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Vážení čtenáři,

dostává se Vám do rukou nové číslo Buštěhradského

zpravodaje, které zpracovala jeho nová redakční rada.

Jak víte, dlouholetí členové redakční rady, paní Eva

Procházková, pánové Jan Fencl, ing. Zdeněk Burgr,

Vladimír Fuksa a Antonín Tatíček odstoupili a předali své

pomyslné žezlo mladší generaci. Po celých 23 let praco-

vali v redakci Buštěhradského zpravodaje poctivě, svědo-

mitě a za podmínek, které zasluhují obdiv a uznání nás

všech. Patří jim velký dík za to, že jste se mohli s informa-

cemi z Buštěhradu seznamovat pravidelně po celou tu

dlouhou dobu. Zbývající členové redakční rady se spojili 

s dalšími zájemci o práci na zpravodaji a vytvořili nový

tým, který by měl v práci svých kolegů zdárně pokračovat.

Nyní tedy máte možnost seznámit se s prvním čís-

lem, které se svou úpravou i obsahem od minulých čísel

liší. Je na Vás, zda novému časopisu budete věnovat

stejnou pozornost jako dosud. Na redakční radě spočívá

velký úkol zaujmout čtenáře natolik, aby považovali zpra-

vodaj za něco, co nutně k životu v našem městě patří.

Přejeme nové redakční radě šťastnou ruku při výběru

článků a hodně spokojených čtenářů.

Protože záměrem zastupitelstva je informovat občany

co nejvíce, chceme, aby se zpravodaj dostával do všech 

poštovních schránek – a zcela zdarma! Doufáme, že

Vám touto službou přispějeme k lepší informovanosti 

a že budete Vy mít možnost se podrobně seznámit s tím,

co se děje kolem Vás. 

A protože ne všichni obyvatelé jsou čtenáři Buště-

hradského zpravodaje, mnozí dávají přednost moderněj-

šímu způsobu komunikace, chci Vás při této příležitosti

informovat, že současně s novým zpravodajem připravu-

je město nové webové stránky Buštěhradu. K jejich za-

hájení je nutné zařídit ještě nezbytné administrativní

formality, které, jak doufáme, budou v době co nejkratší

vyřešeny, a ti z vás, kteří máte možnost sledovat dění 

v našem městě prostřednictvím počítačů, se budete mo-

ci brzy začíst do nových informací o svém bydlišti pro-

střednictvím nejmodernější techniky. 

Doufáme, že oba způsoby komunikace s občany při-

spějí k lepšímu poznání práce zastupitelstva. Jsme zvě-

davi, jaký ohlas budou obě média u Vás mít. Přáli

bychom si, abyste i Vy přispěli k jejich obsahové náplni,

a proto očekáváme, že nám sdělíte vaše názory, připo-

mínky a postřehy.

J. Leflerová – starostka

Vážení přátelé, sousedé,

podobně jako naši předchůdci z redakce Buštěhrad-

ského zpravodaje, chceme i my popřát Vám všem hodně

zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce 2004 a před-

stavit se Vám se svými ideami.

Nyní držíte v rukou letošní první číslo BZ, jež se má

stát jasnou vizitkou představ našeho redakčního týmu.

Zastupitelstvo města vyzvalo koncem loňského roku

k sestavení nové rady časopisu a již v té době se sou-

běžně formulovaly i představy o změnách, o nichž Vás

budeme informovat.

Nová tvář časopisu předznamenává mnoho dílčích 

i koncepčních úprav. Buštěhradský zpravodaj zůstane 

i nadále předním mluvčím svého zřizovatele, jímž zůstá-

vá Městský úřad v Buštěhradě. Neopomene své hlavní

poslání, zpravovat obyvatele o společenském a kultur-

ním dění v obci, předávat na vědomí aktuality a správně

důležité informace a dát prostor všem k vyjádření a pub-

likování názorů a myšlenek.

Přesto doufáme, že bude v mnohém jiný, modernější

a překvapující. Tak, aby si zasloužil Vaši pozornost a in-

spiroval mnohé z Vás k vlastní aktivní spolupráci s námi.

Vedle známých rubrik, pravidelných zpráv i neotřelých

témat Vás v nové grafické úpravě bude provázet několik

důležitých a markantních změn. 

Jednou z nejdůležitějších bude jistě distribuce ča-

sopisů do každé buštěhradské domácnosti a zdarma.  

Koncepční změnu umožnilo vyhledání nových partnerů 

a širších možností zpracování, čímž došlo ke zlevnění

výroby BZ. Rozpočet byl sestaven s výhledem blízké

konsolidace v oblastech příjmů i výdajů tak, aby výsled-

ky hospodaření mohly být co nejlépe využity zpětně na

poli kvality, rozšiřování okruhu působnosti, vlivu a popu-

larity našeho časopisu.

Byli bychom rádi, kdyby se náš kruh amatérů, nadše-

ných začátečníků, postupně přetavil v redakci živého

média, schopnou profesionálně zpracovávat široký 

okruh náplně BZ. Jedině tak se totiž naplní náš cíl, jímž

není nic menšího než víra, že se na výsledky naší práce

budete těšit a dalšími čísly se necháte inspirovat ke spo-

lupráci s námi. Doufáme, že městský časopis bude Va-

ším příjemným společníkem, ale i překvapením v řadě

obdobných periodik v regionu.

Zřizovatelem je město Buštěhrad, nejvyšším nadříze-

ným orgánem časopisu je zastupitelstvo města a re-

dakční rada se snaží plnit úkoly z toho vyplývající se

zachováním své tvůrčí nezávislosti, jež je její nejdůleži-

tější odměnou a inspirací v práci.

Věříme tedy, že budete s novou tváří BZ spokojeni. 

S odvahou a úsilím chceme navázat na dlouholetou tra-

dici našich předchůdců. Děkujeme za pochopení.

Redakční rada Buštěhradského zpravodaje

SLOVO STAROSTKY

SLOVO REDAKCE



ZE ZASEDÁNÍ MěZ KONANÉHO 3.12. 2003

V souvislosti s pokračujícími aktivitami města ohled-

ně ČOV a kanalizace předložil místostarosta návrh na

složení komisí, které předepisuje příslušný zákon. V prv-

ní komisi – pro otevírání obálek – navrhl ing. J. Pilského,

A. Kadlece a L. Libertinovou (náhradníky: L. Mašínovou

a paní Valtrovou z firmy STORMEN). Otevírání obálek se

koná 5.12. 2003 od 10 hodin. Do druhé komise, tj. komi-

se hodnotící, navrhl tyto zástupce: ing. J. Pilského (STOR-

MEN), ing. J. Kasalického, doc. ing. K. Trnobranského,

CSc., ing. J. Knotka (projektant ČOV a kanalizace měs-

ta Buštěhrad), ing. J. Knotka (firma PROJEKTIV); ná-

hradníci: ing. Z. Malý, Mgr. Z. Veselý, ing. L. Mašínová.

Složení komisí odhlasovalo MěZ 4 hlasy, 1 hlas proti.

Zastupitelé odsouhlasili v rámci provádění rozpočto-

vých opatření za rok 2003 snížení rozpočtů DPS o část-

ku Kč 100 000 a ZŠ o částku Kč 270 000.

Zastupitelé pověřili JUDr. Salače vypracováním pod-

mínek pro odprodej pozemků v katastrálním území

Buštěhrad, které jsou ve vlastnictví města. K systému

odprodeje město zpracuje písemný návrh postupu při

odprodeji pozemků v souladu s příslušnými zákony. 

K systému odprodeje pozemků je třeba zajistit aktuální

výpis pozemků města Buštěhrad z katastru nemovitostí. 

Zastupitelé schválili prodej obecních bytů po panu

Rezkovi a paní Karbanové obálkovou metodou. Za zajiš-

tění postupu privatizace bytů v souladu s příslušnými zá-

kony zodpovídá JUDr. I. Salač.

JUDr. Salač předložil k odsouhlasení návrhy šesti vy-

hlášek. Zastupitelé mají možnost podat své připomínky 

k těmto návrhům do 8. 12. 2003.

K inventarizaci majetku města za rok 2003 bude sta-

rostka jmenovat příslušné inventarizační komise.

Místostarosta informoval o probíhající opravě rybní-

ka. Zastupitelstvo schválilo pokračování II. etapy oprav.

Realizační firma předloží projekt. Opravy rybníka je nut-

né rozpočtovat do roku 2004 částkou cca Kč 2 000 000.

MěZ odsouhlasilo vypovězení veřejnoprávní smlouvy

uzavřené mezi statutárním městem Kladnem a městem

Buštěhrad, týkající se přestupků k datu 31.12. 2003. 

Místostarosta předložil návrh na navýšení počtu pracov-

níků Technických služeb o dva pracovníky s nástupem

od 1. 1. 2004 a 1. 8. 2004 z důvodu odchodu pracovníků

zařazených k výkonu náhradní vojenské služby. Zastupi-

telstvo tento návrh schválilo.

Zastupitelé schválili příspěvek Kč 2000 šachistům na

vánoční turnaj. 

Projednána žádost jídelny ZŠ o dokoupení příslušen-

ství do kuchyně. Na tento nedostatek poukazovala kon-

trola z Krajské hygienické stanice. Bylo doporučeno,

aby ředitel ZŠ předložil městu zdůvodněný požadavek.

Starostka přednesla návrh na podepsání smlouvy se

Psím útulkem Bouchalka paní E. Sychrovské. Zastupite-

lé návrh odsouhlasili.

SRPDŠ žádá o příspěvek do tomboly a prominutí po-

platků ze vstupného na ples, který se koná 17. 1. 2004.

Odsouhlaseno prominutí poplatku ze vstupného a přís-

pěvek Kč 2000.

Zastupitelstvo pověřilo kulturní výbor předložením ná-

vrhu na pořádání plesu MěZ. 

Zastupitelé odsouhlasili návrh paní Kellerové na změnu

v obsazení kulturního výboru. Pan Štefek a pan Kadlec

odstoupili, místo nich jsou navrženi Jan Paulík a ing. Jiří

Procházka.

ČČK žádá o finanční příspěvek na vánoční balíčky pro

buštěhradské seniory. Odsouhlasen příspěvek Kč 6000

s příslušným rozpočtovým opatřením. ČČK byl požádán,

aby urychleně předložil svůj požadavek na rok 2004.

Paní starostka přečetla rezignaci některých členů re-

dakční rady Buštěhradského zpravodaje a zároveň sdě-

lila návrh finančních odměn odstupujícím členům za rok

2003, který zastupitelé odsouhlasili. 

Zastupitelé odsouhlasili přerušení provozu MŠ od

22.12. 2003 do 1.1. 2004.

MěZ rozhodlo o uveřejnění výzvy v 6. čísle/2003

Buštěhradského zpravodaje na obsazení funkce nové

kronikářky/kronikáře.

Zastupitelé uložili MěÚ, aby dozorčí rada DPS a rada ZŠ

a ZUŠ předložily k projednání výroční zprávy za rok 2003.

ZE ZASEDÁNÍ MěZ KONANÉHO 10.12. 2003

Paní L. Sušická, předsedkyně finančního výboru, pře-

četla občanům zprávu auditora o hospodaření města za

rok 2002 a seznámila občany se závěrečným účtem

města za rok 2002. Místostarosta navrhl, aby byla zprá-

va auditora schválena s výhradou a aby byla přijata pří-

slušná opatření. Schváleno 5 hlasy, 1 hlas proti.

L. Sušická přednesla návrh rozpočtového provizoria na

období od 1.1. do 31.3. 2004. Zastupitelé návrh schválili.

JUDr. I. Salač seznámil občany se šesti vyhláškami,

týkajícími se místních poplatků za provozování hracích

přístrojů, poplatků ze psů, poplatků z ubytovací kapacity,

poplatků ze vstupného, poplatků za užívání veřejného pro-

stranství a poplatků za provoz systému shromažďování, sbě-

ru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

odpadů. Účinnost vyhlášek po schválení bude od 1.1. 2004.

Z RADNICE Buštìhradský zpravodaj 1/2004
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KOUKÁM, JAK TEN ČAS LETÍ…

Každou chvíli si všichni uvědomujeme, jak nám utíká

čas. Mezi dětmi je rychlost času ještě větší.

Připadá nám to jako pár dnů zpátky, kdy jsme se se-

šli s dětmi i se sborem po prázdninách a plánovali akce

na první pololetí. 

Hlavně jsme se těšili na tradiční předvánoční vystou-

pení dětí v tělocvičně a výstavu. Od října paní učitelky

hledaly nejlepší vystoupení pro své žáčky, potom řadu

hodin s dětmi nacvičovaly. Další žáci vyráběli perníčky 

a vánoční maličkosti pro výstavu. Pak už se objevil u tě-

locvičny krásný smrček, v tělocvičně stálo pódium, škola

začala dýchat vánoční atmosférou. Přišly poslední

zkoušky. V pondělí 1. prosince odpoledne se zaplnila tě-

locvična školy zvědavými diváky, ve školní jídelně rostlo

napětí mezi účinkujícími. V 16 hodin po přivítání vše vy-

puklo. Písničky, tanečky, básničky, divadlo. Všichni účin-

kující se snažili, hosté se bavili a tleskali. Téměř hodinka

utekla velmi rychle. Hosté si po skončení programu pro-

hlédli výstavu vánočních výrobků, koupili si nějakou hez-

kou maličkost. Teprve kolem 19. hodiny ruch ve škole

utichal a všichni si spokojeně oddychli, že vše dobře do-

padlo. V hlavách mnohých se už jistě líhnou myšlenky,

jak za rok být ještě lepší.

V době, kdy píši toto zamyšlení, máme již za sebou

dalších šest týdnů školního života. Blíží se pololetní kla-

sifikace a pro vycházející žáky přijímací řízení do střed-

ních škol a učebních oborů. 

Jsou i „radostnější“ události života školy. Když vyne-

chám prázdniny, jistě se žáci těší na školu v přírodě. Více

než sto dětí pojede před velikonočními svátky na deset

dnů do ŠVP Sklárna. ŠVP se nachází mezi Rabštejnem

nad Střelou a Žihlí, uprostřed nedotčené přírody. Vzhle-

dem k ukončení činnosti ŠVP Frymburk i k požadavkům

rodičů, abychom změnili místo pobytu, využijeme letos

této nabídky. Jsme zde poprvé, proto jsme museli vzít

tento jediný volný termín. V dalších letech bychom mohli

dostat lepší termíny.

