AKTUALITY
Vážení spoluobčané,
jsou za námi dva měsíce prázdnin, týdny dovolených a poslední třetina roku nedočkavě ťuká
na dveře. Začínáme ji novým
školním rokem. Letos o prázdninách se pilně pracovalo na školách. Rekonstrukce venkovního
pláště měsícem srpnem neskončila a pokračuje i v září.
S ohledem na rozšíření působnosti městské policie město
na leasing zakoupilo nový služební vůz Citroen Berlingo, který můžete potkávat v ulicích. Je
tak posílena ostraha z jedné
na dvě hlídky, a to 9 dnů v měsíci.
Tradiční Mezinárodní interpretační kurzy ve hře na lesní roh
Hornclass 2009 se bohužel letos
nekonaly v Novém Strašecí, protože se nepodařilo pro účastníky
zajistit v místě vyhovující ubytování. V rámci kurzů byl uspořádán v Novostrašeckém kulturním centru slavnostní koncert

účastníků, což dokladuje oboustranný zájem v budoucnu pokračovat v letité spolupráci.
16. srpna jsem měl tu čest
předat putovní pohár města
vítězi turnaje O pohár města
Nového Strašecí kladenskému
týmu HBC KEB Kladno. Naše
družstvo HBC Nové Strašecí
se umístilo na 4. místě. V extraligové konkurenci a soubojích s mistrem České republiky
a Slovenské republiky si hoši
počínali velmi dobře. Přeji jim
hodně elánu do dalšího ročníku
a samozřejmě gratuluji a děkuji za vzornou reprezentaci.
Podpora sportu městem je tak
naším klubem hokejbalistů příjemně vrácena.
U fotbalového stadionu jsme
dokončili rekonstrukci bytu
správce tohoto zařízení a pokračují práce na opravě vyhořelého objektu v ulici 28. října, kde
by měly být obnoveny prostory,

které budou sloužit ke komerčním účelům.
V objektu pod nádražím, který
slouží především našim rybářům jsme vyměnili všechna okna
za nová – plastová.
Stále aktuální je znovu zprovoznění rentgenu v Poliklinice Nové
Strašecí.
V krátké době bude realizováno
dopravně bezpečnostní opatření – vodorovné a svislé dopravní značení - 1. etapa firmou
ADSUM. Detailní informace je
zveřejněna ve článku Ing. Jana
Vitnera.
Nemohu předbíhat událostem,
ale usilujeme minimálně o pět
dalších akcí, které by městu
a potažmo Vám, milí občané,
přinesly pozitiva každodenního
žití. Prioritu spatřuji v dokanalizování města Nového Strašecí,
kde žádost na SFŽP ČR byla
akceptována, což je první pozitivní krok, z mnoha následují-

cích, které nás v této souvislosti
čekají. Žádáme na MZE o novou
ČOV. O ostatních aktivitách Vás
budu informovat poté, co budu
mít potvrzena souhlasná stanoviska partnerů v jednáních.
První školní měsíc, září, se každoročně v Novém Strašecí nese
ve znamení posvícení a Pěkné. Stejně tak i jako v minulých
letech se společně vydáme
14. září v 9.30 z Komenského
náměstí směrem k místnímu
hřbitovu, abychom vyjádřili tichou vzpomínku bližním, kteří již
bohužel nejsou mezi námi.
Všichni jste po průvodu srdečně
zváni do Novostrašeckého kulturního centra na Pěknou hodinku s tancem. Kdo nebude chtít
tancovat, může se ohlédnout
do minulosti a připomenout si
historii budovy městského úřadu
a dalších místních staveb z první
poloviny. 20. století v Přednáškovém sále městského úřadu,

Všechny srdečně zveme
na Komenského náměstí
v Novém Strašecí

dne 28. září 2009
od 13.55 hodin na

SVATOVÁCLAVSKÝ DEN
PŘÍJEMNÉ ODPOLEDNE
PRO CELOU RODINU

Všichni jste srdečně zváni!

V případě nepříznivého počasí se program uskuteční
v Novostrašeckém kulturním centru.

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
Foto na titulní straně:
Komenského náměstí (NM)
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kde je instalována takto tematicky zaměřená výstava.
Hovořím-li o září, vybaví se mi
dvacátého osmého - Den české
státnosti. Svatováclavský den,
který je v našem městě spjat
s tanci, šermířskými souboji, his-

torizujícím divadlem a předáním
vyznamenání osobám, na jejichž
příslušnost k městu jsem velmi
hrdý.
Zářijový kulturní program však
skýtá mnohem víc. Já jsem Vám
z něho v krátkosti odhalil pouze

MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
zlomek. O ostatních akcích se
dočtete mnohem více a podrobněji zde na stránkách kultury,
na vývěsních plochách nebo
internetových stránkách www.
novestraseci.cz v sekci kulturní
přehled.

Jste srdečně zváni.
Závěrem přeji všem žákům i studentům dobrý start do dalších
studií, rodičům co nejméně starostí a všem ostatním pohodový
konec léta.
Ing. Pavel Vaic, starosta

71. zasedání rady města dne 15. června 2009
Na tomto jednání jako první bod
rada města odsouhlasila nový
ceník úhrad za poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999
Sb. o svobodném přístupu k informacím v tomto znění:
Městský úřad Nové Strašecí účtuje za poskytnutí informací:
 75 Kč za každých i započatých
30 minut práce s vyhledáváním a zpracováním požadované informace
 2,50 Kč za zhotovení fotokopie
1 stránky formátu A4
 4 Kč za zhotovení fotokopie
1 stránky formátu A3
 3 Kč/A4 tisk na tiskárnách PC
(černobílý)
 25 Kč za uložení informací
na elektronickém médiu (disketa, CD) včetně média
 další skutečně vynaložené náklady na zhotovení kopií a fotokopií na zařízení, která nejsou
MěÚ k dispozici
 poštovné
Nepřesáhnou-li úhrady za informace poskytnuté jednomu žadateli částku 50 Kč, je informace
poskytnuta zdarma.
Rada města na základě doporučení výběrové komise schválila
nabídku uchazeče Ing. Karla
Endyše z Rakovníka, na zajištění
technického dozoru investora
při realizaci stavby „Nové Strašecí – Zlepšení tepelně technických
vlastností obvodových konstrukcí
budov škol“ za nabídkovou cenu
166.000 Kč.
Též na základě doporučení výběrové komise rada města schválila uzavření mandátní smlouvy
na organizaci veřejné zakázky
„Podnikatelský inkubátor Nové
Strašecí – výběr dodavatele pro
zpracování dokumentace a žádosti pro územní řízení cenu s DPH
41.650 Kč a uzavření mandátní
smlouvy na organizaci veřejné
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zakázky „Podnikatelský inkubátor
Nové Strašecí – výběr dodavatele
pro zpracování žádosti o dotaci
z programu OPPI“, za cenu s DPH
29.750 Kč se společností GORDION, s. r. o., Praha 9.
Rada města souhlasila s pronájmem nebytových prostor - místností č. 214 a 215, v budově polikliniky pro zřízení provozovny
pedikúry paní E. Frankové z Lán
za nájemné 600 Kč/m2/rok.
Rada města odsouhlasila pronájem uvolněného bytu (1 + 1)
v Křivoklátské ulici č.p. 824 panu
V. Mochanovi za regulované nájemné.
V lednu letošního roku byla uzavřena smlouva s daňovým poradcem Ing. Karlem Ondráškem
o poradenství k DPH. Vzhledem
k tomu, že v současné době jsou
již poradenské služby plně zajištěny auditorem a dalšího poradenství již není třeba, rada města souhlasila s ukončením této
smlouvy výpovědí.
Město obdrželo od Středočeského kraje 4 půjčky na projekty
v celkové výši 5 milionů korun.
Pokud by město do konce roku
2010 neuzavřelo smlouvy o ﬁnanční podpoře těchto projektů, muselo by půjčky vrátit s 5%
úrokem. Do té doby se jeví jako
výhodné citovanou částku uložit
na termínovaný 12ti měsíční
vklad. Z 9 oslovených bankovních a ﬁnančních ústavů byla
radě města jako nejvýhodnější
doporučena nabídka GE Money
Bank, a to při úročení 3,60 %. Rada města uzavření smlouvy s touto bankou odsouhlasila.
Rada města vyslovila souhlas
s úpravou nájemného z nájemní
smlouvy uzavřené s Technickými
službami Nové Strašecí, s.r.o.
na pronájem budovy čp. 1081
v Nádražní ulici ze 7 na 4 tisíce
měsíčně vzhledem k tomu, že
v případě plánovaného prodeje

budovy, není dost dobře možné
efektivně zde pronajímat bytovou
jednotku.
Rada města vzala na vědomí
rozsudek Nejvyššího soudu ČR
ze dne 19. 5. 2009, kterým bylo
zamítnuto odvolání žalobkyně
Ing. M. Šímové, proti rozsudku
Krajského soudu v Praze, kterým
bylo zamítnuto odvolání jmenované a potvrzen rozsudek Okresního soudu v Rakovníku, kterým
byla zamítnuta žaloba jmeno-

vané proti Městu Nové Strašecí
(1. žalovaný) a paní J. Klůcové
(2. žalovaná) o vyslovení neplatnosti kupní smlouvy, kterou město prodalo dům čp. 180 paní
Klůcové. Nejvyšší soud potvrdil
závěry soudu I. stupně i soudu
odvolacího. Postup města a rozhodnutí zastupitelstva města
ve věci předmětného prodeje
byl všemi soudy shledán jako
správný a v souladu se zákonem.

72. zasedání rady města
konané dne 29. června 2009
Rada města se na tomto jednání
opět zabývala možností navázání partnerských vztahů s jinými městy v Evropě, a za tím
účelem
schválila
přihlášku
města do programu „European
Twinning“ Rady evropských obcí a regionů (CEMR), v rámci
kterého jsou uveřejňovány partnerské nabídky, a bude zveřejněna též nabídka našeho města.
Ze všech dosavadních nabídek
nedošla dosud městu kladná
odpověď, a proto již v rámci
tohoto programu budou oslovena: severoněmecké město
Tönning, hornorakouské město Sierning a španělské město
Bolaños de Calatrava z Castilie
La Mancha.
Rada města vzala na vědomí výroční zprávu o činnosti
Městské policie Nové Strašecí
za rok 2008. Její text je k dispozici na webových stránkách města
(dokumenty).
Na základě výběrového řízení
na dodavatele zateplení budov
škol a na doporučení výběrové
komise rada města schválila jako
nejlepší nabídku uchazeče B & J
Holding, a. s., Freyova 82/27, Praha 9 – Vysočany, IČ: 28173279,

za nabídkovou cenu včetně DPH
17.243.792 Kč.
Rada města souhlasila se zřízením věcného břemene ve prospěch společnosti AR AUTO,
s.r.o. - investora stavby uložení
kabelového vedení pro fotovoltaickou elektrárnu na pozemcích
města č.1104/44, 1104/49.
Rada města odsouhlasila pronájem služebního bytu v č.p. 970
správci J. Barešovi.
Rada města schválila výroční
zprávu Technických služeb Nové Strašecí, s.r.o. za rok 2008
s hospodářským výsledkem plus
77.038 Kč.
V souvislosti s opravou prostor
bývalého krejčovství v ulici
28. října, které bylo vloni poškozeno požárem, rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo s Technickými službami Nové
Strašecí, s. r. o., za cenu díla
395.491 Kč včetně DPH. Částka odpovídá pojistnému plnění
za vzniklou škodu.
I v letošním roce město ﬁnančně
přispělo (2.000 Kč)
lyžařskému oddílu TJ Sokol na zajištění
cen vítězům závodu Buckův triatlon 2009, který se konal dne
1. 8. 2009.

73. zasedání rady města konané dne 15. července 2009
Rada města stejně jako v obdobných případech, kdy neplatič
nájemného dostal výpověď nájmu, ale v průběhu výpovědní
lhůty dluh doplatil, odsouhlasila
uzavření nové nájemní smlouvy, ovšem na dobu určitou s tím,
že pokud bude nájemce řádně
nájemné platit, bude smlouva
vždy o půl roku prodloužena.
Tak se stalo v případě nájemce
bytu v domě č.p. 646. Nájemci
v domě č.p. 974, který již platí
řádně nájemné více jak dva roky,
odsouhlasila rada města naopak
změnu nájemní smlouvy z doby
určité na dobu neurčitou.
Rada města rozhodla o poskytnutí sponzorského daru ve výši
pět tisíc korun pořadatelům hudebního koncertu Summer Party
Tajm, pořádaného v Novém Strašecí 28. - 29. srpna 2009.
Rada města udělila souhlas
s uzavřením smlouvy o dílo se společností DECRO Bzenec, s. r. o.,
na výměnu oken v budově
č. p. 997 (užívané MO Českého
rybářského svazu) za cena díla
79.628,30 Kč.
Rada města přijala usnesení, kterým ruší výběrová řízení na zhotovitele projektové dokumentace
pro územní řízení stavby „Podnikatelský inkubátor“ a současně na zpracovatele žádosti
o přidělení dotace na tuto stavbu,
jelikož konstatovala, že v průběhu zadávacího řízení se vyskytly
důvody hodné zvláštního zřetele,
pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení
pokračoval. Záměr výstavby Podnikatelského inkubátoru v Novém
Strašecí je podmíněn zajištěním
dotace z vhodného dotačního
programu. Ministerstvo průmyslu
a obchodu ČR, Sekce strukturálních fondů – Řídící orgán OPPI,
vyhlásilo dotační titul „Prosperita
– výzva I“. Tento dotační titul realizuje Prioritní osu 5 „Prostředí
pro podnikání a inovace“ na léta
2007 – 2013. Nezbytnou podmínkou podání registrační žádosti
je doložení smlouvy o spolupráci s vysokou školou/výzkumnou
institucí. Lhůta pro podání registračních žádostí je do 31. 7.
2009. Jednání o uzavření takové smlouvy probíhala s Českou

zemědělskou univerzitou. Přes
dlouhotrvající jednání se nepodařilo k dnešnímu dni takovou
smlouvu uzavřít.
Zadavatel - město, tak není schopen podat žádost ve výše uvedeném dotačním titulu se všemi
požadovanými přílohami. Podání
žádosti je současně podmínkou
čerpání dotace Fondu investic regionálního rozvoje Středočeského
kraje na zpracování předmětné
projektové dokumentace. Záměr
podnikatelského inkubátoru tedy
nemá vyřešen způsob ﬁnancování a pro chybějící spolupráci
s vysokou školou/výzkumnou
institucí, není dořešena zejména obsahová náplň, požadavky
na umístění a stavebně technické řešení vlastní stavby. Z těchto
důvodů nelze zadat zpracování
dokumentace pro územní řízení.
Na základě výběrového řízení
a schválení vítěze, nyní rada města schválila text vlastní smlouvy
o dílo na zakázku „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov škol“
(zateplení budov škol), která by
se měla uzavřít se společností B
& J Holding, a. s., Praha 9 za cenu 17.243.792 Kč.
Rada města se rozhodla nabídnout
k prodeji čerstvě uvolněný byt
1 + 1 v domě č.p. 929 v Křivoklátské ulici a ve vyvěšené nabídce
udat nejnižší cenu 750 tisíc korun.
Rada města se musela zabývat dotazem Okresního soudu
v Rakovníku, zda město přijme
opatrovnictví jednoho nesvéprávného občana a vyjádřila se
záporně, neboť město je již opatrovníkem jiných osob a z personálních důvodů, kdy je třeba určit
konkrétního zaměstnance města,
který bude opatrovnictví fakticky
vykonávat, to již není možné.
Technické služby Nové Strašecí,
s.r.o. (dále jen TS) se stali nájemci části areálu bývalého Hamira,
kde bylo stanoveno nájemné rozdílem mezi nájmem společností
Hafen, s.r.o. a celkovou částkou
dříve placeného nájmu. V současné nepříznivé ekonomické
situaci dochází k odchodu některých podnájemců z areálu
nebo ke snižování podnajatých
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ploch a z celkového hospodaření
v areálu je vykazována ztráta, kdy
příjmy z podnájmů činí 35.064 Kč
a náklady činí 53.680 Kč měsíčně.
Z těchto důvodů rada města snížila na přechodnou dobu do konce
tohoto roku TS nájemné na částku
25 tisíc korun měsíčně.
Rada města vzala na vědomí
informaci ředitele Technických
služeb Nové Strašecí s.r.o. o zvýšení nákladů související se zimní
údržbou komunikací a chodní-

ků ve městě a souhlasila s tím,
aby TS pořídily formou leasingu
pro zajištění zimní údržby novou
techniku, a to multifunkční komunální nosič a současně uložila
příslušným odpovědným pracovníkům MěÚ a TS připravit úpravu
rozpočtu města, změnu smlouvy
č. 160/2008 o dílo o zabezpečení čistoty obce a změnu nařízení města č. 1/2004 o schůdnosti
místních komunikací a průjezdních úseků silnic.

74. zasedání rady města
ze dne 27. července 2009
Na tomto jednání se rada města
zabývala velice důležitou záležitostí, a to jednostranným
zvýšením nájemného v bytech
města s regulovaným nájemným. Ve smyslu ust. zákona
č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu
a sdělení Ministerstva pro místní
rozvoj ČR č. 180/2009 Sb. lze
s platností od 1. 1. 2010 jednostranně zvýšit nájemné, které je
dosud regulováno a dle citovaného zákona již bylo zvýšeno v minulých letech, přičemž pro město
Nové Strašecí je rok 2010 stanoven jako rok ukončení regulace,
tedy jako poslední možnost jednostranného zvýšení nájemného.
Oproti minulé právní úpravě je
stanoveno zvýšení měsíčního nájemného pouze v závislosti na velikosti obce, a to pevnou částkou,
nikoliv procentuálně. Pro byty se
sníženou kvalitou (tzn. III. a IV. kategorie) 57,30 Kč/m2/měsíc
a pro ostatní byty 63,67 Kč/m2/
měsíc.
Vzhledem k tomu, že toto je poslední možnost jednorázového
zvýšení, bylo radou města schváleno, ale pro zmírnění nárůstu
nájemného téměř na dvojnásobek současně rada města odsouhlasila s poskytnutím přiměřené
roční slevy s tím, že stanovené
maximální regulované nájemné bude dosaženo až v roce
2014. Sleva na nájemném u bytů
ve vlastnictví města v roce 2010
bude ve výši 40% u bytů v DPS
a 30% u ostatních bytů, v roce

2011 ve výši 30% u bytů v DPS
a 20% u ostatních bytů, v roce
2012 ve výši 20% u bytů v DPS
a 10% u ostatních bytů a v roce
2013 ve výši 10% u bytů v DPS.
Podmínkou poskytnutí slevy je
řádné placení nájemného a služeb spojených s užíváním bytu,
přičemž poskytnutí slevy může
být odepřeno i v průběhu kalendářního roku.
Rada města vyslovila souhlas
se zřízením věcného břemene
ve prospěch společnosti ČEZ,
Distribuce, a.s., na pozemcích
města parc. č. 276/9, parc.
č. 2129/1 a parc.č. 284/5 spočívající v právu umístění, provozování a údržby kabelového vedení
NN, stavba „Nové Strašecí – kVN,
TS, kNN pro 23 rodinných domů
v lokalitě „Křivoklátská vyhlídka“.
Rada města přidělila dva služební byty zaměstnancům města
s tím, že trvání nájemního vztahu
je podmíněno trváním vztahu pracovněprávního. Jedná se o byt
v domě č.p. 972 a 1155., které
předchozí nájemci vrátili městu.
Radou města byl odsouhlasen
pronájem uvolněných nebytových
prostor v Úzké ulici k provozování asijského bistra za nájemné
700 Kč/m2 /rok.
Již po čtvrté měla rada města tu milou povinnost projednat
udělení vyznamenání a ocenění města v Den české státnosti
28. září. Radě města byly předloženy návrhy některých institucí
působících ve městě a některých
občanů města. Při jednání rada
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
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zvážila i vlastní návrhy a návrhy ze strany MěÚ. Rada města
udělila vyznamenání města „Zlaté W krále Vladislava II.“ II. třídy,
PhDr. Janu Černému, PaedDr.

Drahoslavě Pittnerové a in memoriam MVDr. Zdeňku Benešovi
a ocenění města pamětní plaketou s právem nosit zlaté W Zdeňku Wachtlovi a Marii Kolářové.

MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE / INFORMACE PRO OBČANY
›››

Zveme vás do nově otevřené prodejny

LAURA ART
Okružní 1194, Nové Strašecí
ecí

14. zasedání zastupitelstva města dne
13. května 2009
Toto zasedání zastupitelstva
města mělo v hlavním programu pouze tři body. Nejprve
zastupitelstvo schválilo návrh
zadání změny č. III územního
plánu sídelního útvaru Nové
Strašecí (ÚP). V roce 2006 bylo schváleno usnesení č. 245
pořízení změny č. III. územního plánu sídelního útvaru Nové
Strašecí, zpracovatelem této
změny je doc. Ing. arch. Horký, DrSc. Zastupitelstvo však
v následujícím roce iniciovalo
další změny, týkající se změny
využití zóny Severozápad. Pro
ověření potencionálu a kapacitních možností nejrozsáhlejšího
uceleného rozvojového území
města bylo zadáno vypracování
územní studie, a to ve dvou variantních řešeních, jako podkladového materiálu k dokončení
zadání změny č. III ÚP. V době
zpracovávání této územní studie bylo na MěÚ doručeno dalších 24 požadavků a podnětů
(vzešlých z veřejného projednání) na změnu územního plánu.
Dva další požadavky vyplynuly
z potřeb města.
Jako host vystoupil na tomto zasedání zastupitelstva náměstek

hejtmana Středočeského kraje a senátor pro volební obvod
Rakovník a Louny PhDr. Marcel
Chládek, MBA. Své vystoupení
směřoval k budově gymnázia,
která je dle jeho názoru v žalostném stavu. Kraj nemůže žádným
způsobem pomoci investicím
do budov, které kraji nepatří. Proto tu vznikl jakýsi návrh
smlouvy, ve které by město převedlo budovu gymnázia na kraj
za symbolickou částku s tím, že
by ve smlouvě bylo zakotveno,
že v budově se musí gymnázium ponechat. Poté se nabídla
i alternativa, že je možno převzít
celou budovu, jak gymnázia,
tak základní školy s tím, že základní škola by byla v budově
pouze za provozní náklady. Je
pouze na rozhodnutí města, jak
se rozhodne, protože kraj má
celou řadu budov, o které se
musí starat, toto by byla pouze starost navíc. Na jeho slova
reagoval starosta města tím,
že ústní nabídka pana Chládka byla projednána jak radou
města, tak zastupitelstvem se
zamítavým stanoviskem. Hlavním důvodem tohoto postoje je,
že město obdrželo dotaci ve vý-

Nabízíme:
vše pro školu
a především výtvarné potřeby
a hobby sortiment
ši 10.917.953 Kč na zateplení
budov škol a dotaci ze státního
rozpočtu ve výši 300.000 Kč
na výměnu oken v budově ZŠ,
které může získat pouze vlastník budovy, tedy město.
V dalším byla zastupitelstvem
schválena rozpočtová změna,
zastupitelstvem schválený nákup spoluvlastnického podílu ½
pozemku par. č. 1743/1 a nákup
a instalaci 2 ks měřičů rychlosti
dle dříve schváleného záměru.
Zastupitelstvo schválilo plánovací smlouvu se společností
Křivoklátská vyhlídka, s. r. o.,
se sídlem v Kladně, stanovující
práva a povinnosti účastníků při
výstavbě dopravní a technické
infrastruktury v lokalitě „U Spravedlnosti“ (zástavba RD). Kromě
jiného obsahuje smlouva závazek stavebníka (Křivoklátská vyhlídka, s. r. o.) vybudovat na svůj
náklad a umožnit kompletní využití dopravní a technické in-

frastruktury v dotčené lokalitě nejpozději do 31. 12. 2010.
Stavebník za stanovených podmínek daruje městu pozemky
a místní komunikace včetně jednostranných chodníků, veřejné
osvětlení, dešťovou kanalizaci,
tlakovou splaškovou kanalizaci. Plánovací smlouvy jsou zásadní právní dokument, ze kterého městu neplynou žádné
ﬁnanční náklady na budování
dopravní a technické infrastruktury. Naopak jejím podpisem
a naplněním získá do vlastnictví
nemovitý majetek. Až po vybudování dopravní a technické
infrastruktury vzniknou městu
náklady spojené s jejím provozováním (úklid, zimní údržba komunikací, zvýšení počtu
svítících bodů VO s dopadem
na provozovatelskou smlouvu;
u kanalizace je předpoklad provozování oprávněným subjektem).

