


Foto na titulní stranì: Rozsvícení vánoèního stromu v Buštìhradì 3. prosince 2004. M. Aushaus.

Celým zpravodajem vás budou provázet obrázky vánoèních stromeèkù a motivù dìtí z MŠ.

KONCERT V ZUŠ BUŠTÌHRAD

Dne 11. listopadu uspoøádala ZUŠ pod záštitou MìÚ

Buštìhrad koncert uèitelù, studentù konzervatoøe a jejich

hostù v hudebním sále. Veèerem provázel a do tajù hud-

by nás zasvìcoval  øeditel ZUŠ pan Bohumír Bednáø. Na

snímku jsou paní Jitka Petøíková (flétna) a paní Lenka

Filová (hoboj), které za klavírního doprovodu pana

Martina Fily koncert zahájily. Bravurním pøednesem

pozdìji posluchaèe velmi upoutal pan Jakub Novák, 

terý zahrál na violu Koncert pro violu 1 vìtu od

J.V.Stamice, na klavír ho doprovodila sleèna Hatsumi

Saitoh. Všichni umìlci byli odmìnìni v závìru veèera

kvìtinami a obrazy od žákù výtvarného oboru ZUŠ.

Dìkuji všem zúèastnìným, kteøí nám zprostøedkovali

nádherné setkání s paní Hudbou.

VÁNOÈNÍ BESÍDKA V MŠ

Dne 9. prosince uspoøádaly jednotlivé tøídy MŠ v

tìhradì vánoèní besídku nejen pro rodièe.

Vystoupení, které dìti nastudovaly pod vedením

uèitelek, se všem pøítomným velmi líbilo a nejedna

maminka i potajmu slzièku uronila nad hereckými výkony

svého dítka. Pøíjemné bylo i posezení po pøedstavení

napeèených cukrátek a horkého èaje.

Besídka ve tøídì pøedškolákù. Foto IK

Besídka v první tøídì. Foto DS



RO NÍK 28 ÚVODNÍ SLOVO & Z RADNICE

3

SLOVO STAROSTKY

Vážení spoluobèané, 

blíží se konec roku a s ním jeho nejkrásnìjší svátky. Také se

vám zdá, že je to jen pár mìsícù, kdy jsme slavili ty minulé

ánoce  a už jsou tu další? Èas je ale neúprosný mìøiè,

cky nás vrátí do reality.

Bývá zvykem, že se v tomto období bilancuje a hodnotí,

že se dìlají závìry a také se proklamují pøání a výhledy do

nového roku. Nechci vás v tomto sváteèním období zahlco-

vat tím, že bych vám chtìla rekapitulovat celý uplynulý rok na

radnici. Úkolù bylo opravdu hodnì a byly vìtšinou opravdu

závažné. S dùsledky nìkterých z nich se budeme potýkat

ještì v pøíštím roce. To, že narùstá agenda a s ní související

úkoly  vám potvrdí všichni pracovníci mìstského úøadu i kole-

gové zastupitelé. A potvrdí vám také to, že se radnice

pøemìnila ve "firmu"  a to se vším všudy, co taková instituce

obnáší. I radnice se zkrátka musí v dnešní dobì chovat tržnì,

aby staèila souèasnému tempu. To s sebou samozøejmì

pøináší celou škálu úkolù navíc, které jsme si museli všichni

osvojit a se kterými se musíme každý den vypoøádávat. 

Mám-li hodnotit tento rok, musím jej nazvat rokem tvrdé

práce. Možná se vám bude zdát, že radnice mohla pro své

obèany udìlat víc, ale ubezpeèuji vás, že každý krok, každou

akci velmi detailnì promýšlíme ze všech stran a hledáme

taková východiska a postupy, které by pøinesly nejen užitek,

ale splòovaly i nároèné pøedpisy a naøízení. A stejný styl

práce nás èeká i v pøíštím roce!

Ale o jeden velký úspìch se s vámi musím podìlit.

Podaøilo se nám - po velmi strastiplném úsilí - dosáhnout to-

ho, že jsme dostali souhlas ministerstva životního prostøedí

pøidìlení prostøedkù na vybudování kanalizace v Buštìhradì.

Znamená to, že s její výstavbou a s výstavbou èistièky za-

èneme v pøíštím roce, protože doufáme, že se nám podaøí

proplout všemi složitými administrativními úkony tak, aby-

chom opravdu mohli s tak dlouho oèekávanou stavbou

koneènì zaèít! A že to bude velmi komplikované jak

pro nás  tak hlavnì pro vás, obèany - to si jistì

dokážete vy sami také pøedstavit. Doufám však, že

pro tuto akci budete mít po tak dlouhém èekání

pochopení. Koneènì budeme moci i v Buštìhradì po-

sunout naše životní prostøedí o další stupínek výš!

Kromì tohoto "velkého sousta" nás èekají v pøíštím roce

ještì další a další úkoly. Vy sami víte velmi dobøe, co by se

našem mìstì mìlo zlepšit. Ujiš uji vás, že o vašich pro-

blémech víme a máme velmi upøímnou snahu je podle

daných možností øešit. Já osobnì bych mnohem radìji psala

o tom, kde budeme vysazovat kvìtiny, kde budeme budovat

koupalištì, kde budeme dìlat nové chodníky s travnatými

pásy - je toho hodnì, co bych si pøála, aby nám Buštìhrad

zkrášlilo - ale zatím musíme øešit mnohem prozaiètìjší úkoly,

které nejsou tak viditelné. Pøesvìdèila jsem se ale, že ten,

kdo chce vidìt úspìchy a snahu radnice, ten je vidí. Kdo

nechce a jen kritizuje, ten nevidí vùbec nic. Také vím, že kdo

chce pomoci, ten se neptá  co za to, ale ptá se jen - kde mám

být, co mám dìlat a kdy. A to je nìco, co nás povzbuzuje a co

nám dává sílu do další práce. Nevidìt jen výhody pro sebe,

ale i pro sousedy, kamarády, pøátele. Mohu-li tedy vyslovit i já

jedno pøání, tak aby bylo ménì škarohlídù a více chápajících

obèanù, kteøí vidí kolem sebe i dobré vìci a jsou ochotni

napomoci k tomu, aby jich bylo ještì víc. Tìm moc dìkuji

doufám, že i v pøíštím roce nám budou nápomocni.