Nesmím zapomenout na tradiční „noční vyučování“,

vědomostní a sportovní soutěže, Dětský den, exkurze, vý-

lety…

Vypadá to, jako bychom zapomněli na to nejdůležitěj-

ší – na učení. To je samozřejmostí.

Blíží se důležitá změna v životě škol. Bude jí vytváře-

ní vzdělávacího programu školy. Abychom byli připraveni,

uskuteční se v den pololetních prázdnin žáků ve škole „Den

pro pedagogický sbor“. Všichni pedagogičtí pracovníci se

budou seznamovat s cíli a postupy chystané změny.

Lektory budou odborníci, kteří se touto problematikou

dlouhodobě zabývají. 

Je toho velmi mnoho, co nás čeká. Proto se nemůže-

me divit tomu, že čas nám tak letí.

Mgr. Pavel Beran – ředitel školy

Pan místostarosta informoval občany o podání žádos-

ti na dotaci na stavbu ČOV a kanalizace na MŽP ve výši

100 %, tj. na částku Kč 113 mil. 

Starostka informovala o situaci týkající se ÚP. 

Starostka přednesla zastupitelům ke schválení návrh

na jmenování předsedů inventarizačních komisí: předseda

inventarizační komise pozemků ing. J. Kasalický a před-

seda ústřední inventarizační komise ing. L. Sušická.

Zastupitelstvo návrh schválilo.

Místostarosta přednesl návrh na modernizaci počíta-

čové sítě MěÚ včetně programového vybavení do konce

letošního roku do max. výše Kč 60 000, který zastupitelé

schválili.

ZÁMECKÉ OKÉNKO

Vzhledem k častým dotazům občanů, jakže se mají vě-

ci se zámkem a co se tam vlastně děje, budeme v tomto

okénku pravidelně přinášet informace o tom, v jaké fázi

je obnova zámku.

V listopadu 2003 jsme obdrželi dotaci 90 000 Kč 

z rezervy Havarijního Fondu Ministerstva kultury ČR (dá-

le jen MK). Zdá se to jistě málo, ale vzhledem k tomu, že

pro rok 2003 byla již valná většina dotací dávno rozdělena,

to byl úspěch. Za tyto peníze byly provizorně opraveny

děravé střechy, aby již do zámku dále nezatékalo, kromě

havárie ve střední části hlavního křídla.

Na zajištění této havárie nastoupila v prosinci zkuše-

ná památková firma, která zde bude pracovat až do jara.

Cílem bude postupné podepření zřícených a ohrožených

konstrukcí tak, aby se zachránil cenný barokní krov, kte-

rý nad střední částí visí doslova „na čestné slovo“. 

Na tento rok (2004) jsme žádali o dotace z Havarijní-

ho fondu MK a Fondu obnovy památek Středočeského

kraje. Když vše dobře dopadne (a reakce příslušných in-

stitucí tomu nasvědčují), budeme mít v tomto roce něko-

lik milionů na další zajišťovací práce.

Na získávání dalších financí intenzivně pracujeme.

Na začátku ledna vyšla v MF Dnes mylná zmínka o vý-

stavě v buštěhradském zámku. Tato akce se nekonala 

v Buštěhradě, ale v Kladně. Jednalo se o výstavu foto-

grafií s tematikou buštěhradského zámku, uspořádanou

ze soukromé iniciativy. Protože jsme však o ní nebyli in-

formováni, což nás mrzí (pořadatel si zřejmě nevšiml, že

zámek již nepatří Petersburgu, nýbrž ho koupilo město 

a již činí kroky k jeho záchraně), nemůžeme podat žádné

zevrubnější informace. Město však chystá – ve spoluprá-

ci s OS Buštěhrad sobě – výstavu o historii, současnosti

a budoucnosti zámku, o níž budeme včas informovat.

Za stavební výbor ing.arch. Daniela Javorčeková
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je nový zájmový kroužek, kte-

rý začal působit, se souhlasem 

ředitele Mgr. Pavla Berana, 

v buštěhradské škole od pondě-

lí 13. října 2003. (Barevné logo

nám zdarma vytvořila bývalá

žákyně buštěhradské školy a nyní úspěšná scénografka

a výtvarnice Hana Popelková z Makotřas). Na první

zkoušce se sešlo 11 zájemců a začali jsme nacvičovat, 

i když pro hraní divadla v dost nevhodném prostoru, a to

na chodbě u schodiště. Ale hlavně že bylo kde, neboť se

nadarmo neříká: „Když se nechce, je to horší, než když

se nemůže.“ Po čtyři měsíce byla chodba jediným mís-

tem, kde jsme každé úterý od 14 do 16 hod. pravidelně

zkoušeli. Veškeré technické zařízení jsem převážel au-

tem sem a tam. Ale neodradilo nás to a připravili jsme

naše první vystoupení do oblíbeného každoročního po-

řadu „Vánoční akademie“.

Předvedli jsme mode-

rování a veselou scénku

hereckých etud „Rejža 

v rejži“. Potěšilo mne, že

po našem prvním vystou-

pení se přihlásily do dra-

matického kroužku i děti 

z 1. stupně, a tak je nás ke

dnešnímu dni 22 členů. 

V současnosti se našlo i pro-

vizorní místo ve IV. odděle-

ní školní družiny. Přesto

jedinou možností pro náš

soubor v této době je nacvi-

čování nového programu

pouze v paravánu a jenom

s maňásky. Připravu-jeme

recitaci jazykolamů, vese-

lých básniček i pohádky v pořadu „DIVOTVORNÁ

KNÍŽKA OD KLUBU ÍČKA“. Rádi bychom brzy hráli pro

děti z mateřské školy a z 1. stupně naší školy. 

K činnosti Divadelního klubu ÍČKO patří i společné

návštěvy divadla. Ve dnech 22. a 23. listopadu jsem s ně-

kolika dětmi navštívil představení amatérského souboru

DIVADÉLKO U ZVONU v divadle Malá scéna Kladno.

Zhlédli jsme generálku a premiéru pohádky „Bubáci 

a hastrmani“. Podívali jsme se i do zákulisí a prohlédli

jsme si divadelní techniku. V úterý 13. ledna jsme od 17

do 20 hodin navštívili 3. ZŠ ve Slaném, kde mají v býva-

lém bunkru civilní obrany již pět let vybudované školní 

divadlo s příjemným interiérem a s dobře nasvětleným 

a ozvučeným jevištěm s oponou a s pěkným hledištěm.

Každý týden od pondělí do středy zde zkouší tři skupiny

divadelního souboru „Vrtule“. Sledovali jsme rozehrávání

nové inscenace bývalými žáky této školy, nynějších stře-

doškoláků. Přál bych všem, kteří si nevědí rady, co dělat

s narůstající dětskou kriminalitou a užívání drog, vidět

tvořivé ovzduší této zkoušky. Od účesů až po moderní

oblečení se nelišili od ostatních svých vrstevníků, rozdíl

však byl v tom, že se „nepoflakují“ po ulicích a čekárnách

a že si najdou volný čas pro něco ušlechtilejšího, což je

pro ně určitě moderní divadlo. 

Protože v ZŠ Buštěhrad nelze navazovat na žádné

zkušenosti dětí se školním divadlem, bude zapotřebí trpě-

livě překonávat počáteční nesnáze. Jsem rodák z Buš-

těhradu a samozřejmě bývalý žák buštěhradské školy.

Nyní bydlím v Lidicích. Na buštěhradskou školu vzpomí-

nám jen v dobrém. Rád bych chtěl nyní založit v naší

škole divadlo a uplatnit tak své zkušenosti, které jsem

získal za několik let v zájmové činnosti s dětmi. Mohu se

pochlubit i tím, že první kroky na jevišti lidického „kul-

turáku“ u mne začínal Michal Zelenka, absolvent DAMU

a nyní herec v Činoherním klubu Praha, také se mnou

zkoušel Tomáš Černý, dnes moderátor Českého rozhlasu

stanice Praha 2 a Vltava, i Marta Hanfová, posluchačka

5. ročníku konzervatoře v operním oboru. Mohl bych tak

jmenovat i celou řadu dalších, kteří buď studují umělec-

ké školy, nebo hrají ve svém volném čase jako amatéři,

či jen tak prostě mají rádi divadlo. Prošlo kolem mne více

jak 200 dětí, které bavilo

hrát si na jevišti.

Od 6. listopadu 2001 

se nám podařilo s Ivonou

Kasalickou obnovit v Buš-

těhradě divadelní spolek

ochotníků – 20 členů jak 

z Buštěhradu, tak i okolí.

Pravidelně jsme se schá-

zeli na zkouškách až do

18. června 2002, kdy jsme

definitivně přišli o místnost

zkušebny, a tak jsme ne-

mohli dokončit započatou

práci a uskutečnit předsta-

vení pohádky J. Lady „O lí-

ném Honzovi“. Dodatečně

bych chtěl všem poděkovat

za jejich volný čas i nadše-

ní, s jakým pohádku pro dětské diváky připravovali. 

Věřím, že nyní budeme mít v Buštěhradě více štěstí

a že nám v současné době chybějící prostory pro diva-

delní činnost nevezmou vítr z plachet a divadlo hrát bu-

deme. Jsem přesvědčen o tom, že se vždy mezi námi

najdou lidé, kteří rádi podpoří dobrou věc, obzvláště jed-

ná-li se o využití volného času nejmladší generace.

Nejvhodnějším místem pro dramatický kroužek budou

prostory dlouhodobě nevyužívaných školních dílen, kde

by po úpravách mohlo vzniknout hezké školní divadélko

s jevištěm i s hereckou šatnou a s nezbytným skladem.

Všechno chce své a je důležité dětem nabídnout kvalitu,

aby je to zaujalo a dlouhodobě i bavilo. 

Je samozřejmé, že je-li člověk na všechno sám, moc

toho nedokáže, a proto je nutné se obklopit bezvadnými

lidmi. Mám štěstí, že se mi to už léta daří. Chtěl bych vy-

užít této příležitosti a některým z nich veřejně poděkovat.

A to Jitce Mahovské za skvělé nápady a dobré rady v ob-

lasti organizace, Tondovi Kadlecovi za mnohaletou a vždy

stoprocentní spolupráci, učiteli Markovi Veselému za ka-

marádskou spoluúčast na všem, co jsem kdy ve volném

čase dělal a dělám. Učitelce Romaně Dosoudilové, která

ochotně nabídla odvoz dětí do Slaného a s manželem

Petrem věnovali cédé, paní Marii Mickové, která nám 
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DESET LET PRÁVNÍ SUBJEKTIVITY

ZUŠ BUŠTĚHRAD

Dne 1. ledna 1994 vstoupila ZUŠ Buštěhrad jako jed-

na z prvních škol kladenského okresu do právní subjek-

tivity. Tato změna právního stavu školy byla čtyři roky

pečlivě připravována. Znamenalo to, že škola se stává

samostatnou organizací a zároveň účetní jednotkou. Ře-

ditel se stává statutárním orgánem, který plně odpovídá

za celkovou organizaci školy po všech stránkách její čin-

nosti. Toto rozhodnutí bylo konzultováno s tehdejšími

představiteli města Buštěhradu, který je zřizovatelem

ZUŠ. Výsledky jednání byly oznámeny s vysvětlením na

veřejných schůzích občanů. Zřizovatel s touto význam-

nou změnou souhlasil a zavázal se školu plně podporo-

vat v její další činnosti.

Po 10 letech můžeme konstatovat, že rozhodnutí

všech zodpovědných složek bylo správné. Naše škola se

postupně stávala samostatnou účetní jednotkou se zpra-

cováváním platů i účetnictví. Všichni zaměstnanci přivíta-

li vstřícnost účetní a okamžité vyřízení různých žádostí,

na které jiní čekali ve frontě na příslušném úřadě. Zvláště

bylo příjemné rozhodovat o finančních prostředcích, které

byly věnovány na informační techniku, učební pomůcky

a celkovou vybavenost školy. Toto spolurozhodování bylo

radostí také proto, že nedílnou součástí školy jsou fi-

nanční příspěvky žáků. Platy zaměstnanců jsou financo-

vány státem na základě počtu žáků. Počet žáků je závislý

hlavně na dobré práci pedagogů i dalších zaměstnanců

školy. Samozřejmě na dobré koncepci a organizaci celé-

ho pracovního procesu ve škole.

Dnes můžeme konstatovat, že škola je plně vybave-

na jak učebními pomůckami, tak i dalším nezbytným za-

řízením interiéru učeben a přilehlých prostor.

Zřizovatel se celých deset let pečlivě stará o vnitřek 

i vnějšek budovy, kterou vlastní. Můžeme říci, že díky

vstřícnosti a pochopení všech zainteresovaných stran se

stala ZUŠ jedním z úspěšných subjektů na kladenském

okrese.

Děkujeme všem žákům, rodičům, Radě školy a před-

stavitelům města, kteří nás vždy podporovali a věřili

nám.

ZUŠ Buštěhrad má před sebou velmi slibnou bu-

doucnost.

Bohumír Bednář – ředitel ZUŠ

ušila kostým „sestřičky“ a také doplněk pro maňáska lí-

ného Honzy. Všem paním uklízečkám ve škole za svatou

trpělivost s námi, vedení ZŠ a MŠ Oty Pavla v Buštěhra-

dě za umožnění vzniku nového zájmového kroužku i za

kopírování nezbytných divadelních textů pro všechny

členy Divadelního klubu ÍČKO. Městskému zastupitel-

stvu Buštěhrad za velkou podporu pro uskutečnění 

úprav a k vybudování školního divadla a Obecnímu úřa-

du v Lidicích za dlouhodobou pomoc v zájmové činnosti

s dětmi v rámci působení Veřejné knihovny Lidice.

Na závěr bych chtěl říci, že děti, které dělají ve volném

čase něco smysluplného, bývají často jaksi „neviditelní“.

Naštěstí tu mezi námi v buštěhradské škole jsou. A co je

důležité, jsou bezvadní. Určitě o nich ještě uslyšíte, a to

se ví, že jen v tom dobrém. Až budeme mít připravené

představení, tak vás rádi pozveme. Na shledanou s vámi

se bude těšit Divadelní klub ÍČKO.

Zdeněk Fous

P.S. Vás, co jste dočetli článek až do konce a rádi byste

nám chtěli s něčím pomoci, bych chtěl všechny poprosit:

Pokud byste mohli do Divadelního klubu ÍČKO věnovat

např. starý pánský nebo dámský klobouk či podobnou

hučku, kufr, šátek, ramínka na šaty, oděv vhodný na

kostým do pohádky nebo podobnou rekvizitu, určitě byste

nám do začátku udělali radost. Také bychom potřebovali

nějakou zvukovou aparaturu, hlavně funkční přehrávač

CD nebo minidisk. Uvítali bychom i nějaký sponzorský

dar. Předem vám za pochopení děkujeme! 

