta a místostarosta, doplňoval se jejich počet o pět
osob. Podle zprávy předsedy volební komise však kandidátů bylo více.
Pravda, kandidátky byly dvě, možná
se na nich některá jména opakovala. Ale i tak považuji přijatý způsob
hlasování za nefér. Volilo se podle
abecedního pořádku a po dosažení
pěti zvolených se hlasování utnulo.
Asi to náhodou vyšlo, protože nikdo
ze zastupitelů neprotestoval, ale jak
by se postupovalo, kdyby nějací kandidáti zbyli jenom proto, že jejich
jména jsou v abecedě dále? Nevím
zda a jak to řeší zákon. Ale myslím,
že v podobném případě by se mělo
hlasovat o všech, a do rady ustanovit ty, kteří by obdrželi hlasů nejvíce.

Druhou věcí která mě zarazila,
bylo to, že dosavadní starosta veřejně svému nástupci neblahopřál.
Věřím, že s výsledkem voleb a povolebního jednání nebyl spokojen,
a možná ho ani nečekal, ale i prohra ve volbách se má brát sportovně a popřát vítězi se sluší.
Nové zastupitelstvo, rada a představitelé města to nebudou mít lehké. Finanční zdroje zeslábly, i možné
dotace většinou vyžadují určitou finanční spoluúčast, takže každý výdaj
bude nutno vážit na lékárnických
vážkách. Přejme jim a věřme, že
budou mít při vážení pevnou ruku
a to, pro co se rozhodnou bude ku
prospěchu města.
Václav Hájek

Pozvání do Středočeské vědecké knihovny v Kladně na prosinec 2010
Trénink paměti II. pokračuje 2. část 1. 12. 2010 od 16.00 do
17.30 hod. Práce se symboly a prohloubení mnemotechnik. Zájemci
se mohou přihlásit buď prostřednictvím webových stránek http://www.
svkkl.cz/, osobně nebo telefonicky
na tel. 312 813 122.
Klub přátel knihovny 8. 12. 2010
od 16.00 do 17.30 hod. – připravujeme setkání s hudební tematikou.

Během této PRODEJNÍ VÝSTAVY
můžete nejen vidět, ale i zakoupit
nebo objednat výrobky věhlasných
především německých firem, jako je
SCHILDKRÖT, KÄTHE KRUSE, ZWERGNASE, TEDDY-HERMANN, ale i malé
Španělky od ANTONIO JUAN.
Ve čtvrtek 25. 11. od 9.00 do
19.00 hod., v pátek 26. 11. od 9.00
do 18.00 hod.
http://www.panenkov.cz

Vánoční prodejní výstava ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně. Zveme Vás na vánoční prodejní
výstavu - opět z dílen uměleckých
řemeslníků. Kvalitní a originální ozdoby a dekorace ze slámy a kukuřičného šustí vyrobené původními
technologiemi z rukou mistryň lidové
umělecké výroby Miloslavy Zatloukalové a Ludmily Holkové a keramika Miroslava Nováka.
Prodej od 2. 12. 2010.

Středočeská vědecká knihovna
v Kladně nabízí do 25. 1. 2011 aktuální zkušební přístupy k online
licencovaným databázím v rozhraní EBSCO:
Communication & Mass Media
Complete Databáze Communication & Mass Media Complete je
nejrobustnějším a nejkvalitnějším
rešeršním nástrojem v oblasti komunikace a hromadných sdělovacích prostředků. Databáze CMMC
zahrnuje kromě obsahu databází CommSearch (vytvořené dříve
asociací National Communication
Association) a Mass Media Articles
Index (vytvořené dříve univerzitou
Pennsylvania State University) také
mnoho dalších periodik z oblasti komunikace, hromadných sdělovacích
prostředků a dalších úzce souvisejících oblastí studia. Díky tomu je
rešeršním a referenčním zdrojem
s unikátní šířkou a hloubkou záběru,
který pokrývá celou oblast komunikace. Databáze CMMC obsahuje indexování a abstrakty z celkem 737

Výstava Medvídci Mirky Novákové 25. 11. 2010 – 11. 1. 2010 v Malé
galerii knihovny. Několik desítek ručně šitých plstěných a háčkovaných
medvídků všech velikostí představí
jejich autorka Mirka Nováková. Vystavovány budou i oceněné exponáty
z mezinárodní soutěže v Sonnebergu (Německo).
Součástí výstavy je ve dnech
25. a 26. 11. 2010 prodejní prezentace sortimentu z PANENKOVa,
tj. panenek a plyšáků předních německých firem.
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titulů. Tato databáze dále obsahuje
plné texty téměř 440 periodik.
Political Science Complete Databáze Political Science Complete
(PSC) obsahuje plné texty více než
480 publikací a kompletní indexování a abstrakty více než 800 periodik.