Na závìr mi dovolte, abych vám všem popøála krásnou

klidnou vánoèní atmosféru a š astnì prožité vánoèní svátky

kruhu vašich blízkých a pøátel. A do nového roku 2005 nám

všem - pevné zdraví, hodnì úspìchù v práci i v osobním ži-

votì, jen samé radosti a jenom dobré zprávy a žádné pro-

blémy. A  je ten pøíští rok tak š astný, jak si sami

pøedstavujeme!

Jitka Leflerová - starostka

SLOVO REDAKCE

Milí ètenáøi, 

do rukou se Vám dostalo letošní šesté èíslo našeho Zpravo-

daje. Èíslo, které uzavírá osmadvacátý roèník jeho existence.

Kvalitu každého roèníku, to, jestli tento byl lepší než

tøeba ten pøed patnácti lety, mùžeme hodnotit tøeba

napøesrok anebo jindy. 

Vzhledem k tomu, že Zpravodaj uzavírá první

roèník své novodobé existence, tj. existence, kdy

je poskytován všem obèanùm našeho mìsta

zcela zdarma, bych radìji zmínil pojem "pokrytí". Bez stínu

pochyby lze sebevìdomì øíci, že se naše "pokrytí" za letošní

rok výraznì zlepšilo - asi tak o ètyøi sta až pìt set (kusù..., což

je rozdíl mezi prodávaným množstvím Zpravodaje v pøed-

chozím roce a volnì distribuovaným množstvím v roce

letošním . To k otázce pokrytí plošného.Trošku horší to zaèíná

být, když bychom chtìli zmìøit jiné pokrytí - tedy to, co se ob-

sahu Zpravodaje týká  nebo spíše to, jak jeho obsah kores-

ponduje s reálným životem na Buštìhradì. Vzal jsem tedy

všechny letošní Zpravodaje s tím, že se dozvím, jak jsme na

tom. Azjistil jsem: že jsme letos na Buštìhradì mìli Masopust;

že se dìje nìco se zámkem;  že u nás hrál ústecký Èinoherní

klub; že v záøí šly dìti do školy; že na podzim zaèala oprava

kaplièky v poli u haldy a že v prosinci bylo rozsvìcení

vánoèního stromu... alespoò tolik fotky z titulních stran. Po

otevøení jednotlivých èísel a pøi trošku bližším nakouknutí jsem

toho samozøejmì zjistil víc... Ale je to opravdu ten skuteèný

celý obraz Buštìhradu? Popravdì - nevím. Ale snad brzy

jdeme na to, jak to zjistit a co s tím.

Pøeji nám všem, abychom se ve zdraví mohli nadále

scházet nad Zpravodajem s tìmi, se kterými chceme  a èetli si

v nìm to, co chceme a co nás zajímá. 

Za redakèní radu BZ Martin Ježek 



Z RADNICE

Vážení ètenáøi,

na žádost MìÚ pøetiskujeme dopis paní starostky ng. J. Leflerové adresovaný dopravní policii v Kladnì.
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ZÁPIS Z VEØEJNÉHO ZASEDÁNÍ KONANÉHO 13. 10. 2004

Paní J. Mahovská informovala o plnìní rozpoètu pro

letošní rok a oznámila, že závìreèný úèet za rok 2003

bude pøedložen zastupitelùm do pøíštího zasedání MìZ.

Paní starostka k tomuto bodu pøipojila žádost TJ Sokol

prominutí vrácení finanèních prostøedkù z dotace mìsta

v celkové výši Kè 47.846,-. Zastupitelé odsouhlasili fi-

nanèní prostøedky TJ Sokol ponechat za podmínky, že

budou investovány do technického vybavení sportovištì.

Pan Kadlec a pan místostarosta podali potøebné infor-

mace k výbìrovému øízení týkající se akce "Obnova

vodohospodáøské funkce rybníka Oty Pavla -

Buštìhrad". Hodnotící komise navrhla na zajištìní této

akce firmu CZ EKOLOGIE HOLDING, s. r. o. Zastupitelé

návrh hodnotící komise jednomyslnì schválili.

Paní starostka informovala zastupitele o zpracování au-

ditu mìsta Buštìhrad. Audit bude zpracován a pøedán do

22. 10. 2004.

Paní starostka seznámila zastupitele s návrhem smlouvy

s firmou STORMEN na zpracování a aktualizaci akce

"Kanalizace a ÈOV". Zastupitelstvo odsouhlasilo, aby

nejprve celou smlouvu prostudova  Jan Kasalický a poté

pøedložil stanovisko výboru pro výstavbu zastupitelùm.

Zodpovídá: Jan Kasalický

Termín: do pøíštího zasedání

Ke zmìnì v územním plánu  týkající se odstranìní sta-

vební uzávìry u pana Jeøábka  se vyjádøil pan Kasalický.

Podotkl, že je zapotøebí jednat na Magistrátu mìsta

Kladna  panem Pítrem. Celá tato záležitost bude

vyøízena ng. Evou Pø bíkovou.

Ing. K. Trnobranský podal dostateèné informace o

bìhu energetického auditu v ZŠ a MŠ, ZUŠ a DPS.

Zastupitelé dostali návrh smlouvy k posouzení a jedno-

myslnì jej schválili.

Paní starostka pøedložila ke schválení Dodatek è. 2 ke

smlouvì s firmou FISA týkající se prací provádìných na

schodech u pana Kühnela. Zastupitelstvo odsouhlasilo,

aby firma FISA pøedložila položkový rozpoèet a písemné

stanovisko ing. Dvoøáka k posouzení stavebnímu

výboru.