Samozřejmě že nejdříve musím jít příkladem i já. Již

mám pro školní divadlo připravené věci, které rád věnu-

ji, a to dva halogenové reflektory s barevnými filtry, dvě

luminiscenční zářivky, stejně tak i prodlužovací kabely 

a ovladače reflektorů, závěsné kulisy, stojany, paraván,

maňásky, nahrávky scénické hudby, rekvizity, pojízdný

štendr na kostýmy, malované truhly a ještě další rekvizi-

ty a drobnosti vhodné pro hraní divadla.

(Kontakt: Zdeněk Fous, tel. 312 253 230, mobil

604 929 169, e-mail: knihovna.lidice@volny.cz )
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ZÁKLADNÍ UMÌLECKÁ ŠKOLA



VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ

Vážení čtenáři, dovolte mi malé ohlédnutí za dobou

předvánoční. Jak je již zvykem naší Základní umělecké

školy, byl zde dne 17.12. 2003 uspořádán Vánoční kon-

cert žáků.

Večerem plným převážně vánoční hudby nás již tra-

dičně provázel pan ředitel Bohumír Bednář. Oproti plá-

novanému programu došlo k několika změnám, protože

někteří účinkující onemocněli. Nejvýrazněji se to projevi-

lo při vystoupení těch nejmenších, žáků přípravky hu-

dební výchovy, kterých mělo původně vystoupit 17, ale

zbylo pouze několik „statečných“. Na ně také nejviditel-

něji dopadla tíha zodpovědnosti a objevily se i slzičky.

Vše bylo nakonec zdárně překonáno a za kytarového do-

provodu pana učitele Smolky nám zazpívali tři vánoční

koledy.

Koledu zahrála na klavír také žákyně Sára Vondrušková.

Další koledy jsme vyslechli od žákyň paní učitelky Pet-

říkové, Dominiky Mňukové a Anny Jílkové, které zahrály

na zobcové flétny Rolničky. 

Žákyně Anna Tovarová zahrála na varhany Apoštol-

skou a Narodil se. 

Za klavírního doprovodu paní učitelky Petříkové nám

zahrálo trio zobcových fléten (žákyně Tereza Bartošová,

Ilona Horáková a Sára Vondrušková) Poženem. 

Žákyně Lenka Dvořáková zahrála na varhany Veselé

vánoční hody a Pojďte chlapci k nám. Paní učitelka Pet-

říková doprovodila na klavír žákyni Lenku Houskovou,

která zahrála na zobcovou flétnu Menuet od G. Ph. Tele-

manna.

Žák Vojtěch Horký zahrál na akordeon Sněženky od

L. Castiglioneho.

Žákyně Lucie Kyselová zahrála na kytaru skladbu

C. Süssera Jen tak. 

Dále nám zazpívala, za klavírního doprovodu paní u-

čitelky Čechové, žákyně Marie Bláhová Ukolébavku od

W.A. Mozarta. 

Žák Jakub Černý zahrál na akordeon dvě koledy. 

Další trio, které plánovalo vystoupení, muselo být vzhle-

dem k nemoci žákyně Adély Kozlerové pozměněno.

Proto za klavírního doprovodu paní učitelky Petříkové

zahrály na zobcové flétny slečny Dita Rosenkrancová a

Kamila Hokynková a na violoncello slečna Eva Petáková

Já bych rád k Betlému a Pochválen buď.

Slečna Renata Himlová zazpívala árii Zerliny z opery

Don Giovanni od W.A. Mozarta, na klavír ji doprovodila

paní učitelka Čechová.

Vyslechli jsme také Dvouhlasou invenci č.1 od J.S. Ba-

cha, na klavír hrála slečna Kristína Balogová.

Slečna Eliška Hrabinová zahrála na altovou zobco-

vou flétnu Sonatu I a II větu G.B. Bononciniho za klavír-

ního doprovodu paní učitelky Petříkové.

Slečna Kamila Hokynková zazpívala Orfea od CH.W.

Glucka, na klavír ji doprovodila paní učitelka Čechová.

Slečnu Markétu Škvárovou, která zahrála na altovou

zobcovou flétnu Sonatu F dur I a II větu od G.F. Händela,

doprovodila na klavír paní učitelka Hokynková 

Žák Martin Gedeon zahrál na varhany Preludium a fuga

C dur od J. S. Bacha.

Program měly ukončit zpěvem slečny Veronika Jirků

a Kamila Hokynková, které si připravily Gloria z České mše

vánoční od J.J. Ryby za klavírní spolupráce paní učitelky

Čechové.

Překvapením, a to i pro pana ředitele, bylo nastudování

Slavíčka učitelkami Hokynkovou a Petříkovou s klavírním

doprovodem paní učitelky Čechové. 

Po koncertě bylo ještě možné zhlédnout výstavu vý-

tvarných prací žáků paní učitelky Hruškové.

Byl to večer plný krásné hudby, pohody a laskavých

slov, která se v současném převážně materiálně orien-

tovaném světě tak trochu vytrácí.

Chci pochválit všechny žáky, kteří věnovali jistě ne-

změrné úsilí tomu, aby jejich výkon byl co nejlepší, a po-

děkovat pedagogům za jejich trpělivost a za to, že naše

děti vedou tak laskavě po cestě umění. Děkuji všem, kteří

svým úsilím takový zážitek pro nás připravili a mohu říci

již dnes, že se těším na další setkání.

J. Müllerová
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„CO TI PŘINESL JEŽÍŠEK?“

Pro většinu z nás se loňské Vánoce pomalu ale jistě stávají čím dál vybledlejší vzpomínkou... Ale zkusme tu vzpo-

mínku oživit aspoň na okamžik – připomeňme si jiskřivou radost v očích těch nejmenších, kteří ještě věří v existenci

té  báječné bytosti Ježíška, co jim nadělila tolik úžasných hraček! Vybavme si to dětské nadšení; třeba se pak i díky

tomuhle skvělému pocitu snáze přeneseme přes poslední zimní dny vstříc jarnímu sluníčku, kdy – doufejme – budou

zářit nejen děti, ale my všichni.

Dětí v mateřské školce v Buštěhradě se ptala Helena Všetečková a Martin je fotografoval.

MATEØSKÁ ŠKOLA
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Mikuláš Plášek

„Já jsem dostal knížku 

a ještě auto tmavěmodrý.

A ještě asi přijde nějakej

Ježíšek.“

Kačenka Müllerová

„Já jsem dostala od Ježíš-

ka veverku a kuchyňku,

kde panenky vaří.“

Kačenka Vávrová

„Já jsem dostala knihu

pohádek a aktovku.“

Kája Vrabec

„Nejradši si hraju s hasič-

ským autem.“

Jirka Hötzel

„Mě přinesl Ježísek med-

vídka v kalhotkách.“

Andrea Jeřábková

„Já jsem dostala med-

vídka.“

Adam Havelka

„Nejhezčí dárek pod stro-

mečkem byl balón.“

Martin Hoser

„Největší radost jsem

měl z tady toho pejska.“

Janička Pencová

„Největší radost jsem měla z panenky – miminka.“

Markétka Homolová

„Já jsem dostala medvíd-

ka, sedačku a nábytek

pro panenku a modelínu.

A už jsem vymodelovala

sluníčka a panáčka, jak

sedí na pánvi.“

Terezka Danková

„Mě přinesl Ježíšek tohle

miminko.“



SKAUTI O VÁNOCÍCH

S příchodem zimního času tráví skauti více času ve

svých klubovnách a věnují se teoretické přípravě a drob-

ným hrám či zdokonalování manuální zručnosti při výro-

bě malých dárků. Výpravy do přírody však nezůstávají

opomenuty. Oddíl starších skautů – „Vlci“ – se o víkendu

5.-7.12. vydal do lesů v okolí Rabštejna a na tábořiště

Střela, následovali je i mladší chlapci – oddíl „Vlčáci“ – 

v termínu 19.-21.12. Pozadu nezůstaly ani dívky z oddí-

lu Berušky a vypravily se do nedalekého lesíka „U sv.

Jana“, aby přinesly lesní zvěři kaštany, jablka a další las-

kominy na přilepšenou.

Ve spolupráci s ředitelkou DPS Buštěhrad paní Šum-

nou vznikla zajímavá akce, která se uskutečnila 6.12. ve

společenské místnosti domu s pečovatelskou službou.

Skautky z oddílu „Berušky“ navštívily obyvatele tohoto

domu a v maskách Mikuláše, čertů a andělů obdarovaly

seniory drobnými dárky a vlastnoručně vyrobenými soš-

kami. Následovalo společně strávené odpoledne, nesoucí

se v pohodové atmosféře a vyplněné povídáním, promí-

táním videa z letního tábora skautů a písničkami při ky-

taře. Senioři zavzpomínali na časy svého mládí, jejich

vztah k přírodě a táboření a poskytli tak mladým možnost

srovnání tehdejších a dnešních zvyklostí doby. Slzička do-

jetí, která občas ukápla, byla jen projevem upřímnosti.

Další akcí měsíce prosince byl dětský karneval, který

se konal v neděli 14.12. v buštěhradské sokolovně.

Zúčastnilo se ho 65 dětí s rodiči, z Buštěhradu a okolí.

Děti měly vyrobené krásné masky a plno chuti zapojit se

do připravených soutěží a získat tak zajímavé ceny.

Nechyběla hudba, tanec ani tradiční tombola a vyhodno-

cení nejlepších masek, pro něž byly odměnou krásně

zdobené sladké dorty z cukrárny pana Náprstka.

Akci pořádal Junák ve spolupráci se Sokolem Buště-

hrad, hlavním sponzorem akce byl MěÚ Buštěhrad.

Poslední společenskou akcí před koncem roku byla

celostředisková vánoční schůzka oddílů Junáka. Usku-

tečnila se v sobotu 20.12. v sále buštěhradské sokolov-

ny. Zúčastnili se jí i někteří rodiče dětí. Jednotlivé oddíly

měly připravený malý program pro pobavení ostatních,

promítaly se diapozitivy, video, zpívalo se s kytarou a po-

vídalo o akcích, které proběhly v rámci Junáka během

roku.

Oddíloví vedoucí též nezůstali s přípravou programu

pozadu a jako překvapení připravili pro děti živý betlém.

Za zpěvu vánočních koled přišli i tři králové, aby obdaro-

vali Ježíška, a ten potom prostřednictvím Marie a Josefa

odměnil drobnými dárečky všechny přítomné. Tu pravou

vánoční atmosféru dodal svou kytarou a zpěvem koled

ing. Jan Paulík se svojí spoluhráčkou na flétnu. S přáním

pohodového prožití vánočních svátků, klidu a odpočinku

se účastníci akce rozcházeli až v pozdním večeru.

ing. Jiří Procházka, Junák Buštěhrad

JAK JSME SI UŽILY KARNEVAL 

Nevím, jak moc se rodičům doprovázejícím vymasko-

vané ratolesti na dětský vánoční karneval v Sokolovně

chtělo, mně tedy moc ne. Karneval totiž začal již několik

hodin předtím, znamenal vymýšlení masky a pak její ho-

dinové vytváření včetně přišívání třásní, mašlí a páse-

čků, případně nabírání sukének, rukávků, hledání orlího

(v našem případě původně bažantího) pera za čelenku či

závěrečné indiánské maskování rtěnkou a tužkou na oči.

Ovšem co by rodič neudělal pro dítě, že… Vyčerpaná

jsem dítě dovedla do Sokolovny s převládajícím pocitem

dobře odvedené rodičovské práce a zároveň smířená 

s tím, že mi ještě zbývá „přetrpět“ dětský program.

Ovšem to, co následovalo a bylo pro děti zorganizováno,

mi vyrazilo dech. Více než tříhodinový program byl nabi-

tý nápady, hrami, písničkami a tanečky. Jedna akce stří-

dala druhou, děti plnily připravené úkoly, sbíraly

„chechtáky“, za které nakupovaly v bohaté tombole, tan-

covaly a bavily se. Pauzy ani hluchá místa se nekonaly.

Chtěla bych vyjádřit velký obdiv a dík Junáku Buště-

hrad v čele s panem Procházkou, který to všechno zor-

ganizoval, a jehož členové karneval připravili. Z vlastní

zkušenosti vím, kolik za tím je schované práce a jejich

volného času, a proto chci všem, kteří tuto akci připravi-

li, za všechny děti poděkovat. A ještě něco – o „trpění“

nemohla být ani řeč, bavila jsem se stejně jako děti.

Díky!!! 

Za Tu, co tančí s barbínou, I. Kasalická
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VÁNOCE V DPS

Všichni máme v živé paměti Vánoce. Zvláště naše dě-

ti. Ale i senioři v DPS Buštěhrad si tyto svátky užívali. Byly

pro ně velmi štědré, a to na překvapení, dárky i zážitky.

Pátého prosince už dopoledne přišlo 60 dětí z místní

ZŠ v doprovodu paní Holeyšovské a Horové a pana Čer-

veného. Následovalo krásné povídání, přednášení, zpí-

vání a dárečky. Nádherný úvod do vánočního času! To

ale ještě nebylo všechno. Další radost udělala bábovka

od paní Holeyšovské a štrůdl od paníHorové.

6.prosince, to DPS přišli navštívit „opravdový“ Mikuláš,

čerti a andělé. Toto milé překvapení včetně nadílky bylo

dílem buštěhradských Junáků v čele s panem Jiřím Pro-

cházkou a slečnou Klárou Nejedlou. Také vyprávěli, jak si

děti v Junáku užívají. Předvedli i videozáznam z letního tá-

boření na Střele. A pak došlo i na povídání o tom, jaké

bývalo táboření v dobách dětství našich dnešních senio-

rů. Milým ukončením setkání byly písničky s kytarou.

16. prosince přijeli studenti střední odborné školy z Klad-

na pod vedením profesora Fellera s veršovaným divadel-

ním představením o narození Ježíška. Díky jeho atmo-

sféře už všichni cítili intenzivně, že Vánoce jsou na dosah.

18. prosinec byl výročním dnem – pět let od založení

DPS Buštěhrad. 

A hned dopoledne první gratulanti – 25 dětí z mateř-

ské školy s paní učitelkou Otradovcovou a Bělohlávko-

vou. Jejich vystoupení všechny dojalo. Malé děti navíc

přinesly i drobné dárky. 