Tato databáze zahrnuje také více
než 330 plnotextových referenčních
knih a monografií a více než 36 000
plnotextových referátů z konferencí,
včetně materiálů asociace International Political Science Association.
PhDr. Jakub Pavlík

Obec baráčníků Černá Ves Nové
Strašecí

Mikulášská
zábava
11. prosince 2010
od 13.00 hod.
na Baráčnické rychtě

Volby a já (my)
Krátce před volbami jsem si ve
vitríně jedné politické strany přečetl
kritiku namířenou na adresu dnes
již minulého vedení města, týkající
se hřbitovní zdi, že prý se rozpadá.
Pečlivě jsem si zeď celou prohlédl.
Zeď je vzhledem ke svému stáří, dle
mého soudu, v pořádku. Ještě něco
vydrží! Nová brána na hřbitově je
krásná a důstojná.

Pár dní na to jsem viděl krásně
a vtipně provedenou manifestaci
na náměstí. Tady se jednalo o lípy.
Moje rozhodnutí volit stranu
a toho konkrétního člověka, kterého
jsem chtěl volit předtím, než jsem
zaregistroval toto shora uvedené, to
nijak nezviklalo. Zůstal jsem věrný!
Luboš Šimek
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Nové Strašecí za druhé světové války (pokračování)
Školství
Není třeba zdůrazňovat, že výchova a vzdělávání mládeže musely za
okupace projít razantními změnami.
Vlastenecké hodnoty, které se rozvíjely v 19. století a doslova kulminovaly v období první republiky, byly
po Mnichovu usměrňovány a manipulovány, po vzniku protektorátu
pak vzaly za své. Nešlo samozřejmě
jenom o školy, ale také o dobrovolné spolky, knihovny, divadlo či film.
Kulturní projevy začaly být důsledně kontrolovány. Nás ovšem bude
především zajímat, jak se tyto závažné změny promítly do života
v malém městě, jaké představovalo
Nové Strašecí.
Už z minulých dob bylo školství
tradičně pod dohledem státu, na
školy jezdili pravidelně inspektoři,
kteří mimo jiné kontrolovali zápisy
ve školních kronikách a schvalovali
je. Proto jsou tyto texty obvykle loajální k aktuálnímu státnímu zřízení
a velmi rychle vždy zareagovaly na
změnu politické situace. Skutečné
smýšlení českých učitelů bývá poněkud skryté a z uvedeného pramene
jej lze zjistit obtížně. V Novém Strašecí to nebylo jinak. Fungovaly zde
dvě základní školy – chlapecká a dívčí,
jež se skládaly ze dvou stupňů – školy obecné a měšťanské. Vedle nich
zde působily učňovské (živnostenské)
školy, o nichž jsme se již několikrát
zmiňovali. Chlapecká a dívčí škola
si vedly každá svou kroniku do roku
1940 a poté musely obě založit nové,
které již reflektovaly změněné poměry. Dosavadní kroniky byly úřady

českých uprchlíků z pohraničí počet
dětí v novostrašeckých školách. Situace byla navíc v říjnu zkomplikována
tím, že školní budova se využívala
pro ubytování československého
vojska a jako sklad munice. Na krátkou dobu tak muselo být vyučování
zastaveno. Později se sem přistěhovali i noví učitelé, zejména Jaromír
Merhaut, jenž pocházel z Hnidous
na Kladensku a do Nového Strašecí
přišel z Teplic, a Ida Mroková, která
přišla z Hrobčic u Bíliny. Oba započali
vyučovat až na počátku roku 1939.
Teprve školní rok 1940/1941 přinesl
zákazy starých učebnic a vyřazování
závadných knih ze školní knihovny.
Odvezeny byly do Slaného. Žáci tak
museli všechnu učební látku zapisovat z výkladu učitele. Odstraňovaly
se sochy a bysty, zaváděly dvojjazyčné nápisy a ve třídách se vedle prezidenta Háchy objevil obraz
Adolfa Hitlera. Oficiálně se musely
slavit Hitlerovy narozeniny a vznik
protektorátu, děti se zapojovaly
do sběru odpadů a léčivých bylin.
Školy aspoň organizovaly výstavky
povolených knih, fotografií a žákovských výtvarných prací. Nové osnovy zavedly povinnou výuku němčiny,
z níž museli mít složenou zkoušku
i všichni učitelé. Posíleny byly také
hodiny tělocviku a velké změny dosáhly humanitní předměty, především dějepis. Školy měly pěstovat
oddanost k německé říši a k Vůdci, české vlastenectví se tolerovalo
jen v rámci protektorátního systému, postaveného na těsném vztahu
s Německem.
V březnu 1941 odešel do penze
ředitel chlapeckých škol František