15. zasedání zastupitelstva města dne 17. června 2009
Po kontrole usnesení zastupitelstvo schválilo rozpočtovou
změnu, vyvolanou přijetím dotace na výdaje v souvislosti
s konáním voleb do Evropského
parlamentu, rekonstrukci části
objektu čp. 100 z důvodu požáru (rekonstrukce bude kryta
z pojistného plnění), výkupy
pozemků pro projekt „Revitalizace Novostrašeckého potoka“
a zpracování projektových dokumentací.
Zastupitelstvo schválilo celoroční hospodaření města za rok
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2008, a to bez výhrad na základě Zprávy o závěrečném
účtu za rok 2008 zpracované
ve smyslu příslušných ustanovení zákona č 250/2000 Sb.
o
rozpočtových
pravidlech
územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů. Její nedílnou součástí je zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření
za rok 2008 provedené auditorskou společností Ing. Jan Nozar,
se závěrem: „Při přezkoumání
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.“

Zastupitelstvo schválilo bezúplatný převod pozemku parc.
č. 649 v k.ú. Mšecké Žehrovice
o výměře 636 m2, který je součástí místní komunikace ul. U Libeně z vlastnictví obce Mšecké
Žehrovice do vlastnictví města Nového Strašecí darovací
smlouvou.
Byl schválen prodej pozemku
parc.č. 2971 manželům Rosenreiterovým, bytem Mšec a manželům Švecovým, bytem Nové
Strašecí – po ½ a současně
nákup pozemku parc.č. 2972

do vlastnictví města z vlastnictví
jmenovaných za kupní cenu 500
Kč/m2 . Jedná se o vyřešení majetkoprávních vztahů ve dvoře
mezi „starou poštou“ a domem č.p. 1155.
Zastupitelé se pak zabývali
dvěma návrhy zastupitele Miloslava Kinkala. Předkladatel
spatřuje vadný stav, dle jeho
právního názoru, linií u funkcí
jednatele Technických služeb
Nové Strašecí, s.r.o. a člena
rady města, pana Štefana Podhorce.

Střetem zájmů je podle zastupitele Kinkala již účast na hlasování, a to jakoukoliv formou
naprosto nepřípustná. Na základě těchto skutečností p. Kinkal navrhuje přijmout usnesení,
ve kterém by zastupitelstvo
města s okamžitou platností
odvolalo p. Štefana Podhorce
z funkce člena rady města Nového Strašecí pro střet zájmů.
Po bohaté rozpravě, která byla
nakonec hlasováním ukončena,
nedostal návrh p. Kinkala potřebný počet hlasů (pro hlasovalo
5 zastupitelů) a nebyl přijat.
Zastupitel p. Kinkal dále navrhoval přijetí nové obecně závazné
vyhlášky, kterou by byla s účinností dnem 30. 6. 2010 zrušena
v Novém Strašecí Městská policie. Návrh odůvodnil především
tím, že i u evropských dotačních
titulů začíná převažovat trend
větší spoluúčasti žadatele, je
potřeba tyto prostředky začít kumulovat. Při pohledu na schválený rozpočet v roce 2008 se zjistí,
že nejvyšší výdaje města jsou:
činnost místní správy, příspěvek na základní školu, městská
policie, svoz komunálního odpadu. Z tohoto přehledu je zřejmé, že nejvíce zbytnou službou
je právě městská policie. Návrh
p. Kinkala též obsahoval úkoly

pro radu města, a to vést jednání o ukončení účinnosti uzavřených veřejnoprávních smluv
o rozšíření působnosti městské
policie s příslušnými obcemi, vypracovat harmonogram utlumení
činnosti městské policie a nabídnout srážníkům rekvaliﬁkační
kurzy.
Také po bohaté rozpravě, která
byla rovněž hlasováním ukončena, nedostal návrh p. Kinkala
potřebný počet hlasů (pro hlasovali 2 zastupitelé) a nebyl přijat.
Tajemník MěÚ seznámil zastupitele se zprávou o přípravě a realizaci projektů ROP a OPŽP
v tomto znění: „Projekt „Nové
Strašecí – zlepšení tepelně technických vlastností obvodových
konstrukcí budov škol“ (rozpočet cca 21 milionů). Vyhlášeno
výběrové řízení na zhotovitele,
termín odevzdání nabídek 22. 6.
2009.
Výměna oken v budově škol
(343.910 Kč) při dotaci ze státního rozpočtu ve výši 300.000 Kč.
Na základě výběrového řízení
na zhotovitele uzavřena smlouva o dílo se společností DECRO
Bzenec, s.r.o.
Žádosti o ﬁnanční podporu
na SFŽP na projekt „Dokanalizování Nového Strašecí“ (rozpočet
cca 100.600.000 Kč) bylo přidě-

leno akceptační číslo: 09031281
a nyní je žádost posuzována
ve smyslu Směrnice MŽP č.
5/2008.
K žádosti o dotaci na výstavbu
ČOV na ministerstvo zemědělství
v rámci programu „Obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací
II.“ (rozpočet cca 79.200.000 Kč)
se očekává stanovisko, event.
rozhodnutí.
Projekt „Revitalizace Novostrašeckého potoka“. Je přepracován
projekt (rozpočet cca 8 milionů)
a čeká se na vyhlášení dotačního
titulu a jeho podmínky.
K žádosti o ﬁnanční podporu na realizaci projektu Czech

POINT upgrade na Ministerstvo
vnitra v rámci Integrovaného
operačního programu „eGovernment v obcích – Czech POINT“
se očekává stanovisko, event.
rozhodnutí.
Projekt „Revitalizace Komenského náměstí“ (rozpočet cca
76.500.000 Kč), probíhá územní
řízení. Očekává se vyhlášení dotačního titulu a jeho podmínky.
Dne 15. 6. 2009 byla podána žádost o dotaci z ROP „Volnočasové aktivity“ na projekt dětského
hřiště v areálu haly BIOS (rozpočet cca 500 tisíc korun, spoluúčast města 20%)“.
JUDr. Jiří Tláskal, tajemník

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

Strážníci dostali za vysvědčení auto

Dopravně bezpečnostní opatření

Od začátku letošních prázdnin
disponují strážníci Městské policie v Novém Strašecí novým
služebním vozidlem typu Citroen
Berlingo combi 1.6I 16V.
Vozidlo bylo pořízeno kvůli
rozšíření působnosti městské
policie na katastr další obce
(Kamenné Žehrovice) a zvýšení

– vodorovné a svislé dopravní značení
– I. etapa

počtu strážníků. Tím je současně umožněno další navýšení počtu pravidelných hlídek, uvedl
velitel městské policie Martin
Novák.
Nastalou situaci město vyřešilo
koupí vozu formou tříletého leasingu. Cena auta je 336 352 Kč.
mč

›››

Novostrašecký měsíčník / září 2009

V červnovém čísle měsíčníku
jsme Vás informovali, že město
podalo žádost o dotaci z Fondu
dopravně bezpečnostních opatření na silnicích Středočeského
kraje pro rok 2009 na akci „Dopravně bezpečnostní opatření
– vodorovné a svislé dopravní
značení – I. etapa“.
Tato dotace byla 14. 7. 2009
Zastupitelstvem Středočeského
kraje kladně vyřízena a město
získalo na tuto akci prostředky
ve výši 134 000 Kč se spoluúčastí 42 000 Kč. Jelikož má
město vyřízena veškerá příslušná povolení, bude akce zahájena v nejbližších dnech. Jak
bude úprava značení vypadat
si můžete prohlédnout na dru-

hé straně obálky tohoto čísla
v graﬁcké podobě. (Dodatkové
tabulky u značek pro hlavní silnici jsou pouze ilustrativní.) Dopravními značkami budou značeny hlavní místní komunikace
v příslušné části města, tzn.
ulice Okružní, Aloise Jiráska,
1. máje, Křivoklátská a Pecínovská. Na ostatních místních
komunikacích bude uplatňováno pravidlo pravé ruky. Změnu
přednosti v jízdě budou rovněž
oznamovat dopravní značky,
které budou dočasně umístěny
v dotčené oblasti.
S dotazy a připomínkami se můžete obracet na pracovníky odboru investic.
Ing. Jan Vitner, referent OI
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Jak by mohlo vypadat Komenského náměstí
V létě loňského roku, konkrétně
20. srpna, na jednání s tehdejším ředitelem Úřadu regionální
rady regionu soudržnosti Střední
Čechy (ROP) Mgr. M. Kupsou,
starosta města, tajemník MěÚ
a vedoucí odboru investic MěÚ
byli informováni o záměru vyhlášení dotačního titulu na revitalizaci historických center měst.
Jeho vyhlášení bylo připravováno na jaro 2009 (únor – duben)
a městu bylo doporučeno připravit projekt. Prostředky ROP totiž
mělo být možné čerpat do výše
92% ceny projektu, spoluúčast
města by byla pouze 8%.
Podle získaných informací mělo
být podmínkou žádosti o dotaci
předložení projektu ve fázi územního rozhodnutí nebo stavebního
povolení. Přesto, že bylo město o chystané dotaci exkluzivně
informováno předem, několik
měsíců na přípravu byl šibeniční termín. Například jen územní
řízení trvá ze zákona tři měsíce.
Návrh podoby Komenského náměstí by měl zpracovat odborník
architekt nebo architektonický
ateliér, za nemalé peníze a navíc
v nestandardně krátkém termínu.
Návrh nebo studie nové podoby je pak teprve podkladem pro
další práci stavebních projektantů a úředníků. Šťastnou náhodou
několik týdnů před tím navštívil
město Ing. et Ing. Jan Michalíček.
Protože v Novém Strašecí pracuje jeho otec, má k našemu městu
poněkud bližší vztah než jenom
nahodilý návštěvník. Nabídl městu své služby, aniž by tušil, že se

ROP chystá dotační titul revitalizace městských center vyhlásit
a rozšířit i na menší města v kraji.
Ing. et Ing. Jan Michalíček je zahradní a krajinářský architekt, absolvent Mendelovy zemědělské
a lesnické univerzity v Brně, držitel ceny rektora za projekt obnovy historického komplexu zahrad
kláštera Na Slovanech v Praze,
autor generelu zeleně města
Kladna, návrhu řešení historického náměstí Zelený trh v Brně
a dalších projektů. Za zmínku stojí ještě minimálně návrh parku pro
21. století v benátské laguně.
Po návratu z jednání v Praze
na ROPu byl proto okamžitě tento mladý architekt osloven, zda
by se nechtěl do projektu zapojit. Nabídku přijal a ihned se dal
do práce.
Již 22. září 2008 bylo možné radě města předložit materiál s názvem „Návrh úpravy historického
náměstí“. Rada s návrhem vyslovila souhlas. Projekt úpravy centra
ještě rozšířila z Komenského náměstí na ulice Poděbradova, části Čsl. armády, U Školy, Vítězslava
Hálka a 28. října. Současně rada
města uložila tajemníkovi a odboru investic zajistit výběrové řízení
na zpracovatele projektu. Termín
byl opravdu šibeniční. Vypracování projektové dokumentace se
muselo zadat nejpozději v říjnu,
aby se nejpozději do konce roku
mohlo zahájit územní řízení. Návrh Ing. et Ing. J. Michalíčka byl
pak podroben náročné diskuzi
na společném pracovním jednání členů zastupitelstva města

Promenáda pod korunami stromů
ů
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Zárubní zídky s osvětlením

a předsedů komisí rady města
dne 14. října. Všeobecný souhlas zúčastněných byl podmíněn
úpravou dopravního řešení, které
autor návrhu následně přepracoval. Materiál byl předložen na veřejném zasedání zastupitelstva
města, které ho dne 29. října 2008
usnesením č. 124 schválilo.
Práce Ing. et Ing. Jana Michalíčka nejprve zkoumá historii a mapuje stávající situaci, kde kromě
jiného konstatuje toto:
„Komenského náměstí odpovídá
svou dispozicí a charakterem
období svého založení – je středověkého původu. Tento moment
je dochovaným klenotem, kterým
se dnes každé město pyšnit nemůže. Vždy se těšilo čilému hospodářsko-společenskému životu,
konaly se zde trhy a jarmarky
a sloužilo ve všech dobách jako
nejdůležitější část města. Dobové
fotograﬁe a vyobrazení dokládají
existenci dvouřadého stromořadí
po celém obvodu jinak volné plo-

Detail mobiliáře

á ě tí V
dl společenské,
l č
ké
chy náměstí.
Vedle
ekonomické a politické funkce
bylo náměstí kulturním a náboženským centrem, což dokládají
na historických pohledech socha
sv. Jana Nepomuckého na straně
jedné a pomník s motivem kříže
na straně protější. Tyto plastiky na náměstí stály přes 250 let
a v druhé polovině 20. století byly
z náměstí odstraněny a přesunuty do ústraní.
Dnes je náměstí kompozičně zcela rozbité, narušené jsou základní
pohledové vazby na významné
dominanty, vnitřní obsahová náplň neodpovídá svému účelu
a poslání. Náměstí nepůsobí celistvým dojmem, diagonálně je
rozděleno vozovkou na dvě oddělené části. Pohyb na náměstí je
násilným způsobem usměrňován
chodníky pro pěší.“
Dodáváme z každodenní zkušenosti, že v současné době je naše náměstí poněkud výjimečné.
Jestliže se má na náměstí konat

Socha sv. Jana Nepomuckého

›››

›››

jakákoliv akce, a to stejně tak malá jako velká, znamená to zastavit
provoz na diagonální silnici, protože na náměstí není žádná jiná
volná plocha. Těžko lze i zabránit nebezpečí poničení trávníků
včetně květin. Naši předkové vysadili lípy, a jsme jim za to vděčni.
Ale zhruba od šedesátých let se
jejich růst nekoriguje, takže dnes
jsou přerostlé, a zabraňují pohledu na dominanty náměstí včetně
věžních hodin.
Ing. et Ing. Jan Michalíček kvaliﬁkovaný též v oboru dendrologie (nauka o stromech) provedl
dendrologický průzkum a jeho
vyhodnocení. Vyplývá z něj, že
prakticky všechny stromy (lípy)
na náměstí jsou v posledním věkovém stádiu, odborně „veterán“
s tendencí zhoršování jejich zdravotního stavu. V minulosti byly
na stromech nevhodně prováděny hlavové řezy, které měly za následek snížení vitality stromů.
Je snížena bezpečnost stromů
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jiné
iné kv
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dřev
va ne
v dů
důsledku
dřeva
neřezaných kosterních větví a větví
vzniklých z výhonů jako přirozené
reakce na hlavový řez. Totiž správně vedený hlavový řez by neměl
mít interval delší než tři roky, kdy
se jizvy na kmeni a větvích dobře
hojí. V případě delších intervalů
– případ Komenského náměstí –
jsou větve silnější. Vzniklé rány
se nezatahují a vznikají dutiny,
které pak přinášejí problémy se
statikou stromu. Vnitřní struktury
dřeva není vidět a riziko odlomení
větve se s jejich nabývající hmotností výrazně zvyšuje.
Návrh úpravy Komenského náměstí vychází z těchto zásad: Cílem návrhu je vrátit náměstí jeho
původní charakter a poslání jako
místa, kde je možné pořádat trhy,
výstavy, hudební produkce a jiné kulturně společenské aktivity.
Náměstí by mělo být upraveno
za použití principu kryptoportiku – podloubí. Domy tvořící náměstí nemají podloubí jako řada

Mobiliář 

Kovový sloupek a parkovací místa
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Vyvýšený pobytový trávník

jjiných
in
českých měst. To však lze
nahradit stromořadím – korunami
stromů tak, že obyvatelé se mohou svobodně rozhodnout, zda
půjdou ve stínu nebo na sluncem
ozářené ploše. Osázením stromy
s vhodnou výškou a korunou, tzn.
nahrazení přerostlých a nemocných lip (47 stromů) novými (návrh počítá s výsadbou 76 stromů)
ve dvouřadé linii kolem celého
náměstí vznikne přirozená kolonáda.
Je navrhováno zachování zárubní zídky v horní i spodní části
náměstí. Akcentem náměstí by
byly obnovené plastiky v jeho
centrální volné ploše. Na straně
jedné sv. Jan Nepomucký (socha Rudoarmějce by mohla být
přesunuta na náměstí 5. května)
a na straně druhé pomník s motivem kříže. Rada města uložila
starostovi města, aby v dostatečném časovém předstihu před
výběrem zhotovitele stavby inicioval ještě diskuzi o umístění
křížku a následně předložil radě
k projednání eventuální umístění
křížku na náměstí.
Ve volné ploše náměstí při jejím spodním okraji je navrhován
dynamický vodní prvek. V dlažbách by barevným odstínem byla
označena historicky původní diagonála a spojnice horní a dolní
části náměstí. Na jejichž průniku
vzniká ornament dvojitého W
– jedné ze symbolik města. Zásadní materiál pro úpravu povrchu náměstí by byla kombinace
různých ušlechtilých typů žulové
kostky.
D
Doprava po náměstí by byla ved
dena po jeho obvodu. Horní část

podél budovy staré radnice by
nebyla průjezdná. Možnost vjezdu na tuto část by byla ale zachována.
I ve velké časové tísni se dařilo
připravovat podklady pro podání žádosti o dotaci. Po volbách
do
krajských
zastupitelstev
na podzim loňského roku nové
vedení Středočeského kraje bohužel přijalo jinou dotační politiku. Avizovaný dotační titul na revitalizaci historických center měst
z prostředků ROP v jarním období vůbec nebyl vyhlášen. K jeho
vyhlášení došlo v létě ve zcela jiné podobě. Pro celý Středočeský
kraj bylo určeno pouze 135 mil.
korun s tím, že maximální výše dotace na jeden projekt byla
omezena na 30 mil. korun s 20%
spoluúčastí města. Předběžné
náklady našeho projektu (na základě zpracované dokumentace
pro územní řízení) byly vyčísleny
na cca 76 mil. Kč. Město Nové
Strašecí tak přišlo o možnost žádat o dotaci. Podobně jako Nové
Strašecí dopadla i jiná města,
např. Slaný nebo Dobříš. Stejně
jako my i tato města investovala
do přípravy projektů na revitalizace svých center, často mnohem
větší částky (Dobříš např. cca
2 mil. Kč). Díky změně dotačního
titulu musí stejně jako my dát projekty do šuplíku na později. Město
na investici ve výši cca 76 mil. Kč
ﬁnanční prostředky ve vlastním
rozpočtu nemá. Znamená to, že
jakékoliv práce na úpravě našeho náměstí zůstávají zatím pouze
na papíře.
J. Tláskal, tajemník MěÚ,
P. Friebert, vedoucí OI MěÚ
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Staňme se svědky závodu Praha – Karlovy Vary – Praha
Závod Praha – Karlovy Vary –
Praha je nejstarším a nejdelším
mezinárodním profesionálním
cyklistickým závodem v České republice. Letos ho čeká již
64. pokračování. Poprvé se
konal v roce 1921, kdy překlenutí vzdálenosti mezi hlavním
městem, lázeňskou metropolí a cestou zpět trvalo vítězi
přes deset hodin (přesný čas

10:29:13). Historicky prvním
vítězem se stal Josef Proda
– Procházka. Po téměř devadesáti letech se čas cyklistů
překonávajících tuto trať snížil
o celé čtyři hodiny. Loňský vítěz Němec Eric Baumann zdolal trasu za 6:25:10.
Za rekordmana závodu je považován Jan Veselý se svými 8 vítězstvími (40. – 50. léta).

Novinkou letošního ročníku závodu je přesunutí startu a cíle z Hradčanského náměstí
do sportovního areálu na Strahově. Průběh zachoval organizátor, spolek Neumětel, stejný
jako v předešlých třech letech.
Na trati jsou vypsány tradiční
prémie a limitní místa. V Novém Strašecí se jedná o Prémii
209 km.

Fond životního prostředí
Město Nové Strašecí i v tomto
roce přiloží pomocnou ruku prostřednictvím městské policie, která zajistí zúčastněným bezpečný
průjezd.
Příznivci silniční cyklistiky
mohou povzbudit projíždějící peloton 19. září 2009 okolo
10.40 hod. a 15.30 hod. (čas je
pouze přibližný).
mč

PRAHA – KARLOVY VARY – PRAHA

NEJSTARŠÍ A NEJDELŠÍ CYKLISTICKÝ ZÁVOD V ČESKÉ REPUBLICE
19. ZÁŘÍ 2009
Pořadatel závodu spolek NEUMĚTEL si vám dovoluje představit a zároveň vás pozvat na cyklistickou
silniční událost roku v České republice.
Závod Praha – Karlovy Vary – Praha je naprosto unikátním
podnikem již svojí délkou, která činí úctyhodných 262 km. Závod je pořádán od roku 1921 a s drobnými přestávkami se letos chystá již jeho 64. ročník. Třetím rokem je závod přihlášen
a zapsán v kalendáři mezinárodní cyklistické unie UCI. Tým
organizátorů spolku Neumětel pořádá tento závod již počtvrté
a snaží se při jeho organizaci pokračovat v tradici závodu,
tedy především upozornit na potřebu zvýšené ohleduplnosti
řidičů k cyklistům na silnicích a pozvednout hodnotu a vnímání silniční cyklistiky v očích české veřejnosti.
Minulý 63. ročník posunul závod díky účasti Romana Kreuzigera s Františkem Raboněm (dvou největších es české profesionální cyklistiky) a řadou kvalitních zahraničních výběrů
mezi TOP závody této kategorie UCI. Velké díky patří všem
našim partnerům, bez kterých by závod nemohl být uskutečněn. Pomocnou ruku nám v minulých ročnících podaly obce,
města a kraje, které závod protíná, Policie ČR, záštitu nad
závodem převzal pražský primátor Pavel Bém, hejtman Karlovarského kraje JUDr. Josef Pavel a primátorka města Karlových Varů JUDr. Veronika Vlková.
Věříme, že i v letošním 64. ročníku se nám podaří minimálně
udržet vloni vysoko zvednutou laťku a znovu potěšíme spoustu fanoušků a nadšenců kolečkářského sportu.

Přijďte se podívat i VY a staňte se součástí nehynoucí historie jménem P-KV-P!