Po obědě pak přišla paní starostka. Její povídání o cho-

du města Buštěhradu a situaci okolo zámku obyvatele

DPS velmi zaujalo. Také byli nadšeni, že za nimi paní

Leflerová přišla a věnovala jim hodinu a půl svého času.

Dále v DPS udělal radost i velký dárkový balíček – od

zástupců Červeného kříže.

Milým a velkým překvapením bylo, že buštěhradský

obchůdek LINEA věnoval každému obyvateli dárek.

Tímto předávám poděkování všech obyvatel DPS 

i ředitelky paní Šumné za připravené krásné chvíle a milé

dárky všem výše jmenovaným. Zejména je krásné, že na

naše babičky a dědečky všichni myslí.

Příslibem do budoucnosti v DPS jsou pak započatá

příjemná odpoledne s historií Buštěhradu a paní kroni-

kářkou Cachovou, za která jí děkujeme.

Dík patří i panu knihovníkovi Samkovi. Spolu s paní

Šumnou hledá způsob, jak by knihy chodily za seniory,

když oni za nimi nemohou. I to je další kousíček cesty 

k větši spokojenosti obyvatel DPS.

Z. Vestfálová

ZPRÁVY Z KOSTELA 

V novém Buštěhradském zpravodaji budeme přinášet

mimo jiné také zprávy z buštěhradské farnosti, která je

nedílnou součástí kulturního a duchovního života naše-

ho městečka, a to již od 14. století. V moderní době by se

mohlo zdát, že se to týká pouze hrstky buštěhradských

věřících. Náš každodenní život má však v církevní tradi-

ci své kořeny: všichni slavíme Vánoce, Velikonoce – dva

největší svátky v roce, oplývající lidovými tradicemi, bez

nichž si náš život neumíme představit (viz plný buště-

hradský kostel na vánoční půlnoční mši); všichni 

v neděli odpočíváme apod.

Zákonitosti církevního roku nám přibližuje článek pá-

tera Bělíka, který je farářem v Kladně-Rozdělově a slou-

ží mše také v buštěhradském kostele.

CÍRKEVNÍ ROK V BUŠTĚHRADSKÉM KOSTELE

Občanský rok začíná 1 ledna, církevní rok však čtyři

týdny před Vánocemi (nekryje se tedy s občanským ro-

kem), a to první nedělí adventní. Církevní rok se dělí na

dva okruhy, a to vánoční a velikonoční. Jak doba vánoč-

ní, tak velikonoční má období přípravy.

1. Na Slavnost Narození Páně (Vánoce) se připravuje-

me obdobím adventu, které má čtyři neděle. Doba vánoč-

ní končí svátkem Křtu Páně, který se slaví v neděli po

Slavnosti Zjevení Páně, lidově „svatých tří králů“ (6. ledna).

V letošním roce doba vánoční skončila v neděli 11. ledna.

2. Příprava na dobu velikonoční je doba postní. Té

předcházel tzv. masopust, který byl pro naše předky po-

slední příležitostí k bujarému veselí (s hojnou konzumací

jídla a pití) před touto střídmější a klidnější dobou postní.

Ta trvá 40 dní, a to od Popeleční středy (letos připadne

na 25. únor). Během těchto čtyřiceti dní je šest nedělí

postních, poslední postní neděli nazýváme Květnou, a ta

zahajuje Svatý týden: pondělí a úterý Svatého týdne,

Škaredá středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota

a Neděle velikonoční (Slavnost Zmrtvýchvstání Páně).

Doba velikonoční končí po sedmi týdnech, a to Slavností

Seslání Ducha svatého (Letnice).

3. Zbývající neděle mezi těmito dvěma okruhy se na-

zývají „v mezidobí“; těchto nedělí je nejvíce. Celý církevní

rok se uzavírá 34. nedělí v mezidobí, a to Slavností Ježíše

Krista Krále (letos 21. listopadu).

Jako zajímavost je možno uvést, že podle církevního

roku se řídí i liturgická barva roucha kněze:

• advent a doba postní – barva fialová

• Vánoce a Velikonoce – barva bílá

• Svatodušní svátky – barva červená

• mezidobí – barva zelená

• 3.adventní neděle a 4.neděle postní – barva růžová

Nakonec malé zamyšlení: Většina našeho života ply-

ne jaksi po povrchu. Žijeme den ze dne v plnění běžných

povinností, připravujeme se na budoucí povolání nebo

chodíme do zaměstnání, staráme se o bydlení, jídlo a ob-

lečení, sedáme u televize, máme nějaké koníčky, plánu-

jeme dovolenou. Ale v tomto všedním, do značné míry

zautomatizovaném životě nastanou situace, kdy si člo-

věk se zvýšenou intenzitou uvědomuje své vlastní bytí,

kdy je jakoby vytržen sám nad sebe, vidí svůj život z jiné-

ho úhlu, v nových souvislostech, jasněji a ostřeji. A prá-

vě liturgie církevního roku mně pomáhá zamyslet se nad

těmito novými souvislostmi života.

Páter Bořivoj Bělík

roèník 28 ORGANIZACE A SPOLKY

11



Od dubna do

ř í jna 2003

jsme se schá-

zely každou

středu v hasi-

čárně. Bylo

nás pět a pak

– víc a víc…

Díky vstříc-

nosti paní sta-

rostky jsme v listopadu 2003 „přesídlily“ do nových prostor

v Kulturním středisku „U Seifertů“ a začaly zde budovat

alespoň ma-

linký pelíšek

pro maminky

s dětmi...

Prvními dary

maminkám

od maminek

byl koberec,

skluzavka 

a hračky…

V pros inc i

jsme při slav-

nostním roz-

s v í c e n í

v á n o č n í h o

stromu rády

pohostily dě-

ti i dospělé.

Koláče k čaji

c h u t n a l y

všechny, ale

nejvíce asi buchty tvarohové od Hanky...

A co nás čeká v letošním roce? Společné setkávání,

hraní a příjemně strávený čas s dětmi. Ale lepší by bylo

asi říci: čeká nás všechno to, co si maminky společně

zorganizují; nápadů máme spoustu od burz až po ang-

ličtinu pro nejmenší!

Srdečně zveme všechny na pravidelná setkávání do

Kulturního střediska (přízemí vedle knihovny) každý

čtvrtek od 10.00 do 12.00 hodin. Těšíme se na vás!

Za Mat. centrum „Buštěhradský pelíšek“ Monika Mňuková

V roce 2003 občanské sdružení „Buštěhrad sobě“

zorganizovalo tyto akce:

• 1. únor – MASOPUSTNÍ PRŮVOD ve spolupráci 

s MÚ byl již třetí v pořadí, zúčastnilo se ho

přes 150 dětí i dospělých.

• 15. březen – SOKOLSKÉ

ŠIBŘINKY – maškarní ples

pro dospělé ve spolupráci se

Sokolem ve stylu „Tenkrát na 

západě“.

• 30. březen – 1. NAROZENINY 

MUZEA OTY PAVLA a připomenutí

30.výročí úmrtí Oty Pavla v ZUŠ, kterých se

zúčastnili hrdinové povídek Oty Pavla – skokan na ly-

žích a olympijský vítěz pan Jiří Raška (kniha Pohádka

o Raškovi), trenér a hráč házené pan Jiří Vícha (po-

vídka Plná bedna šampaňského), fotbalisté Dukly

pan Svatopluk Pluskal (kniha Dukla mezi mrakodra-

py) a pan Jiří Kučera (povídka Haló, taxi!) a horolezec

a pokořitel Eigeru pan Radovan Kuchař (povídka

Výstup na Eiger). Všichni sportovci přečetli úryvky 

z povídek, ve kterých byli spisovateli inspirací. Celko-

vá účast byla přes 120 hostů.

• Říjen – zpracování grantového programu Nadace

Občanského fóra „Opomíjené památky“ s cí-

lem ZÁCHRANY KAPLIČKY Nejsvětější

trojice stojící v poli směrem na Vrapice 

a iniciace jejího geometrického zamě-

ření. Náš projekt byl vyhodnocen ja-

ko jeden z nejlépe zpracovaných,

grant bude poskytnut v plné výši

50 000 korun. S realizací opravy zač-

neme v květnu 2004.

BUŠTĚHRADSKÉ MUZEUM OTY PAVLA

U ROTTA navštívilo 1742 návštěvníků (od po-

čátku existence jich bylo 3831), z toho 400 dětí přijelo se

školním a 450 osob s hromadným zájezdem. Mezi ná-

vštěvníky nechyběli ani cizinci z Anglie, Itálie, Rakouska,

USA a dokonce i Japonska. S pomocí odboru kultury

Krajského úřadu a MÚ Buštěhrad jsme zmodernizovali

osvětlení muzea, instalovali ozvučení, dětský koutek pro

malé návštěvníky a doplnili interiér o další výstavní vit-

ríny.

ORGANIZACE A SPOLKY Buštìhradský zpravodaj 1/2004
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„BUŠTÌHRAD SOBÌ“ V ROCE 2003
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STEZKU HISTORIÍ BUŠTĚHRADU většinou navštíví

velké procento návštěvníků spolu s prohlídkou muzea,

děti ze škol mají procházku obohacenu o vyplňování kví-

zu Krok za krokem Buštěhradem, kterou pro ně připravi-

li učitelé ZŠ. Jsme rádi, že všechny keramické rámečky

s texty vydržely již skoro dvouletý provoz, velice nás

však mrzí časté ničení stojin u schodů nad DPS a u ryb-

níka. Vždy to znamená zbytečné náklady na opětovné 

uvedení stojin do původního stavu a pro děti nevyplněné

otázky v textu hry. 

A CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2004? 

V lednu jsme začali jsme již čtvrtým masopustním

průvodem (viz článek v tomto BZ). Vedle již zmíněné 

realizace záchrany kapličky a rozšíření expozice muzea

bychom chtěli na základě častých přání pozvat znovu do

Buštěhradu ing. Tomáše Durdíka, aby v přednášce pood-

halil historii Buštěhradu a Starého hradu. V rámci granto-

vé podpory odboru kultury Krajského úřadu se pokusíme

dále modernizovat zázemí Muzea Oty Pavla a v rámci

projektu „Turistické známky České republiky“ necháme

vytvořit originální dřevěnou známku muzea, o kterou nás

návštěvníci často žádají. Při této příležitosti bude Buště-

hrad zařazen do katalogu a speciální mapy turistických

známek.

Pokud podpoří městské zastupitelstvo náš další pro-

jekt pro letošní rok, zrealizujeme stálou externí galerii foto-

grafií z historie i současnosti našeho města.

Děkujeme všem, kteří se v loňském roce zúčastnili

našich akcí, či navštívili muzeum a stezku a také všem,

kteří nám finančně a organizačně pomáhali, a to přede-

vším Městskému úřadu Buštěhrad, Krajskému úřadu, fir-

mě LUX a panu Pavlu Rybářovi.

Za „Buštěhrad sobě“ Ivona Kasalická

Zápisy v návštěvní knize leccos napoví o zájmu, jemuž

se muzeum Oty Pavla a Buštěhrad těší u malých i vel-

kých, domácích i zahraničních, slavných (jako třeba Jiří

Raška) i těch méně známých návštěvníků.



PŘIJĎTE SI PŮJČIT 

ZAJÍMAVOU KNIHU

Městská knihovna v Buštěhradě vám nabízí k zapůjčení mimo

jiné i následující novinky:

KALISTA, Zdeněk: Cesta po českých hradech a zámcích.

2. vyd. Praha: Paseka, 2003. 451 s.

Ojedinělý soubor místopisných historických monografií.

Autor se poutavě a fundovaně zabývá obytnými sídly české

šlechty od sklonku 12. století do poloviny 16. století.

DRLÍK, Marcel: Český lékař v srdci Afriky. 1.vyd. Praha: Portál,

2003. 151 s.

Exotické kouty Střední Afriky, velmi chudobný život obyva-

tel i divokou přírodu nám přibližují vzpomínky a fotografie

lékaře, který několik let pracoval v primitivní venkovské ne-

mocnici.

HAŠKOVEC, Vít: Galerie géniů. 2.vyd. Praha: Albatros, 2003.

463 s.

Stručné, ale na fakta bohaté medailóny 222 osobností, kte-

ré ve vědě, filozofii či umění změnily svět.

STRUSKOVÁ, Olga: Metoda Ludmily Mojžíšové. 1.vyd. Praha:

Ivo Železný 2003. 163 s.

Popis, účinky a zkušenosti této světově unikátní terapie.

Kniha s podtitulem „Deset cviků, které změní váš život“.

GAMLIN, Linda: Alergie od A do Z. 1.vyd. Praha: Výběr 2003.

256 s.

Nejširší veřejnosti určená kniha, která slovem i obrazem se-

znamuje s příčinami, diagnostikou a léčbou dnes stále běž-

nějších obtíží. Nekončí jen u pasivních konstatování, ale

podává i rady a doporučení k našemu stylu života, jídelníč-

ku, hygieně. Kromě jiného zde najdeme recepty, které by

měly napomáhat k prevenci před alergickým onemocněním.

KOZÁK, Pavel: Tajemná místa Prahy. 1.vyd. Beroun: MH 2001.

131 s.

Procházky po Praze a jejím okolí netradičními cestami 

a s hledáním souvislostí mezi městem a přírodou, mezi

historií a současností.

BRTNOVÁ, Šárka: Rostliny naší přírody. b.v. Praha: Blug 2003.

60 s.

Nový přehledný atlas rostlin, s velmi názorným barevným do-

provodem. Naše nejběžnější stromy, byliny i houby určitě snad-

no rozpoznáte a dozvíte se o každém druhu mnoho nového.

Český olympismus. 1.vyd. Praha: Olympia 2003. 160 s.

Publikace mapuje českou účast na letních i zimních hrách

od roku 1899 do současnosti.

Instalatérské práce. b.v. Ostrava: Blesk 2003. 204 s.

Zednické práce. b.v. Ostrava: Blesk 2003. 192 s.

Rozsáhlé příručky z edice „Domácí kutil“, popisující techni-

ku, projekty a materiály pro zmíněné práce.

GOHLOVÁ, Christiane: Můj kůň a já. 1.vyd. Praha: Albatros,

2003. 64 s.

Velkoformátová brožura pro všechny, kdo mají rádi koně,

chtějí jim lépe rozumět a lépe o ně pečovat.

LEGÁTOVÁ, Květa: Želary. 1.vyd. Praha: Paseka, 2001. 238 s.

Autorka, moravská učitelka, se pustila do psaní povídek až

po své sedmdesátce. Její tvorba si však rychle našla své

nadšené čtenáře. Námětem osmi baladických povídek jsou

všední příběhy z valašské vesnice.