ji Jaroslava Kratochvílová-Miláčková. Už v září se však stal zatímním
ředitelem dívčích škol Antonín Frič.
Místní školy patřily do slánského
a novostrašeckého školního okresu,
spravovaného Okresním školním výborem ve Slaném. V Novém Strašecí
měl výbor svou úřadovnu.
Nemalými změnami prošla za okupace samotná organizace vzdělávacích
zařízení, a to především od školního
roku 1941/1942, kdy úřady zavedly
nové uspořádání měšťanských škol.
Nazývat se začaly školami hlavními.
Počet žáků však byl omezován. Předtím se uplatňoval název školy újezdní, každá měšťanka zahrnovala obvod okolních škol obecných, z nichž
žáci mohli postoupit. Novostrašecká újezdní škola tak měla přiděleny
kromě Strašecí Čelechovice, Rudu
a Rynholec. V souvislosti s novým
rozvržením hodinových dotací, kde
dominovala němčina, se slučovaly
třídy a předělávaly úvazky učitelům.
Do penze odcházely učitelky starší
padesáti let a ty, které byly finančně
zajištěny a nepotřebovaly mít příjem.
V roce 1943 došlo ke zrušení tradičních místních školních rad. Zaváděly
se kurzy protiletecké obrany a školní
sklepy sloužily jako kryty.
Ve směru nastaveném na počátku
okupace pokračovalo vyučování až do
osvobození v roce 1945, včetně snižování počtu žáků i učitelů. V srpnu
1944 byly sloučeny obě hlavní školy
v jednu a společným ředitelem se
stal uvedený Antonín Frič. Učitelé
začali být nasazováni na práce do
podniků. Poslední rok války přinesl opět vzrušenou atmosféru, jíž se
budeme věnovat na jiném místě.

Školní besídka v červnu 1941

zapečetěny, aby svým prvorepublikovým vlastenectvím nenarušovaly
nové pořádky.
Již jsme také uvedli, že po mnichovských událostech stoupl s přílivem
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Tůma, bývalý ruský legionář, a prozatím jej nahradil Jan Nováček, jehož vystřídal Václav Hanyš. V dubnu opustila svůj post ředitelka dívčí
školy Anna Havrlíková a nahradila

Školní budova znovu sloužila jako
ubytovna, tentokrát pro německé
uprchlíky a zajatce. Vyučování muselo být přerušeno a obnovilo se až
v nových poměrech 12. června 1945

shromážděním žáků v tělocvičně.
Frič zůstal ve funkci ředitele a proti žádnému učiteli nebylo zahájeno
obvinění poté, co na národním výboru proběhlo jednání o chování
místních vyučujících během okupace. Hovořilo se pouze o učiteli
Jaroslavu Česákovi, jenž zde působil
v letech 1938–1939 a poté udával
na Novobydžovsku.
Učňovské školy prošly zpočátku
perspektivním vývojem, pod vedením ředitele Jiřího Fejfara. Zapadaly
totiž do celkového konceptu orientovat českou mládež na praktická řemesla a omezovat teoretické vzdělávání. Také proto byla v roce 1940
zřízena ve městě Lidová hospodář-

Okresní dům někdy na počátku
okupace

ská škola. Rozmach učňovských škol
nastal zejména v době jejich umístění v Okresním domě, tedy od srpna
1942 do července 1944, kdy školu
navštěvovalo více jak 300 žáků. Učili
se tu budoucí krejčí, zámečníci, zedníci, kováři a holiči. Po nařízeném
přestěhování do budovy radnice
začaly školy upadat, po válce došlo
k jejich rozpuštění. Navázaly na ně
pozdější státní odborné školy.