Pořadatel:

NEUMĚTEL, Graﬁcká 22, 150 00 Praha 5

Termín:

sobota 19. září 2009, start 9.30 hodin

Sekretariát: Graﬁcká 22, 150 00 Praha 5,
Praha: Magdaléna Sklenářová, Lubor Tesař
Karlovy Vary: Michal Prokop
info@cyklovary.cz, www.cyklovary.cz
Trať závodu:
Slavnostní start Praha – Strahov, Ostrý start Hostivice,
Jeneč, Unhošť, Horní Bezděkov, Dolní Bezděkov, Lhota,
Žilina, Kamenné Žehrovice, Tuchlovice, Slovanka,
Nové Strašecí, Mšecké Žehrovice, Mšec, Řevničov,
Krušovice, Krupá, Hořesedly, Hořovičky, Petrohrad, Lubenec,
Libkovice, Bošov PRÉMIE–LIMIT 87 km, Německý Chloumek,
Javorná, Hliníky, Dražov, Stranovice, Březová, Karlovy Vary,
Karlovy Vary PRÉMIE 125km, Pražská, Panorámka
PRÉMIE–LIMIT 128 km, BUFET Lubenec, Petrohrad,
Hořovičky, Hořesedly, Krupá, Řevničov PRÉMIE–LIMIT
199 km, BUFET Řevničov, Mšec, Mšecké Žehrovice,
Nové Strašecí PRÉMIE 209km, Slovanka, Tuchlovice,
Kamenné Žehrovice, Žilina, Lhota PRÉMIE 222 km,
Dolní Bezděkov, Unhošť, Červený Újezd, Chrášťany, Zličín,
Praha LIMIT 247 km, Podbělohorská ulice,
VRCH PRÉMIE 253km, Zátopkova PRÉMIE 262km,
Strahov CÍL 268 km.

Diamantová svatba
V sobotu 4. července 2009 uplynulo 60 let ode dne, kdy vkročili na společnou cestu životem
a řekli si své „Ano“ manželé Dagmar a Karel Grötschlovi. Proto se
v sobotu 4. července uskutečnila
ve Slavnostním sále Městského
úřadu v Novém Strašecí oslava
jejich diamantové svatby.
Manželé Grötschovi se sešli se
svými příbuznými, přáteli a známými, aby společně oslavili toto
významné životní jubileum. Mezi
zúčastněnými byli dcery Dana
a Hana, vnučka Hanka a vnuci
Radek, Karel, Lukáš a Pavel a také i pravnoučata Anetka, Klárka,
Janička, Lucinka, Michalka a Filípek. Další účastníci slavnostního
obřadu byli jejich přátelé a známí, protože manželé Grötschlovi
patří mezi starousedlíky města.
Diamantový svatební obřad se

uskutečnil ve Slavnostním sále
Městského úřadu a probíhal podle svatebního řádu. Místostarosta
města ve slavnostním projevu přiblížil šedesát společně prožitých
let manželů, a na závěr diamantového obřadu si oba oslavenci
zopakovali svatební slib, ve kterém si slíbili lásku, úctu, věrnost
a ochotu nadále snášet dobré
i zlé v jejich manželském svazku. Po zapsání do pamětní knihy
města a slavnostním přípitku, následovala blahopřání oslavencům
od všech přítomných účastníků
tohoto slavnostního aktu.
Vedení města Nového Strašecí
ještě jednou touto formou přeje manželům Dagmar a Karlovi
Grötschlovým do dalších společně prožitých let pevné zdraví
a co nejvíce spokojenosti.
PhDr. J. Hlína,CSc.

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, ﬁrma Dráb,
opět prodává slepičky snáškového materiálu
Dominant žíhaný, kropenatý, černý, hnědý a modrý.
Stáří slepiček: 16 – 19 týdnů
Začátek snášky: září
Cena: 128 – 148 Kč/ks dle stáří

Případné bližší informace:
tel.: 728 605 840, 415 740 719, 728 165 166

Zateplení budov škol
– průběžné informace
Akce již pokročila do realizační fáze. Výběrové řízení, kterého se zúčastnilo celkem 6 ﬁrem, vyhrála ﬁrma B&J Holding, a. s. (Freyova 82/27, Praha 9 – Vysočany), která nabídla
nejnižší cenu, 17 243 792 Kč
včetně DPH. Zateplovat se za-

Těšíme se na Vás na trati závodu Praha – Karlovy Vary – Praha
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tohoto projektu budou pořízeny
odpadkové koše (pro zlepšení
čistoty v „lesoparku“). Opravena
podlaha dřevěného altánu, zpevněna opěrná zídka pomocí drátěných košů (gabionů), do kterých
budou vyskládány opukové štípané kameny, z lesního porostu
budou vyřezány bezové nálety,
které budou po vysekání zatřeny
nátěrem touchdown a úpravy se
dočkají také cesty v lesoparku,
které budou zpevněny dosypem
štěrkové drti a zpevněny vibračním válcem.
Na projekt Výsadba olší na hrázi
rybníka Podhorní získalo město
dotaci 18 000 Kč se spoluúčastí
města 5 000 Kč. V rámci tohoto
projektu bude vysazeno 6 olší
lepkavých na hrázi rybníka Podhorní (parcela č. 2204/13 v k. ú.
Nové Strašecí).
Projekty budou realizovány v průběhu srpna, září a října tohoto
roku.
Ing. Jan Vitner, referent OI

Prodeje se uskuteční: v Novém Strašecí,
v neděli 6. září 2009 – u rest. u pošty – v 10.50 hod.

Vítězové obnovených ročníků:
61. ročník
Matija Kvasina (Chorv.)
62. ročník
Stanislav Kozubek (ČR)
63. ročník
Eric Baumann (Něm.)

Přijďte povzbudit závodníky

Dalším fondem, ze kterého město žádalo o dotaci byl Fond životního prostředí Středočeského
kraje. Město žádalo o podporu
tří projektů. Ošetření památného
jasanu v parku „Isidor“, Úprava
lesoparku na Šibeničním vrchu
a Výsadba olší na hrázi rybníka
Podhorní. Všechny tyto projekty
byly plně podpořeny.
Na projekt Ošetření památného
jasanu v parku „Isidor“ získalo
město dotaci 7 500 Kč se spoluúčastí města 2 400 Kč. V rámci
tohoto projektu budou provedeny
bezpečnostní a zdravotní řezy
na jasanu ztepilém, který se nachází v parku „Isidor“, na pozemku p. č. 300/1 v KÚ Nové Strašecí. Byl vyhlášen za památný
30. 1. roku 2004 pro svoji velkou
funkční a estetickou hodnotu, díky charakteristickému habitu.
Na projekt Úprava lesoparku
na Šibeničním vrchu získalo město dotaci 42 000 Kč se spoluúčastí města 43 358 Kč. V rámci

spolek NEUMĚTEL
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čalo již v srpnu a to část pláště,
směrem k restauraci Sport, která by měla být dokončena do
1. září 2009, aby byl pohyb dětí
před školou co nejbezpečnější.
Předpokládaný termín dokončení
stavby je 31. 10. 2009.
Ing. Jan Vitner, referent OI
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Edward Albee

Koza aneb kdo je Sylvie
„Mírně pikantní příběh týkající se každého z nás,
zakázaný pro puritány a nevhodný pro děti.“
Divadelní hra Koza aneb kdo je Sylvie byla poprvé uvedena v roce 1987 ve Vídni a je příběhem mediálně známého architekta,
milujícího manžela Martina Graye, který v den svých 50. narozenin obdrží mezinárodní cenu a zároveň získá lukrativní zakázku
na vybudování měsíčního města. Příběh komediální formou ukazuje, co se stane, když se manžel zamiluje do kozy. Aby nebylo vše růžové v příběhu navíc vystupuje jeho syn Billy jako gay.
Úsměvná zápletka se nakonec mění v drama. Tolik stručný obsah. Více se již dozvíte na samotném představení, které uvedou
Městská kulturní zařízení Nové Strašecí ve středu 7. října od 19
hodin v sále Novostrašeckého kulturního centra. Tato hra se
v roce 2000 opět vrátila na světová jeviště a byla přijata kritiky
s nadšením jako nejlepší text roku.
Režie:
Autor:
Překlad:
Kostýmy:
Hrají:

René Přibil
Edvard Albee
Jiří Josek
Lucie Urbanová
Oldřich Navrátil, Kateřina Macháčková/Světlana
Nálepková, Jan Konečný/Ondřej Kavan, Karel
Soukup/Ivo Kubečka. Režie René Přibil

NEJEN POHÁDKA NA NEDĚLI
tentokrát

Děti pirátů
a ztracený ostrov
aneb pirátem snadno
a rychle
Kdo pro Vás bude hrát?

Divadlo eMillion, které pochází z okresu Jihlava
a hraním pro děti se zabývá přes 20 let.

Starý vysloužilý pirát Nick vypráví příběh Malého
Jacka a Báry Kudly, kteří se vydali na moře
hledat potopený ostrov s Městem pirátů. Podle
legendy tam jsou ukryty největší poklady světa.
Na dobrodružné cestě musí překonávat různé
překážky, aby nakonec pochopili, že nad všechny
poklady světa je ……..
Také Vás zajímá, co pochopili, a jak to všechno
dopadne? Přijďte se na pohádku podívat.

20. září od 15 hodin v sále v NKC.
Vstupné dospělí 45 Kč, děti 30 Kč.

14:00 – 14:15
14:15 – 14:20
14:20 – 14:40
14:50 – 15:10
15:20 – 15:40
15:40 – 16:00
16:00 – 16:20
16:30 – 16:50
16:50 – 17:00

Zahájení slavností
Uvítání starostou města
Renesanční tance (Vespera)
Bubenická show (Emillion)
Vrhačská show (Naja)
Středověké divadelní představení
„Koloběh peněz“ (Vespera)
Gotické tance (Vespera)
Loutkové divadlo pro nejmenší (Emillion)
Šermířské souboje (Vespera)
Orientální tance (Vespera)
Divadlo na chůdách
a show s prapory (Emillion)

VEDLEJŠÍ STANOVIŠTĚ
EXHIBICE STŘEDOVĚKÝCH ZBRANÍ A ZBROJE

Všichni jste srdečně zváni!
V případě nepříznivého počasí se program uskuteční
v Novostrašeckém kulturním centru
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POZOR ZAČÍNÁME!
3. kolo soutěže v rámci cyklu
„Nejen pohádka na neděli“
20. září v 15 hodin
Milé děti, čtěte pozorně. Pokud navštívíte 20. září v 15 hodin
divadelní představení Děti pirátů a ztracený ostrov
v Novostrašeckém kulturním centru, obdržíte hrací kartu k účasti
do 3. kola. Ti, co s námi hráli v předchozích kolech, už ví, o co jde.
Pro ty, kteří by se chtěli přidat až nyní stručné vysvětlení
pravidel. Ten, kdo z Vás navštíví všechny pořady uvedené
na kartě, se dostane do slosování o věcnou cenu.
Losování proběhne 20. 12. od 15 hodin na divadelním
představení Tři pohádky na Vánoce. Co je velmi důležité
– na každý uvedený pořad je nutné hrací kartu mít s sebou
k označení. Nezapomeňte a zatrhněte si pečlivě v kalendáři
datum 20. září - 15 hodin, ať vše nepropásnete.

DISKUSNÍ PODVEČER
s JUDr. Oldřichem Staňkem

výstava fotograﬁí, přísálí NKC,
přístupná v pracovní době a při akcích

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
ŠKOLNÍHO ROKU
A VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ

ZAHAJOVACÍ LEKCE
KURZU TANCE
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY

ZUZANA STEHNOVÁ a SHARKA ANVARA

1. 9. v ZŠ J. A. Komenského N. Strašecí

18. 9. sál NKC od 19 hodin

KŘIVOKLÁTSKÉ PANOVÁNÍ
19. 9. pořádá Mikroregion Rakovnicko, Křivoklát od 10 hodin

2. 9. v kanceláři MKZ od 15 do 17 hodin

NÁŠ REGION ZA TŘICETILETÉ VÁLKY

Zahájení 3. kola soutěže v rámci cyklu
„Nejen pohádka na neděli“

14. 9. po průvodu k tanci i poslechu
hraje dechová hudba Modrá muzika.
Sál NKC od 11 hodin. Vstup zdarma

17. 9. Pořádá Občanské sdružení ŽIVOT 90
a Akademie volného času.
Jak by se měla naše společnost
ve spolupráci s Evropskou unií připravit
na stárnutí občanů.
Velký salonek NKC od 17 hodin. Vstup zdarma.
Občerstvení zajištěno.

VYBÍRÁNÍ KURZOVNÉHO NA CYKLUS
AKADEMIE VOLNÉHO ČASU 6

Komenského náměstí
Nové Strašecí,
28. září 2009
13:55

NA AKCE POŘÁDANÉ
MKZ V MĚSÍCI ZÁŘÍ

O čem se bude hrát?

Kdy, kde a za kolik?

PROGRAM
SVATOVÁCLAVSKÉHO DNE

POZVÁNKA

PĚKNÁ HODINKA S TANCEM

10. 9. úvodní přednáška cyklu Akademie volného času 6.
Přednáší PhDr. Jan Černý,
velký salonek NKC od 16.30 hodin

SETKÁNÍ ŠEDESÁTILETÝCH
12. 9. MěÚ, ZŠ, restaurace Sport.
Sraz účastníků v 10.30 hodin
ve vestibulu MěÚ

POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA
12. 9. sál NKC od 20 hodin.
K tanci i poslechu
hraje skupina Ideal Band.
Srdečně Vás zveme,
přijďte se pobavit !
Vstupné 80 Kč

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

Těšíme se na Vás zase po prázdninách.
Iveta Dušková, vedoucí MKZ

Novostrašecký měsíčník / září 2009

NEJEN POHÁDKA NA NEDĚLI
– DĚTI PIRÁTŮ A ZTRACENÝ OSTROV
20. 9. pohádka v podání herců Divadla eMillion.
Sál NKC od 15 hodin

PARTY SE SENIORKOU
23. 9. taneční večer se
Seniorkou Jaroslava Slavíka.
Sál NKC od 17. hodin

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

SVATOVÁCLAVSKÝ DEN
28. 9. Komenského náměstí Nové Strašecí
od 13.55 hodin
(v případě nepříznivého počasí sál NKC).
Šerm, divadlo, hudebníci, kejklíři a další
(viz. program)

ZÁPIS DO KURZU TANCE
pro manželské páry a přátelské dvojice
do 25. 9. v úřední dny v kanceláři MKZ
v budově Novostrašeckého kulturního
centra. Hlásit se lze jen v páru!
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KULTURA

KULTURA

Připravujeme na říjen 2009
7. 10. Divadelní představení
„Koza aneb kdo je Sylvie“.
Sál NKC od 19 hodin

DISKUSNÍ PODVEČER
s hostem
JUDr. OLDŘICHEM STAŇKEM
z Občanského sdružení ŽIVOT 90
Na téma:
Jak by se měla naše společnost
ve spolupráci s Evropskou unií připravit
na stárnutí občanů. Možnosti občanů
prožít důstojný život v důchodovém věku
a další

14. 10. Party se Seniorkou.
Sál NKC od 17 hodin

15. 10. Přednáška cyklu AVČ 6.
Velký salonek NKC od 17 hodin

Setkání s občany se koná

25. 10. Nejen pohádka na neděli
– Halloween party.

17. září 2009 v 17 hodin

Sál NKC od 15 hodin

ve velkém salonku
Novostrašeckého kulturního centra

ROZHLEDNA
Mackova hora
Otevírací doba:
září - říjen

9 - 17 hodin

(otevřeno pouze o víkendech)

Zve vás Akademie volného času
a nabízí možnost k vyjádření vašich
názorů a námětů o potřebách
starších lidí a jejich sociální ochrany
a spolupráce
Vstup je volný
Občerstvení zajištěno

V Novostrašeckém kulturním centru
zazněly lesní rohy
V podvečer 13. srpna se v NKC
uskutečnil v rámci Mezinárodních interpretačních kurzů ve hře
na lesní roh Hornclass 2009
slavnostní koncert, během kterého letošní účastníci předvedli
své dovednosti. V téměř tří hodinovém pásmu interpreti odehráli
skladby hudebních velikánů světového významu Vivaldiho, Mozarta, Ludwiga van Beethovena
a dalších zde nejmenovaných
autorů.
Milovníci hry na lesní roh, kterých
se na tomto koncertu sešlo necelých čtyřicet, jistě nebyli svou volbou, jak strávit večer, zklamáni.

Nechali se unášet řekou příjemných tónů a na vlastní kůži zakusili, že kvalita výsledku nezáleží
na počtu odehraných hodin, ale
na atmosféře mezi lidmi a na profesionální úrovni těch, kteří mladé
lidi na cestě k hudbě doprovází.
Za to jim patří dík.
Děkujeme a věříme, že do příštího roku se podaří překlenout
všechny strasti, kvůli kterým se
letošní Hornclass v Novém Strašecí nemohl konat, a bude se tak
moci navázat na dlouholetou tradici, kterou tyto kurzy ve Strašecí
mají.
mč

AKADEMIE VOLNÉHO ČASU v Novém Strašecí

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

připravila ve školním roce 2009/2010 již šestý ročník celoživotního vzdělávání,
přednáškový cyklus pod názvem: Můj rodný kraj je v srdci Evropy

Vstupenka

7. 10. 2009 od 19 hodin

Slavnostní zahájení s první přednáškou je ve čtvrtek 10. září 2009
od 16.30 hodin v přednáškovém
salónku Kulturního centra v Novém Strašecí.

navštěvovat přednášky pravidelně, nabízíme individuální
vstup na vybraný pořad ve výši
30 Kč. Platí se na místě v den
přednášky.

Předplatné na celý školní rok
ve výši 250 Kč se bude vybírat
ve středu 2. září 2009 od 15 – 17
hodin v předsálí NKC. Případně
je možné uhradit předplatné
hodinu před první přednáškou.
Z organizačních důvodů uvítáme, když využijete dřívější
termín. Přihlášení posluchači
obdrží legitimaci, celoroční program a anotaci první přednášky. Pro zájemce, kteří nemohou

Program:
10. září 2009
(slavnostní zahájení od 16.30 hod.
– přednáškový salónek NKC)
Náš region za třicetileté války
Lektor: PhDr. Jan Černý
15. října 2009
od 17 – 18.30 hodin
Spolková činnost v Novém
Strašecí
Lektor: PhDr. Jan Černý

AKADEMIE VOLNÉHO ČASU
ZVE OBČANY NA:
Diskusní podvečer s našimi
občany
Na téma:
Jak by se měla naše společnost ve spolupráci s Evropskou unií připravit na stárnutí
občanů. Jak by mělo vypadat
mezigenerační soužití, perspektivy a možnosti občanů
prožít důstojný život v důchodovém věku, jaké formy zvolit
pro starší věk a další.
Akademie volného času v Novém Strašecí nabízí možnost
k otevřenému vyjádření vašich
názorů a námětů o potřebách

Koza aneb kdo je Sylvie

starších lidí a jejich sociální
ochrany a spolupráce.
Hostem setkání bude JUDr.
Oldřich Staněk z Občanského
sdružení ŽIVOT 90 z Prahy.
Setkání s občany (všech věkových skupin) se koná ve čtvrtek
17. září 2009 od 17 hodin v přednáškovém sále Novostrašeckého
kulturního centra

Mírně pikantní příběh týkající se každého z nás.

Osoby a obsazení: Oldřich Navrátil, Kateřina Macháčková
(Světlana Nálepková), Ondřej Kavan (Jan Konečný),
Ivo Kubečka (Karel Soukup) Režie: René Přibil
sál NKC, vstupné 130 Kč, studenti a důchodci 100 Kč

24. 11. 2009 od 18 hodin

Eva a Vašek

Vstup je volný a občerstvení bude připraveno.

Koncert populární dvojice již naposledy
v Novém Strašecí
sál NKC, vstupné 150 Kč

Těšíme se na setkání s Vámi
a doufáme, že s programem
Akademie volného času budete
spokojeni.

Předprodej vstupenek v kanceláři MKZ v úřední
dny pondělí, středa 8 – 16 h., tel.: 313 572 340

Informuje Věra Hrubešová, případně další informace na tel. 313 572 340
12
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KNIHOVNA A MUZEUM

KNIHOVNA A MUZEUM

55leté výročí od založení Gymnázia J. A. Komenského v Novém Strašecí
své profesory (a tedy i své gymnázium) na různých postech,
vysokých i nižších. Ale na tom
v podstatě nezáleží, pokud je
reprezentovala tak, jak měla,
tedy ne-li výborně, pak alespoň
dobře. Dobře je za 3; to ještě jde
– ne?
Existuje sedm divů světa (v minulém roce byl jejich seznam
poněkud pozměněn). Scylla
a Charybda – nebezpečná úskalí
u Messiny – snad tam ještě zůstaly a je nutno doufat, že se tento
div světa (nebezpečný) nebude
týkat ani současných studentů

Muzeum Nové Strašecí nově nabízí výrobky ﬁrmy Dům českých řemesel

gymnázia. Existuje i osmý div
světa, a to je Gymnázium v Novém Strašecí se svými kantory,
bývalými i současnými.
Řečeno „s básníkem“ (poněkud
pozměněno) „Bylo to krásné, ale
nebylo toho dost.“ – Ani sbohem,
ani šáteček. VIVAT, FLORESCEAT,
CRESCAT Gymnázium v Novém
Strašecí. Že by někdo nerozuměl? Nechce se věřit. Ale pro jistotu překlad: AŤ ŽIJE, VZKVÉTÁ
A ROSTE Gymnázium v Novém
Strašecí.
Tuto vzpomínku věnují gymnáziu
vděční studenti.

Knihovna během letních prázdnin

Dovolujeme si Vás pozvat na výstavu uspořádanou u příležitosti
55 let od založení Gymnázia
J. A. Komenského v Novém Strašecí. Výstava bude slavnostně otevřena vernisáží, která proběhne
ve čtvrtek 3. září od 16.00 hodin
ve výstavní síni Muzea v Novém
Strašecí a veřejnosti bude přístupna až do 4. října 2009 ve všední
dny vždy od 8.00 do 15.30 hodin,
v sobotu od 9.00 do 13.00 hodin
a v neděli od 13.00 do 17.00 hodin.
Srdečně Vás zveme a těšíme se
na Vaši návštěvu
Mgr. Soňa Kudrová,
profesorka gymnázia
a Barbora Honzíková, DiS.,
vedoucí muzea
Pozvánkou na výstavu, která je
věnována k 55. výročí založení
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gymnázia, je vzpomínka jedné
bývalé studentky:
Co je výročí gymnázia?
MEMENTO!
Nikoliv memento mori (pro „nelatináře“ – resp. pro špatné latináře
– přeloženo Pamatuj, že umřeš,
pomni na smrt!). V případě
55. výročí Gymnázia v Novém
Strašecí se jedná o vzpomínku
krásnou a velice milou. Toto gymnázium nikdy „nezemře“, protože
nemůže, i kdyby nakrásně chtělo. Tolik úžasných kantorů a kantorek (profesorů a profesorek) se
na jednom místě hned tak nesejde. Nutno podotknout, že ani
jejich studenti nebyli tak marní
(teď si ohřívám svoji polívčičku).
Většina studentů byla díky svým
kantorům, své píli (a dokonce
snad i svému intelektu) přijata
na vysoké školy a reprezentovala

Ani o prázdninách vaše knihovna
nezahálela. Do počítačů byl instalován nový program CLAVIUS,
na který knihovna získala dotaci
z Ministerstva kultury ČR. Za spoluúčasti města byl zakoupen nový
počítač s tiskárnou. Čtenáři při
své návštěvě narazí na několik
změn, které s sebou tyto “novinky”
přináší. Předně, změnil se katalog
na vyhledávání knih. Současný
je přehlednější, vyhledané knihy
doplnily obrázky knižních obálek,
takže hned máte představu, jak
asi knížka vypadá. Knihy, které
jsou momentálně půjčené, si může každý čtenář sám zarezervovat. Potřebujete k tomu znát číslo
své průkazky a svůj PIN, který je
ve formě rok, měsíc, den vašeho
narození (RR, MM, DD). Knihovní systém vám poté knihu ohlídá
a při své další návštěvě ji budete
mít v knihovně připravenu. Dále si
na katalogu můžete zadat přehled
novinek, sami si zadáte časové
rozmezí (14 dnů, 30 dnů atd.)
Výpůjční protokol vám při odchodu nejenže napíše datum, dokdy

knihy máte vrátit, ale i sečte hodnotu (cenu) knížek, které si domů
odnášíte.
Od července je take upravený
knihovní řád a ceník služeb. Došlo ke zvýšení pokut za nedodržení výpůjční doby, za pozdní
vrácení jsou vypočteny poplatky za každou knihu a každý
den prodlení. S plným zněním
knihovního řádu a ceníku byli všichni čtenáři seznámeni
v červnovém Novostrašeckém
měsíčníku, v prostorách knihovny je řád i ceník vyvěšen. Přibližně od měsíce května byly všem
čtenářům vyměněny průkazky
z důvodů přidání telefonního
čísla na mobil a mailové adresy knihovny. Čtenáři si začali
zvykat na možnosti prodloužení svých výpůjček prostřednictvím SMS zprávy nebo mailové
pošty, mnozí toho využili právě
v dobách dovolených.
Věříme, že jste si všichni o prázdninách odpočinuli, načerpali nové
síly do dalších dnů a svoji knihovnu opět vyhledáte.