NOVOTNÝ, Aleš: Hvězda kruhu knížat. 1.vyd. Praha: Academia,

2003. 366 s.

Románovou formou se autor snaží rozplést nitky zapome-

nutých příběhů ze starších českých dějin, v období, kde za-

tím um i důvtip seriózních historiků selhává, neboť pro ně

chybí solidní prameny. Ocitáme se ve složitém světě teh-

dejších kronikářů, sledujeme jejich myšlení a překvapuje

nás, jak ošemetné může být prosté přejímání jednotlivých

příběhů. Kniha je čtivá také díky kriminální zápletce.

ŠLEJHAR, Josef Karel: Dojmy z přírody a společnosti. Co život

opomíjí. 1.vyd. Praha: Lidové noviny 2002. 577 s.

Kompletní povídková tvorba překvapivě současného klasi-

ka českého realismu obsahuje i autorovo nejznámější dílo

„Kuře melancholik“.

DEVÁTÁ, Ivanka: Jen jednou mladá. 1.vyd. Praha, Motto 2003.

255 s.

Osvědčená autorka přichází s novým románem o mladé za-

milované herečce.

MOSEROVÁ-DAVIDOVÁ, Jaroslava: Historky. 1.vyd. Praha:

Motto 2003. 229 s.

Dozvíme se, na koho známá politička, překladatelka a scé-

náristka nezapomíná.

MACOUREK, Miloš: Pětka z přírodopisu a jiné macourkoviny.

1.vyd. Praha: Albatros, 2003. 147 s.

Nově zpracovaný výbor humorných dětských příběhů ne-

zaměnitelného a nápaditého spisovatele se vhodně spojil 

s dnes už možná klasickými ilustracemi Adolfa Borna. V tex-

tu i v obraze najdeme vtip, nadsázku, hravost, ironii i životní

moudrost. Pro malé i velké čtenáře je škoda, že autor Ma-

cha a Šebestové svou tvorbu již uzavřel.

Na vaši návštěvu v knihovně se těší Jiří Samek.
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Redakční rada prosí občany Buštěhradu o poskytnutí

výtisků Buštěhradského zpravodaje (pokud možno celé

ročníky) k potřebám redakční rady a pro doplnění fon-

du Městské knihovny Buštěhrad.

DĚKUJEME!

Kontakt: viz tiráž



MASOPUST 2004

Kdo byl na letošním – v pořadí už čtvrtém – masopust-

ním průvodu jistě potvrdí, že účastníků v maskách opět

přibylo. Loni našlapovalo na měkkých tlapkách velké

množství různých koček, koťat a kočkovitých šelem.

Letos se vznášeli andělé velcí i malí, víly dobré i zlé, ča-

rodějnice a černokněžníci mladí i staří. Kolem pobíhala

různá zvířátka a broučci, plížili se zloději, okouněli

Pepíkové a Honzové, rozšafně procházeli členové krá-

lovské rodiny včetně početného potomstva po přeslici –

rozuměj princezen. Ruku v ruce kráčelo sluníčko sedmi-

tečné se sluníčkem z oblohy a na pořádek dohlížel asi

nejmenší policajt na světě. Neměřil určitě ani 80 centimet-

rů a čepice mu padala přes oči až k nosu. To mu ovšem

nebránilo v konzumaci vynikajících koblih, které dodaly

naše sponzorské firmy Bäckaldrin, s.r.o. a Pekárna –

Krejča a Vesecký.

A víte, kdo průvod vedl? Naprosto nepřehlédnutelná

bába s nůší, která měla kromě motoristické přilby a tma-

vých brýlí i vlastní vousy. 

Do pochodu a k

tanci vyhrával Praž-

ský Hradčanský or-

chestr Josefa Kocůr-

ka. Cestou bylo šest

zastavení: U For-

mánků, u Homolů,

u Paterů, před Do-

mem pokojného stá-

ří, u muzea, u paní

Cachové a končilo

se v jídelně základ-

ní školy. Všude nás

mile přivítali a po-

hostili sladkostmi,

čajem a něčím ost-

řejším pro zahřátí,

za což jim vřele dě-

kujeme.

Masopust 2004

pro vás přichystaly

a příští rok se na

vás opět těší Buš-

těhrad sobě, Měst-

ské zastupitelstvo

a Základní škola

Oty Pavla.

Blanka Kufnerová

a Petr Mňuk (foto)

PLES

Dne 31.ledna letošního roku proběhl po dvouleté pře-

stávce opět ples městského zastupitelstva a Městského

úřadu v místní sokolovně. Tanečníky přilákala kapela

Lumbarda pod vedením p. Mencla ze Švermova, která

vyhrávala k tanci i k poslechu až do dvou hodin do rána.

Soudě podle reakcí přítomných se kapela velmi líbila –

hlavně mladým – kterých se v kole točilo hodně párů.

Byla radost pohledět na jejich taneční kreace, umocněné

chutí do tance!

Ale i starší generace si přišla na své, přestože kape-

la upřednostňovala skladby v rychlých rytmech. A dlužno

říci, že se mladým vyrovnala. Celková nálada byla ra-

dostná, všichni se dobře bavili. Vyvrcholením večera byla

tombola, díky sponzorům velmi dobře zásobená hodnot-

nými cenami. 

Podle ohlasů lze konstatovat, že se ples velmi vyda-

řil, a proto městské zastupitelstvo doufá, že se na dalším

plese v příštím roce zase sejdeme! 

Za Městský úřad, Antonín Kadlec
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ROZHOVOR S PANEM JILJÍM TERINGEREM

Nová redakční rada Buštěhradského zpravodaje mě

pověřila, abych uskutečnil rozhovor s významnou osob-

ností našeho města. Bez váhání jsem oslovil pana

JILJÍHO TERINGERA, profesionálního violistu, pedagoga,

sbormistra a čestného občana Buštěhradu. Sešli jsme se

vpodvečer v Základní umělecké škole a takto jsme si po-

vídali:

Jak jste se vlastně dostal k hudbě a ke hře na ná-

stroj? Kdo vás k tomu přivedl?

Můj táta byl muzikant. Hrál na lesní roh, kamarádil se

dokonce s Karlem Václavem Vackem a vlastně oba dva

mi otevřeli cestu k hudbě. V průběhu války jsem studoval

na konzervatoři, ale až po válce jsem studium na ní mohl

dokončit. Mým profesorem byl vynikající Bedřich Voldan,

obligátní klavír jsem studoval u profesorky Tomáškové.

Na violu mě učil violista Vincenc Zahradník, člen Ondříč-

kova kvarteta. 

Vaše první hudební působiště bylo v Armádním 

uměleckém souboru Víta Nejedlého (AUS). Prý se 

k vašemu nástupu do tohoto souboru váže velmi za-

jímavá historie. Jak to vlastně přesně bylo? 

Před nástupem do armády byl vypsán konkurz do Ar-

mádního uměleckého souboru. Zúčastnil jsem se a kon-

kurz jsem udělal. Byl jsem přijat, nastoupil základní

vojenskou službu a z poddůstojnické školy jsem byl pře-

velen do školy důstojníků v záloze. Tam jsem se ale do-

slova ztratil, AUS o mně vůbec nevěděl. Až když jsem

dokončil školu důstojníků, tak jsem byl převelen do Bene-

šova, kde mi bylo nabídnuto, abych pracoval jako voják
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z povolání. To byl samozřejmě pro mě úplný nesmysl,

protože jsem vždy byl muzikantem. Tak mi tenkrát dali

den volna, já jsem dojel přímo do Prahy, do AUSu, a tam

mi řekli, prosím tě, kde jsi, my tě nemůžeme najít. No a já

už tam zůstal a do Benešova jsem se již vůbec nevrátil.

Prý si to mezi sebou ti velitelé nějak vyřídili. Tak jsem zů-

stal v Armádním uměleckém souboru, kde jsem strávil

celých 17 let. 

Vzpomenul byste na nějaké slavné nebo zajímavé

dirigenty, pod kterými jste v souboru pracoval?

V AUSu působili zejména mladí dirigenti, mladí kluci,

jako jsme byli my. Tak například dirigent Jindřich Rohan.

Pak třeba nás vedl Pavel Vondruška, ten je známý veřej-

nosti zejména jako postava harmonikáře ze seriálu Hos-

poda, měl bych vzpomenout i J. Nohejla. Ale pak tam

také hostovali dirigent L. Černý,

slavný vojenský dirigent Fadrhonz,

dále Karel Šejna, dirigent velkého

jména Zdeněk Košler. A teď ti řek-

nu slavné jméno – dirigoval nás

Riccardo Muti.

Vážně, ten slavný Ital? Teď mi-

mochodem dirigoval novoroční 

koncert vídeňských filharmoniků.

No, a povedl se jim, že jo, bylo

to znamenitý. Tenkrát za nás mu

bylo asi 18 let. Pak s námi dělal

zájezdy po Itálii. 

A pak jste patrně udělal kon-

kurz do Pražského symfonické-

ho orchestru FOK.

Ano. V FOK nastala samozřej-

mě úplně jiná práce než v armád-

ním souboru. V FOK jsem hrál

pod šéfdirigentem Smetáčkem,

dirigoval nás Bělohlávek, Válek 

a nynější šéfdirigent filharmonie

Mácal.

Tenkrát, když jsem nastoupil, byla v FOK úplně jiná

situace a jiné podmínky, než jsou dnes. Prostory Smeta-

novy síně byly často upřednostňovány pro různé schůze,

tancovačky, před uvolněním sálu pro nás. A my jsme mu-

seli zkoušet po různých sálech v Praze. Zima tam často

byla. Dnes je to úplně jiné. Krásné šatny, zázemí, stálé

prostory pro orchestr, o vytápění ani nemluvě. 

Dirigovali vás v FOK nějací slavní, cizí dirigenti?

Třeba Leonard Bernstein...

Bernstein ne, ale známý Francouz Baudo, Kleiber,

dále Mackerras, A. Pedrotti, K. Penderecki, Šostakovič –

to byl opravdu syn slavného skladatele Šostakoviče, také

G. Solti nebo G. Beloga. A z našich dirigentů bych měl

zmínit L. Slováka, Václava Neumanna.

Vzpomenul byste také na nějaké slavné sólisty, 

s kterými jste hráli? Kteří na vás udělali největší do-

jem? A také – jaké autory máte nejraději?

Autory? Podívej, symfonický orchestr, to je doslova

fabrika na noty. Tam hraješ, co dostaneš na pult. Někdy

se ti stane, že ten koncert je báječný, že se ti to líbí, jsi

tím nadšený. Ale i přesto, že těch not je neskutečné

množství...

Stovky kilometrů, míle a míle...

Jo, doslova (smích), když pak hraješ koncert, tak do

toho dáváš úplně všechno. A pak člověku běhá mráz po

zádech, jak je to krásný. Když doprovázíš nějakého vy-

nikajícího sólistu a ten sólista to zahraje obrovsky, tak

pak máš takový pocit, že jsi součástí toho celého vynika-

jícího výkonu. 

K těm sólistům – byla jich ohromná řada, všechny si

je ani nepamatuji. Na mě třeba zapůsobil klavírista Jan

Panenka, když jsme s ním natáčeli Beethovenovy koncer-

ty. To se natáčelo všech pět beethovenovských koncertů

pod vedením dirigenta Smetáčka, a to bylo vynikající.

Pak například s klavíristou Moravcem jsme hráli dva kla-

vírní koncerty Schumanna, Moravec je na ně specialista. 

Samozřejmě naše přední houslisty, jako je Josef Suk,

Václav Hudeček, ty jsem všechny

doprovázel, a často, to byla pro

FOK běžná záležitost. Osobně

mám rád Beethovena, Mahlera,

Šostakoviče, Prokofjeva, Stravin-

ského, Brahmse, Verdiho.

Určitě jste museli často na-

hrávat. Povedla se vám zvláště

některá díla? Nebo nějaký vý-

borný koncert...

V FOK se hraje pravidelně no-

voroční koncert. S dirigentem

Bělohlávkem jsme hráli při této

příležitosti Mou vlast. A na to do-

dnes nemohu zapomenout. To bylo

moc krásný. 

Vy sám jste violista. Jaký

máte vztah k dílu Antonína Dvo-

řáka, který byl také violistou?

Hrál na violu dokonce v Proza-

tímním divadle.

Antonína Dvořáka má rád

snad každý! Ale jakožto profesio-

nální violista bych chtěl samotného Dvořáka slyšet, jak

by zahrál ty své violové party, některá místa, třeba ve

Slovanských tancích. Složil to moc pěkně, ale jak by je

zahrál, to by mě vážně zajímalo (smích). 

Teď mám zásadní otázku. Proč jste si zvolil violu

a ne housle? Čím vás ta viola přitahuje?

To bylo jednoduché. Když jsem přišel do Armádního

uměleckého souboru, tak tam potřebovali violistu. A pro-

tože jsem absolvoval violu, tak jsem to přijal. 

Pokud dosáhne po letech hráč v orchestru určité

rutiny, musí stále intenzivně na nástroj cvičit, nebo je

už vše zmechanizované?

Musí se cvičit pořád, dokonce se to požaduje ve

smlouvě. Služba v orchestru je časově rozdělena a část

z ní zaujímá právě osobní příprava. Technika se musí

neustále získávat a rozšiřovat, je potřeba studovat nové

party a také opakovat skladby již naučené. Zejména v sou-

dobé hudbě jsou velmi těžké party. A i když se hraje

Smetanova Má vlast po padesáté, tak člověk přijde k pul-

tu a musí to studovat znovu, zejména ty obtížné části. 

Váš syn je též hudebník a hraje také již dlouhou

dobu v orchestru FOK. Jde tedy ve vašich šlépějích.
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Synovi jsem se od dětství věnoval, musel pilně cvičit,

měl ode mne učiněné galeje. A když jsem já nemohl, hrál

s dědou. Syn po konzervatoři působil také v AUSu a pak

na základě konkurzu přišel do FOK. 

Jedna z dalších a neméně významných vašich akti-

vit je výuka v Buštěhradské hudební škole umění.

Jak dlouho tam již vyučujete?

No, tak to spočítej. Učím tady od roku 1962, takže 42 let.

Vyučujete housle, violu a klavír. Na jaké žáky nej-

raději vzpomínáte? Učil jste nějaké hodně nadané

žáky?

Já mám oblíbené všechny žáky, to nemohu nijak od-

lišovat. Největšího úspěchu zatím docílil Jakub Novák 

z Hostouně, který je dnes na konzervatoři a má vynikající

výsledky. Před ním tady byl například Oldřich Táborský,

Petr Hoffman a jiní.