Kontrolní výbor pøedložil zastupitelstvu návrh týkající se

pojištìní majetku mìsta. Doporuèuje zastupitelstvu uza-

vøít smlouvu s pojiš ovnou GENERALI. Zastupitelé návrh
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schválili a paní starostka doporuèila, aby se nechal po-

jistit také zámek.

Paní starostka pøeèetla žádost pana Zeisla a pánù

Opletalových o udìlení souhlasu mìsta s rozšíøením

vodovodního øádu a zároveò o poskytnutí finanèní

podpory na tuto akci. MìZ žádost o finanèní podporu

zamítlo a k vyjádøení mìsta  týkající se rozšíøení

vodovodního øádu  se bude stavební výbor vyjadøovat

až v rámci stavebního øízení.

Pan Kiml žádá ìsto o pronájem dvou parkovacích

míst pøed ìstským úøadem. MìZ jednomyslnì za-

mítlo žádost pana Kimla.

Paní starostka se obrátila na MìZ s žádostí, aby více

pøispívali do Buštìhradského zpravodaje  napø.

pøíspìvky ze svých výborù.

Místostarosta oznámil obèanùm, že byla podána žá-

dost o poskytnutí dotace v celkové výši Kè 134 mil.

vèetnì DPH na akci "Kanalizace a ÈOV Buštìhrad",

ale do dnešního dne mìsto neobdrželo oficiální sta-

novisko inisterstva životního prostøedí.

J. Kasalický seznámil obèany se souèasnými sta

bními opravami v Buštìhradì. Upozornil, že zaèaly

práce s opravou opìrné zdi v ulici Revoluèní, dále

pokraèuje oprava schodù u pana Kühnela, rekon-

strukce tenisových šaten, rekonstrukce soc. zaøízení

v ZŠ, statické zajištìní zámku a v polovinì listopadu

se zaène s další etapou opravy rybníka.

L. Sušická pøeèetla výrok auditora, který doporuèuje

schválit hospodaøení mìsta za rok 2003 bez výhrad.

Zastupitelé výrok auditora jednomyslnì schválili.

Dále byli zastupitelé seznámeni se závìreèným

úètem mìsta za rok 2003, který taktéž jednomyslnì

schválili.

ZŠ a MŠ podala žádost na pøerušení provozu v MŠ

na dobu od 23. 12.  31. 12. 2004. K této žádosti byl

pøedložen seznam dìtí, které by v této dobì MŠ

navštìvovaly (2 dìti). Zastupitelé jednomyslnì

schválili tuto žádost.

Starostka seznámila obèany s tím, že mìsto zakoupi-

lo plošinu, kter  mohou využívat i obèané

a zároveò podala zastupitelstvu návrh na

ceny tìchto služeb: 

1 jízda po Buštìhradì (cesta a pøistavení

plošiny)    Kè  80,-. 

1 hodina práce plošiny (obsluhují pouze

zaškolení pracovníci TS) Kè 200,-. 

Zastupitelé tyto ceny jednomyslnì

schválili.

Starostka seznámila pøítomné s obsahem

dopisu, který mìsto obdrželo od firmy

REAL Leasing, majitele haldy, o navýšení

poplatkù za ukládání odpadù, které pøedepsala ÈIŽP.

Opatøení vstupuje v platnost již od 1. 11. 2004 a pro

naše mìsto  jeho obyvatele to znamená, že od to-

hoto termínu budeme za zeminu, kamení, beton a

cihly platit pøirážku Kè 35,-/t jako finanèní rezervu na

rekultivaci.

Zastupitelé odsouhlasili, aby mìsto Buštìhrad vstou-

pilo do Svazu mìst a obcí.

Starostka pozvala obèany na výstavu o zámku, která

bude zahájena  25. 11. 2004 v Kulturním støedisku.

V diskusi vystoupil J. Kasalický, který upozornil, že

souèasné dobì probíhá taktéž oprava kaplièky smì-

rem na Vrapice  a požádal zastupitelstvo, aby byl

nomocnìn k jednání s panem Tuèkem ohlednì

pøístupové cesty k této kaplièce. MìZ jednomyslnì

schválilo povìøení J. Kasalického k tomuto jednání.

Pan Tùma se dotazoval, zda mìsto má nìjaké

výhody ze skládkování na haldì, kterou vlastní firma

REAL Leasing. K tomuto bodu podotkl pan Kadlec, že

mìsto má zajištìno 200 tun roènì za režijní cenu.

Dotaz, který položil pan Procházka, zda jsme mìsto

nebo obec byl  zodpovìzen paní starostkou. Jeho

další otázka smìøovala, zda je mìsto kompetentní

tomu, aby si zøídilo vlastní stavební odbor. K tomuto

bodu podali vysvìtlení paní starostka a pan místo-

starosta. Ten zároveò podotkl, aby stavební výbor

provìøil možnosti k získání samostatného pùsobení

ve stavební agendì.

Pan Dìdiè se zeptal, jaká je možnost opravy komu-

nikace, která vede od vodojemu až k haldì a zda se

dá zamezit projíždìní nákladních automobilù po této

komunikaci. K tomuto dotazu se pøipojil i pan

Stejskal. Paní starostka oznámila, že byla na jednání

na SÚS Kladno, kam podala i písemnou žádost o

šení této vážné situace a také pøeèetla obèanùm

dopis, který zaslala veliteli dopravní policie Kladno.

Od SÚS Kladno zatím neobdržela odpovìï. Pøislíbila

obèanùm, že v této vìci uèiní další pøíslušné kroky,

aby byla sjednána náprava.