Půjčovní doba zůstává nezměněna:
Dospělé odd.: pondělí, středa, pátek - 8.00 – 17.00
Dětské odd.:
pondělí, středa, pátek - 12.30 – 16.30
Kontakty:

Městská knihovna
Havlíčkova 1155
271 01 Nové Strašecí
telefon:
313 572 219
mobil:
733 240 533
e-mail:
knihovna@mknovestraseci.cz
Jitka Helebrantová, vedoucí MěK

Muzeum Nové Strašecí se snaží přispívat k udržení tradičních
českých řemesel a chráněných
dílen, a proto Vám nyní nově nabí-

zíme ke koupi netradiční výrobky
jedné kladenské ﬁrmy s názvem
Dům českých řemesel.
Tato ﬁrma vznikla v roce 1993,
kdy se dalo dohromady několik
lidí se společným zájmem o české řemeslné výrobky. Především
je zaujala celosvětově známá
tradice výroby loutek v Čechách,
která je nezvykle bohatá a rozmanitá. Oslovila je natolik, že
se sami pokusili na tuto tradici
navázat a vytvořili marionety modernějšího rázu podle osobních
návrhů s vlastním výrobním technologickým postupem. Během let
se jejich výroba neomezila pouze
na loutky, ale obohatili svůj sortiment i o další zajímavé výrobky,
které si nyní můžete prohlédnout
a případně zakoupit také u nás v Muzeu v Novém Strašecí. Z výrobků jmenujme např. již výše
zmiňované marionety, klíčenky,

Z nabídky nových knih
Společenský román
Carroll, S. – Soumrak v Benátkách
Canﬁeld, J. – Slepičí polévka
pro otce a syna
Gordimerová, N. – Začni žít
Romantika
Steel, D. – Bludiště života
MacGregor, K. – Mistr svádění
Kleypas, L. – Sveď mě
za úsvitu
Cartland, B. – Dáma a lupič
Laurens, S. – Dáma jeho
srdce
Historické romány
Bauer, J. – Vampýr z Koňského trhu
Egeland, T. –Strážci úmluvy

Russell, C. – Krvavý orel
MacDermott, A. – Herkulova
hrobka
Doetsch, R. – Zloděj víry
Johansenová, I. – Pandořina
dcera
Fairsteinová, L. – Mrtvý dům

magnetky, textilní chrastíky a péráky, plechové zápichy do květináčů, obrázky, batikované tašky,
peněženky a mnoho dalších.
Kromě těchto nových výrobků Vám
již tradičně nabízíme široký výběr
ze skleněných a dřevěných korálků, kamenů, růženců, různých přívěsků (keltské znaky, zbraně a zvířátka), dřevěného a keramického
zboží (replika keltského hrnku),
publikací, map a pohledů. V sou-

časné době máme k dispozici také čerstvý květový med od pana
Jaroslava Proška z Nového Strašecí (vzhledem k všeobecnému
problému s nedostatkem medu,
bohužel jen omezené množství –
děkujeme za pochopení).
Přijďte se k nám podívat, případně
zakoupit něco pro potěšení - budeme se těšit na Vaši návštěvu.
Barbora Honzíková, DiS.
vedoucí muzea

Skutečné příběhy
Kopilman, J. – Z Bagdádu,
s láskou
Mannová, R. – Rabínova
dcera
Populárně naučná literatura
Oreyová, C. – Zázračná síla
olivového oleje
Hrudová, E. – Ochrana zeleniny a ovoce před chorobami
Janoška, M. – Nejkrásnější
vodopády České republiky

Detektivky a thrillery
Francis, D. – Talár a dres
Crombie, D. – Zelený hrob
Jansa, P. – Malér s modrou
krví
Jedlička, I. M. – Past ná záletníky
Lutz, J. – Mrazivá noc
Brodrick, W. – Jeremiášův
pláč
›››
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KNIHOVNA A MUZEUM / ŠKOLY, DĚTI A MLÁDEŽ

ŠKOLY, DĚTI A MLÁDEŽ

S – nyní už bývalou – 1.B na výletě v Krkonoších
Konec června je tradiční dobou
školních výletů. Výjimkou není ani
gymnázium, jehož některé třídy
zvolily výlety vícedenní. 1.B strávila dny 25. – 28. června v Krkonoších, na Husově boudě v Peci
pod Sněžkou.
Výlet byl pojat jako turistický
pobyt s budováním dobrých
vztahů v kolektivu a tomu byl
uzpůsoben program. Studenti
pokořili vrchol Sněžky a Černé
hory, byli na několika kratších
vycházkách v okolí Husovy boudy. Večery patřily programu,
který si výletníci sami připravili. Každý den si jedna dvojice
přichystala večer her a soutěží
pro své spolužáky. Ti program
přijali s nadšením sobě vlastním
a prožili jsme tak tři veselé a zajímavé večery. Svůj um a soutěživost musela mnohdy ukázat i třídní učitelka Mgr. Šárka

Preissová. Dvě dopoledne byla
zaměřena na budování pocitu
zodpovědnosti za sebe, spolupráci se spolužáky a vzájemnou
toleranci. Hravá forma cvičení
vycházela ze zážitkové pedagogiky a dramatické výchovy. Stu-

Letní tábory s DDM

Oslavíme 55. výročí
vzniku školy
V nadcházejícím školním roce si
novostrašecké gymnázium připomene již 55 let svého trvání.
Základ ke dnešní podobě školy
byl totiž položen 1. září 1954,
kdy v Novém Strašecí vznikla
jedenáctiletá střední škola.
Oslavy výročí vzniku školy
hodláme pojmout netradičně.
V průběhu celého školního roku
bude probíhat řada kulturních
a společenských akcí, v jejichž
rámci bychom chtěli představit
činnost školy v minulých letech.
Chceme oslovit naše významné absolventy, aby se podělili
o své životní zkušenosti nejen
s našimi studenty, ale i se širokou veřejností. Příznivcům Čtyřlístku můžu už teď slíbit, že se
s oblíbeným folklorním soubo-
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rem v rámci oslav určitě setkají.
Jsem si jist, že i školní divadelní soubor přiláká řadu diváků,
nerad bych však v tuto chvíli
vyzrazoval všechna chystaná
překvapení, která realizační
tým pod vedením Mgr. Ivy Dvořákové připravuje. Už teď ale
můžu pozvat všechny zájemce
do zdejšího muzea, kde bude
ve čtvrtek 3. září 2009 v 16:00
slavnostně otevřena výstava
o historii školy, kterou připravila
naše kolegyně Mgr. Soňa Kudrová. O všech dalších akcích
budeme veřejnost v předstihu
informovat v Novostrašeckém
měsíčníku a rovněž na webových stránkách školy.
Mgr. Richard Spiegl, ředitel
Gymnázia J. A. Komenského

Letní tábor v Jesenici proběhl
ve dnech 12. 7. – 18. 7. 2009.
Zúčastnilo se ho 24 dětí. Počasí vyšlo, děti soutěžily, chodily
na výlety, navštívily stanový tábor
v Krtech, koupaly se u Velkého
rybníka, volily svou Superstar,
uvedla vedoucí DDM, paní Jitka
Samšuková.
Léta
novostrašeckých
dětí
(27. 7. – 31. 7. 2009) se účastnilo 25 dětí, které byly rozděleny do pěti družstev lišících se
od sebe navzájem barvou kšiltovek. Každé družstvo dostalo
za úkol vyrobit si svou týmovou
vlajku a vymyslet název. Čas
děti trávily na městských sportovištích na Kocourku, u Biosky,
hrály minigolf. Příjemné chvíle
prožily v Aquaparku na Kladně,
měly možnost podívat se, jakou
mají hasičskou zbrojnici ve Sto-

denti tak okusili alespoň malou
část programu chystaného pro
zářijový adaptační kurz budoucích studentů prvních ročníků.
Počasí výletu neuvěřitelně přálo.
Sněžka odkryla svůj vrchol přesně na dvě hodiny, v nichž jsme

Gymnázium

se pohybovali v její blízkosti. Jen
Obří důl zůstal našim očím stále
ukryt v mlze. Přestože každý den
pršelo, ani jednou nás déšť nezastihl na cestách.
Milovníci fotbálku a dalších míčových her si v celkovém programu
našli skulinu a mohli se dosyta
vyřádit na hřišti u chaty. Neodradil je ani věčně podmáčený
trávník.
K celkové pohodě výletu přispíval personál Husovy boudy, který
se o nás staral „jako o vlastní“.
Jídla byla jako od babičky (svíčková, borůvkové knedlíky...), všeho bylo dost a vždy se našel čas
na úsměv.
Když se studenti 1.B v neděli
28. 6. 2009 večer rozcházeli
na zastávce Zličín, už plánovali
další výlet na konci příštího školního roku...
I. Dvořáková

DDM

chově. Příjemným zpestřením
byl piknik v přírodě. Ve čtvrtek
jsme společně navštívili Vodní
park Čabárnu. Společně strávený týden byl zakončen opékáním vuřtů na fotbalovém hřišti.
Po celou dobu trvání tábora nás
svými výbornými obědy rozmazlovaly paní kuchařky ze školní
jídelny. Děkujeme. Dodala vedoucí DDM.
Letního tábora na Máchově jezeře v termínu 10. – 15. 8. 2009 se
zúčastnilo 18 dětí. Děcka se koupala, plula parníkem po „Mácháči“, vypravila se po naučné stezce Peklo a samozřejmě soutěžila.
Jeden den byl připraven soutěžní
program ve spolupráci s časopisem ABC. Tábor jsme zakončili
oblíbeným táborákem, doplnila
paní Samšuková.
mč
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➤ Jste maminkou
na mateřské dovolené
a máte obavy, že jste ztratila
dovednost
pracovat s PC?
➤ Ztratili jste jistotu v používání
cizího jazyka a potřebujete si „oprášit“
své vědomosti?
➤ Anebo se chcete naučit něco nového,
co Vám dosud unikalo?

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

VZDĚLÁVACÍ KURZY
s plánovaným zahájením v říjnu 2009

Anglický jazyk
Německý jazyk
Technika administrativy

Práce s PC – začátečníci
Práce s PC – pokročilí
Tvorba www stránek

Bližší informace na

www.gymnnovstra.cz,
tel.: 313 572 402,
mobil: 736 752 288,
e-mail: gymn.novstra@iol.cz
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Cyrano z Bergeracu – konec i začátek divadelní cesty

Měsíc červen bývá často měsícem divadelních premiér Literárně dramatického oboru ZUŠ
v Novém Strašecí. Také letošní
červen přinesl několik divadelních premiér. Premiéra Cyrana
z Bergeracu v podání absolventů
II. cyklu LDO pro mě však byla
velkým zážitkem.
9. 6. v 19. 00 hodin se naplnil
Modrý sál Základní umělecké
školy příznivci divadla a také
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bývalými absolventy dramatického oboru. Divákům byla
představena část známé hry
Edmonda Rostanda Cyrano
z Bergeracu v zajímavém režijním i scénograﬁckém pojetí. Byli jsme svědky kvalitních
a vyrovnaných hereckých výkonů absolventů II. cyklu LDO
Jonáše Vidry, Tomáše Barocha
a Vojtěcha Dvořáka, které skvěle doplnila loňská absolventka

LDO a představitelka Roxany –
Bára Tetaurová.
Režie představení, na které se
pod vedením učitelky Ivy Dvořákové podíleli všichni členové souboru, představila tradiční příběh
netradiční formou. Ve všech hlavních mužských rolích hry, včetně
hlavní role Cyrana, se postupně
vystřídali všichni jmenovaní absolventi. Přehlednost příběhu zajistily kostýmní znaky jednotlivých
postav. Bylo velmi zajímavé sledovat jemné nuance v charakteru
postavy Cyrana v pojetí Vojtěcha,
Tomáše a Jonáše. Pro herce je
tato forma divadla velmi náročná,
protože musí během představení
několikrát během krátké chvíle
změnit svou roli. Ve zdánlivé výhodě tak byla jediná stálá ženská
postava – Roxana Báry Tetaurové.
Ta však zároveň celé představení
osvětlovala, i ona se tedy musela
vyrovnat s náročným úkolem.
Prostor Modrého sálu byl pro potřeby představení netradičně postaven. Hraje se téměř v polovině
sálu – od osvětlovací kabiny až
k jevišti. Vznikají tak velmi zajímavé obrazy (např. balkónová scéna v osvětlovací kabině).
Celkové stylizaci představení i záměru se střídáním herců
v jednotlivých postavách odpovídají jednoduché kostýmy spíše
v současném stylu.
Součástí absolventského večera
bylo také promítání autorského
ﬁktivního dokumentárního ﬁlmu
Vpřed do minulosti, který s velkou dávkou humoru odhaloval
některá zákoutí zákulisí průběhu
studia LDO v ZUŠ v Novém Strašecí. Velmi půvabné byly zejména
staré fotograﬁe a videozáznamy
z minulých vystoupení a představení, kde diváci mohli vidět nynější absolvující mladé muže v době
před několika lety.
Můj celkový dojem z absolventského večera žáků II. cyklu LDO
se nedá snadno popsat. Mám
vždycky radost, když se stávám
svědkem růstu mladých divadelních osobností – když se první
krůčky na jevišti postupně proměňují v jistotu, první herecké
pokusy se čím dál víc přibližují
profesionálnímu pojetí herecké
role. 9. června 2009 jsem byla

ZUŠ

nejen já, ale podle ohlasů publika také jiní diváci, svědky toho,
jak dozrály herecké osobnosti
Vojtěcha Dvořáka, Jonáše Vidry,
Tomáše Barocha i Báry Tetaurové. Jsou na konci jedné etapy
své divadelní cesty, ale zároveň
jsou na začátku etapy další. Jak
se vůbec k divadlu dostali, co
pro ně znamenalo představení
Cyrano z Bergeracu, ale také co
plánují do budoucna si můžete
přečíst v následujícím interview.
Interview nejen o divadle
Jak dlouho se věnuješ divadlu?
Bára: 13 let, s malou přestávkou
ve druhém pololetí první třídy
na odpočinutí si od prvotního šoku z Dvořky.
Jonáš: Asi jedenáct let. Už je to
dávno, co jsem se tím nakazil.
Vojta: Divadlu se věnuji už
od svých pěti let, kdy mě moje
matka Iva Dvořáková brala s sebou na výuku LDO a mně se to
zalíbilo, tak jsem se postupně přidával k jejich práci, a když jsem
byl dost starý, tak už jsem chodil
na normální výuku.
Tomáš: Divadlu se věnuji od roku
2000.
Co tě přimělo se divadlu věnovat? Co bylo prvním impulsem?
Bára: Rozzářené dětské oči při
hraní na Peřinách.
Jonáš: Když je člověku šest,
tak nad tím tolik nepřemýšlí. Moji bratři taky divadlo hrávali, já
jsem chtěl dělat všechno jako oni
a než jsem zjistil, co že to to divadlo vlastně je, tak mi Iva začala
dávat takové impulsy, že už jsem
nemohl na odchod ani pomyslet.
Vojta: To už jsem vlastně řekl.
Tomáš: Prvním impulsem bylo,
že dramatický obor navštěvoval
můj kamarád a jeho vyprávění
o divadle mě zaujalo.
Co je podle tebe na divadle nejobtížnější?
Bára: Vychytat téma, které zaujme herce i diváka.
Jonáš: Nejobtížnější je hrát tak,
aby se to lidem líbilo. Špatné
představení dokáže udělat každý,
na tom nic těžkého není, ale hrát
divadlo dobře je skutečné umění.

Vojta: Udržet se v roli ať se děje
co se děje.
Tomáš: Na divadle je asi nejobtížnější naučit se spolupracovat
a naladit se na stejnou vlnu jako
ostatní herci. Pokud to se nepovede, divák to pozná.
Která herecká role pro tebe byla nejzajímavější a proč?
Bára: Role holky v představení
Noční můry, protože se přesně
streﬁla do mýho ,,suchýho“ období. Tak jsme se v tom tenkrát já,
Tereza a Dalia fakt našly a měly
jsme s tim docela i úspěch a to
bylo taky příjemný.
Jonáš: Každá role, kterou jsem
zatím hrál, byla v něčem jiná,
nová, zajímavá. Největší zážitky
mám ale z role Enkidua z eposu o Gilgamešovi, neboť to byla
první role, která mi nebyla šita
na míru a na jejíž přípravě jsem
se nepodílel.
Vojta: Asi Suchárek ve hře Nangijala, země na opačné straně
oblohy, protože to bylo dlouhé
a náročné představení a Suchárek v podstatě celou dobu neopustil jeviště
Tomáš: Každá role je něčím zajímavá, ale nejzajímavější byla asi
role v inscenaci Trosečníci. Je to
výborně napsaná hra a my jsme
ji hráli na malém prostoru ze tří
stran obklopeni diváky.
Můžeš popsat, jak se připravovalo představení Cyrano z Bergeracu? Jak ses připravoval/a
ty osobně?
Bára: Po dlouhym hledání textu,
kterej by nás bavil, jsme teda vybrali Cyrana a do poslední chvíle
chodili po jevišti s textem, protože bylo pořád něco důležitějšího
na práci, než se ho učit nazpaměť.
U mě to byla maturita, ale kluci teda nevim, co moc jinýho měli…
Jonáš: Tak nějak normálně, jako vždycky. Rok předem začala Iva panikařit, že jsme ještě
nic pořádného neudělali, čtvrt
roku před premiérou jsme se
konečně rozhodli, co budeme
hrát, měsíc předem jsme začali
zkoušet a na premiéře už jsme
dokonce uměli většinu textu. Trochu přeháním, ale je pravda, že
jsme původně měli mít autorskou
hru, kterou jsme vyhodili, jelikož
se nám nelíbila. Pak se muselo

vybírat a zkoušet trochu ve spěchu.
Vojta: Nejdřív jsme vybrali několik dialogů, které by bylo zajímavé
zahrát, a kde se objevovaly postavy, které jsme byli schopni obsadit a ty, které spolu souvisely,
jsme spojily dohromady a začali
jsme zkoušet jednotlivé situace.
Snažili jsme se dodržet charakter
jednotlivých postav, i když jsme
se v roli Cyrana schválně střídali,
aby si opravdu každý vyzkoušel,
jaké je to v jeho kůži.
Tomáš: Představení vzniklo z našeho rozhodnutí, že na absolutoriu nechceme každý svůj vlastní
sólový text, ale raději nějaké
ucelené pásmo. Příprava Cyrana
byla jiná než ostatní představení
kvůli dlouhým veršovaným textům, se kterými jsme do té doby
příliš nepracovali.
Najdeš něco, co máš ty osobně s některou postavou z této
hry společného? Jednal/a bys
třeba v některé životní situaci
podobně jako on/ona?
Bára: Roxana byla povrchní
a naivní, Cyrano zamindrákovanej a Kristián fakt tupec. Takže
jen ten De Guiche mi nijak nevadil a ani tam moc nebyl.
Jonáš: Jistě, mám Cyranův talent
a vtip, šarm krásné Roxany a přitažlivost Kristiánovu. Navíc jsem
výborným hercem. Už jenom
zbývá, aby si toho všiml i někdo
jiný kromě mne.... :-)
Podobně jako oni jednám v mnoha životních situacích – jsem si
jist, že jestli budu muset narukovat do boje, tak budu, po vzoru
Kristiána, prvním, kdo padne.
Vojta: Určitě se Cyranem, který si
nenechá líbit žádné urážky a brání se jim.
Tomáš: Líbila se mi Kristiánova
věta: „Hnát slova útokem a mluvit
k ženě je přece rozdíl.“
Co může podle tebe říct Cyrano
z Bergeracu dnešnímu divákovi?
Bára: Něco o té lásce, jak je proradná a ošemetná.
Jonáš: Ta hra je nadčasová a diváky si najde v každé době. Láska a žárlivost jsou věčná témata,
a když se navíc vtipně zpracují,
osloví každého. Sledovanost telenovel také už desítky let neklesá.
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Vojta: Že člověk může někoho
velice milovat celý život a milovaná osoba o tom ani nemusí
vědět.
Tomáš: Cyrano demonstruje
smysl pro přátelství a čest, který
v dnešním světe často chybí.
Kdybys měl natočit několikadílný dokument o svém studiu
LDO v ZUŠ v Novém Strašecí,
které díly by měl?
Bára: Myslím, že by stačil jen jeden díl s názvem Superstar :-)
Jonáš: Kdyby v tom dokumentu
mělo být všechno, co já považuji
za důležité, tak by u toho každý

usnul. A to jsem proslavený svou
špatnou pamětí a stejně bych toho polovinu vynechal. Na druhou
stranu by výsledek mohl sloužit
jako příručka všem zájemcům
o studium, něco jako „mezi herci
koluje mnoho polopravd, omylů
a mýtů o hraní divadla. Bohužel
mnozí podle nich hrají …“
Vojta:
A) Doba her
B) Herecký vývoj
C) Herecký vrchol :-)
(s nadsázkou)
Tomáš:
1) seznámení
2) první vystoupení
3) změna kolektivu

4) absolutorium prvního cyklu
5) divadelní přehlídky
6) obor pod vedením Martiny
7) absolutorium druhého cyklu
Co plánuješ na své další divadelní cestě?
Bára: Mou poslední ambicí je namluvit stanice metra trasy A. :-)
Jonáš: Cesta je bohužel prozatím v rekonstrukci a silničáři jsou
lemplové, takže možná budu
muset odbočit. Z prken, která
znamenají svět slézt v nejbližší
budoucnosti nehodlám a určitě
ještě budeme hrát pár repríz Gilgameše, snad i Trosečníků, ale

potom...Doufám, že spolu s NoStraDivadlem v brzké době připravíme další inscenaci.
Vojta: Určitě se chci divadlu věnovat dál, ale už ne v rámci výuky na ZUŠ. V současné době už
probíhá domluva mezi několika
lidmi na další hře, ale z toho ještě
není nic jisté, takže zatím nemohu
prozradit více informací.
Tomáš: Pokud mi to nabídnou,
rád bych se připojil k NostraDivadlu.
Děkuji za rozhovor a přeji
do budoucna mnoho krásných
nejen divadelních zážitků.
Martina Tothová
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Prázdninové zamyšlení