Jak rychle poznáte u žáka zvýšený talent pro hru

na nástroj? Dnešní děti jsou věkově více vyspělejší,

platí to i v hudbě?

Ne, v hudbě ne. Učím i dospělé žáky a musím s nimi

postupovat naprosto stejně jako s osmiletými. Tam to

vážně neplatí. Ale během tak půl roku až roku zjistím,

jestli by daný žák byl schopen dalšího vývoje, pokud bude

intenzivně na nástroj cvičit. Jestli by to mohlo někam vést.

A to poznám zejména u smyčcových nástrojů. 

Již dlouhá léta jste uměleckým vedoucím smíše-

ného pěveckého sboru v Buštěhradě. Jak si vysvět-

lujete zvýšení počtu členů sboru za posledních pět

let? Při plném stavu prý má sbor až 50 členů. Byla

doba, kdy sbor navštěvovalo kolem dvaceti lidí.

V prvé řadě musím říct, že jsem tomu doopravdy moc

rád, a nevím, čemu mám tento příznivý fakt přisuzovat.

Ale vím, že ti, co zpívají ve sboru, se často zmíní svým

známým, ti přijdou, někteří zůstanou, někteří vydrží třeba

jen chvilku...

Podle jakých kritérií vybíráte repertoár?

Musím vybírat repertoár tak, abychom jej mohli uplat-

nit pro naše obecenstvo. A naším hlavním obecenstvem

je samozřejmě obecenstvo buštěhradské. Sbor roste na

klasické sborové tvorbě, a proto nesmějí chybět skladby

Smetany, Dvořáka, Janáčka, dále vybírám úpravy ná-

rodních, ale i umělých písní. V současnosti se pouštíme

i do spirituálů a mám připravené dokonce i muzikálové

skladby nebo i věci z díla Jaroslava Ježka. 

Jen kdyby bylo více času vše nacvičit... Už teď máme

sjednaných asi šest akcí a na každé z nich chceme při-

rozeně přednést jiný program.

Buštěhradský sbor již tradičně v čase Vánoc zpí-

vá Rybovu Českou mši vánoční. Prý máte záměr ji

nahrát.

Částečně se nám ji podařilo nahrát tyto Vánoce v buš-

těhradském kostele. Optimální by ale bylo Rybovu mši

nahrát přímo studiově. Zvolit místnost s dobrou akustikou

a tam to natočit na slušnou zvukovou aparaturu. Tomu by

mohla vyhovovat i sokolovna, ale má to zásadní problém

– nejsou tam varhany. A zvuk varhan nelze ničím nahra-

dit. Varhany mají své obrovské kouzlo a elektrické kláve-

sy ani žádné zvukové efekty je nemohou zastoupit. 

Máme však v plánu natočit i velikonoční mši od pana

Pavla Proška a některé skladby z našeho repertoáru. 

Jak často zkoušíte, jakým způsobem se skladby učíte?

S naším pěveckým sborem se snažím pracovat pro-

fesionálně, s tím rozdílem, že profi zpěváci zkoušejí den-

ně čtyři hodiny a svůj part každý dovede (musí se jej

naučit při individuálním studiu). U nás zkoušíme jednou

týdně, v pondělí od 18.00 do 19.30 hod. Part musím no-

tu od noty všechny hlasy naučit. 

Jak byste zhodnotil činnost sboru v roce 2003?

Práci pěveckého sboru musí zhodnotit někdo jiný.

Vystupovali jsme s našimi sólisty na krásném koncertě 

v Manětíně, v Kamenici nad Lipou, byly vánoční „rybovky“.

Celkem jsme odehráli 11 koncertů, což je na amatérský

soubor hodně. 

Pěkně se nám vyvinula spolupráce s některými jinými

pěveckýni sbory, pořádáme přátelské koncerty. Dokonce

jsme měli v plánu k nám pozvat i sbor z Chorvatska. To

ale ztroskotalo na základním problému s ubytováním. 

Z finančních důvodů nedokážeme hostující sbor ubyto-

vat v hotelu a ubytování v rodinách členů našeho sboru

víceméně nepřichází v úvahu.

Ale chtěl bych vyzdvihnout to, že v našem sboru je

vážně výborná parta lidí, přátelská atmosféra a sbor se 

v poslední době i vcelku omladil. A stále přijímáme nové

členy. Rádi bychom uvítali mladé lidi, zejména soprány.

Já mám trochu obavy, že plno lidí by třeba rádo do sbo-

ru přišlo, ale svazuje je jakási vnitřní obava, že by to ne-

zvládli nebo že by se nějak mohli znemožnit. Tak to však

v žádném případě není. Já si pouze každého nového zá-

jemce podle několika tónů u klavíru zařadím do přísluš-

né hlasové skupiny. Důležité je, aby dokázal přirozeně

intonovat. Vždy však tuto krátkou zkoušku provádíme 

v soukromí. 

Vždyť já ten sbor chápu jako amatérské těleso s odbor-

ným vedením, v kterém lidi hledají svým způsobem vlastní

vyžití. A to i v případě, že to není v některých případech sto-

procentní. Je to zejména radost. Proto přijďte mezi nás!

V souvislosti s naší činností je třeba se zmínit o ne-

bývalé podpoře Městského úřadu a ředitele ZUŠ. Bez té-

to pomoci, jak finanční, tak i morální, by se nám tak

dobře nepracovalo.

Hrajete v současnosti stále na violu?

Ano, hraji příležitostně v symfonickém orchestru

v Kladně, který řídí Pavel Prošek. 
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Měl byste nějaké vlastní životní vyznání hudbě?

Provází vás celým životem!

Vyznání hudbě je to, že jsem u toho vydržel tak dlouho

a na hudbu jsem nezanevřel. Tak.

Za sebe i za Buštěhradský zpravodaj vám děkuji

za rozhovor.

Rádo se stalo, nemáš zač.

S panem Jiljím Teringerem si celých 90 minut krásně

popovídal J. Paulík.

REPORTÁŽNÍ ROZHOVOR 

S ČLENEM ŠACHOVÉHO KROUŽKU

Činnost šachového kroužku by nám jistě nejlépe přiblí-

žil jeho zakladatel či trenér, ale to si necháme do některé-

ho z příštích čísel. Malý obrázek si udělejte z rozhovoru

s jedním ze členů:

Ahoj Viky, tak začni třeba tím, kde ses tu vzal.

Ahoj. Přistěhovali jsme se do Buštěhradu vloni na

podzim. Bylo to drama. Přes víkend jsme stěhovali věci

a v pondělí jsme už s bráškou nastupovali do nové školy.

A jak se ti tu líbí?

Ze začátku jsem se bál. To víš, nová třída, noví spo-

lužáci, ale teď už je to dobrý. Chodím do 8.B a brácha

Honza do třetí. Už máme i kámoše.

Co děláte ve volném čase?

Hrajeme hokej! Teda teď v zimě hokej a v létě fotbal.

Dost jsme také jezdili na kolech. Nebo chodíme na šachy.

To je ten kroužek v sokolovně? Jak hrajete často?

Jo. Hrajeme za Sokol Buštěhrad. Schůzky míváme

každé úterý od půl šesté a hrajeme asi tak dvě hodiny.

A to si jen tak hrajete mezi sebou?

Hrajeme a taky se učíme různá zahajování her, různé

fígle a nápady. K tomu taky názvy různých známých si-

tuací a tak. Někdy taky míváme turnaje. Většinou o víken-

dech.

Ty jsou také v sokolovně?

Jen některé. Hodně se jezdí po okolních vesnicích a měs-

tech, do Kladna a tak. 

To máte nějaký autobus nebo co?

Ne. To nás vozí vždycky někteří z rodičů vlastními auty. 

Kolik vás v oddíle je a kdo tomu velí?

Je nás devět. Věkově je to taková směs od desíti do

sedmnácti let. Učí nás bratři Bukové a jsou dobrý. Holky

tam žádné nemáme. Asi je to nebaví. Ale mohl bych ti 

zjistit přesněji ten důvod proč tam nechoděj’.

To bude prima třeba do některého jiného čísla BZ.

Ještě se chci zeptat na turnaje. Vyhráli jste nějakou

cenu nebo tak?

Bohužel jsem se všech turnajů neúčastnil, ale vím, že

v soutěži jednotlivců se určitě vyhrály nějaké poháry.

Zjistím to.

Tak a ještě nějakou tu takzvanou veselou příhodu

z natáčení, co?

Hm, nevím nic moc. Moc zábavného při šachách není.

Je to spíš taková věda. Takové je to vážnější, ta hra. Ale

nuda rozhodně ne!

Víš, kolik stály vloni členské příspěvky do krouž-

ku?

Na rok to stálo 120 korun. To se mi ani nezdá nějak moc.

Tak to už asi bude vše. Děkuji ti za rozhovor. A na

závěr se tě ještě zeptám, jestli bys chtěl v kroužku

něco změnit?

Asi jo. Asi aby tam byly ty holky... ale to by tam pak

zase překážel ten náš učitel... (hahaha)!

ma04

Kontakt: Pavel Buk 728 084 516, bukovi@iol.cz

Buštìhradský zpravodaj 1/2004
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70 let

BUKOVÁ Marie 9. 2. 1934

Tyršova 322

75 let

LUKEŠOVÁ Růžena 28. 2. 1929

Prokopova 195

HANZLÍK Zdeněk 15. 3. 1929

U dálnice 620

TŮMA Zdeněk 16. 3. 1929

U dálnice 675

KOČÁREK Zdeněk 27. 3. 1929

Hutnická 505

80 let

HORÁK Karel 9. 3. 1924

Hutnická 539

HAVRÁNKOVÁ Hana 15. 3. 1924

Kladenská 493

TON Stanislav 23. 3. 1924

Kladenská 171

85 let

ČERMÁKOVÁ Růžena 3. 2. 1919

U pivovaru 101

Narodil se

KÜHNEL František 8. 1. 2004

Tyršova 263

Za městské zastupitelstvo, Buštěhradský zpravodaj a celý Buštěhrad si dovolujeme jubilantům u příležitosti jejich

kulatých výročí popřát do dalších let všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví!

BLAHOPØEJEME !
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Posledním zlatým párem v roce 2003 byli dne 19. pro-

since manželé Josef a Olga Procházkovi. Oba se narodili

v Buštěhradě. 

Pan Procházka se vyučil soustružníkem a po škole se

dále této práci věnoval na „Poldovce“. Nakonec přešel

do Středočeského divadla v Kladně, kde pracoval jako 

údržbář až do důchodu. Paní Procházkovou známe už

jako dlouholetou členku ČČK. V této organizaci je už od

roku 1953. Po škole, kde se vyučila dámskou krejčovou,

vystřídala několik pracovních míst, ale nakonec zůstala

ve firmě RENEX — kožená galanterie. 

Vychovali spolu dva syny — Josefa a Jiřího, který žije

kousek od Moravské Třebové se svou rodinou. Od syna

Jiřího mají vnoučka Jiříčka, kterého sice často nevidí, ale

zato ho velice milují.

Manželé Procházkovi spolu mají krásný život, kde ne-

chybí optimismus, radost i dobrá nálada.

Zlatému páru přejeme mnoho spokojenosti, zdravíč-

ka, pohody, a aby je toto všechno provázelo i dále jejich

hezkým vztahem ještě mnoho a mnoho let.

Prvním párem, slavícím v novém roce 2004 zlatou svat-

bu, jsou Květoslava a Zdeněk Tůmovi. Jejich významné-

mu výročí se připisuje datum 9. leden. Paní Tůmová se

narodila v Buštěhradě a pan Tůma v Makotřasech. Žijí 

v útulném rodinném domku v Buštěhradě.

Pracovali léta v SONP Kladno. Vychovali dva syny,

Martina a Zdeňka. Spolu s nimi se věnují rodinnému pod-

niku — řeznictví v Kamenných Žehrovicích, kde jeden ze

synů bydlí. Mají dvě vnoučata — Eriku a Honzu, kteří

jsou jejich radostí. 

Manželé Tůmovi mají spoustu přátel, jichž si velice

váží a krásný život plný spokojenosti a radosti. A i když

se možná tu a tam objeví nějaký ten mráček, jejich opti-

mismus ho velmi rychle odfoukne pryč. 

Přejeme zlatým manželům dále mnoho spokojenosti,

radosti, zdraví a pohody do příštích let.

Děkujeme za blahopřání k naší zlaté svatbě rodině,

přátelům, členkám ČČK, kolektivu Jednoty Buštěhrad 

a Městskému úřadu za gratulace a dárky. Velice nás to

potěšilo a ještě jednou děkujeme. 

Manželé Procházkovi

Chtěla bych touto cestou poděkovat za milý dárek 

k Vánocům městskému zastupitelstvu a ČČK. Udělal mi

velikou radost.

Hoffmanová Jiřina

Chtěli bychom poděkovat rodině, přátelům a zástup-

cům městského úřadu za blahopřání a milé dárky k na-

šemu výročí zlaté svatby. Udělali jste nám velikou radost.

Manželé Tůmovi

Děkuji touto cestou zástupcům MěÚ a členkám ČČK

za pěkný dárek, který jsem obdržela k Vánocům. Byla

jsem mile překvapena a měla jsem radost. Ještě jednou

děkuji. 

Hřebíková Květa

Dovolte, abych touto cestou poděkovala Městskému

úřadu Buštěhrad, ČČK a baráčnické obci Buštěhrad za

vánoční nadílku. Udělali jste mi radost a přeji Vám všem

do Nového roku mnoho zdraví a úspěchů ve Vaší práci.

Božena Šafrová

Chtěl bych touto cestou poděkovat MěÚ a rodině za

hezké dárky, a také všem těm, kteří mi blahopřáli k mým

narozeninám. Byl jsem tím velmi potěšen

J. Zeman

Děkuji za přání k mým 75.narozeninám MěÚ v Buště-

hradě, SD Jednotě v Buštěhradě, Místní skupině ČČK,

panu Karlu Kaiserovi, mým dcerám a jejich rodinám. Jejich

přání a dárky mě moc potěšily.

Alžběta Roubalová

POSTŘEHY Z PLESU SRPŠ

Ráda bych se podělila o postřeh z reprezentačního

plesu SRPŠ při Základní škole v Buštěhradě.

Ačkoliv bylo zajištěno občerstvení (manželé Fürstovi)

našli se i tací, kteří si přinesli své vlastní jídlo (např. bram-

bůrky, sýr, uzeninu a dokonce i nápoje). Dle mého názo-

ru je to neslušné — kdyby to udělal každý, nemuseli by

fungovat restaurace či další druhy pohostinství. V každé

restauraci by takového zákazníka slušně požádali, aby

nekonzumoval donešené jídlo.