Dále se dotazoval pan Stejskal, zda by se nemohl

zøídit pøechod u høbitova. Paní starostka podotkla, že

tyto komunikace patøí taktéž do správy SÚS Kladno,

ale že prostøednictvím Magistrátu mìsta Kladna

požádá Krajský úøad, zda by bylo možné pøechod na

tomto místì vyznaèit.

Pan Eberle vznesl dotaz na tréninkové høištì SK

Buštìhrad. Paní starostka a pan místostarosta

podotkli, že pøíští týden se na ìstském úøadu

uskuteèní jednání s vedením fotbalového klubu a tato

záležitost tam bude probrána.

Paní Dvoøáková upozornila, že v okolí mìstského do-

mu v èp. 128  je velký nepoøádek a že zde nìkteøí
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obyvatelé tohoto domu vyhazují odpadky pøímo z ok-

na. Dále upozornila, že poblíž objektu èp. 128 parku-

jí lidé na kraji tarasu u Starého hradu a že by mohlo

èasem dojít ke zøícení další opìrné zdi. Starostka

poukázala na platný domovní øád, který platí pro ten-

to objekt a kterým by se mìli obyvatelé domu øídit.

Sdìlila také, že MìÚ upozorní dùvìrníka domu

p. Bouzka, aby obyvatele náležitì pouèil. Další dotaz

pí Dvoøákové smìøoval k ulici O. Pavla, která je ve

velice špatném stavu. Paní starostka podotkla, že

ulice bude zèásti opravena. 

Paní Dundrová upozornila, že na Bouchalce je za-

potøebí opravit veøejné osvìtlení. Pan Kadlec upo-

zornil, že po celkové revizi VO budou odstranìny 4

zrezlé sloupy právì na Bouchalce.

JAK TO VLASTNÌ S TÌMI ODPADY JE?

Vážení spoluobèané, 

možná jste si již mnozí všimli, že jsou v naší obc

barevné kontejnery. Jedná se o kontejnery na tøídìný

odpad, které se od tìch klasických, na smìsný

odpad, ponìkud liší. Kontejnery jsou urèeny pro sbìr

(bílého a barevného) skla, papíru a smìsných plastù

(PET láhví). 

Proè tøídit?

Dùvodù je mnoho. Na prvním místì jsou samozøe -

mì ekologické dùvody. Tøídìní odpadù a jejich re-

cyklace šetøí pøírodní zdroje surovin a energie.

Výroba 1 tuny papíru ze sbìrového papíru mùže

ušetøit až dva vzrostlé stromy. Tøídìní dokonce

kládá i zákon o odpadech a nakonec, poplatek za

odpad se stanovuje podle nákladù na netøídìný

odpad. Tedy èím více odpadu se vytøídí, o to více by

mohla obec a  následnì obyvatelé ušetøit na poplatku

za odpad. Navíc obec má v souèasné dobì uzavøe-

nou smlouvu se spoleèností EKO-KOM, která na ná-

klady spojené s tøídìním odpadù finanènì pøispívá.

Èím více odpadù obec vytøídí, tím více penìz dostane

zpátky. 

J  kontejnery správnì používat?

Do kontejnerù na sklo lze odkládat veškeré

obalové (sklenice, láhve) a tabulové sklo. 

V kontejnerech NESMÍ skonèit sklo s drátìným vý-

pletem, bezpeènostní autoskla, zrcadla, porcelán,

ramika. Pozor, mnozí si èasto pletou keramiku

porcelán se sklem! Sklo je prùsvitné. Pokud mùžete,

zbavujte láhve kovových uzávìrù, zjednodušíte tak

jejich recyklaci. 

Do kontejnerù na plasty patøí pouze sešlápnuté

èisté láhve od nápojù, èisté fólie, plastové výrobky,

kelímky od potravin, prázdné obaly od kosmetiky.

V kontejnerech NESMÍ skonèit plasty zneèištìné

zbytky potravin, chemikáliemi, oleji nebo blátem,

novodurové trubky, linolea a jiné výrobky z PVC, au-

tomobilové plasty.

Sešlapáváním plastových láhví výraznì ušetøíte

místo v kontejneru. Sešlápnutých láhví se vejde do

kontejneru  3x více a výraznì

se tak zlevní celý sbìr. U láhví

nedotahujte uzávìry, uzavøené

láhve se nedají lisovat do ba-

líkù.

Do kontejnerù na PET láhve

patøí pouze èisté sešlápnuté

láhve od nápojù.

V kontejnerech NESMÍ skonèit žádné jiné plasty!

Do kontejnerù na papír patøí noviny, èasopisy,

letáky, sešity, papírové obaly, karton a lepenka.

V kontejnerech NESMÍ skonèit papír mastný,

mokrý, zneèištìný zbytky potravin, nebo krabice od

nápojù, použité pleny, obvazy, hygienické potøeby,

voskovaný papír, kopíráky, dehtový papír.

Papírové krabice pøed vložením do kontejneru

rozkládejte. Ušetøíte tak místo v kontejneru.

Prosíme  dodržujte tyto pokyny pøi tøídìní odpadù.

Nežádoucí pøímìsi znehodnocují vytøídìnou surovi-

nu, která pak nemùže být recyklována a odváží se na

skládku.

Svoz tøídìných odpadù v naší obci provádí

Mìstský podnik služeb Kladno, spol. s r.o.  speciálním

vozem s kontejnerem a hydraulickou rukou, kterou

jsou nádoby vysypávány (klasickým popeláøským

autem, které mùže po vyèištìní svážet tøídìný

odpad).

Sklo se po svezení po urèitou dobu skladuje na

pøekladišti, po sebrání dostateèného množství se

pøedává firmì AMTPøíbram, která sklo na automa-

tické lince tøídí podle barev, drtí na støepy a ty 

lednì použív  na výrobu nového skla.