Spolkový a veřejný
život
Postupné zablokování svobodného spolkového a kulturního života,
který měl v Čechách bohatou tradici, prováděly pod tlakem okupační
správy české úřady. Omezovala se
činnost spolků, zakázána byla výrazná vlastenecká uskupení, postavená
na národní, později československé
tradici. Spolky přestávaly pořádat
veřejná vystoupení, a jak se tehdy
všeobecně říkalo, svou činnost konaly především vnitřně, pokud to
dovolovaly nové předpisy.
V roce 1940 proběhla revize městské knihovny a závadné svazky musely být odstraněny. Po městě mizely vlastenecké nápisy, objevovaly se
dvojjazyčné úřední texty a vývěsky.
Město nechalo před Němci zakrýt
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OKÉNKO DO HISTORIE
desku padlých z první světové války,
odhalenou v roce 1930 a nacházející se dodnes ve slepém okně ved-

starostou místní jednoty Josefem vlastnili a konali tu své společenské
Hrdým a Českou obcí sokolskou, akce, byl pronajat soukromé osobě,
poté následovalo rozpuštění Bu- a čepování piva zachováno. Rovněž
dečské župy. Příkaz k za- fungování biografu, významného
stavení sokolské činnosti ideologického nástroje okupantů,
obdržel Okresní úřad ve zastaveno nebylo.
Slaném 12. dubna 1941.
O nevýrazné odbojové činnosti
Okamžitě byl rozeslán čet- pracovníků novostrašeckého Sokola
nickým stanicím, aby mohl svědčí i skutečnost, že správci zmíněbýt proveden v praxi. Zá- ných majetků se stali bývalí funkciokaz sokolských organizací náři. Majetek místní tělocvičné jedtak byl na Slánsku úředně noty měl spravovat František Žanda,
proveden ke 13. dubnu dosavadní místostarosta jednoty,
toho roku. Ve správním a zplnomocněncem Družstva byl
Hostinec U Zeleného stromu, který patřil místním obvodu Expozitury Okres- jeho dosavadní předseda Edmund
sokolům ního úřadu Slaný v Novém
Hueber, který v předchozích letech
Strašecí se nacházelo dva- pracoval i jako starosta jednoty. Pole vchodu do radnice. Místo začalo cet jednot, včetně Strašecí, Pecíno- dobně v Pecínově se stal správcem
sloužit jako návěstní tabule. Je však va a novostrašeckého Družstva pro Břetislav Jonák, člen Sokola a rynhotřeba připomenout, že na malém zbudování tělocvičny Sokola, na nějž lecký radní. Ve fondu novostrašecké
městě nebyly potíže s odstraňová- se příkaz vztahoval také.
expozitury okresního úřadu lze tak
ním prvorepublikových symbolů tak
Je zajímavé sledovat, jak zasta- nalézt soupisy sokolských majetků
závažné jako například v Rakovníku, vení obdobné organizace probíha- k roku 1941, včetně nářadí a spolkde se nacházely výrazné monumen- lo. I když šlo z pohledu občanských kového movitého jmění. Perzekuce
ty, včetně pomníků T. G. Masaryka
nebo M. R. Štefánika. Ani názvy
ulic v Novém Strašecí příliš nevadily. Teprve v roce 1942 se měla přejmenovat Palackého ulice na Zadní
a původní Tyršovo náměstí (dnešní
Smetanovo) na náměstí Malé.
Z místních spolků byl nejvíce postižen Sokol, zakázaný na centrální
úrovni na jaře 1941. Na jeho příkladu lze dobře dokumentovat zdejší
spolkové poměry a mechanismus
likvidace obdobných organizací na
venkově. Novostrašečtí sokolové
patřili mezi nejstarší tělocvičné jednoty, v roce 1939 oslavili 70. výroArcheologický výzkum u Mšeckých Žehrovic v roce 1943. Zcela vpravo Pavel
čí svého založení, ovšem vzhledem
Malík, který v květnu 1945 vedl místní povstání
ke všeobecným poměrům proběhly
všechny akce v poklidu a bez výrazné práv a svobod o přelomovou záleži- sokolů samozřejmě s sebou nesla
účasti veřejnosti. I poté se členové tost, úřední zrušení jednot provádě- i další doprovodné příkazy, zejmésoustřeďovali především na vnitřní ly české úřady, v klidu a bez ztrát na na k odstranění sokolských nápisů,
cvičitelskou práci, rozhodně vymizely životech. Podle nařízení okresního upomínek a byst. O činnosti novobujaré oslavy, vlastenecká provolání úřadu se sešli funkcionáři Sokola, pře- strašeckého Sokola pak nemáme
a pietní akce k výročím běžně slave- devším starosta Hrdý, dále starosta žádné další zprávy až do roku 1945,
ným za první republiky. O činnosti města Václav Duras a dva zástupci kdy se zcela změnily poměry.
místních sokolů se tak toho mezi léty místní četnické stanice, kteří zajistili