Myslím, že tato trapná situace se v příštích letech ne-

bude opakovat. I přesto věřím, že další akce proběhnou

k oboustranné spokojenosti.

28.1. 2004, Buštěhrad

Hana Čandová
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ÈETBA NA POKRAÈOVÁNÍ

OCHOTNICKÉ DIVADLO,

ANEB „HADRIÁN Z ŘÍMSŮ“ 

... Když si vzpomínám na premiéru „U Bečvářů“ je mi

všelijak a vzpomenu si na vyjádření klasika: „Herci se

museli na jevišti zdržovat vždy ve třech, aby čelili pří-

padnému útoku publika!“

Tím to však neskončilo, měli jsme tu drzost hrát ji ještě

ve Vinařicích a na Brandýsku v restauraci „Na Veverce“.

Tam při šermířském souboji dvou nápadníků poražený

padl a do ticha se ozval nechtěný zvuk. Pepa Bučil (ví-

těz), chvilku strnul a pak verše neverše zařval: „Ha, ty

ještě chroptíš?!“ a padlého hrdinu proklál ještě jednou

mečem.

Zanedlouho poté navštívil otce pan Václav Hlinka, ha-

víř, ale herec i zpěvák tělem i duší. On a jeho žena

Karlička byli ochotníci na slovo vzatí. Zdálo se mi, že pan

Václav hraje i v civilu. Tehdy mi povídá: „Tak mladej, kdy

přijdeš mezi nás, potřebujeme milovníky, viděl jsem tě

hrát toho tlustýho dědka, to není pro tebe, na to máš ješ-

tě dost času. Teď nacvičujeme ,Hadriána z Římsů‘, to už

je obsazeno, ale v příští hře s tebou budeme počítat. Asi

začneme s ,Divou Bárou‘. Pozítří jedu do Švermova do

půjčovny kostýmů, pojeď se mnou, ať vidíš a poznáš

všechno, co k divadlu patří!“

A tak to začalo.

V půjčovně byl takový menší, drobný pán, trochu mi

teď s odstupem času připomíná herce Kotvu. Pan Václav

spustil hrdinným basem: „Jsme herrrci z Buštěhrrradu 

a budeme hrrrát hrrru Hadrrrián z Římsů!“ Chlapík se tro-

chu přikrčil a zakňoural: „Tak si pojďte vybrat.“ Cestou

mezi věšáky s kostýmy a vůní směsi naftalínu a mastixu

objevil pan Hlinka kopí a vzal ho do ruky a s útočným

nápřahem zahřměl: „A vrrrazil mu ho do slintavé tlamy!“

Nevím z jaké role ta replika byla, ale človíček si mimoděk

utřel koutky úst a už ani nemuk. Obleky jsme vybrali (te-

dy pan Hlinka) a v Buštěhradě mohly začít kostýmové

zkoušky. Po odehrání „Hadriána“ se skutečně začala

zkoušet „Divá Bára“, kde mi byla přidělena role myslivce.

Musím předeslat, že to byla původně veselohra se zpěvy

a mimo postav měla s povídkou Boženy Němcové málo

společného. Hrála se bez zpívání, v tu dobu už by se těž-

ko sháněli jak zpěváci, tak orchestr. Hrálo se už jen u Bečvá-

řů, bylo tam hezké jeviště, vybavené dvěma oponami,

horizontem, osvětlením a dokonce reflektorem s výměn-

nými barvami, kterému se říkalo „boďák“. Čtené zkoušky

probíhaly většinou v herecké šatně a maskérně, hned

vedle jeviště. Vonělo to tam omamně mastixem (lepidlo

na vousy a paruky) a líčidly všeho druhu. Ta vůně líčidel,

o kterých profesionální herci tolik mluví, není vůbec ně-

jaká herecká latina nebo vžitá fráze, je to fakt a potvrdí

to každý, kdo v té šatně byl, než s odchodem ochotníků

navždy vyvanula.

Kdo tenkrát v „Divé Báře“ hrál?

Bára Iveta Hávová

Velebníček František Krejčík

Kostelník Václav Míšek 

Jeho žena Karla Hlinková 

Vrchní Václav Hlinka

Teta z fary Marie Škvárová

Teta Prahy Marie Podracká

Ponocný Jan Maizl

Myslivec Miloš Vacek

Panna Eliška sl. Moravcová

Doktor Karel Böhm

režie Josef Háva

nápověda Josef Burgr 

opona Jan Štěpán

Omlouvám se za možné chyby, zejména v křestních

jménech, nemám žádné podklady, a tak lovím v paměti,

protože to bylo to někdy v letech 1960-1963 (asi).

Ve hře excelovali Karla Hlinková a zejména Václav

Míšek v roli kostelníka Držmíška. Premiéra byla v Buště-

hradě a měla úspěch. Na to, že televize vysílala již téměř

deset let, bylo v sále plno, a to i při repríze. Pohostinsky

jsme je sehráli ještě v Lidicích a ve Vinařicích. Tady bych

se chtěl zastavit, protože na „maléry“, které nás tam po-

tkaly, se nedá zapomenout. Mnohem později jsem se

přesvědčil, že maléry, trapasy a podobné „chuťovky“ v ži-

votě nevznikají pouze dílem náhody…

Náhoda pouze vytáhne a spojí určité skutečnosti, nebo

chcete-li předpoklady a příčiny ukryté někde uvnitř osu-

dového zásobníku. V našem „vinařickém“ případě se to

plně projevilo vývojem situace.

Mám-li ty hlavní příčiny jmenovat jsou to: 

Osobitý projev našeho dlouholetého nápovědy pana

Josefa Burgra, neuvěřitelný zmatek v elektroinstalaci je-

viště, rozbitý poplašňák (startovací pistole) a charisma-

tický místní ochotník. Musím teď samozřejmě jednotlivé

zatím skryté předpoklady rozvést a vysvětlit.

Pan Josef Burgr byl listonoš a od nepaměti nápověda

buštěhradských ochotnických souborů. V žádném pří-

padě by se u něho nedal aplikovat současný název této

funkce – „text sleduje“, protože on opravdu napovídal, 

a jak on říkal, „házel“ nám slova textu v pravou chvíli.

Zvykli jsme si na to a dost jsme toho zneužívali podce-

ňováním učení se textu. Mělo to však jednu vadu, pan

Burgr se tak do své úlohy vžil, že při představeních byl

slyšet v celém sále...

M. Vacek

O STARÝCH DOMECH A JEJICH OPRAVÁCH

KAPITOLA 3

Nosné konstrukce – zdivo

Obecně platí, že u starých domů je vždy lepší (i vzhle-

dově) použít spíše tradičního řemesla a materiálu než

novodobé technologie (zdivo z cihel či kamene upřed-

nostnit před různými tvárnicemi, klenbu opravit cihlami,

nikoliv betonem apod.). Na tradiční postupy se často 

v dnešní době různých do detailů domyšlených staveb-

ních systémů a technologií zapomíná, jsou však stále

funkční a ve své jednoduchosti většinou nejlépe a nejše-

trněji použitelné pro historické konstrukce. Často šetří 

i naše finance. 

Staré buštěhradské domy jsou stavěny nejčastěji z lo-

mového kamenného (opukového) zdiva, dále z plných

Buštìhradský zpravodaj 1/2004

20



pálených cihel, nověji z betonových (struskových) cihel 

a zdiva různě smíšeného. Zdi jsou většinou dosti silné,

nebývají ovšem založeny příliš hluboko, na což obvykle

narazíme při výkopových pracích v suterénu. Malta ně-

kdy bývá chudá, silně hlinitá. Těchto skutečností se ne-

musíme příliš obávat, 90 % starých domů je takto

založeno a za normálních okolností to neznamená, že by

byly nějak labilní. Musíme to však řešit v okamžiku, kdy

zeď vykazuje nějaké poruchy, nebo když chceme uvnitř

či venku podstatně snížit terén. Tím samozřejmě mění-

me poměry, na které je zeď zvyklá, a je tedy třeba ji – 

po úsecích, aby se zdivo nehroutilo – podezdít pokud

možno v celé její tloušťce. Chceme-li dům dokonce zvý-

šit o patro, zvyšuje se zatížení na základovou spáru a je

lépe poradit se se statikem (navíc nutno zvážit, zda zvý-

šený objekt nebude pohledově narušovat okolní zástav-

bu, stínit či jinak omezovat sousedy apod. – o tom jsem

psala v minulém článku). 

Přezdíváme-li kamennou zeď, či stavíme-li ze starého

materiálu novou, je nutné dodržet typické vodorovné kla-

dení kamene. Nevhodné je novodobé, rádoby rustikální

pojetí, kde namátkové kladení se zbytečně širokými spá-

rami je ještě zvýrazněno cementovým spárováním, takže

celek připomíná s prominutím podezdívku jakési roman-

tické chatky. Jsou-li navíc — u venkovních zídek — ka-

meny kladeny do betonu namísto malty, za pár let nás

potíže pravděpodobně neminou.

Krásné kamenné zdivo často láká k tomu, abychom

ho nechali neomítnuté, a umocnili tak starobylost stavby.

To však v naší oblasti není vždy historicky podloženo;

nebyl zde příliš kvalitní kámen, takže objekty byly vždy 

omítané. Opukové zdivo na vzduchu není trvanlivé, ča-

sem na něj negativně působí především mráz a povětr-

nostní podmínky (opuka táhne vlhkost, ta mrzne, a kámen

popraská) takže postupně zvětrává. Je tedy většinou

nutno ho omítnout – zde však stavebníci velmi často chy-

bují tím, že používají omítky s velkým podílem cementu,

mj. také dříve oblíbený břízolit, které jsou příliš nepro-

dyšné, rovné a ostré (toto nadměrné používání cementu

v omítkách je nepochopitelné stavební klišé, které přetr-

vává po desetiletí, přestože jeho vliv především na his-

torické zdivo je prokazatelně negativní!). Zdivo, které

nemůže odvětrat vlhkost, pod tímto příkrovem časem 

doslova „shnije“. Díky této zadržené vlhkosti pak může

cementová omítka odmrzat a odlupovat se (podrobněji 

v kapitole o omítkách).

Vyspravujeme-li místně poškozené zdivo, můžeme

znovu použít vybouraného materiálu – pokud nejsou 

staré cihly či kameny popraskané či jinak poškozené,

jsou samozřejmě dobře použitelné pro další zdění. Zdíme

na vápennocementovou maltu, nepoužíváme (opět kvůli

prodyšnosti) čistě cementovou maltu nebo beton.

Co se týče typických buštěhradských tarasů, jejichž

poruchy nám v poslední době znepříjemňují život, nezá-

leží ani tak na tom, z jakého materiálu novou zeď posta-

víme, jako na dobré izolaci proti vlhkosti (např. asfaltovým

pásem na straně přiléhající k terénu) a dobré drenáži

(odvedení srážkové vody z terénu drenážními trubkami).

Nabízejí se rozličné materiály od kamene a cihel (tloušť-

ka zdi minimálně 45 cm!) přes betonové cihly (pevnější 

a odolnější proti vlhkosti) až po beton a tzv. „ztracené

bednění“ (betonové tvárnice, do nichž se vsune výztuž 

a zalije se betonem). Nejpevnější je pochopitelně tento

vyztužený beton, u vysokých či velmi namáhaných zdí

jsme často nuceni ho použít, přestože jde o moderní po-

stup, který se do starého města příliš nehodí. Tuto ne-

vábně vyhlížející konstrukci však můžeme „zamaskovat“

tím, že ji ve finále hrubě omítneme tak, aby vyniklo ruční

zpracování omítky, necháme porůst břečťanem a podob-

ně. Jakákoliv zeď musí pak být dobře založena, a to vždy

alespoň do nezámrzné hloubky 80 cm.

Klenby a stropy

Klenby bývají z cihel nebo kamene, nacházejí se pře-

devším v přízemí a sklepních prostorách domu. Je to vel-

mi důmyslná a přitom jednoduchá konstrukce, která je

nesmírně trvanlivá a únosná a navíc i krásná. Většinou ji

nejvíce poškozují neuvážené lidské zásahy. Klenba po-

třebuje být rovnoměrně zatížena, k tomu slouží násyp

(ze stavební sutě, hlíny apod.), kterým je shora zasypá-

na. Odebíráme-li tento násyp, musíme tak činit rovno-

měrně a posléze ho tam zase vrátit (úplně nejlepší je do

vrstev vůbec nezasahovat), jinak se může stát, že se ne-

rovnoměrně odlehčená klenba zhroutí. Klenbu ohrožuje

také to, když se stěny objektu rozjíždějí od sebe (nebo

jedna stěna – např. na svahu – ujíždí dolů). V tomto pří-

padě je nutno stáhnout dům nebo jeho část ocelovými

táhly (umisťují se většinou do stropu či nad konstrukci

klenby), nemusí však být vždy nutné provést tzv. věnec.

Všechny tyto problémy by pak především měl posoudit

statik, v podobných záležitostech není radno postupovat

svépomocí.

Klenby vždy opravujeme doklenutím cihlami či kame-

nem, nikdy na ně nelijeme beton! Sanace kleneb nabeto-

nováním, která se s oblibou používala v éře socialistické

„obnovy“ památek, přináší nyní po desetiletích neblahé 

ovoce v podobě totálně zničených konstrukcí. Mezi od-

borníky je tento způsob opravy dnes již považován nejen

za překonaný, ale přímo za škodlivý (a navíc drahý).

Vyklenout klenbu tradičním způsobem zvládne dobrý

zedník velmi rychle (když to odmítá udělat a poukazuje

na to, že „už se to nedělá“, najděte si lepšího). Stojí za to

třeba i obnovit klenbu v místnosti, kde je doložena – para-

doxně je to levnější způsob zastropení, než např. Hurdisky

nebo železobeton.Totéž v menším měřítku platí o oken-

ních a dveřních záklencích.

Ploché stropy bývají většinou trámové s omítaným rá-

kosovým podhledem. Někdy narazíme ještě na primitiv-

nější konstrukci, kdy jsou trámy podbity latěmi, kterými je

propleteno slaměné povříslo máčené v hliněné kaši, a to

vše je omítnuto. Pokud nejsou dřevěné prvky shnilé a kon-

strukce nevykazuje poruchy, lze takový strop bez problémů

nechat na místě a třeba jen vyspravit omítku a přeštuko-

vat. Uvolněný rákosový podhled lze místně přikotvit kru-

hovými kotvami. Je-li strop poškozen např. zatékáním 

a dřevokaznými organismy a chceme-li konstrukci za-

chovat, je také možné odstranit pouze dožilé trámy nebo

dokonce odříznout a nastavit pouze shnilá zhlaví (ošet-

ření prostředkem proti dřevokazným organismům, např.