Plasty se odvážejí k dotøídìní jako celek. Ze smìsi

plastù se na tøíd cí lince vybírají PET láhve, fólie a

pìnový polystyr n. PET láhve se  ruènì dotøídí podle

barev, slisují do balíkù a pak následnì expedují do

Silonu Planá nad Lužnicí, kde se z nich vyrábìjí

netkané textilie, vlákna a pásky, pøípadnì jiným fir-

mám, které se zabývají vývozem PETu do Èíny.

Použité fólie se vytøídí podle materiálu a barev

znovu se zpracovávají na výrobu granulátu pro

výrobu fólií. Pìnový polystyr n se mùže pøidávat do

betonu pøi výrobì speciálních tvárnic s vysokou izo-

laèní schopností. Ostatní plasty se mohou dále tøídit

dle zájmu zpracovatelù, vìtšinou se však zbylá smìs

používá na výrobu zahradního nábytku, zámkové

dlažby nebo obrubníkù. 

Kde v Buštahradì hledat kontejnery? 

· Bouchalka

· Kladenská ulice (u autobusové zastávky

"U Macíkù" a u Kulturního støediska)

· Palackého ulice (u Hotelu Buštìhrad)

· Pražská ulice (u panelového domu)

· Riegerova ulice (pod autobusovou zastávkou

"U Kahance")

· Tyršova ulice (u prodejny potravin)

· Vodárenská ulice (u pošty)

Jarmila Š astná
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INFORMACE O STAVBÁCH V BUŠTÌHRADÌ

Bìhem podzimu provádìlo mìsto nìkolik staveb.

Úspìšnì probíhá rekonstrukce zámku, kde dochází

k výmìnì nosných prvkù krovu a dalším statickým

zajiš ovacím pracem. 

Víceménì úspìšnì, i když s urèitým zpoždìním,

bìží novostavba šaten v areálu tenisového oddílu.

Tam jsou hotovy na nových základech nosné ob-

vodové konstrukce, pod stavbou je pøipraven ležatý

rozvod kanalizace, je uložena nosná konstrukce

støechy a chystá se pokládání støešních vrstev.

Uspokojivì probíhá rekonstrukce, èi lépe øeèeno novostav-

ba opìrné zdi v ulici Revoluèní. Bohužel SÚS (Správa a údrž-

ba silnic) Kladno, která je správcem komunikace  nepovolila

umístìní chodníku na stranì odvrácené od svahu na úkor

šíøky vozovky. Nejvìtší problémy zatím pøi stavbì zpùsobili

neukáznìní øidièi, kteøí si nìkolikrát (než byla silnice

pøehrazena kamennými obrubníky) odstranili zábrany a pro-

jíždìli ulicí, v níž byl prùjezd dopravním znaèením zakázán. To

zpùsobilo sesuv další èásti opìrné zdi a nebezpeèné ob-

nažení rozvodu plynu,  bylo nutno øešit speciálním pode-

pøením.

V tìchto dnech by mìla být zahájena další etapa rekon-

strukce rybníka. Historie této opravy je dnes již dost složitá.

Jen ve zkratce: mìsto mìlo pøislíben u dotaci na provádìní

tìchto prací, èekali jsme bìhem jara na definitivní rozhodnutí

o jejím získání. Zaèátkem léta jsme byli informováni, že dotaci

nezískáme, proto bylo rozhodnuto pokraèovat v rekonstrukci

pouze prostøedky mìsta. Nakonec k získání dotace pøece jen

na poslední chvíli došlo, mezitím  vstoupil v platnost nový

zákon o veøejných zakázkách, z nìhož vyplynula nutnost

nového výbìrové øízení, a tedy další èasový skluz zahájení

druhé fáze rekonstrukce.

Nejproblematiètìjší stavbou je bezesporu oprava

schodištì u DPS. V této vìci realizaèní firma pravdìpodobnì

podcenila rozsah prací a jejich složitost. Prodlevu a navýšení

ceny v tomto pøípadì zpùsobily také archeologické nálezy s -

rých hradních zdí uvnitø násypu pùvodního tìlesa schodištì.

Nasazení malého poètu pracovníkù znamenalo v nìkterých

kritických fázích stavby pøíliš malé tempo a prodlevy, které se

spolupodepsaly na odtržení velké èásti pùvodní opìrné zdi

nad schodištìm. Na tomto místì je dlužno øíci, že stavební vý-

bor nebyl úèasten výbìru dodavatele této stavby. Obdobná

situace byla i v pøípadì rekonstrukce opìrné zdi v Revoluèní

a novostavby tenisových šaten. Stavební výbor nedoporuèil,

aby se vítìzem poptávkového øízení stala firma FISA Slaný,

nebo  nebyl spokojen se zpùsobem, jakým mìstský úøad

provedl poptávkové øízení. Nicménì hlas stavebního výboru je

pouze poradní a na zasedání zastupitelstva, kde byl mými

ústy tento názor pøedložen, byla dána pøednost rychlosti za-

poèetí prací.

psáno 5. 12. 2004, ng. Jan Kasalický
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Oprava schodištì u DPS. Foto: JK

ZÁMECKÉ OKÉNKO Na zámku stále probíhají opravy støední èásti

hlavního køídla. Už je znovu postavená celá zøícená

pøíèná zeï sálu (padlo na ni tolik cihel jako na polovi-

nu rodinného domku) a proveden ztužující vìnec.

Opravuje se mansardový krov - zdravé prvky jsou

ponechány na místì, poškozené  nahraz

formou kopie. Pomocí jeøábu bylo nahoru dopraveno

nìkolik nových masivních vazných trámù, které se

podvlékly pod pùvodní krov, nyní tesaøi pracují na je-

jich spojení. Celá tato etapa by mìla být hotova

do konce roku 2004 (v dobì, kdy vychází

toto èíslo Zpravodaje, se tedy již prav-

dìpodobnì blíží ke konci).

Vzrušující novinkou je nález starých

listin v zazdìném výklenku. Zatím

nevíme, co jsou zaè - to urèí odborníci,

kteøí je budou umìt ošetøit a pøeèíst.

Jsou však jistì starší než sto let. 