Nemůžeme se na tomto místě po1939–1941 příliš nedozvíme, nejsou a zapečetili sokolský majetek. Jeho drobněji věnovat spolkům ostatním,
ani zprávy o tom, že by se zapojo- správu převzala obec. Už tak ome- jejichž materiál je z větší části ulovali do odbojových aktivit, a to na zená sokolská práce byla zastavena, žen v rakovnickém okresním archivu.
rozdíl od rakovnického Sokola, kde perzekuce, která probíhala například Sokol jsme použili jako příklad, který
vznikla aktivní revoluční odbojová ve zmíněném Rakovníku, v obecné nejvíce dominuje. Lépe na tom byl
rada včele se starostou Rakovnické rovině pokračovala a prováděla ji místní Sbor dobrovolných hasičů,
župy Františkem Diepoltem, jenž německá okupační správa.
jenž provozoval obdobné aktivity
stál i v čele města a místní sokolBěhem roku 1941 byli zřízeni jako Sokol a měl i stejně rozvinutou
ské jednoty. Z Budečské župy, kam správci bývalého sokolského majet- organizaci v podobě hasičských žup.
patřila novostrašecká jednota, do- ku (šlo především o vkladní knížky, Jejich hlavní úloha, ochrana před
ložíme ilegální práci Václava Kasalic- cvičitelské nářadí a spisovnu organi- požáry a likvidace živelných pokého ze Třtice, zatčeného gestapem zace – hlavně pokladní knihy). Podle hrom, byla totiž nezbytná a okupanv říjnu 1941.
příkazu měla být zachována činnost ti si nemohli dovolit uvedené sbory
Všeobecný zákaz Sokola v dubnu sokolských živnostenstev, avšak měla rozpustit. Podřídili je Svazu českého
1941 dolehl na novostrašecké čle- je do správy převzít obec a zajistit hasičstva a jednotlivým okresním
ny okamžitě. Ještě z března máme jejich další provoz. Tak i hostinec hasičským jednotám, tedy dohledochovanou korespondenci mezi U Zeleného stromu, který sokolové du úřadů. Spolek za protektorátu
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pracoval, členové se mohli scházet.
Nejinak na tom byly spolky ostatní. Jejich činnost utichla, členové se
scházeli bez výrazných veřejných aktivit. Tak probíhala i práce v místním
muzejním spolku poté, co spolek
přestěhoval v roce 1942 muzeum
z Okresního domu do dnešní budovy u kostela. Došlo k novému uspořádání sbírek a knihovny, úspěšně
se rozvíjela archeologická činnost,
korunovaná v květnu 1943 náhodným nálezem keltské hlavy, jež byla
v muzeu uschována a v prosinci 1944
předána do Národního muzea v Praze. Novostrašecké muzeum se pak
v závěru války aktivně podílelo na
vykopávkách v okolí Mšeckých Žehrovic a Mšece, prováděných Ivanem
Borkovským z pražského Archeologického ústavu.
Bez potíží pracoval Sportovní klub
Viktorie, který s Kuratoriem mládeže plánoval roku 1944 postavení nového hřiště za městem. Od města
vykoupila Viktorie pozemky za jatkami a stavitel Jiří Šotka vypracoval
plán nového fotbalového areálu. Už
předtím hodlal klub zřídit koupaliště
na Novém rybníce, avšak nakonec
k tomu nedošlo. Sportovní aktivity,
pokud nebyly vlastenecky a ideologicky motivovány jako v případě
Sokola, okupanti výrazně neomezovali. Podobně na tom byli včelaři
či pěstitelé drobného zvířectva, jejichž činnost považoval okupační
režim za neškodnou. Spolkový ruch
tak ve městě utichl, i když fungování
mnoha spolků formálně pokračovalo.
Společnost žila jinými problémy. Je
však třeba připustit, že ke zhodnocení celkového stavu musíme prostudovat další materiál včetně expozitury okresního úřadu, který měl
fungování dobrovolných organizací
na počátku protektorátu na starosti.
Z odlišného pohledu zhodnotil
stav místní katolický farář Josef Kubík,
který do farní kroniky uvedl několik
drobných poznámek. Pod dojmem
druhé republiky vítá zjednodušení
přebujelého politického života a zachování pravidelnosti duchovních
úkonů. Vyzdvihuje návrat katolických hodnot, ztělesněných tradičními českými světci, sv. Václavem
a sv. Janem Nepomuckým. Další
události jen stručně, bez emocí komentuje a také květnové revoluční
dny proběhly podle něj klidně. Konec války pak novostrašecký farář
přivítal dne 12. května 1945 slavnostní bohoslužbou.
pokračování příště
Jan Černý
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Prosincový přehled dění
25. 11. – 2. 1.