Opět sedím v ředitelně a kochám
se prázdninovým klidem školních
učeben a chodeb. Závěr školního
roku je obdobím, kdy je příležitost
i povinnost hodnotit a bilancovat.
Z povzdálí slyším práce na zateplení nové budovy školy, které
se „rozběhly“ začátkem srpna.
Od tohoto ﬁnančně nákladného
počinu města (celá akce – asi 20
milionů) si slibujeme, že ušetříme
na nákladech za elektrickou energii, která slouží k vytápění celého
školního komplexu. Oceňujeme
a děkujeme vedení města i celému zastupitelstvu, že se v této
nelehké době, a přes značnou ﬁnanční spoluúčast (asi 40%), rozhodlo k provedení celé akce.
Očekávání úspor je podpořeno
zkušenostmi z minulosti, kdy jsme
vyměnili okna v několika učebnách a ﬁnancovali jsme je z příspěvku na provoz školy. V roce
2007 a letos jsme zásluhou místní
organizace ČSSD, prostřednictvím poslance Ing. Sunkovského,
získali na výměnu oken celkem
800 000 Kč ze státního rozpočtu.
Také jim mnohokrát děkujeme.
Jsme si vědomi, že uvedená výměna je nutná i v ostatních objektech školního subjektu, protože
úspora energií je nezanedbatelná.
Co nového je ve vlastním životě
školy…..?
V minulém školním roce jsme zdárně absolvovali celkovou inspekci.
Děkuji všem učitelům i žákům,
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protože velmi dobrý výsledek je
hlavně jejich zásluha. Již dva
roky vyučujeme podle vlastního
školního vzdělávacího programu.
Těší nás, že námi zvolená proﬁlace s důrazem na výuku jazyků,
informatiky a tělesné výchovy, má
pozitivní odezvu nejen u žactva.
Naši absolventi díky ní získají,
kromě jiného, solidní základy druhého cizího jazyka, práce s počítačem a snad i lepší fyzickou kondici (hlavně děvčata v nejvyšších
ročnících však nesmějí nosit tolik
omluvenek na tělesnou výchovu).
V mateřských školách je v současné době naprosto plný stav. Nyní
se ukazuje, jak prozřetelným počinem byla přeměna bytu správce
v MŠ Na Kocourku v další třídu.
Již v minulém školním roce jsme
takto získali jedenáct míst navíc.
Podařilo se nám umístit všechny
předškoláky, přestože se přistěhovali např. až v srpnu. Z původních dvaceti nepřijatých dětí jich
nakonec zůstalo čtrnáct. Jsou to
ovšem děti s bydlištěm mimo Nové Strašecí, dále děti, které dovrší
tři roky věku v jarních měsících roku 2010 a děti maminek na mateřské dovolené s dalším potomkem.
Zde bych chtěl zmínit a velmi ocenit přístup jedné z maminek, která
po přijetí syna k docházce do MŠ
zjistila, že bude maminkou podruhé a ochotně přistoupila na odklad docházky prvního dítěte. Tím
nám umožnila přijmout po zápisu
přistěhovaného předškoláka. Nemám její souhlas, nezveřejním
proto celé jméno, ale přesto si neodpustím říci – paní Jano, a samozřejmě pane Tomáši, děkuji vám
oběma.
Ve školní jídelně jsme rozšířili nabídku o třetí jídlo a možnost internetového objednávání. Zde bych
se rád krátce zastavil a posteskl
si. V okamžiku, kdy vše začalo fungovat, jsem kromě dvou slovních
ocenění nezaznamenal naprosto
žádnou reakci. Ovšem v momentě, kdy došlo k výpadkům této
služby, se najednou strhl úplný
vodopád stížností. Snažil jsem se
odpovědět na všechny, jež nebyly
anonymní. Ještě jednou bych však
rád zopakoval to, co jsem řekl již
dříve – službu pro nás provozuje
ﬁrma, která spravuje i celý školně

ZŠ

- jídelnovský program. Může se
stát, že v okamžiku, kdy služba
„spadne“ a znovu se „nahodí“,
dojde k tomu, že si program nepamatuje objednávky a automaticky
proto nastaví všem strávníkům
jídlo č.1. Toto byl asi nejčastější
důvod stížností. Požadovali jste,
abychom vás o výpadku informovali. Přemýšlel jsem o nejvhodnějším řešení a v tuto chvíli nabízím
následující možnost – máte-li
zájem o poskytnutí informací týkajících se případného výpadku
objednávkového systému, pošlete na adresu zsnovstra@iol.cz
email a do kolonky Předmět napište „objednávkový systém“.
Tehdy budeme mít do budoucna
možnost vás o případných potížích informovat.
V závěru bych chtěl poděkovat
všem, kteří se podíleli na běhu
školy v minulém roce - sponzorům,
rodičům, pedagogům, provozním
zaměstnancům a v neposlední
řadě samozřejmě našemu zřizovateli. Přesto, že seznam sponzorů připravujeme do dalšího čísla
NM, neodpustím si jednoho z nich

Řešení prázdninových křížovek

ZŠ

jmenovat již nyní. Akciová společnost ČLUZ, konkrétně Ing. Jiří
Pergler a Ing. Eva Perglerová jsou
skutečnými „přáteli“ školy. Nejedná se pouze o ﬁnanční podporu,
kterou ČLUZ škole poskytuje, ale
např. i o pomoc při dovybavování
školy novým nábytkem, počítači
a dalšími pomůckami. V závěru
letních prázdnin nám navíc poskytl dokonce i některé své zaměstnance. Ti pomohli s úklidem
učeben a chodeb po ukončení výměny oken v nové budově školy
a tím značně přispěli ke klidnému
a věřím, že i úspěšnému zahájení
školního roku 2009/2010.
Stanislav Hajný
ředitel ZŠ a MŠ
J. A. Komenského

Tak co, milí luštitelé, našli jste si během prázdnin chviličku? Podařilo
se vám správně odpovědět na křížovková zadání? Nyní si můžete vše
zkontrolovat…

PS: Světová krize dolehla bezpochyby na všechno a na všechny
… výjimkou jsou pravděpodobně
jen žáci naší školy. Mnohokrát
jsme je v závěru školního roku
upozorňovali na nutnost odnesení
veškerých jejich věcí ze šaten.
Tohle všechno jsme tam přesto
objevili 1. července…

Potenciometr je elektrotechnická součástka, která slouží jako regulovatelný odporový napěťový dělič.
Sublimace je skupenská přeměna, při níž se pevná látka mění přímo
na plynnou, tedy bez průchodu kapalnou fází.
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Dětský domov se tímto omlouvá všem
za zrušení festiválku Bez plotů, který se měl
konat v sobotu 5. září. Rozhodli jsme se
pro zrušení akce na základě skutečnosti, že
nám na poslední chvíli odmítli dva významní
interpreti a také pro absolutní nezájem organizací o provozování pracovních dílen.
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která bude v rámci oslav 55. výročí
vzniku gymnázia

Omluva – Bez plotů

7

10

na výstavu o historii školy,

probíhat ve zdejším muzeu
od 3. září 2009 do 4. října 2009.
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Gymnázium J. A. Komenského
Nové Strašecí zve všechny své příznivce
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První třídy

S

T

ZŠ

V úterý 1. září nastoupili na naši školu noví žáci. Bylo jich cca
šedesát (počet známý k 15. srpnu) a zasedli ve třech třídách.
Jejich třídními učitelkami se staly
Mgr. Pavlína Holasová, Mgr. Jana
Mikolášková a Mgr. Dana Thumová. Při prvních krocích po školních chodbách je doprovázeli
především jejich rodiče. A tradičně také žáci letošních devátých
ročníků, kteří je zavedli do správné třídy, aby nemuseli bloudit.
Věříme, že se bude našim prvňáčkům ve škole líbit a všem přejeme,
aby se jim u nás ve škole dařilo.
Mgr. Pavlína Tondrová
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Dětský domov o prázdninách
Přestože počasí o letošních
prázdninách bylo značně rozdivočelé, děti z dětského domova si léto opravdu užily. V průběhu prvních dvou týdnů část
odcestovala ke svým rodičům
a příbuzným a ostatní v malých
skupinkách využily možnost zú-

›››

DD

častnit se táborů pořádaných
organizací Pionýr. Klasické stanové tábory, které se nacházely
v odlehlých a turisty nenavštěvovaných končinách, daly možnost vyzkoušet si život téměř
bez výdobytků civilizace.
Na přelomu července a srpna

›››

jsme pak tradičně zorganizovali náš tábor. Tentokráte se
konal v zařízení ŠVP Sklárna.
Budovy paneláků sice nepůsobí příliš vábně, překrásné okolí
však tento handicap skutečně
vyrovná. Lesy plné hub a borůvek, skalní městečka, kamenná
moře, opuštěné lomy, rybníky
s čistou vodou – to vše láká
k dobrodružství. Užili jsme si
procházek, soutěží, koupání,
ale i skákání na trampolíně, jízdy na lanovce i bojové akční hry
zvané laser game.
Na poslední tři týdny prázdnin
pak většina dětí odcestovala
na netradiční tábor pořádaný v rámci projektu „Uměním
ke svobodě“, který před osmi
lety odstartovali velcí mecenáši umění manželé Radana a Jiří Waldovi. Tentokráte se akce

nekoná v jihofrancouzském
Audabiacu, ale v Albrechticích
na úpatí Jizerských hor. Za asistence známých českých umělců si opět mohly děti vyzkoušet
a naučit se uměleckou fotograﬁi,
loutkaření, hru na kytaru, výrobu šperků a další výtvarničení,
novinařinu a jiné činnosti. Mezi
známé lektory, kteří se podíleli
na projektu, zajisté patří malířka
Jitka Štenclová, ﬁlmaři manželé
Křenovi, loutkařka Svatava Srníčková.
Někteří z nás cestovali letos
za moře i oceány. Určitě přejeme Báře, že mohla strávit měsíc
u své babičky ve Spojených
státech a Davidovi, který si letos vyrazil na třítýdenní brigádu
do Anglie. Prázdniny skončily –
ať žijí prázdniny.
Saša Krško

Kontakty

Naše tvorba (pokračování)

ZŠ

ZŠ a MŠ J. A. Komenského
v Novém Strašecí
Komenského nám. 209
271 01 Nové Strašecí
tel.
313 572 156,
603 271 163
fax
313 572 546
e-mail: zsnovstra@iol.cz
web: www.zsnovestraseci.cz
MŠ Na Kocourku
J. Šotky 723
271 01 Nové Strašecí
tel.
313 572 305
e-mail: skolka.kocourek@tiscali.cz
MŠ U Lesíka
Al. Jiráska 938
271 01 Nové Strašecí
tel.
313 572 553
e-mail: skolka.ulesika@tiscali.cz
MŠ PZ Zahradní
Zahradní ul. 660
271 01 Nové Strašecí
tel.
313 572 417
e-mail: skolka.zahradni@tiscali.cz
Školní družina
Na Kocourku
tel.
313 573 466
Školní jídelna
Palackého ul. 1140
271 01 Nové Strašecí
tel.
313 572 509
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V prázdninovém dvojčísle jste
si mohli přečíst některé příběhy,
které napsali naši páťáci. Tehdy
jsem vám slíbila, že v září budeme pokračovat. Svůj slib tedy
plním. Další příhody mají společného hrdinu – je jím pes, nejlepší
přítel člověka.
Pejsek
(napsal Martin Kolín)
V jednom velkém domě žil kluk
se svými rodiči. Oba byli zaměstnaní a syna nechávali doma samotného. Tom, tak se kluk
jmenoval, se cítil smutný a osamělý. Velmi si proto přál, aby mu

rodiče koupili pejska. Dlouho
mu ho slibovali, ale stále neměli
dostatek peněz, které by mohli
na koupi pejska postrádat.
Tom se jednou svěřil jedné staré
paní ze sousední ulice. Ta byla
velmi moudrá a Tomáš si k ní
častokrát chodil pro radu. Ani
dnes ho nezklamala. Poradila
mu, aby si část peněz na pejska
vydělal sám.
Hned druhý den si začal shánět
nějakou brigádu. Byl okamžitě
úspěšný. Právě se uvolnilo místo roznašeče letáků. Od pondělí
tedy začal pracovat. K roznášení letáků si ještě přibral do-

ZŠ

nášení nákupů čtyřem starším
a nemocným ženám. Vždy, když
potraviny donesl, vrátil do halíře
peníze a svou poctivost doložil
účtenkou. Paní nešetřily chválou
a často pro Toma dost vysokou
peněžní odměnou. Doma si pak
Tomáš vydělané peníze ukládal
do kasičky.
Celého půl roku se po škole
a splnění svých povinností honil
za výdělkem na vytouženého psího společníka. Potom konečně
nastal den, kdy měl tolik peněz,
že se po nějakém začal ohlížet.
Jednou v sobotu po nákupech
vzal kolo a zajel do sousední vsi

ZŠ
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podívat se na štěňátka, o kterých mu vyprávěl jeho spolužák.
Právě začínaly jarní prázdniny.
Vyvalilo se na něho šest malých
černých koulí. Vlastně sedm.
Poslední malinkaté, drobné
štěňátko, o kterém si majitelka myslela, že zahyne, protože ho ostatní nenechali najíst,
padlo Tomášovi hned do oka.
Hned se začal přimlouvat, aby
ho paní nedávala utratit, že si
zrovna tohle chce koupit. Paní
se nakonec nechala přemluvit.
A tak Tomáš jezdil do vsi každý den svého nového kamaráda
přikrmovat mlékem a věnoval
mu všechnu péči. Za týden
byl z Rona, tak ho pojmenoval,
pěkný chlapík. Ještě měsíc ale
musel zůstat u své psí mámy.
Teprve pak si ho mohl Tomáš
vzít s sebou domů.
Nakonec tedy vysypal kasičku
a odnesl své těžce vydělané
peníze majitelce. Tu však dojala
Tomova láska a péče a dala mu
značnou slevu. Tomášovy vydělané peníze tak stačily nejen
na koupi pejska, ale i na vodítko
a granule na celé dva měsíce.

Tatínek a maminka byli na svého
syna velice pyšní a peníze, které utratil za pejska mu dali. Tomáš byl šťastný. Největší radost
však měl, když s otcem vyrobili
pro Rona boudu. Strávili tím celou sobotu a moc se nasmáli.
Maminka jim připravila vydatný
oběd a všichni byli moc rádi, že
se jejich rodina rozrostla o tak
krásného chundeláče.
O štěňátku
(napsala Martina Šrolová)
Když jsme si přivedli domů štěně, dostalo jméno Amy. Teď už
Amy běhá po bytě, skáče na sedačky, hraje si s hračkami a kouše boty. Nejradši si s ní hrajeme
venku. Když jsem doma, ráda leží v pelíšku nebo na gauči, kouká na televizi a okusuje mamčiny, moje nebo sestřiny boty.
Hrozně ráda chodí ven a běhá
sem a tam. Když jdeme do kuchyně, přijde za námi. A nejradši spí. Jediné, co nemá ráda, je
koupání a česání.
A nakonec jeden hororově laděný…

HASIČI
O Amálce a psovi
(napsala Kristina Černohorská)
Byla jednou jedna holka jménem
Amálka a ta měla veliký strach
ze tmy. Jednou jí rodiče řekli,
že půjdou na diskotéku. Amálka
jim řekla, že se bude sama doma bát. Tak jí rodiče slíbili, že to
odloží, že půjdou až zítra, a aby
se Amálka nebála, tak že jí koupí
psa. Amálka souhlasila. Druhý
den jí opravdu koupili psa. A večer se chystali na diskotéku. Ale
Amálka jim zase řekla, že se bude bát. Rodiče jí odpověděli, že
když má pejska, že se nemusí
bát. Nakonec Amálka souhlasila,
že zůstane doma jen se psem
a rodiče odešli.
Amálka se přece jen trochu bála. Zjistila ale, že když dá ruku
pod postel, že ji pes začne olizovat. Uklidnila se, ale usnout
nemohla. Pustila si rádio. Tam
zrovna říkali, že před týdnem
dva lupiči vyloupili banku a právě dnes utekli z vězení. Kdo by
prý viděl někoho podezřelého, tak ať volá policii. Amálka
za chvíli usnula. Rádio najednou přestalo hrát. Vypnuli totiž

proud. Amálku to probudilo. Najednou zaslechla nějaké šustění. Ulekla se a rychle strčila ruku
pod postel, aby se ujistila, že se
jí asi jen něco zdálo a že její pes
leží pod postelí a hlídá ji. Hafan
jí olízl ruku, Amálka se uklidnila
a za chvilku usnula. Vzbudilo
ji další zašustění. Znovu dala
ruku pod postel, aby zjistila,
že je pes na místě. Ten jí zase olízl ruku a ona se uklidnila
a usnula. Po chvíli ji probudilo
bouchnutí. Lekla se. Dala ruku
pod postel. Pes ji olízl. Uklidnila
se a usnula.
A bylo ráno. Amálka se probudila a uviděla rozházené věci v pokojíku. Podobné to bylo i v další
místnosti. „Mami? Tati?“ zavolala Amálka. Nic se neozývalo.
Zavolala tedy podruhé. Zase
nic. Potřebovala čurat. Šla tedy
na záchod a potom do koupelny
umýt si ruce. Jenže na to leknutím úplně zapomněla! Když se
podívala na prádelní šňůru nad
vanou, uviděla, jak tam visí její
pes a kape z něho krev. A na zrcadle bylo krví napsáno: I LIDÉ
UMÍ OLIZOVAT RUCE …

›››

7. 8. 2009, 19:19 – Řevničov –
požár pole se vzrostlým obilím
Ve večerních hodinách dne
7. 8. 2009 byla jednotka s technikou CAS 32 Tatra 148 a CAS
25 Škoda 706 povolána do Řevničova k požáru pole se vzrostlým obilím. Po příjezdu jednotky
na místo zásahu bylo průzkumem
zjištěno, že je požárem zasažená plocha zhruba o rozměrech
4x3 metry. Na likvidaci požáru byl
nasazen jeden středotlaký proud
a jeden proud C.
Zasahující jednotky + technika:
JSDH Nové Strašecí - CAS 25
Škoda 706, CAS 32 Tatra 148
HZS Střed. kraje stanice Rakovník - CAS 32 Tatra 148

Zásahy JSDH Nové Strašecí
18. 6. 2009, 20:12 - Silnice Řevničov – Nové Strašecí - hořící
posekaná tráva
Jednotka SDH Nové Strašecí
byla dne 18. 6. 2009 povolána
s technikou CAS 32 TATRA 148,
CAS 36 VOLVO k požáru posečené trávy u silnice z Řevničova
do Nového Strašecí. Jako první
se na místo dostavila jednotka
z Nového Strašecí s technikou
CAS 32 TATRA 148 V početním
obsazení 1+2. Byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se
jedná o požár dvou hromádek
trávy. Na likvidaci požáru byl nasazen jeden středotlaký proud.
V době likvidace požáru se
na místo dostavila jednotka HZS
ze stanice Stochov a druhé vozidlo JSDH Nové Strašecí. Tyto
jednotky byly ponechány v záloze na místě události. Po likvidaci
požáru se jednotky vrátily zpět
na své základny.
Zasahující jednotky + technika:
JSDH Nové Strašecí - CAS 32 Tatra 148, CAS 36 Volvo FL6
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HZS Střed. kraje stanice Stochov
- CAS 24 Scania
23. 7. 2009, 17:55 - Nové Strašecí, Nádražní ulice – odstranění
padlého stromu
Jednotka SDH Nové Strašecí byla
dne 23. 7. 2009 povolána Městkou policií Nové Strašecí s technikou CAS 36 VOLVO k likvidaci
padlého stromu přes pozemní
komunikaci a chodník v Nádražní
ulici v Novém Strašecí. Po příjezdu jednotky na místo zásahu byl
proveden průzkum a dále zjištěno, že se na likvidaci stromu
podílejí zaměstnanci technických
služeb. Jednotka pomocí motorové řetězové pily strom rozřezala,
odstranila a poté provedla úklid
pozemní komunikace. Po likvidaci padlého stromu dále jednotka
provedla monitoring celé Nádražní ulice, jelikož byly civilní osobou
ohlášeny další popadané stromy.
Tato informace se však nepotvrdila. Jednalo se pouze o ulámané větve, které nijak nepřekážely

na pozemní komunikaci. Poté se
jednotka vrátila zpět na svoji základnu.
Zasahující jednotky + technika:
JSDH Nové Strašecí - CAS 36
Volvo FL6
24. 7. 2009, 15:35 - Nové Strašecí, Husova ulice – Technická
pomoc
Jednotka SDH Nové Strašecí
byla dne 24. 7. 2009 povolána
KOIS Kladno s technikou CAS
36 VOLVO k Technické pomoci
do ulice Husova v Novém Strašecí. Po příjezdu jednotky na místo
zásahu byl proveden průzkum,
kterým bylo zjištěno uvolnění
několika tašek na střeše panelového domu. Velitelem zásahu
bylo nařízeno vniknutí do půdního prostoru domu a odtud byly
tašky, které hrozily pádem, strženy dolů. Dále byly zbývající
tašky srovnány na střeše. Místo,
kde hrozilo spadnutí tašek, bylo
ohraničeno páskou se zákazem
vstupu. Zbývající opravy střechy

si zajistí nájemníci panelového
domu. Po domluvě s operačním
střediskem se jednotka vrátila
zpět na svoji základnu.
Zasahující jednotky + technika:
JSDH Nové Strašecí - CAS 36
Volvo FL6
5. 8. 2009, 17:39 - Nové Strašecí, Křivoklátská 881 – bývalý
objekt Hamiro
Jednotka SDH Nové Strašecí byla dne 5. 8. 2009 povolána KOIS
Kladno s technikou CAS 36 VOLVO a CAS 25 Škoda 706 k požáru
dřevěného objektu v Křivoklátské
ulici v Novém Strašecí. Po příjezdu jednotky na místo zásahu byl
proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o požár
uvnitř objektu. Zde hořel odpad,
matrace a gauč. Na likvidaci
požáru byl nasazen jeden vysokotlaký proud od CAS 36 Volvo.
Po likvidaci požáru byl odpad
rozhrnut a byla uhašena skrytá
ohniska. V době likvidace požáru se na místo zásahu dostavila

jednotka HZS ze stanice Stochov
a druhé vozidlo JSDH Nové Strašecí. Obě tato vozidla byla ponechána v záloze na místě zásahu.
Po likvidaci požáru se jednotky
vrátily zpět na své základny.
Zasahující jednotky + technika:
JSDH Nové Strašecí - CAS 36
Volvo FL6, CAS 25 Škoda 706
HZS Střed. kraje stanice Stochov
- CAS 24 Scania

›››

15. 8. 2009, 21:08 – Nové Strašecí, Rudská ulice – požár kontejneru s odpadem
Jednotka SDH Nové Strašecí byla ve večerních hodinách dne 15.
8. 2009 povolána KOIS Kladno
s technikou CAS 36 VOLVO a CAS
25 Škoda 706 k údajnému požáru
kontejneru s odpadem v Rudské
ulici v Novém Strašecí. Po příjezdu
jednotek PO byl proveden průzkum, kterým nebyl zjištěn žádný
požár v této ulici. Jednotka s technikou CAS 36 VOLVO provedla průzkum až k rybníku pod nádražím,
odkud pokračovala v průzkumu až
k nádraží ČD. Zde počkala na parkovišti na další informace od VZ.
Druhé vozidlo JSDH Nové Strašecí
bylo ponecháno na začátku Rudské ulice. Po prověření události byl
tento zásah brán jako planý poplach s výjezdem a na rozkaz VZ
(HZS Stochov) se jednotky vrátily
zpět na své základny
Zasahující jednotky + technika:
JSDH Nové Strašecí - CAS 36
Volvo FL6, CAS 25 Škoda 706
HZS Střed. kraje stanice Stochov
- CAS 24 Scania
Josef Kořán, jednatel SDH