Do zámeckého krovu se pomocí jeøábu dopravuje nový trám. 

Foto Martin Aushaus



Podobné nálezy jsou pomìrnì èasté u starých

vìží - bylo zvykem pøi opravì vložit napø. do cibule

schránku s dobovými texty, pojednávajícími, kdo a za

jakých okolností opravu provádìl, nìkdy i s detaily

o øemeslnících a se vzkazy budoucím pokolením,

èasto s novinami a mincemi dokumentujícími dobu.

Ing. rch. Daniela Javorèeková

VÝSTAVA O ZÁMKU ZAÈALA!

Už jste byli na výstavì "Historie, souèasnost a budoucnost

buštìhradského zámku?" Od 25. 11. 2004 si ji mùžete

prohlédnout v buštìhradském kulturním støedisku - v "Seifer-

tovnì" na Kladenské ulici. Výstava je koncipována jako

expozice. Otevírací doba je totožná s otevírací dobou

hovny, vstup je volný. Panely se nacházejí v pøízemí i v patøe.

Cílem akce je zpøístupnit obèanùm maximum informací

o zámku. Jak již název napovídá, mùžeme vystavené mate-

riály rozdìlit do tøí skupin: 

1) Historie - zahrnuje texty o historii zámku od jeho postavení

až do roku 2003 se zdùraznìním nejvýznamnìjších osob-

ností, které se zámkem souvisejí, dále stavebnì-historický

prùzkum, nejstarší obrazovou a fotografickou dokumentaci,

staré plány (bohužel pùvodní zámecké plány se nedo-

chovaly, ale našly se napøíklad velmi krásné plány na pøí-

tavbu zámecké kaple z konce 19. století). Zachycena je

nedávná minulost, kdy zámek vlastnila firma Petersburg; z té-

to etapy jsme zaøadili nìkolik zajímavých dokumentù, které

dokládají mimo jiné boj Petersburgu s památkáøi i reakce

mìsta. Vše je doplnìno výbìrem z èlánkù, které o zámku

vyšly v tisku.

2) Souèasnost - pojednává o koupi zámku mìstem, o tom,

jak se získávají dotace, a co už se stihlo opravit. Nechybí ak-

tuální fotodokumentace z oprav.

3) Budoucnost - nastiòuje budoucí  zámku.

Výstava obsahuje øadu unikátních exponátù, napøíklad

letecký pohled na mìsto z vojenského leteckého mapování

roku 1938, nebo již zmínìné plány zámecké kaple. Na

podestì schodištì zároveò vystavuje Luboš Kluiber (rovnìž

obèan Buštìhradu) své umìlecké fotografie, které poøídil

chátrajícím zámku ještì v dobì, kdy se jeho zkáza

nevyhnutelná.

Vernisáž se konala 25. 11. v kulturním støedisku. Z poz-

vaných velmi dùležitých hostù (  poslanci, hejtman, zástupci

Støedoèeského kraje, inisterstva kultury apod.) se nakonec

nedostavil témìø nikdo, potìšující naopak byla solidní úèast

kulturních obèanù z Buštìhradu i okolí.

Výstavu zahájil pan místostarosta ng. Václav Nový.

Následovala hudební vložka, což byly dva flétnové kusy od

G. P. Telemanna v podání paní profesorky Petøíkové

buštìhradské ZUŠ. Dále promluvil oc. ing. akad. arch.

Václav Girsa (nyní hlavní architekt buštìhradského zámku)

kulturních hodnotách Buštìhradu a potøeb  péèe

zámek (otiskujeme dále) a následovalo pár slov o vlastní

výstavì. Poté pøišel èas na prohlídku výstavy a bohaté obèer-

stvení.

Tìší mì, že ti, kdo pøišli, projevovali o zámek živý zájem

a naznaèovali jistý optimismus do budoucna.

Ing. arch. Daniela Javorèeková

Vážené dámy, vážení pánové,

Buštìhrad, povýšený na mìsto králem Vladislavem,

je vzácnou lokalitou, místem pevnì svázaným s naší

národní historií. Ten, kdo pøichází nepouèen a zma-

en pohledem na haldu na obzoru a neutìšené

bezprostøední okolí, by nevìøil, že se jedná o tak
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Detail - vpravo èást mansardové støechy nad sálem s rozebranou krytinou.

Foto Martin Aushaus

Máte také nìjaký nápad? Co byste chtìli mít

praveném zámku? Napište nám o tom do návštìvní

knihy! Tìšíme se na aše názory!

Místostarosta ng. Václav Nový, ng. rch. Daniela Javorèeková 

oc. ing. akad. arch. Václav Girsa. Foto Martin Aushaus
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výjimeèné místo.

Až do poèátku 19. století znaènou èást mìsta zaují-

mala rozsáhlá zøícenina gotického hradu. Mohutná pozdnì

gotická pevnost  opatøená dùmyslným opevòovacím sys-

témem, byla nejvìtším šlechtickým hradem ve støedních

Èechách. Vedle hradu na stejném horizontu dominovala

monumentální hmota barokního zámku. Malebné

mìsteèko se rozkládalo na svazích pod hradem.

Málokteré místo za humny hlavního mìsta bylo tak bohaté

na historické události  architekturu. Málokteré místo bylo

tak pùvabné.

Hrad bìhem dvou st letí témìø zmizel z povrchu zem-

ského. Byl rozebrán na stavební materiál. Promìnilo se

okolí, rozhodnì ne k lepšímu.

Chybìlo málo a zmizel i zámek. Staèil jen vìtší závan

vìtru a jediný nosný trám, který zadržoval zøícení mansar-

dového krovu, by povolil. Propad støechy støední èásti by

vyvolal pravdìpodobnì úplnou katastrofu, rozvalení celé

støední èásti zámku. Zøícením zámku by zanikly nenahra-

ditelné hodnoty, pamì  místa, tolik dùležité provázání

minulostí. Buštìhrad by se stal místem obyèejným,

zoruhodným, nepøitažlivým.