Slyšeli jsme v Betlémě… (výstava)

muzeum

1. 12. – 31. 12. Les II – výstava fotek Ing. Jiřího Perglera

přísálí NKC

1. 12.

Žákovský koncert hudebního oboru

Modrý sál ZUŠ

16.00 h.

2. 12.

Přednáška cyklu Akademie volného času 7

NKC

17.00 h.

3. 12.

Kurz tance – 12. lekce

NKC

19.00 h.

8. 12.

Mariánský koncert

Kostel Narození Panny Marie

19.00 h.

8. 12.

Vánoční koncert – Roháči z Lokte

NKC

20.00 h.

10. 12.

Kurz tance – 13. lekce

NKC

19.00 h.

11. 12.

IX. Ročník turnaje KAPRKAP (sálová kopaná)

hala Bios

9.00 h.

11.12.

Stříbrná sobota Na Růžku

Na Růžku

10.00 h.

11. 12.

Mikulášská zábava

Baráčnická rychta

13.00 h.

11. 12.

Hradní Duo (koncert)

Na Růžku

17.00 h.

11. 12.

II. maraton

Fitklub 1155

14.30 h.

12. 12.

Vánoční diskotačení s Barborkou

NKC

14.30 h.

14. 12.

Výborová schůze diabetiků

Baráčnická rychta

14.00 h.

14. 12.

Vánoční posezení AVČ se zvonečky

bufet hala Bios

17.00 h.

15. 12.

Vánoční koncert žáků hudebního oboru

Modrý sál ZUŠ

16.00 h.

16. 12.

Zimní podvečer s LDO

Modrý sál ZUŠ

16.30 h.

17. 12.

Kurz tance – Věneček

NKC

19.00 h.

18. 12.

Vánoční vystoupení Čtyřlístku

NKC

19.00 h.

18. 12.

X-mas Party Tajm (vánoční minifestival)

Na Růžku

18.30 h.

21. 12.

Koncert Komorního orchestru žáků a učitelů školy

Kaple církve českobratrské

18.00 h.

24. 12.

Půlnoční setkání u vánočního stromu

Komenského náměstí

23.30 h.

24. 12.

Rybova mše vánoční pod vánočním stromem

Komenského náměstí

24.00 h.

28. 12.

Do lesa za zvířátky

sraz Kocourek

28. 12.

Diabetická poradna

Baráčnická rychta

29. 12.

Předsilvestrovská taneční party

NKC

17.00 h.

Novoroční ohňostroj

Komenského náměstí

18.00 h.

1. 1.

9.00 h.
9.00 – 11.00 h.

Společenská kronika
Vzpomínka

Vzpomínka

6. prosince uplyne již 12 let od úmrtí pana
Antonína Kouly.

Dne 21. 12. 2010 uplyne 40 let od úmrtí našeho
tatínka pana Josefa Valenty, dispečera ČLUZ,
Nové Strašecí.

Děkujeme všem, kteří ho měli rádi a vzpomenou
s námi.

S úctou a láskou vzpomíná manželka Jiřina
Valentová a děti s rodinami.

Manželka Eva, synové Radek a Miloš

Vzpomínka

Vzpomínka

Osud nikdy nevrací, co vzal.
Zůstanou jen vzpomínky a žal.

Dne 31. prosince vzpomeneme 5. výročí úmrtí
manžela, tatínka, dědečka a kamaráda, pana
Josefa Nodla.

Dne 23. 12. 2010 uplynou dva roky, co nás
navždy opustil pan Milan Mrnka.
Stále vzpomíná tatínek, manželka a děti.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Stále vzpomínají manželka Helena, děti s rodinami
a Ing. Jiří Pergler, ředitel ČLUZ Hořkovec.
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