Jubilejní 10. Dancaster
Letos nás jelo na tábořiště Dancaster ve Velké Chmelištné zase
víc. Jubilejního desátého tábora
se účastnilo přes padesát dětí,
což je historicky největší počet,
a to díky vzrůstajícímu zájmu dětí. Já osobně hodnotím tábor jako
velmi vydařený. Byly to dva pohodové týdny, až na občasné rozmary počasí. Děti utvořily týmy,
které si pojmenovaly zajímavými
názvy. Týmy pak společně hrály
tradiční hry v lese, na louce, plnily všechny táborové úkoly a navzájem si pomáhaly.
V průběhu tábora jsme dvakrát
vyrazili na výlet. První týden to
byla návštěva Aquaparku v Berouně, druhý týden návštěva Dinoparku a ZOO v Plzni. Největší
úspěch u dětí však měla hra Zlatokopecká, promítání táborového
letního kina a diskotéka.
Pro menší děti byl tábor oživen návštěvou chovatele poníků, na kterých se mohly dva dny vozit. Pro
starší děti to byl pak geocaching,
kdy ve skupině podle souřadnic
a za pomoci GPS vyhledávaly
ukryté schránky v otevřeném terénu a v lese. Několik hochů starších 15 let mělo také možnost si
prohlédnou jeden z posledních
fungujících dolů ve Středočeském kraji. Většina z nás už se těší
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na tábor příští, protože ten letošní
utekl jako voda.
Na závěr velmi stručného popisu tábora bych chtěl poděkovat
hlavnímu vedoucímu Tomáši
Novákovi, který má největší podíl na realizaci tábora. Protože
další důležitou věcí na táboře je,
aby děti byly spokojeny s jídlem,
děkuji také Antonínu Librcajtovi
ml. a Vladimíru Veselému, kteří
se po celé trvání tábora starali
o stravování.
Poděkování také patří Středočeskému kraji, díky jehož grantu
jsme vyrobili dalších 5 podsadových stanů, dále pak městu

Novému Strašecí za poskytnutý
grant na provoz tábora.
Na závěr uvádím ﬁrmy a organizace, které nás nejrůznějším způsobem podpořily: Technické služby
Nové Strašecí, s.r.o., DROSTRA –
Drogerie a internetový obchod Burešová, STAVBY POLÍVKA, s.r.o.,
Autobusová doprava Milan Bříza, Autodoprava – kontejnery
Pavel Fuksa, Obec Velká Chmelištná, HZS Rakovník, SDH Čistá,
TV SERVIS Vladimír Neustupa,
El-stroj s.r.o., Jiří Duchek a děkuji
všem členům SDH Nové Strašecí,
kteří s realizací tábora pomáhali.
Z. Polívka
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MĚSTSKÁ POLICIE

MĚSTSKÁ POLICIE

Městská policie
Dukelská 550, 271 01 Nové Strašecí, tel.: 602 395 312
E-mail: mestska.policie@novestraseci.cz
Dopravní nehody
Řevničov
1) K malé dopravní nehodě
ve Hřbitovní ulici došlo odpoledne 19. 6. 2009. Strážníci
dechovou zkouškou vyloučili
alkohol u řidičů, kteří se následně dohodli o způsobu vyřízení události.
2) K malé dopravní nehodě
na karlovarce došlo v lese
za motorestem Farma dopoledne 15. 7. 2009. Strážníci
vyloučili přítomnost alkoholu
u řidiče havarovaného vozidla
a přivolali Policii ČR.

Utekl bez zaplacení
Rynholec
Večer 25. 6. 2009 byli strážníci
přivoláni do restaurace U Šlégrů kvůli zákazníkovi, který odmítal platit útratu. Muž utekl ještě
před příchodem strážníků. Druhý den byl zjištěn hlídkou MěP
v Novém Strašecí a předán Policii ČR.

Opilý poškodil
zastávku
Lány
K dopravní nehodě, při níž došlo
k poškození zcela nové autobusové zastávky na Masarykově
náměstí, došlo večer 17. 6. 2009.
Pachatel, u něhož byla provedena dechová zkouška na přítomnost alkoholu s pozitivním
výsledkem, byl strážníky na místě
předán Policii ČR.

Účast na dopadení
pachatelů
Nové Strašecí
Krátce po poledni 18. 6. 2009
se strážníci zúčastnili společně
s Policií ČR bezpečnostní akce
k zadržení ozbrojených pachatelů
loupeže, kteří měli jet z Karlových
Varů směrem na Prahu. Strážníci
byli na svém stanovišti na dálnici
vystřídáni policisty asi po půl hodině samostatné činnosti.

Rušení nočního klidu
Nové Strašecí

Vedoucí pošty
dostala poštovní
schránku
Kamenné Žehrovice
Po půlnoci 25. 6. 2009 byla hlídkou MěP zjištěna utržená poštovní schránka na místní poště.
Schránka byla zajištěna a druhý
den předána vedoucí pošty.

Poraněný muž
Nové Strašecí
Muž s poraněním hlavy ležící v ulici Čs. armády byl hlídce
MěP oznámen krátce po poledni
29. 6. 2009. Novostrašeckému
občanovi L.V. byla hlídkou MěP
poskytnuta první pomoc a zajištěno lékařské ošetření.
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Rušení nočního klidu v jednom
z bytů v Křivoklátské ulici bylo
strážníkům nahlášeno v noci 4. 7.
2009. Věc byla vyřízena udělením
pokuty v blokovém řízení. K obdobné události došlo v Topinkově
ulici v noci 21. 7. 2009, způsob
vyřízení byl stejný.

Neklid po půlnoci
Tuchlovice
Rušení nočního klidu v jednom
z domků v ulici Národního odboje
se krátce po půlnoci 30. 7. 2009
dopouštěla mladá žena v současné době bydlící v Novém
Strašecí. Strážníci ženu vykázali
z domku na ulici a po dohodě
s Policií ČR a po uklidnění situace
ji převezli domů.

Srnka v Nádražní

Dopravní nehody

Opilcova zábava

Nezletilá zlodějka

Nové Strašecí

Nové Strašecí

Nové Strašecí

1) K dopravní nehodě na nájezdu
na dálnici došlo dopoledne 2.
7. 2009. Strážníci dechovou
zkouškou vyloučili přítomnost
alkoholu u řidičů a přivolali Policii ČR.

Krátce po půlnoci 19. 7. 2009
vyvrátil před kavárnou Patro dopravní značku novostrašecký
občan M.M., který se bavil pod
vlivem alkoholu. Věc byla vyřízena úhradou škody a pokutou
v blokovém řízení.

Ke krádeži zboží došlo v Penny
Marketu odpoledne 5. 8. 2009.
Pachatelka byla předvedena
ke zjištění totožnosti a protože
byla mladistvá, byla předána
matce, která pro ni musela přijet
z Prahy. Věc byla vyřízena blokovou pokutou.

Nové Strašecí
Zraněná srna byla nalezena novostrašeckou občankou večer
2. 7. 2009 v Nádražní ulici. Srnu
bylo nutno pro její zranění utratit.

Prchající
motocyklisté
Lány
Dva mladí motocyklisté se pokusili ujet strážníkům odpoledne
5. 7. 2009 v Berounské ulici. Protože jeden z nich neměl řidičské
oprávnění a druhý neměl motocykl zaregistrován, byla věc předána na místě Policii ČR.

Airsoft na zastávce
Rynholec
Večer 8. 7. 2009 poškodila skupina mladíků autobusovou zastávku při „přestřelce“ airsoftovými
zbraněmi. Pachatelé byli zjištěni
dodatečně a vzhledem k jejich
nezletilosti byla věc uzavřena
úhradou vzniklé škody.

Bujará veselka
Tuchlovice
K rušení nočního klidu docházelo
v noci 11. 7. 2009 v ulici 1. máje.
Vzhledem k tomu, že se jednalo
o svatební veselí, byla věc vyřízena domluvou.

2) K malé dopravní nehodě
na křižovatce u ČSPH Benzina
došlo odpoledne 16. 7. 2009.
Strážníci vyloučili přítomnost
alkoholu u řidičů a na místo
přivolali Policii ČR.
3) K dopravní nehodě došlo dopoledne 22. 7. 2009 v Karlovarské ulici. Strážníci vyloučili
dechovou zkouškou přítomnost
alkoholu, řidiči se mezi sebou
domluvili.
4) K další dopravní nehodě došlo u ČSPH Benzina ráno
29. 7. 2009. Protože jeden
z účastníků nehody místo nehody opustil, byl strážníky zadržen a předán Policii ČR.
5) Dopoledne 5. 8. 2009 v Nádražní ulici řidič kamionu
naboural skříň s plynoměrem
a elektroměrem, patřící k rodinnému domku. Z místa nehody
ujel, je však známa registrační
značka jeho vozidla. Věc byla
oznámena Policii ČR.

Likvidace sršní
Řevničov
Ohrožení sršním rojem ohlásila
odpoledne 28. 7. 2009 majitelka
jedné z chat u rybníka Bucek.
Likvidaci nebezpečného hmyzu
provedli hasiči z obce Rynholec.

Nové Strašecí
Ke krádežím zboží v místním Penny Marketu došlo ve dnech 17. 7.
a 18. 7. 2009. Přivolaní strážníci po nezbytném zjištění všech
okolností věc vždy vyřídili pokutou v blokovém řízení.

Rynholec
Nemocná liška se skryla ve skladu ﬁrmy TUBEKO SPORT dopoledne 28. 7. 2009. Strážníci zajistili utracení zvířete přivoláním
mysliveckého hospodáře.

Porušování
pořádku
v Karlovarské ulici
Řevničov
Porušování veřejného pořádku se dopouštěli časně ráno
26. 7. 2009 tři mladíci v Karlovarské ulici. Proti jednomu
z nich byly použity donucovací prostředky. Událost skončila
na ČSPH Papoil, kde si jeden
z opilých aktérů pádem na pult
s vystaveným zbožím způsobil
zranění v obličeji.

Poplach u hřbitova
Narušení objektu poblíž novostrašeckého hřbitova oznámilo
automatické poplašné zařízení
v noci 2. 8. 2009. Strážníci provedli společně s policisty kontrolu objektu, jejíž výsledek byl
negativní.

Řevničov

Nové Strašecí
K úmyslnému poškození odstavených vozidel (rozbitá zpětná
zrcátka) došlo v noci 21. 7. 2009
v Rakovnickém sídlišti. Pachatelé byli během následujících dnů
zjištěni a věc byla oznámena
k projednání komisi k projednávání přestupků.

Porušovali
vyhlášku města
Nové Strašecí
Dva mladíci popíjeli alkohol
odpoledne 7. 8. 2009. Za porušení vyhlášky města jim byla
vyměřena bloková pokuta. Obdobného skutku se dopustila
skupina mladých lidí odpoledne
30. 6. 2009 na „Paloučku“. Pěti
z nich byla udělena bloková pokuta, přestupek jednoho z nich
byl oznámen správnímu orgánu.

(z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost)

trasa č. 6 Rakovnicko – berounská
• 12.00 Unhošť (vedle obchod. domu)
• 13.00 Kamenné Žehrovice (před obchodem s květinami)
• 13.30 Nové Strašecí (na náměstí u Tabáku)
• 14.00 Kolešovice (před zámkem)
• 15.00 Lubná u Rakovníka (u Jednoty)
• 16.00 Křivoklát (před samoobsluhou) • 17.00 Zdice (u kostela)
Prodej 1. 10. 2009
Kuřice černé, červené

stáří: 14 – 18 týd.

cena: 130 – 150 Kč

Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese:
Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava
tel.567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, po-pá 8-15h!
gallus.extra@gmail.com

Opilý sebevrah
Nové Strašecí
Podnapilý muž s údajnými sebevražednými sklony se předváděl
večer 9. 8. 2009 na parkovišti
u Lidlu. Strážníci mu pro zranění,
která si způsobil, zajistili lékařské ošetření. Muž byl převezen
do nemocnice.

Rynholec

Požáry na polích
Úmyslní škůdci

Krádeže v Penny
Marketu

Liška ve skladu

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE

Ke třem požárům polního porostu a stohu došlo na katastru obce v první polovině srpna 2009.
Novostrašečtí strážníci zajišťovali
bezpečný výjezd novostrašeckých hasičů, společně s policisty
kontrolovali v oblasti požáru nacházející se osoby, a prováděli
kontroly požářiště.

Neobvyklé
tábořiště
Lány
Na skupinku bezdomovců tábořících u hřbitova byli strážníci
upozorněni
odpoledne
10. 8. 2009. Společně s policisty provedli ráno 11. 8. 2009
kontrolu lokality, zjištěné osoby
prověřili a následně je z místa
vykázali.

Stále platí telefonické spojení
na strážníky 602 395 312,
fax 313 572 510 a e-mail:
mestska.policie@novestraseci.cz

Novostrašecký měsíčník / září 2009

Martin Novák
vrchní strážník MěP
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SPOLKY A CÍRKVE
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Farní Chrám Narození Panny Marie v Novém Strašecí
se uvádí již mezi lety 1344-1350 jako farní

Čeští králové byli jeho podacími
pány. Roku 1553 byl pomocí krále Vladislava II. vystavěn znovu
a přidělen ke zbečenské faře.
Roku 1639 za vpádu Švédů kostel vyhořel, ale již následujícího
roku byl znovu vystavěn. Při této přestavbě nalezl prý tehdejší farář strašecký P. Anselmus
Proškovský v sutinách olověnou
schránku, ve které byly ostatky
svatých a dva listy. Pergamenový list psaný latinou pocházel
z roku 1158, druhý papírový prý
obsahoval český překlad prvého
asi z roku 1500. Stejný obsah
obou listin vyzníval v tom smyslu, že tento chrám byl roku 1158
vystavěn kolegiátním proboštem
vyšehradským P. Gervásiem
a dne 30. května 1158 byl vysvěcen třináctým pražským biskupem Danielem, za přítomnosti
krále Vladislava a jeho manželky
Jitky. Tyto listiny se bohužel nedochovaly, takže je nemůžeme
brát jako historicky věrohodné.
Z doby náboženských válek a třicetileté války nemáme o osudu
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chrámu žádné zprávy. Víme, že
od roku 1658 je při kostele opět
stálá duchovní správa. Chrám byl
plně obnoven roku 1707. Požáry
utrpěl v letech 1809 a 1811.
Budova kostela tvoří častými přestavbami konglomerát různých
slohů.
Presbytář /kněžiště/ je tvořený
pěti stranami osmiúhelníka býval
gotický a je podepřený šesti opěracími pilíři. Je osvětlen čtyřmi
okny. Nad presbytářem je vyzdvižena sanktusová vížka. Mezi dvěma východními opěráky v kostelní ose byla přistavěna roku 1840
sakristie se zvláštním vchodem
směrem k faře.
Loď má nyní po každé straně čtyři obdélníková okna. V roce 1840
k ní byly přistavěny u presbytáře
vystupující obdélníkové boky, nad
nimiž v prvním poschodí ve výši
kruchty vznikla dvě oratoria. Tím
nabyl půdorys tvaru kříže. Loď byla na západ prodloužena a v jejím
průčelí byla postavena věž vysoká 22 m. Touto přestavbou získal
kostel současnou podobu.

Barokní hlavní oltář byl posvěcen
roku 1733. Obraz P. Marie maloval
Antonín Lhota v Praze roku 1873.
Po stranách obrazu stojí sochy
svatých Václava a Ludmily asi
ve třech čtvrtinách životní velikosti.
Napravo se nachází postranní
oltář sv. Jana Nepomuckého
v plastickém zobrazení. Světce
nesou v oblacích tři andělé, pod
ním se dva další uklánějí. Skupina se nachází pod baldachýnem,
nad nímž se vznáší anděl ukazující k nebi.
Tento
oltář
byl
posvěcen
11. března 1747.
Oltář sv. Anny byl posvěcen
současně s hlavním oltářem.
Svatá Anna učí Marii se modlit
a po obou stranách přidržují andělé obraz. Nad baldachýnem
je zobrazena postava Boha
Otce.
Obraz poprsí Krista a jeho protějšek na vedlejším oltáři, P. Maria
s probodnutým srdcem pocházejí od Wolfa Seidla z roku 1867.
V podobné úpravě jako oltáře je
i barokní kazatelna. Z hnědé pů-

dy vyvstávají zlaté a bílé plochy,
ozdobené reliéfy čtyř evangelistů; na baldachýnu sedí andělé,
držící vázanky.
Naproti kazatelně stojí oltář svatého Aloise. Obraz, malovaný
r.1864, farářem Braunem, je zasazen v barokním rámci a po jeho stranách jsou pozlacené sochy svaté Barbory a Apoloni.
Býval zde ještě oltář bratrstva svaté rodiny, posvěcený roku 1749.
Toto bratrsvo však císař Josef II.
zrušil a jeho jmění zkonﬁskoval.
V lodi ještě visí obraz svatého
Mikuláše, který byl původně určen pro kostel ve Třtici. V presbyteriu je pak, jako ve všech
patronátních kostelích Fürstenberků, obraz sv. Františka Xaverského.
Západně od kostela stávala šestihranná zvonice, která byla v roce
1840, kdy byla vystavěna kostelní
věž, zbourána.
Ve věži byly tři zvony Ježíš, Maria
a Josef. Zvony byly za první světové války zrekvírovány. Po válce
byly díky místním věřícím pořízeny zvony nové. Za německé
okupace byly zvony zrekvírovány
znovu a dlouhých šedesát let byl
chrám bez zvonů.
V roce 2002 byl pro kostel ulit
v Pasově nový zvon. Tento zvon
dostal na památku patronky kostela a velikého papeže přelomu
století jméno Maria - Jan Pavel.
Před kostelem k farní straně stojí
socha sv. Jana Nepomuckého
z roku 1710.
Na druhé straně kostela je jiná
socha sv. Jana Nepomuckého, která stála až do roku 1958
na náměstí, kde ji nahradil Rudoarmějec. Tato socha je pozoruhodná tím, že byla postavena již

roku 1688, tedy dříve, než byl Jan
Nepomucký svatořečen.
Blíží se událost roku pro všechny věřící. Papež Benedikt XVI.
navštíví
Českou
republiku
ve dnech 26. až 28. září 2009.
Lidé se mohou na Svatého otce
těšit v Praze, v Brně a ve Staré Boleslavi. Papežův program
v České republice bude opravdu pestrý. V sobotu 26. 9. před
polednem by měl Benedikt XVI.
dorazit na ruzyňské letiště. Poté
má naplánovanou schůzku s politickými představiteli země a následně ho čeká oslava nešpor
v katedrále sv. Víta se zástupci řeholních komunit. V neděli
27. 9. se Svatý otec vypraví
do Brna, kde bude v dopoledních hodinách sloužit mši svatou na brněnském letišti v Tuřanech.
Poté se vrátí zpět do Prahy,
kde ho čeká setkání se zástupci akademické obce. Poslední
den, který papež stráví na úze-

mí České republiky, vychází
přímo na svátek sv. Václava,
patrona České země. Při této
příležitosti se Benedikt XVI. setká s mládeží na Národní pouti
ke svatému Václavovi ve Staré
Boleslavi, kde opět odslouží
mši svatou.
Benedikt XVI. je teprve druhým
papežem v historii, který Českou republiku během svého
pontiﬁkátu navštíví. Jeho předchůdce Jan Pavel II., do Čech
zavítal dokonce třikrát a to v letech 1990, 1995 a 1997.
Podzimní návštěva Česka bude letošní třetí zahraniční cestou papeže a celkově třináctou
apoštolskou cestou Benedikta
XVI. Z evropských zemí navštívil zatím pouze Německo,
Polsko, Španělsko, Rakousko
a Francii.
Podrobnější informace o programu papeže Benedikta XVI.
naleznete na:
www.navstevapapeze.cz
P. Mariusz Stanislaw Walczak

Mše sv. ve farnosti Nové Strašecí a okolí
úterý -

17.30 kostel Narození P. Marie v Novém Strašecí

středa -

17.30 kostel Narození P. Marie v Novém Strašecí

čtvrtek - 17.30 kostel Narození P. Marie v Novém Strašecí
pátek -

17.30 kostel Narození P. Marie v Novém Strašecí

neděle -

8.00 kostel sv. Kateřiny Alexandrijské ve Mšeci

neděle -

9.30 kostel Narození P. Marie v Novém Strašecí

neděle - 15.00 kostel Nejsvětějšího Jména Ježíšova v Lánech
1. čtvrtek v měsíci 18.00 kostel Narození P. Marie v Novém Strašecí

Nové Strašecí a okolí

›››

Nedělní mše sv. mimo farnost:
Rakovník – kostel sv. Bartoloměje - 18.00
Kladno – kostel sv. Floriana – 18.00
Duchovní správce:
P. Mgr. Mariusz Stanislaw Walczak
Římskokatolická farnost Nové Strašecí
U školy 124, 271 01 Nové Strašecí
Tel.: 313 573 163, mobil: 605 911 061
straseci.fara@seznam.cz
http://www.nove-straseci.eu
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Novinky z Domova seniorů
Nové Strašecí

Návštěva Královského pivovaru v Krušovicích
Obyvatelé domova seniorů navštívili dne 10. srpna Královský
pivovar v Krušovicích. S průvodkyní prošli celým areálem,
kde jim bylo ukázáno tajemství výroby krušovického piva.
Návštěvu ukončili povídáním
s Ing. Josefem Helebrantem
a ochutnávkou 10˚, 12˚ piva
a vynikajícího Mušketýra. Naši
senioři strávili velmi příjemné
odpoledne.
Domov pro osoby se zvláštním
režimem
Na plné obrátky se rozjíždí příprava projektové dokumentace
k nové přístavbě v areálu domova. Jak jsme již veřejnost informovali, bude v nevyužité zahradě
postaven domov pro osoby se
zvláštním režimem, tedy pro lidi
s Alzheimerovou nebo senilní demencí, u nichž je potíž v tom, že
neustále zapomínají a nic si nepamatují. Velký problém je v nedostatku zařízení, která poskytují
tuto specializovanou péči.
Den otevřených dveří v domově seniorů
Dne 6. října 2009 bude v rámci
„Týdne otevřených dveří“ sociálních služeb přístup pro veřejnost do našeho domova. Veřejnost bude mít možnost vidět práci
našich zaměstnanců, fotograﬁe
z běžného života v domově, aktivity a činnosti, aby měla možnost

posoudit kvalitu poskytované sociální služby. Zejména pak proto,
aby ten, kdo naší pomoc bude
v budoucnu potřebovat neměl
obavy z toho, co jej čeká.
Den otevřených dveří bude pod záštitou Asociace poskytovatelů sociálních služeb v České republice.
Nekuřácké pracoviště
Domov seniorů Nové Strašecí se
od 1. října stane „nekuřáckým
pracovištěm“. Zákaz kouření pro
zaměstnance bude platit v celém
areálu domova včetně zahrady.
Zákaz kouření se netýká klientů.
Ti mají vymezené prostory pro
své kuřácké vášně.
Mše svaté v domově
S odchodem pana faráře
V. Uhra neskončily pravidelné
bohoslužby v našem domově.
Nový P. Mgr. M. Walczak pokračuje a další bohoslužba se
bude konat 26. září ve 14.00 hod.
v klubovně v patře domova.
Mgr. Miluše Jůnová, ředitelka
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Fotbalová přípravka Sokola Nové Strašecí