Proto rozhodnutí mìsta získat zámek je èinem hodným

úcty a obdivu. Bylo to na poslední chvíli. Je totiž jasné, že

jeho záchrana bude pracná, dlouhodobá a finanènì

nároèná. Projevení zodpovìdnosti i silného vztahu k mís-

tu je v dnešní dobì nìèím výjimeèným. Je to vklad do bu-

doucnosti.

Již rok probíhají prvotní záchranné práce, financované

s podporou inisterstva kultury i Støedoèeského kraje.

Tyto práce jsou bìhem na dlouhou tra  a budou vyžadovat

trpìlivost. Soubìžnì probíhají úvahy, týkající se budoucí

funkce, nejvhodnìjšího využití zámku: jde o to, aby byl

užiteèný pøedevším mìstu a jeho obyvatelùm. 

Výstavu, kterou dnes zahajujeme, pøipravilo mìsto

spoleènì s obèanským sdružením "Buštìhrad sobì". Má

za úkol pøipomenou  dùležité kapitoly historie zámku, jeho

pohnutý osud, a zároveò je i jakýmsi skládáním úètù.

Dìkuji všem, kteøí tuto prezentaci pøipravili, a vìøím, že

Vás zaujme.

Doc. ing. akad. arch. Václav Girsa
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Návštìvníci vernisáže. Foto Jaroslav Pergl

Dovoluji si pøipojit pøehled aktivit sociálního a zdravot-

ního výboru v roce 2004.

Od  èervna 2004, kdy jsem pøevzala pøedsednictví

výboru po místostarostovi ng. Václavu Novém, se

sešli jeho èlenové celkem ètyøikrát na výzvu øeditelky

DPS S. Šumné k projednání umístìní žadatelù

Domì s peèovatelskou službou. 

K ti žádostem z roku 2003 pøibylo letos dalších

sedm, z toho ètyøem žádostem bylo vyhovìno. Pro rok

2005 èiní tedy poèet pøihlášených .

Další aktivitou sociálního a zdravotního výboru pro

letošní rok je uspoøádání sbírky fin  hotovosti pro

Nadaèní fond "Rozum a cit", která probíhá právì

tìchto dnech a o níž informujeme v samostatném

èlánku.

Tolik krátké shrnutí, ke kterému si

ještì dovolím pøipojit podìkování za

spolupráci všem èlenùm sociálního

zdravotního výboru spolu s pøáním

pøíjemného prožití vánoèních svátkù

úspìšného vykroèení do nového

nejen jim, ale i všem ètenáøùm

Buštìhradského zpravodaje.

NADAÈNÍ FOND „ROZUM A CIT“    

Sociální a zdravotní výbor si tímto dovoluje obèany mìsta

Buštìhradu informovat o tom, že na základì oslovení zá-

stupci Nadaèního fondu "Rozum a cit" budou v Buštìhradì

na oznaèených místech umístìny schránky, do kterých

bude možné vhodit finanèní pøíspìv k pro opuštìné dìti. 

Nadaèní fond byl založen v roce 1996 manželi

Málikovými a podporuje pìstounské rodiny, které jsou pro

mnohé dìti z dìtských domovù jedinou možností  jak získat

vlastní rodinu. Tyto rodiny si berou do péèe dìti z dìtských

domovù, které by jinak nepoznaly, co je to mít své "doma".

Èasto jsou to dìti problémové, zdravotnì nebo psychicky

postižené, ale také starší dìti nebo dìti jiné než èeské

národnosti.

S nadaèním fondem spojila svou tváø a stala se pat-

ronkou fondu populární hereèka Naïa Konvalinková. 

Za sedm let své èinnosti již Nadaèní fond podpoøil 180

pìstounských rodin èástkou pøes 6 mil. Kè.

Pokud se rozhodnete i vy pøispìt na pomoc potøebným,

patøí ám tímto pøedem upøímné podìkování. 

V pøípadì, že by pro ás bylo pohodlnìjší zaslat finanèní

obnos pøevodem pøímo na úèet fondu  pak je zde jeho èís-

lo: 268043001/2400.

za sociální a zdravotní výbor Václava Šumná

ZPRÁVY ZE SOCIÁLNÍHO A ZDRAVOTNÍHO  VÝBORU 



NUTNOST ZPRACOVÁNÍ ENERGETICKÝCH AUDITÙ

OBJEKTÙ

Povinnost zpracování energetického auditu objektù vyplývá ze

zákona è. 406/2000 Sb. - Zákon o hospodaøení energií. Tento

zákon stanoví práva a povinnosti fyzických a právnických osob

pøi nakládání s energií, zejména elektrickou a tepelnou. Pøispívá

k šetrnému využívání pøírodních zdrojù a ochranì životního

prostøedí v Èeské republice, ke zvyšování hospodárnosti užití

energie, konkurenceschopnosti, spolehlivosti pøi zásobování

energií a k trvale udržitelnému rozvoji spoleènosti.

Na uvedený zákon navazuje vyhláška è. 425/2004, kterou vy-

dalo Ministerstvo prùmyslu a obchodu ÈR. Touto vyhláškou se

podrobnìji stanoví náležitosti o provádìní energetického auditu,

který zpracují osoby zapsané do seznamu energetických audi-

torù.

Hodnota  od níž vzniká pro organizaèní složky státu, organi-

zaèní složky krajù a obcí a pøíspìvkové organizace povinnost po-

drobit své budovy èi zaøízení energetickému auditu, se stanoví

ve výši 1500 GJ celkové roèní spotøeby energie. Celkovou roèní

spotøebou energie se rozumí souèet tepelné a elektrické energie,

pøípadnì další spotøebované energie.