Lignofixem, nutné).
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TOTÁLNÍ NASAZENÍ 

Svaz nuceně nasazených čsl. občanů – okresní

organizace Kladno – nás požádala o zveřejnění násle-

dujícího článku v Buštěhradském zpravodaji. Protože

popsané události se týkají i mnoha buštěhradských

občanů, domníváme se, že je potřebné a užitečné je

připomenout:

Neblahé a smutné vzpomínky prožívají ti žijící pamět-

níci lednových a únorových dnů před šedesáti lety, kteří

se na nádražích loučili s rodiči, kamarády a někteří také

již se svými láskami. Toto loučení chlapců a dívek ani ne

dvacetiletých bylo velmi smutné a bolestivé. Ročník 1924

totiž protektorátní vláda věnovala na posílení válečného

průmyslu za německé muže povolané do války, aby tito

mladí lidé nalili novou krev ochablému zbrojnímu prů-

myslu. Taktéž měli posílit již dříve totálně nasazené, jako

mnoho povolaných poštovních a drážních zaměstnanců

v roce 1941, aby udrželi dobrý provoz pošt a železnic.

Vždyť již těsně před Vánocemi v r. 1942 byli povoláni vět-

šinou muži, narození v r. 1921, taktéž dar protektorátní

vlády, za muže odvelené na fronty. Všichni tito mladí lidé

byli vytrženi ze svých rodin a prostředí, aby byli vrženi do

cizího, neznámého a mnohdy nebezpečného prostředí:

na stavby, do továren a jiných provozů po celém Němec-

ku, Rakousku a dalších území dobytých německou ar-

mádou. 

K hromadnému ubytování docházelo v lágrech, tě-

locvičnách, později i v hostinských sálech, mnohdy i v sel-

ských stodolách. V takových podmínkách se o slušné

hygieně mohlo jen snít, v zimních měsících byla k dispo-

zici jen studená voda a válečné mýdlo z jílu, jež skutečné

mýdlo připomínalo jen mlhavě. I když před ubytováním

byly prostory dezinfikovány, zakrátko se ohlásily spolu-

nocležníci vši, takže se mnozí ani nevyspali. K tomu

všemu připočtěme pro mladé a těžce pracující nedosta-

tek stravy, leckdy stravu i z podřadných surovin, tzv. 

eintopf (několik brambor, všechny druhy zeleniny, dopl-

něno tuřínem a několika kousky masa). Na některých

pracovištích se strava podávala jen jedenkrát denně, po

šichtě. Do toho se leckdy připletl nálet, takže vychutnání

potom již studeného jídla byl „požitek“. Taktéž noční ná-

lety na úkryty, kde byly bunkry, okrádaly o spánek a po-

depisovaly se i na pracovním výkonu dalšího dne. Leč to

nikoho nezajímalo. Jestliže nebyl odveden stoprocentní

výkon, přicházely na řadu sankce a vězení.

I přes takovéto potíže se navazovala často celoživot-

ní kamarádství a přátelství, která překonávala národ-

nostní hranice. Starší kamarádi rádi předávali zkušenosti

a rady, aby se tak předešlo nedorozumění nebo po-

trestání. Všichni pak dychtivě sledovali pohyb front a ra-

dovali se nad každou rozbitou továrnou, jejíž provoz se

pak často přestěhoval do míst blíže k domovu. Někdy se

dokonce někomu povedlo i utéci a nebyl-li chycen a za-

vřen po cestě, mohl se doma ukrývat nebo i nastoupit do

práce. 

Ještě jedna skupina totaleinsatzu byla v nevýhodě.

Většinou to byli mladí chlapci, kteří byli povoláni z prů-

myslovek a místo maturity skládali zkoušky za zachování

života. Organizace s polovojenským režimem „Technische

Northilfe“ byla nasazována na hašení a odklízení trosek

po bombardování a na vyprošťování osob. Mnoho mla-

dých lidí za to zaplatilo daň nejvyšší – ŽIVOT! Vždyť ze

640 tisíc nuceně nasazených se více jak 6 tisíc těchto

mladých lidí nevrátilo do svých rodin.

Možná mnozí, a hlavně vy mladí, znáte z vyprávění

svých prarodičů, jak museli otrocky pracovat za nelid-

ských podmínek a pošlapané lidské důstojnosti. Zvláště

z počátku války byli považováni za „Ausländry“, nižší ra-

su, jejíž nástup do práce a odchod z ní střežily jednotky

SA a SS, často i se psy. 

V našich zemích je tato smutná kapitola dějin mnoh-

dy opomíjena, pouze v několika větších městech jsou 

instalovány na nádražích pamětní desky s upomínkou

na transporty odjíždějící na nucené práce. O to více je té-

to černé etapě německých dějin věnována pozornost jak

z oficiálních míst, tak z muzeí. Tam mládež prahne po 

opravdovém poznání této diskriminační etapy dějin a část

se stydí za původce a předky těchto činů. Na paměť a vý-

strahu už v mnoha velkých městech rozmístili pamětní

desky. V Lipsku pak postavili pomník na připomínku otroc-

kých prací nuceně nasazených. Splátka za toto příkoří se

nedá vyvážit ničím, ani penězi. Jedná se jen o humani-

tární gesto za odčiněné křivdy.

Okresní výbor Svazu nuceně nasazených 

čs. občanů 2. světové války, org. Kladno

ÈETBA NA POKRAÈOVÁNÍ  &  POZÁDALI NÁS O OTIŠTÌNÍ

Příčky

Staré příčky bývají cihelné (tloušťka zhruba do 

150 mm – na cihlu), a pak pro ně platí stejné zásady, ja-

ko pro nosné zdivo. Liší se v tom, že většinou nemají nos-

nou funkci (tloušťka 100 mm), takže je lze většinou bez

nebezpečí zbourat (příčky silné 150 mm nosné být někdy

mohou, nutno v konkrétním případě ověřit). V buštěhrad-

ské oblasti se vzácně lze setkat i např. s hrázděnými

příčkami (nosná kostra z dřevěných trámků vyplněna 

zdivem) či prkennými omítanými příčkami. Mohou to být

konstrukce velmi staré a jejich obnova – vzhledem k čas-

tému napadení dřevokaznými organismy – není jedno-

duchá. Její úspěšnost závisí na konkrétním stavu příčky

a na záměru stavebníka. Ve starobyle pojatém interiéru

může být takováto příčka velmi pěkným prvkem.

ing.arch. Daniela Javorčeková 
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KUCHYŇKA, Zdeněk: Buštěhrad nemá webové stránky

Mladá fronta Dnes, 2. 1. 2004, roč. 15, č.1, příl. Střední Čechy

Dnes – Kladensko, s. C/3

VONDRÁKOVÁ, Lída: Výstava přiblíží osudy zámku [buště-

hradský zámek] 

Mladá fronta Dnes, 6. 1. 2004, roč. 15, č. 4

(ČTK): Začíná výstava o buštěhradském zámku

Mladá fronta Dnes, 8.1. 2004, roč. 15, č. 6, příl. Střední Čechy

Dnes, s. C/1

KUCHYŇKA, Zdeněk: Zámek se dočká postupné opravy. Na

zbědovaný stav buštěhradského sídla upozorňuje mladý foto-

graf na své výstavě

Mladá fronta Dnes, 9. 1. 2004, roč. 15, č. 7, příl. Sřední Čechy

Dnes – Kladensko, s. C/3. 2 foto

KUCHYŇKA, Zdeněk: Sdružení opraví kapličku [Buštěhrad

sobě]

Mladá fronta Dnes, 9.1. 2004, roč. 15, č. 7, příl. Střední Čechy

Dnes – Kladensko, s. C/4

JURKOVÁ, Marcela: Maminky budují mateřské centrum.

Buštěhradské centrum Pelíšek už postupně zaplnila klouzač-

ka, koberec a skříňky

Mladá fronta Dnes, 13. 1. 2004, roč. 15, č.10, příl. Střední Če-

chy Dnes – Kladensko, s. C/4. 1 foto

KUCHYŇKA, Zdeněk: Za Otou Pavlem mohou zájemci i po in-

ternetu [Muzeum O. Pavla na www.bustehrad.cz]

Mladá fronta Dnes, 23. 1. 2004, roč. 15, č.19, příl. Střední Če-

chy Dnes – Kladensko, s. C/4.

KUCHYŇKA, Zdeněk: Buštěhrad zahájí oslavy masopustu.

Průvod s maskami vyrazí na cestu městem už zítra v 15 ho-

din od takzvané Seifertovny

Mladá fronta Dnes, 30. 1. 2004, roč. 15, č.25, příl. Střední Če-

chy Dnes – Kladensko, s. C/3. 1 foto 

ŠPALEK, Ondřej: Buštěhrad ovládlo veselí [masopustní prů-

vod]

Kladenský deník, 2. 2. 2004, roč. 9, č.27, příl. Kladensko,

s. 18. 3 foto
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V BZ bychom rádi otiskovali Vaše dotazy směřované na zastupitele, pracovníky MÚ či další osoby či organizace

v souvislosti s jejich prací a životem města. Oslovené osoby požádáme o odpověď, kterou společně s dotazem 

otiskneme. 

Prosíme Vás o náměty na dotazy, ale upozorňujeme, že zodpovídány a otiskovány budou jen srozumitelné a po-

depsané otázky. Dotazy anonymní, vulgární či napadající osoby nebudou brány v potaz. Odpovědi se budou otisko-

vat podle rozsahu a prostorových možností časopisu.

Svoje dotazy směřujte na adresu: bzpravodaj@seznam.cz, či písemně na adresu Městského úřadu Buštěhrad ne-

bo Městské knihovny Buštěhrad.

Redakční rada BZ

ZEPTALI JSTE SE…

V každém čísle BZ bychom Vás chtěli informovat o článcích v tisku, které vyšly o našem městě a životě v něm.

Pokud jsme na nějaký zapomněli (noviny a časopisy, které se nám nedostaly do rukou), budeme rádi, když nám 

o něm povíte či poskytnete jeho kopii redakční radě nebo I. Kasalické, která články o našem městě shromažďuje.

Předem děkujeme.

NAPSALI O NÁS

Koupím byt 3+1 v Buštěhradě.

Telefon 736 127 512.

PLACENÁ INZERCE

Městský úřad Buštěhrad hledá 

vhodného kandidáta na uvolněné místo kronikáře/

kronikářky města.

Bližší informace podá městský úřad. Odborné do-

tazy týkající se práce kronikáře zodpoví bývalá kro-

nikářka paní Věnceslava Cachová.
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Cestička k domovu známě se vine

hezčí je krásnější než všechny jiné...

...tak jihlo srdce zvěčnělého klasika při

vzpomínce na dětství.

Má školní brašničko s penálem dřevěným

s tebou jsem chodíval tím jarním osením...

...tak sekundují žijící klasici s obvyklým 

humorem.

Jó, deset deka salámu 

to bylo tenkrát ňákýho salámu...

...hučí po hospodách ti, jimž přídomek 

klasika zůstane pravděpodobně velmi

vzdálen.

A ted já... Jdu si takhle se psem. Zrovna takhle od

školy dolů, kolem rybníka na schodiště ke staré lékárně

a naší ulicí až k poště. Na každém kroku se tu povalují

obaly od sušenek a bonbonů, lahvičky od limonád, tu na-

kousané jablko, tady půlka pomeranče a o kousek dál 

úplně celý. Dokonce jsou tu i plné sáčky se svačinami.

Jaká škoda!

Hlavou mi proběhla vzpomínka na spolužáka Dobeše.

To by bylo pokladů...

I já byl děcko. Je to už drahně let. Nemohu zapome-

nout na ten pestrý dobrodružný film. Rebarborovým ko-

láčem od babičky to někde začíná. Mrázek je můj kámoš

a půjčil mi na víkend domů bezva angličáky, prolomený

led ve smíchovském háfnu, docela malinké psaníčko od

Táni, výprava do nitra Země kanalizačními tunely, špatně

vygumovaná pětka v žákajdě a jiné radosti. Pokračuje to

dramatickou cestou před bránu polepšovny s rozezle-

ným otcem, pravidelným sobotním bruslením na Nikolaj-

ce, závratnou vůní vlasů neznámé holky z Košíř, přísa-

hou nesmrtelné party u víkendového táboráku, veslař-

skými tréninky a pupínky na obličeji. Puberta je divné

slovo. A když ještě přidám divnou dobu, tak je tu najed-

nou svět co neslyší a já s ním mám hýbat. Hrůza, kterou

zaplaším happyendem horkého večera v temném sále

kina Sofia. Myslím, že s Jitkou z béčka.

Nebojte se. Nebudu dál barvit své curriculum vitae.

Dávno už vím, že řeči o tom, že takové děti nejsou nezbed-

né, co chodí do školy bosky a v zimě v dřevácích nebo co

postávají pod okny boháčů a čekají na slupky z tropické-

ho ovoce, nikoho nedojímají. Máme přeci všechno. Nebo

můžeme mít. Máme superobchody. Máme superživot, za

kterým však zůstává i supernepořádek.

Cestu k domovu jsem nevybral náhodou. Nechci křiv-

dit dětem, možná, že ty svačinky odhodil zmlsaný učeň,

šílený dospělák nebo přejedený důchodce? Jedno je

však jisté. Budou-li na cestičkách k domovům odpadky,

tak nevím, kam se našim dětem vejdou ty jejich báječné

filmy.

A ještě, co s tím Dobešem? Dobeš byl z bohaté rodi-

ny a od rodičů dostával na svačiny do školy peníze, kte-

ré však velmi rychle utrácel bůhví za co. My, dělnického

původu, jsme měli od maminek pestrou a vydatnou stra-

vu. Jenže nám se ty chleby s gothajem nebo se sádlem

poněkud přejedly, a Dobeš měl hlad. Tak směňoval tří-

barevné propisky, singly zepelínů a kvínů, rakouské zapa-

lovače a jiné poklady za snaživě pestré sendviče z našich

domovů. Krásně to klapalo a ani zrno na zmar...

Proto jsem si představil, jak by ta naše cesta mohla

být plná žádoucích pokladů, a né čurbesu. 

Tak zase někdy příště a Na zdar!

Jiří Blesk

BUŠTÌHRADSKÝ CHODEC