FOTBAL - Rozpis podzim 2009

Trénuje v úterý a ve čtvrtek od 15.00 hod. na umělé trávě. • Mistrovské zápasy začíná mladší přípravka v neděli 6. září od 14.00 hod.,
sraz ve 13.30 hod. Hrajeme doma se SJ Řevničov. • Starší přípravka začíná v pátek 4. září 2009 utkáním s Hřebčí. Odjíždíme v 16.00 hod.
Duchoň

Půjčky
BEZ
POPLATKU
volejte prosím

775 256 795

›››
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Turnaj O pohár města Nového Strašecí: Domácí tým čtvrtý,
ale se skalpem slovenského mistra. Vítězem KEB Kladno
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Nové Strašecí - Druhý ročník
v mnohém předčil ten premiérový a díky účasti slovenského
Ružinovu Bratislava mohl být
turnaj označen za mezinárodní. Pohár si opět odvezlo kladenské mužstvo, po loňskému
úspěchu Habešovny se z trofeje raduje úřadující mistr extraligy KEB Kladno. Pořádající
tým vyhrál skupinu A, ve které
porazil Bratislavu a extraligový
Letohrad. V semiﬁnále nestačil
na pozdějšího vítěze a v utkání
o 3. místo podlehl Ústí nad Labem.
Jen těžko bychom v České republice hledali lépe obsazený
hokejbalový turnaj. Organizátoři
dokázali nalákat čtyři extraligové týmy, které doplnil ještě slovenský mistr. Během víkendu se
v Kocourek Aréně představilo
dobře zaplněným tribunám pět
mistrů světa z letošního šampionátu v Plzni a pět bronzových
medailistů v dresu Bratislavy.
Díky dobré organizaci a perfektnímu počasí by se snad na turnaji
nenašla chyba.
Sobotní zápasy rozhodly o tom,
jak bude probíhat závěrečná fáze. Ve skupině A se zrodilo velké
překvapení, o které se postaral
domácí tým. Novostrašečtí nejprve porazili čtrnáctinásobného
mistra Slovenska 1:0 díky brance
Duchoně. V dalším zápase Nové
Strašecí s Letohradem dlouho
prohrávalo, ale nakonec se radovalo z výhry. Chvíli před koncem
vyrovnal Duchoň a vítězství 2:1,
které zaroveň znamenalo prvenství ve skupině, zařídil Průša.
O druhém postupujícím ze skupiny A musely rozhodnout samostatné nájezdy. Ty lépe zvládl
Letohrad a na Bratislavu zbyl jen
zápas o 5. místo.
Ve skupině B se nedařilo Dobřanům. Podlehli jak Kladnu, tak Ústí
nad Labem. Souboj o prvenství
ve skupině nakonec vyhrál severočeský tým.
Nedělní program zahájili domácí,
i když se hrálo brzy ráno, ochozy
byly slušně zaplněné. Favorizované Kladno mělo převahu a po výhře 2:1 zaslouženě postoupilo
do ﬁnále. V druhém semiﬁnále
přestřílel Letohrad ústeckou Elbu.
V zápase o 5. místo viděli diváci
nejvíce branek. Utkání mezi Dob-

›››

›››

řany a Bratislavou musely po výsledku 5:5 v základní hrací době
rozhodnout samostatné nájezdy,
které lépe zvládl slovenský tým.
Bratislavu může těšit i zisk ceny
fair play Miroslava Holíka za nejslušnější tým.
Domácí Nové Strašecí skončilo
těsně pod stupni vítězů. V souboji
o bronzovou příčku podlehlo Ústí nad Labem 0:2. Severočeši se
dostali do vedení hned v úvodu
a domácí tým už nedokázal najít
odpověď.
Titul zůstal na Kladně. Po loňském vítězství Habešovny, která
se z turnaje odhlásila, vyhrál druhý ročník turnaje O pohár města
Nového Strašecí úřadující mistr
extraligy KEB Kladno, který porazil ve ﬁnále Letohrad 3:0.
Opět se udělovaly i individuální
ceny. Nejlepší útočník turnaje byl
Jan Příhoda z mistrovského celku, nejlepší obránce hrál za Letohrad a jeho jméno je Tomáš Friml.
Nejlepším brankářem turnaje byl
k velké radosti fanoušků vyhlášen
Karel Šnobl z domácího týmu.
Turnaj v Novém Strašecí se prostě povedl. Svědčí o tom i ohlasy
všech týmů. ,,Byl to super turnaj.
Děkujeme a příští rok rádi přijedeme znovu,“ nechal se slyšel
Martin Motyčka, trenér Letohradu.
Z největší dálky přijela Bratislava,
a i když obsadila až páté místo,
nelitovala dlouhé cesty do středočeského města. ,,Moc se nám tu
líbilo, skvělý turnaj, škoda jen našeho umístění. Za rok opět přijedeme. Navíc kolem Vánoc pořádáme
v Bratislavě turnaj a rádi bychom
na něm Nové Strašecí viděli“ zaznělo z úst jednoho z bratislavských funkcionářů. ,,Vaše hřiště,
celý ten areál tady ve Strašecí – to
by byl u nás na Slovensku národní
stadion,“ uvedl jeden z hráčů Ružinova. Nejen Bratislava a Letohrad
přislíbily účast. Na Kocourku se
líbilo všem. I kladenskému KEBu,
Ústí nad Labem a Dobřanům
a organizátoři mají od těchto extraligových týmů přislíbenou účast
i na třetím ročníku turnaje O pohár
města Nového Strašecí.
Po premiérovém ročníku zvedl
místní klub úroveň turnaje o několik pater výš a nasadil pro následující ročníky laťku hodně vysoko.
Pohár by se samozřejmě nemohl
obejít bez podpory novostrašec-

ké radnice v čele se starostou
města Ing. Pavlem Vaicem, který
zavítal do Kocourek Arény v neděli a předal týmům ceny.

Novostrašecký měsíčník / září 2009

Velký dík patří fanouškům, pro
které byl jistě turnaj dobrou pozvánkou na nadcházející sezonu. Ta pro tým z Nového Strašecí

začíná v sobotu 6. září, kdy se
na Kocourku představí úřadující
mistr 1. ČNHbL, Kovo Praha.
František Kuna
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PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ

Tenisový tábor dětí
V týdnu od 20. – 24. 7. 2009 se
uskutečnil na tenisových hřištích
v Novém Strašecí tenisový tábor
dětí. Zúčastnilo se ho 14 začínajících mladých tenistů, kteří pod
vedením trenéra Ivana Gengela
nacvičovali tenisovou techniku.
Začínali jsme vždy v 9:00 hod.
rozcvičkou a následně jsme dělali kondiční cvičení. Potom byl
krátký odpočinek s malou sva-

PRVOREPUBLIKOVÉ DĚNÍ V NOVÉM STRAŠECÍ 1918 – 1938
činou. Poté jsme šli trénovat tenisové údery. Ve 12:00 hod. byl
oběd, který nám každý den vozil pan Widemann z restaurace
Sport. Poté byl odpočinek, nebo
kdo chtěl mohl se koupat v bazénu. Odpoledne jsme začínali
ve 14:00 hod. lehkým rozcvičením a následně jsme hráli cvičné
zápasy. Kdo ještě nezvládal hru
na body, tak jsem měl připra-

13. Živnosti a povolání občanů
Nového Strašecí (1. část)

Tenisový tábor navštívil starosta města Ing. Pavel Vaic

23. 9. 2009 začíná další
3 hodinová setkání jsou vyplněna přiměřeným pohybem, přednáškou,
besedou, relaxací, ochutnávkami… Seznámíte se s aktivním způsobem
života, nebudete v žádném případě hladovět a přitom zaručeně zhubnete.
Můžete se stát členkou Fitklubu STOB, který pořádá další zajímavé akce
a pomáhá Vám udržet ztracená kila a setkávat se.
V ceně 2.400 Kč jsou materiály STOB, Nordic Walking, posilovna, Pilates, břišní tance,
lehký aerobic (pro opakující je cena 2.200 Kč).

Každou středu v 18:00 hod.
POZOR! Nabízíme náhradní hodiny pro pracující na směny.
Neváhejte a kontaktujte nás.

Nordic Walking
chůze s holemi, pohybová aktivita 21. století

Ivan Gengel se začínajícími mladými tenisty

vené různé tenisové soutěže.
V 16:00 hod. jsme skončili a děti
šly domů. Takhle jsme trénovali
od pondělí do čtvrtka. V pátek
jsem měl pro děti připravený tenisový desetiboj, ve kterém děti
soutěžily v různých tenisových
disciplínách. Každý ze zúčastněných dostal nějakou drobnou
cenu, diplom a něco sladkého
na zub. Tímto bych těl poděkovat paní Perglerové z ČLUZU,
která nám pro děti dala krásné
batohy a nějaké drobné ceny,
dále bych chtěl poděkovat panu

Vaiglovi, který nám pomohl s roznáškou obědů. Na náš tábor se
přišel také podívat pan starosta
Ing. Pavel Vaic, který popřál dětem hodně sil do dalšího tréninku, dále se přišel podívat na náš
tábor i místostarosta pan dr. Jaroslav Hlína, který ukázal dětem
i nějaké tenisové údery. Na závěr
celého tábora jsme si udělali táborák a upekli buřty. Doufám, že
se všem zúčastněným líbilo a přihlásí se i příští léto, kdy určitě bude další tenisový tábor.
Gengel Ivan, vedoucí MSZ

Pořádáme pravidelné vycházky i tréninky v Novém Strašecí a okolí.
• Naučíme Vás techniku • půjčíme Vám hole • půjčíme Vám měřiče tepu
• zaručíme 2 hodiny pohybu a zábavy • zlepšíte si kondici • vylepšíte si zdraví
• odstraníte bolesti zad, nohou, hlavy • shodíte kila
• zvedne se Vám nálada • objevíte dobrou partu • poznáte nová místa

Každou středu v 18 hodin pro lidi všech vah, zdatností a věků.
Od září 2009 - 2 až 3 tréninky týdně.

FITKLUB 1155, Mgr. Jitka Slavíková
Nové Strašecí, Havlíčkova č.p. 1155, Tel.: 313 572 370, 603 834 846
Místostarosta PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. s malými tenisty
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Skladba živností a povolání
občanů Nového Strašecí byla
velice pestrá. Je to pochopitelné, jelikož v Novém Strašecí a Pecínově bylo napočítáno
3 254 obyvatel, z toho přímo
v Novém Strašecí žilo 2 683,
z celkového počtu bylo 1576
žen a 1678 mužů.
Mezi významné oblasti, ve kterých pracoval vysoký počet
150 novostrašeckých občanů
patřilo zemědělství. Dne 1. listopadu 1918 bylo provedeno
sčítání v Novém Strašecí a Pecínově, na základě kterého víme,
jaký byl počet kusů chovaného
hospodářského dobytka. Celkem bylo napočítáno 951 kusů,
z toho bylo 265 kusů hovězího
dobytka, 246 vepřů, 64 koní
a 376 koz. Ve třicátých letech
v období hospodářské krize
nebyli lidé zaměstnaní v zemědělství krizí přímo zasaženi.
Nemuseli se obávat, že ztratí
místo, ale i přesto se dostávali
do ﬁnančních problémů, protože vzrostly ceny zemědělských
plodin a koupěschopnost obyvatel nebyla již taková. Sklizeň
zemědělců byla často ohrožována různými výkyvy počasí,
jednou se museli obávat velkých mrazů, jindy je sužovalo
přílišné sucho nebo naopak
značné srážky. Množství jejich
sklizně záviselo na vůli přírodních podmínek, které mohly jejich úsilí pokazit.
Z Nového Strašecí 194 mužů
pracovalo mimo město - vzhledem k blízkosti dolů na Kladensku byli zaměstnáni jako
horníci, vozíčkáři a jeden muž
byl zaměstnán jako báňský
úředník. V polovině léta 1923
vypukla na Kladensku hornická
stávka, která zasáhla i místní
důl „Anna“. Stávka trvala sedm
týdnů, což se výrazně projevilo
na mzdách a tím i koupěschopnosti horníků. Do města přišlo
o 300 000 korun méně a znatelně se to odrazilo v celém
jeho ﬁnančním obratu. Hornická stávka opět vypukla v roce
1928, trvala čtyři týdny a postih-

la v Novém Strašecí sto sedmdesát rodin, čímž se zmenšil příliv výdělku do města o 150 000
korun.
Někteří novostrašečtí občané byli zaměstnáni v obecní,
okresní nebo ve státní správě.
Obecní službu vykonávalo šest
občanů, okresní službu deset
občanů a dvacet pět jich pracovalo ve státní správě. Nechyběli zaměstnanci v oblasti bankovnictví, notářství, v advokátní
kanceláři, u soudu či v poštovní
službě nebo u policie. V závěru
první republiky ve městě působily tři peněžní ústavy. Nejstarším
byla Okresní záložna hospodářská, která byla zřízena již v roce
1883, dále městská spořitelna
a nejmladší byla Živnostenská
záložna. Své místo zde měl
okresní soud, berní úřad, Železniční úřad nádraží státních drah,
dále farní úřad církve katolické,
farní úřad církve českobratrské,
nechyběl ani poštovní telegrafní
a telefonní úřad a samozřejmě
četnická stanice, která dohlížela
na zachování pořádku.
O zdraví občanů se na Novostrašecku starali tři lékaři, jedním
z nich byl obvodní lékař Josef
Hrdý, který vykonával svou praxi
v čp. 111. Ve stejném počtu byli
ve městě i lékárníci. K dispozici
byl občanům i zvěrolékař, zubní
technik a čtyři místní pracovali
v oblasti porodnictví. O vzdělávání žactva na zdejších školách
se staralo dvacet dva učitelů.
V potravinářské oblasti pracovalo sedm občanů v cukrářství, mezi nimi to byl pan Fidler
a cukrář pan Černý. Svou tradici
měl obchod pana Kolského se
sýrem a droždím. Dva občané
měli uzenářství, majitelem jednoho byl Stanislav Kolář, který
vedle uzenářství vedl i řeznictví.
Řezníků žilo ve městě v době
sčítání v roce 1921 dvacet, jedno řeznictví provozoval Jan Verner v Pražské ulici čp. 8. Další
dva muži pracovali ve sladovnictví a jeden ve výrobě lihovin.
Ve městě fungoval parní mlýn,
který provozoval Karel Klíma,
mlynářstvím se živilo patnáct
občanů. Nemohlo zde chybět
pekařství, které zaměstnávalo
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čtrnáct mužů. Jednu z několika
pekáren vlastnil pan Tuhý. Další pekárnu provozoval Bohumil
Kleindienst na Pražské ulici
čp. 168 (nyní ul. Čsl. armády).
Své zastoupení mělo ve městě i textilnictví, padesát osm
občanů pracovalo jako krejčí,
devatenáct z toho jako dámských. Krejčovství provozoval
například pan Mansfeld, pánské
a dámské oděvy v čp. 444 zhotovoval František Slezák nebo
Karel Posířil v čp. 267. Dámské
šaty šila paní Stříbrská ve Slánské ulici čp. 242 (nyní ul. Jiřího
Šotky) a také švadlena Marie
Ledenová. Vojtěška Erzová šila
nejen pro ženy, ale i pro děti.
Čtyři místní obyvatelé pracovali v kožešnictví a jeden v kloboučnictví, to vedl pan Truxa,
který nejen zhotovoval pánské,
dámské a dětské klobouky, ale
zároveň je i opravoval. Výrobou
ponožek se živili tři zdejší občané a jeden pracoval ve velkovýrobě zástěr a sukna. K šatům

nakupovali místní pochopitelně
také obuv, i proto mělo město
čtyřicet obuvníků. Největší módní dům s pánskými a dámskými
oděvy vedl Jaroslav Ryvola
na Husově třídě čp. 180 (nyní
ul. Čsl. armády).
Potřeby místních obyvatel uspokojovala řada obchodů, fungoval zde obchod se smíšeným
zbožím, se železem, koloniál,
obchod s průmyslovými odpadky, se zbytky a peřím. Obchod
s dřevěným zbožím, hospodářským nářadím, ale i ovocem,
zeleninou a vánočními stromky
provozoval František Videman
v Pecínově. Uhlí si mohli místní
občané koupit u Karla Procházky, Václava Erby nebo Jana
Hrubeše, který prodával i dřevo. Pokud dostal místní občan
chuť na zeleninu (třeba i konzervovanou) nebo ovoce (i jižní),
mohl zavítat k Václavu Frolíkovi.
Konkurentkou v prodeji ovoce
mu byla Marie Krobová, která
kromě toho prodávala i různé
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cukrovinky a zmrzlinu. Jedním
z majitelů koloniálu byl Václav
Studnička. Jestliže hospodyňka potřebovala nějaké plechové, železné či smaltované nádobí nebo něco ze skla, jistě
navštívila Františka Osvalda.
Pokud rodiče chtěli koupit dě-

PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ / OKÉNKO DO HISTORIE
tem školní učebnice nebo jiné
potřeby, mohli nakupovat hned
ve dvou obchodech, a to buď
u Františka Navrátila, nebo Milady Folprechtové, která mimo
to nabízela i modlitební knížky,
kalendáře a obrázky svatých.
Pro zájemce o širší literaturu,

hudebniny nebo antikvariát tu
byl obchod Julie Navrátilové,
která v roce 1938 rozšířila svůj
sortiment o prodej střeliva, broků, střelného prachu a zápalek.
Knihy, kancelářské a školní potřeby též nabízel obchod pana
Steinfelda.

O publikaci knih se ve městě
starala knihtiskárna Josefa Felbacha ve Slánské ulici čp. 335.
V pokračování článku se podíváme na další živnosti, které místní
provozovali a zároveň i na služby,
které mohli ve městě využívat.
Mgr. Eva Papežová

pychový bazén. Prostě, když
jsem ho spatřil jakousi šťastnou
náhodou poprvé, byl jsem tak
překvapený, div že jsem do něj
nesletěl, ovšem byl bez vody
a tak bych si moc nezaplaval.
Okamžitě jsem si představil, jaká
havaj odpočívá bez užitku dvacet kroků od mého bytu, a hned
následoval proud představ, jak si
budu užívat a nejenom já, ale se
mnou i ostatní obyvatelé tohoto
důležitého domu plného především žen. Trochu jsem se při této
představě vrátil z oblaků nadšení na zem, přece jenom některé
obyvatelky tohoto domu již mohou mít ve svém věku poněkud
jiné zájmy a touhy, což by bylo
pochopitelné. Nu a v zápětí jsem
tvrdě narazil, když první dáma
této velice potřebné pečovatelské organizace, právě žehlící
v této místnosti vyprané prádlo,
mi vysvětlila všechny překážky
a důvody, proč se v tomto bazénu asi nikdy nevykoupu, basta.
Stojím opět na pevné zemi, oblaka mého nadšení se s každým
argumentem té dámy – a nebylo
jich málo zachmuřují a hned první argument proti koupání je velice vážný, ba téměř rozhodující.
Jistě již každý uhádl jeho jméno,
ano nezmýlili jste se, nazývá se
„prachy“. Prostě chybí na vše,
co by bylo třeba ještě vytvořit
ke zprovoznění a uskutečnění
mých představ o bazénu, jehož
prostor nyní slouží jako prádelna, žehlírna, sušárna a možná
ještě k něčemu, co nevím, neznám ani netuším, neboť nejsem
žena, ale muž. Nevymýšlím si,
ani nekecám!
Jenomže naše město není nějaká málo významná ba téměř
bezvýznamná vesnice, kterých
je kolem nás několik. Jsme poměrně velké průmyslové město,
tedy jedna továrna zde sku-

tečně existuje a není to žádný
malý a bezvýznamný podnik,
a navíc zde žije a pracuje velký
počet obyvatel, čili žádná zanedbatelná komunita. Město leží
na spojnici metropole s největším a nejznámějším lázeňským
střediskem a žádný euro či intercizinec cestující do věhlasných
lázní nemůže naše město minout
bez povšimnutí. A proč vlastně
tolik slov? Nestačilo by, aby se
některý náš europoslanec zmínil
v Bruselu, jak mnoho starších, životem unavených a poznamenaných lidí zde v DPS žije. Nebudu.
udávat jejich počet, co kdybych
se zmýlil, a tito lidé zde, díky
bezvýznamné sumě euro penízků, nemohou dosáhnout na poměrně velice důležitou součást
své rekonvalescence! Opravdu
by se našel v nějakém eurovýboru jedinec, dávající přednost
kácení stromů na náměstí v tomto městě, před zdravím prostých
starých lidí s nižším až středním
vzděláním, a odmítl poskytnout
vcelku nepříliš významnou sumu
peněz na novou prádelnu a žehlírnu? Nevěřím.
Jenomže jen velice málo záleží
na tom, čemu člověk věří či nevěří, či co by si přál a po čem
touží. Jak se denně přesvědčujeme ve zpravodajstvích, ale
mnohdy i ve svém vlastním životě, rozhodují výhradně jen peníze a v nemalé míře také známosti
s důležitými osobami či nejlépe osobnostmi. Bohužel, jediná
osobnost žijící v našem městě
a zřejmě i ochotná i schopná
zapůsobit na správných místech, opustila před několika měsíci své křeslo ve velevýznamné
a rozhodující instituci, takže jediná mocná páka již neexistuje
a ta nejmocnější – tedy prachy
se v našem městě nevyskytují.
Co s tím? Jak to tak vidím, tak

se v „pečovateláku“ asi už nikdy cákat nebudu, ale stačí si
představit či jen pomyslet na ten
krásný a zahálející bazén sloužící zcela nesmyslně jako prádelna, a zase mi to pomyšlení trápí. Moc řešení tohoto problému
nevidím a představa, že bychom
– tedy obyvatelé „pečovateláku“
manifestovali za zprovoznění
bazénu před MěÚ, jak je to dnes
moderní, by asi nebylo to pravé
ořechové. Zaprvé je nás málo,
zadruhé málo mocní a hlavně
staří a již nepotřební.
Ale nyní jsem dostal – nechci
se chlubit, geniální nápad. Co
takhle pozvat na náš problém
s bazénem a jinou, samozřejmě
moderní prádelnou, žehlírnou
a sušárnou, všemocnou televizi?
Vysvětlit jí náš v podstatě málo
uvěřitelný až směšný problém,
že místo aby se lidé v bazénu
koupali, těšili ze života a především podstatně regenerovali
své poněkud chátrající a stářím
a prací opotřebované zdraví, se
zde pere jen naše špinavé prádlo, tedy nemyslím to obrazně,
ale doslova. Ovšem, zase se mi
hlavou blíží pochyby, koho by to
zajímalo? Žádná vražda, podvod
či podfuk se zde nekoná, sex je
úplně vyloučen a že by se pečovatelky o náš klidný život samy jezdily koupat do Toskánska
a my se zde opékali na palouku
před „pečovatelákem“ opravdu
není zas tak napínavé. Takže zase nic. Zatracený prachy.
Nu, a tak končím. Své plány
a touhy odložím do spodního
šuplíku, místa je tam ještě trochu, a půjdu si pro oběd do školní jídelny. A tam mi 5 dní v týdnu
– bohužel jen 5, i když týden má
dní sedm, čeká alespoň jeden
příjemný zážitek, který zatím nikdy nezklamal.
Antonín Krčil

Proč to nezkusit?
Už si to říkám po několikáté a důvodem je tajemství, které jsem
zcela náhodou odhalil v domě,
kde nyní žiji. Tajemství v podstatě
bylo tajemstvím pouze pro mne,
vzhledem ke krátké době, po kterou zde pobývám a seznamuji se
s novým prostředím, poněkud
jiným životem a také s jinými lidmi, které jsem na svých procházkách téměř nikdy nepotkával, až
na jedinou osobu. Byla to starší
žena, stejně jako já, a občasná
setkání se konala pouze při mé
cestě na hřbitov. Musím přiznat,
že při spatření této ženy mi její
postava pokaždé pomohla odkopnout, a vždy úspěšně, protivné a smutné myšlenky na mé
stáří a všechny problémy, které
stáří doprovází. I když jsem ji
vůbec neznal, vždy jsem ji zdvořile pozdravil a v duchu za její
pomoc, o které ona nic nemohla
tušit, poděkoval. Nu a pak jsem
se po nějakém čase přestěhoval
a jednoho dne ji spatřil na chodbě domu, nazývaném DPS (dům
s pečovatelskou službou), který byl pro ní, stejně jako je nyní
pro mne, domovem. Omlouvám
se, opět jsem trochu odbočil, ale
zážitků je v tomto mém novém
působišti dost a dost. Faktem
ovšem je, že převažují ty nepříliš veselé a povzbudivé. Stačí
ve všední dopoledne pohlédnout
z okna, a mám–li smůlu či vlastně
štěstí, vidím přicházet do přilehlé
budovy plné ordinací pacienty
a často při tom pohledu zalézám
a napomínám se za svoje stálé
pofňukávání. Radost, potěšení
a smích se zde pozvolna stávají
cizími slovy, ale takový je holt život ve stáří.
A nyní k tomu tajemství, které
nyní odhalím, abych nikoho zbytečně nenapínal. Prostě jsem
zde objevil a určitě tomu ani nebudete věřit, krásný, veliký a pře-
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Předprázdninové pohlazení v Malém sále ZUŠ
Před vstupem do ZUŠ se na konci
června objevil maličký bleděmodrý
plakátek, který zval na Předprázdninový koncert 30. 6. 2009 od 19.00
v Malém sále ZUŠ. Na obrázku byl
člověk sedící u klavíru a několik
notiček. Zaměřila jsem pozornost
na interprety a bylo jasné, že tuto
akci nemohu vynechat.
30. 6. 2009 jsem opravdu zavítala
do Malého sálu ZUŠ a v hledišti
mne přivítaly samé známé tváře.
Většinou patřily členům folklórního
souboru Čtyřlístek a rodinným příslušníkům vystupujících. Dalo by
se takřka říci, že jsem byla jediným
divákem, který nebyl „z rodiny“.
Zpěvačky Eva Děkanová, Tereza
Mlynaříková a Pavla Tondrová si
společně s klavíristkou Zuzanou
Stránskou přichystaly pestrý program, který byl velice pečlivě sestaven.

V úvodu krátce promluvila
za všechny Zuzana Stránská,
která připomněla, že se tentokrát
všechny představí v jiném světle
než obvykle. Místo folklóru nabídnou vážnou hudbu. Znělo to maličko jako varování, ale výsledek
byl excelentní.
Zazněly Moravské lidové písně
Otmara Máchy, Slovácké dvojzpěvy Jaroslava Křičky, Trávnice
z Těrchovej Alfréda Zemanovského a Čtyři dueta Antonína Dvořáka, v nichž se střídaly E. Děkanová, T. Mlynaříková a P. Tondrová.
Zuzana Stránská se v polovině
koncertu představila Francouzskou svitou č. 6 E-dur Johanna
Sebastiana Bacha.
Dvacet let žiji v Novém Strašecí a můj život je spojen se ZUŠ,
proto jsem měla možnost sledovat
Evu Děkanovou a Zuzanu Strán-

skou vlastně nepřetržitě od jejich
prvních hudebních krůčků. A tak
si dobře pamatuji, že Evu nikdy
nic nevyvedlo z míry a Zuzka byla vždy velká trémistka. Terezu
Mlynaříkovou znám z vystoupení
Čtyřlístku a především pak hudebně z dívčí cimbálovky. Pečlivost,
radost a suverenitu jsem proto
čekala. Největším překvapením
byla Pavla Tondrová, o níž jsem
jen tušila, že zpívá, ale nikdy jsem
ji neslyšela. Setkání s ní mi bylo
velmi milé. Všechny tři zpěvačky
působily dohromady velice přirozeně, jako letité souputnice, i když
to tak zřejmě není a v této sestavě
vystoupily vůbec poprvé.
Výkony všech interpretek byly vyrovnané. Jejich zpěv byl naplněn
radostí z toho, že jsou spolu a mohou si zazpívat pro spřátelené publikum. Desky s notovým zázna-

mem v rukou byly jen překážející
rekvizitou a možná trochu berličkou proti ostychu – zbytečnému.
Slovácké dvojzpěvy a Čtyři dueta
mi znějí v hlavě ještě teď. Zuzana
nebyla „jen“ korepetitorkou pěvecké části, ale citlivou součástí
tria či kvartetu. Jako sólová klavíristka připomněla svou preciznost
a smysl pro výraz.
V závěru přišel bouřlivý potlesk
a přídavek Helekačka O. Máchy
z Moravských lidových písní. Přesto publikum nechtělo účinkující
propustit a nakonec za všechny
Zuzana Stránská musela slíbit, že
přichystají další předprázdninový
koncert. Před Vánocemi? Před
podzimními prázdninami? Kdo
ví? Těším se však už teď a určitě
na něm nebudu chybět.
Vděčná posluchačka
I. Dvořáková

Nové Strašecí barokní
Kostel Narození Panny Marie
(dokončení)
Interiér novostrašeckého kostela dnes tvoří jedinečný barokní
komplex převážně z druhé třetiny
18. století, kdy došlo i k baroknímu dotvoření samotné stavby, jak
jsme popsali v minulém článku.
První zprávy o vnitřním zařízení
máme v inventáři kostela sestaveném roku 1705. Hovoří se tu
o jednom velkém a čtyřech menších oltářích, o monstranci, dvou
kališích, cínové křtitelnici a o čtyřech korouhvích. Ve vížce visely
dva malé zvonky a ve zvonici
před kostelem tři zvony, z toho
jeden puklý. Inventář sestavil farář Jan Michal Kreibich z důvodu, aby poukázal na špatný stav
kostela a pohnul arcibiskupství
i město k opravám. Ty se skutečně začaly realizovat, ač Kreibich
odtud brzy odešel.
Za nejstarší součást dnešního inventáře novostrašeckého kostela
můžeme považovat renesanční
cínovou křtitelnici, nově zrestaurovanou v roce 2002. Tradiční
literatura ji datuje rokem 1555,
ač na ní přečteme zřetelný nápis „LETA PANIE 1568“. Chyba
nejspíše pochází od Ferdinanda

Velce z konce 19. století, který
sice na nádobě údajně přečetl
římskou číslici DLV, avšak uvádí, že křtitelnice je „znešvařena
olejovým nátěrem, takže stěží lze
rozeznati letopočet“. Omyl, který
odhalila až nedávná restaurace
a vyčištění, je tak vysvětlen. Křtitelnice má tvar obráceného zvonu, spočívá na třech trnožích, zakončených kopyty. Celá nádoba
je zdobena modelovanými lidskými a lvími hlavami a dále reliéfními
ﬁgurálními motivy s biblickými výjevy. Zda je autorem známý pražský zvonař Brikcí z Cimperka, by
ukázal až odborný výzkum.
Nový interiér vznikal především
za faráře Matěje Antonína Prauna,
který zde během svého dlouhého
působení v letech 1721–1765 zanechal zřetelné stopy. Jeho pobyt
započal požárem na faře a objekt
musel být poté zcela obnoven,
přesto se duchovní správce odhodlal k několika významným krokům. Praun prý prováděl některé
úpravy v kostele na vlastní náklady, zakoupil nový umíráček a pro
okolní hřbitovní zeď sám roku 1761
vymaloval čtrnáct plechových obrázků Křížové cesty. Především
však inicioval výrobu tří nových
oltářů, dvou postranních a poté
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hlavního. Nejspíše ve druhé třetině 18. století tak započala obnova
vnitřního zařízení kostela, které dodnes tvoří jeden z nekrásnějších
barokních interiérů v regionu.
Dva postranní oltáře, pořízené
za faráře Prauna, prošly nedávno kompletním zrestaurováním,
a jejich krásu s barevnými dřevořezbami tak můžeme obdivovat
v plném lesku. První, oltář sv. Anny, se nachází pod vítězným obloukem vlevo při pohledu do kněžiště. Spatříme na něm sochu sv.
Anny, jak učí číst z modlitební
knihy Pannu Marii. Výjev přidržují plastiky andělů a nad zeleným baldachýnem s červeným
pozadím jej završuje Bůh Otec.
Pod sv. Annou je umístěn oválný
medailon s obrazem P. Marie se
srdcem. Druhý oltář, nacházející
se vpravo, je umělecky a barevně proveden obdobně a zobrazuje Nanebevzetí sv. Jana Nepomuckého. Světce v nádherném
zlaceném provedení vynášejí
na nebesa andělé. Ve spodním
medailonu je tentokrát zobrazen
Kristus se srdcem. Oba medailony jsou nové, až z roku 1932.
Předcházely jim však obrazy
s podobnými motivy, pořízené
podle F. Velce v roce 1867. Ma-

›››

Oltář Nanebevzetí
sv. Jana Nepomuckého
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dona na nich měla probodnuté
srdce a Kristus srdce ovinuté
trním. Umělecké řezby obou oltářů vznikly patrně ve třicátých
nebo čtyřicátých letech 18. století. Výjev sv. Jana Nepomuckého
v novostrašeckém kostele tvoří
paralelu se dvěma exteriérovými
kamennými sochami tohoto světce, které byly nedlouho předtím
postaveny na náměstí a nejspíše
u kostelíka sv. Isidora.
Patrně v té době, ještě za faráře
Prauna, byla pro novostrašecký
kostel vyrobena dřevěná pozdně barokní kazatelna, taktéž nedávno zrestaurovaná. Její tělo je
tmavě hnědé a vystupují odtud
kontrastně bílé čtyři desky se
zlaceným rámováním v podobě
kartuší. Na deskách máme reliéfní vyobrazení čtyř evangelistů.
Uvnitř kazatelny spatříme v obdobném zobrazení Krista mezi
učedníky, pod baldachýnem Ducha svatého v podobě holubice
a na vrcholu kazatelny anděla
v bílé říze, troubícího na polnici
(výraz bdělosti) a obklopeného
třemi sedícími andělíčky. Kazatelna společně s obnovenými oltáři
sv. Anny a sv. Jana Nepomuckého dynamizuje přechod vnitřního
prostoru kostela z lodě k presbytáři, kterému vévodí hlavní oltář.
Podle farní kroniky stihl zajistit přípravy na vytvoření nového hlavní-

Socha sv. Václava na hlavním oltáři
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ho oltáře ještě Matěj Praun v roce
1765, krátce před svou smrtí.
Odtud převzal tuto informaci jako
důvěryhodnou František Vacek.
Kde však získal údaje Ferdinand
Velc o tom, že tento oltář byl vysvěcen již roku 1733 a uvedené
dva postranní též 1733 (sv. Anny)
a 1747 (sv. Jana Nepomuckého),
neumím opět sdělit. Snad průzkum v příštích letech tyto záležitosti objasní.
Hlavní oltářní obraz je opět novodobý, ze sedmdesátých let
19. století (F. Velc uvádí jako autora známého malíře Antonína Lhotu a malbu datuje r. 1873). Podle
farní kroniky byl věnován společně s obrazy Srdce Ježíše Krista
a Srdce P. Marie, o nichž již byla
řeč, a dále s obrazem sv. Aloise
sestrami Krobovými novostrašeckému kostelu právě v této době.
Na obrazu hlavního oltáře vidíme Neposkvrněnou Pannu Marii
na srpku měsíce, obklopenou anděly, z nichž jeden drží lilii a druhý probodnuté srdce. Pod hlavní
postavou klečí rodiče P. Marie,
sv. Anna a sv. Jáchym. Cennější jsou opět barokní dřevořezby
světců, především sv. Václava
s korouhví a štítem a sv. Ludmily
se šátkem, jímž má ovázaný krk.
Oltář vrcholí stříbrným sousoším
Nejsvětější Trojice na modré zeměkouli, tvořeným postavami
Boha Otce se žezlem a Ježíše
Krista s křížem, mezi nimiž proniká východní světlo z malého
okénka. O něco výše se vznáší
holubice, Duch svatý. I hlavní oltář je zdoben četnými andělíčky.
Jaký byl původní barokní obraz,
který také určitě nesl motiv Panny Marie, nevíme. Ten současný
je zasazen ve výrazné duté nice
hlavního oltáře, což může svědčit
o charakteru předchozí ústřední
výzdoby.
Barokní je také třetí postranní oltář,
sv. Aloise, se sochami sv. Barbory
(s věží a kalichem) a sv. Apoleny
(s kleštěmi). Kompozičně je doplňují andělé a prostřední postava
svatého Josefa s rozkvetlou liliovou holí. O novodobém obrazu sv.
Aloise jsme se zmínili.
Interiér kostela dotváří zdobná
štuková omítka, výrazná především na stropě presbytáře, kde
nahradila původní gotická žebra.
Jednotlivé prvky by si však za-

sloužily podrobnější interpretaci,
jakož i zhodnocení postupných
fází stavby a výzdoby. Poslední
zásadní změny prodělal kostel
v závěru třicátých let 19. století,
kdy ve městě probíhaly stavební
práce po dvou rozsáhlých požárech z let 1811 a 1812. Kostel je
v té době popisován jako zpustlý
a v nedobrém stavu. Sice ještě
byla v letech 1816–1817 obnovena zničená zvonice, brzy se však
započalo se zásadní přestavbou
samotného kostela, kterou provedl
slánský stavitel Tomáš Štech, a to
v době místního faráře Antonína
Graba.
Především byly zbořeny všechny
přístavky včetně dušičkové kaple, pod níž se nacházela hrobka.
Na jejich místě získala stavba
dvě postranní lodě tak, aby půdorys kostela měl tvar latinského
kříže. Za kněžištěm vyrostla nová
sakristie. Barokní průčelí kostela s předsíní bylo strženo a loď
prodloužena. Stavitelé vybudovali nový kůr a v roce 1840 také
charakteristickou průčelní věž.
V souvislosti s tím došlo ke zboření nedlouho předtím zrenovované
zvonice a k přenesení tří zvonů
na nové místo, kam se stěhovala i zánovní stolice, upravená pro
nový prostor. Novostrašeckými
zvony a jejich osudy se budeme
zabývat v jiném článku. Nyní je
pro nás rozhodující, že kostel obdržel zcela novou podobu, avšak
v kněžišti a ve většině lodi zůstal
uchován barokní interiér.
Vnitřní zařízení kostela bylo samozřejmě i poté doplňováno.
O dodání nových oltářních obrazů, P. Marie, sv. Aloise, Madony
a Krista se srdcem, jsme již hovořili. Spolu s nimi získal kostel
nejspíše někdy v sedmdesátých
letech 19. století obraz Svaté rodiny, uložený v postranní lodi, a další malby, z nichž můžeme dosud
najít sv. Mikuláše, sv. Anežku nebo sv. Františka Xaverského. Snad
z té doby pochází i čtrnáct obrazů Křížové cesty. Roku 1874 položili zedníci novou, cementovou
dlažbu. Další úpravy probíhaly až
ve dvacátém století. V roce 1903
byly zakoupeny nové varhany
a roku 1908 dospěl do novostrašeckého kostela tehdy moderní
kult Panny Marie Lurdské. Proto
byla v předsíni pod věží vybudo-

PRVNÍ RYNHOLECKÝ DIVADELNÍ FESTIVÁLEK
Divadlo vzhůru nohama ve spolupráci s Kulturní komisí OÚ Rynholec pořádá
v sobotu 26. 9. 2009 od 12.30 hodin v prostorách místní sokolovny

Kazatelna

vána umělá jeskyňka se sochou
této světice. Ještě v témž roce
došlo k zakoupení nových barevných skel s ﬁgurálními motivy
do čtyř oken v presbytáři. Spatřit
zde můžeme na jižní straně sv.
Antonína Paduánského a opět
Pannu Marii s probodnutým srdcem a na straně severní žehnajícího Krista se srdcem ovinutým
trny a sv. Františka z Assisi. Je
třeba připomenout, že většinu
předmětů nebo prostředků na jejich získání darovali kostelu věřící
obyvatelé nebo samotní faráři.
To konec konců na první pohled
dokládají jména zdejších občanů
na uvedených novodobých vitrážích v kněžišti z roku 1908.
Motivy Panny Marie se logicky
staly pro novostrašecký kostel
zásadní. Ač oltáře mají nejméně
o sto let mladší obrazy, barokní
polychromované dřevěné sochy
světců s nádhernými zdobnými
prvky navozují společně s obnovenou kazatelnou dostatečný
pocit místního venkovského baroka, jak jej mohl prožívat poutník
v Novém Strašecí někdy ve druhé
polovině 18. století. Iniciativu Matěje Antonína Prauna, tehdejšího
dlouholetého faráře, tak oceníme
ještě dnes.

PROGRAM
12.30 Divadlo jednoho Edy – O Červené Karkulce (pro děti od 2 let)
Hraje: Miroslava Bělohlávková
13.15 Divadlo Fígl – Pavoučí píseň – africké pohádky
Hrají: Petr Strnad, Magdalena a Vojtěch Duřtovi
Doprovodný program: Seznámení s Afrikou
14.30 Divadlo proti sobě – V zahradě – loutkové představení nejen pro
děti, volně na motivy Jiřího Trnky
Hrají: Marcela Štědrová, Božena Radiměřská a Matěj Hilský
16.00 Divadlo proti sobě – Klauniády – klaunská férie podle
Tristana Rémyho
Doprovodný program: výroba loutek
Workshopy: facepainting a koutek malování
(MgA. Zuzana Nováková Hilská)

PREMIÉRA!!!
18.00 Divadlo vzhůru nohama – Don Quijote
Hrají herci s mentálním postižením: Milena Černá, Tamara Skalkošová,
Veronika Valchařová, Karel Ivanický a Stanislav Švingr
a profesionální herci: Svatava Milková, Veronika Pavlasová
a Štěpán Benoni, Režie: V. Novák, scénografie: Z. Nováková Hilská,
dramaturgie: K. Mocová
Představení inspirované příběhy slavného rytíře Dona Quijota de la Mancha
a životem jeho autora Miguela de Cervanta. Představení se zkouší ve dvou
verzích – v jedné budou hrát herci s postižením a ve druhé profesionální
herci. Představení je součástí projektu Divadlo jako socializační možnost,
jehož autorem a garantem je MgA. Vladimír Novák.
20.00 Petr Syčák Hilský & Jam Sessžer (bluesový bigbeat) – vinárna Asanka
(info též na www.dvn.cz, dvn@dvn.cz nebo na 604 924 942)
Festival bude probíhat v areálu místní sokolovny. Premiéra představení
Don Quijote se uskuteční ve stodole v domě č. p. 57 – na návsi mezi poštou
a vinárnou Asanka (u sl. Dity Kněžourové).

Společenská kronika
VZPOMÍNKA
Dne 7. 8. 2009 by oslavila své 100. narozeniny paní Růžena Peterková – ředitelka
mateřské školy a 20. 2. 2009 pan Václav Peterka – důlní technik 102 let.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají dcery Alena, Vendula a Jana, vnoučata a pravnoučata.

VZPOMÍNKA

PODĚKOVÁNÍ

Dne 6. 9. vzpomeneme 10. výročí úmrtí
naší maminky, paní Zdenky Matějkové
a zároveň 8. 9. 20. výročí smrti tatínka,
pana Karla Matějky.

Děkuji všem, kteří se přišli rozloučit
s mou zesnulou sestrou Jiřinou
Novákovou na poslední její cestě.

Stále vzpomínají děti Hana a Karel s rodinami
a sestra Květa.

Děkuji MUDr. Stehlíkové za léčení
a pečovatelkám, které jí v nemoci
ošetřovaly.
PhMrf. Procházková

Za rady a pomoc děkuji
ing. arch. Evě Volfové
a P. Vítu Uhrovi
PhDr. Jan Černý

VZPOMÍNKA

VZPOMÍNKA

Dne 14. 9. 2009 vzpomeneme
27. výročí tragického úmrtí mého tatínka,
pana Josefa Šinera, malíře pokojů
ze Mšeckých Žehrovic a 30. 12. 2009
1. výročí úmrtí mé maminky,
paní Marie Šinerové.

Dne 2. září vzpomeneme 11. výročí,
kdy neočekávaně zemřel manžel, otec
a děda, S. Ryss.
Stále vzpomínají manželka, děti, vnoučata
a ostatní příbuzní.

Stále vzpomíná dcera Eva Drozenová.
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VZPOMÍNKA

VZPOMÍNKA

Kytičku květů na Tvůj hrob dáme,
a pak jen vzpomínáme.

Dne 21. 7. 2009 by se dožila
74. narozenin Helenka Krajtlová,
zdravotní sestra.

Dne 5. srpna 2009 uplynulo 5 let,
kdy nás opustila manželka, maminka
a babička, paní Stanislava Lebicová.

Stále vzpomíná a nikdy nezapomene
Eva Drozenová.

Stále vzpomínají manžel a dcery s rodinami.

VZPOMÍNKA

VZPOMÍNKA

Dne 15. 8. 2009 uplynuly dva roky
od úmrtí pana Slavomíra Vaice.

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

Stále vzpomínají Luboš a Hana s rodinou.

Dne 14. 9. 2009 vzpomeneme 9. výročí
úmrtí manžela, tatínka a dědečka, pana
Václava Kulhánka z Nového Strašecí.
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děkují manželka, děti a vnoučata.

VZPOMÍNKA

VZPOMÍNKA

Dne 13. září uplyne rok, co nás navždy
opustila naše milovaná maminka
a babička, paní Jiřina Paštiu.

Dne 15. 9. 2009 uplyne 15 let, kdy nás
navždy opustil náš milovaný manžel,
tatínek a dědeček, pan František
Majer.

Stále vzpomínají dcery s rodinami.

Stále vzpomínají manželka Míla, dcera
Radka s rodinou a syn Petr. Děkujeme všem,
kdo vzpomenou s námi.

Zářijový přehled dění
1. 9. – 30.10

Výstava fotografií Stehnová a Anvara

foyer NKC

3. 9. – 4. 10.

55leté výročí od založení Gymnázia JAK

muzeum

Náš region za třicetileté války (přednáška AVČ)

NKC

Historie budovy MěÚ a dalších staveb – výstava

Přednáškový sál MěÚ

12. 9.

Setkání šedesátiletých

sraz MěÚ

10.30 h.

12. 9.

Posvícenská zábava

NKC

20.00 h.

14. 9.

Pěkná – průvod

Kom. nám.

14. 9.

Pěkná hodinka s tancem

NKC

11.00 h.

17. 9.

Diskusní podvečer (AVČ)

NKC

17.00 h.

18. 9.

Zahajovací lekce kurzu tance

NKC

19.00 h.

19. 9.

Cyklistický závod Praha – Karlovy Vary- Praha

20. 9.

Nejen pohádka na neděli

NKC

15.00 h.

23. 9.

Party se Seniorkou

NKC

17.00 h.

25. 9.

Kurz tance

NKC

19.00 h.

27. 9.

Václavská zábava

Rychta

13.00 h.

28. 9.

Svatováclavský den

Kom. nám.

13.55 h.

10. 9.
12. 9. – 18. 9.

16.30 h.

9.30 h.
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