Hodnota  od níž vzniká pro fyzické a právnické osoby povin-

nost podrobit své budovy èi zaøízení energetickému auditu, se

stanoví ve výši 35 000 GJ celkové roèní spotøeby energie. Z uve-

dených spotøeb energie vyplývá, že jsou pøedevším sledovány

stavební objekty  jejichž vytápìní a pøípravu teplé vody financuje

stát ze svého rozpoètu. Dále pak pøicház  v úvahu podnikatelé,

kteøí provozem vìtších tepelných zdrojù ovlivòují èistotu ovzduší,

ale energii si hradí ze svých prostøedkù.

Energetický audit, který mùže dle platné vyhlášky zpracovat

pouze osoba,  je zapsána do seznamu energetických audi-

torù vedeného ministerstvem, pøedstavuje urèité nemalé finanèní

náklady. Proto je nutno od návrhù opatøení ke snížení spotøeby

energie, které audit obsahuje, oèekávat finanèní pøínos za us

øenou energii. Z tohoto dùvodu má zpracování energetického

auditu pøedepsanou osnovu do následujících bodù:

a) identifikaèní údaje

b) popis výchozího stavu

c) zhodnocení výchozího stavu

d) stanovení celkové výše technicky dosažitel-

ných energetických úspor v návrhu opatøení ke snížení

spotøeby energie (3 varianty)

e) návrh vybrané varianty doporuèené k realizaci

úspor, která obsahuje vyhodnocení ekonomické a z hle-

diska ochrany životního prostøedí

f) závazné výstupy energetického auditora vèet-

nì evidenèního listu.

Plnìní závazných výstupù energetických auditù bude u vlast-

níkù objektù následnì provádìt Státní energetická inspekce ÈR. 

Se vzrùstajícími cenami paliv a energie roste i význam

dosažitelných úspor. Napøíklad použití termoregulaèních ventilù

u otopných tìles, které odstraní pøetápìní o 1 C znamená roèní

úsporu paliva cca ve výši 6 %. Energetický audit je nutno zpra-

covat i v pøípadì, kdy je podána žádost o dotaci ze státních

prostøedkù na realizaci tepelného èerpadla, sluneèních kolektorù,

využití biomasy atd.

Pøípadné dotazy k energetickým auditùm  ale i bezplatnou

radenskou službu v oblasti energetiky je možno získat

Regionální energetické agentuøe v Kladnì. Jedná se o spo-

leènost REAKladno, s.r.o.,  tel /fax  312645039, e-mail rea@-

box.vol.cz . Bezplatnou poradenskou èinnost zajiš uje v pondìlí

a ve støedu (od 14 do 17 hodin) Energetické informaèní a konzul-

taèní støedisko ( EKIS) zøízené Èeskou energetickou agenturou

u spoleènosti REA.

V rámci mìsta Buštìhrad se jedná o zpracování energetic-

kého auditu objektù:

ZŠ Buštìhrad   - stará budova              

- nová budova

Domov s peèovatelskou službou

MŠ + MìÚ Buštìhrad

Náklady za zpracování energetických auditù hradí vlastník

objektu, což je ìsto Buštìhrad.

Tím bude v pøíštím roce zatížen rozpoèet mìsta.

Doc. ng. Karel Trnobranský, CSc.
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ZPRÁVY Z KONTROLNÍHO VÝBORU

VÁNOÈNÍ VÝSTAVA V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Základní škola Oty Pavla zve každý rok zaèátkem prosince

rodièe a další pøátele školy na Vánoèní výstavu a Vánoèní

akademii. Letos 6. prosince se dveøe buštìhradské školy

otevøely všem zájemcùm snad po dvanácté. Tak dlouhou

tradici už tahle akce má. 

Pøed vystoupením žákù v tìlocviènì školy se s vámi

žádná uèitelka, èi uèitel do velkého hovoru nedá. Na všech

je totiž znát nervozita, aby to "klaplo". Øeknete si, že jsou to

zbyteèné obavy? Ale to jste potom zøejmì žádnou takovou

akci nepøipravovali! Dìti, jak už to mají ve své povaze, jsou

nevyzpytatelné a o technice, která je k vystoupení zapotøe-

bí, to platí dvojnásob. Rùzná dìtská zaškobrtnutí jsou

nakonec ve své podstatì roztomilá a snadno omluvitelná,

technice se to však øíci nedá. Naštìstí vše probìhlo jak mì-

lo, dìti se snažily dát do svých vystoupení všechno, paní

uèitelky a uèitelé se starali èi dokonce hráli, ostatní zamìst-

nanci pomáhali zvládnout organizaci akademie i prodejní

výstavy s mnoha nádhernými pøedmìty, které vyrábìli sami

žáci èi za pomoci a dohledu jejich vyuèujících. 

V plejádì vystupujících dìtí pøevážnì z I. stupnì se, po-

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATE SKÁ ŠKOLA OTY PAVLA
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dobnì jako vloni, objevilo i vystoupení divadelního

kroužku Íèko. Díky jeho vedoucímu panu Fousovi mám

ožnost fungování tohoto zájmového útvaru sledovat.

Právì proto o to více držím palce, aby se jim podaøilo

Sokolovnì nalézt nové a dobré místo k divadelnímu

zkoušení. Vždy  by byla škoda právì takový kroužek

nechat "padnout".

Poøád jen samá chvála? Copak by se nenašlo nìco

ke kritice? Ale našlo. Bylo a bohužel stále je tím, co za-

slouží kritickou výtku  ne zrovna slušné chování nì-

terých divákù v tìlocviènì. Mnoho divákù se ani tak

nebaví programem, jako spíš se známými, které zde po

delší dobì potkali. Šum v tìlocviènì, která dobrou

akustikou neoplývá, tak vzrùstá a proto se nelze divit, že

potom není poøádnì slyšet. Dìti si toho všímají a

hodnì to pro nì není dobrý pøíklad. Navíc to ani není

slušné, vìnovat pozornost nìèemu jinému než tomu,

èemu tolik dospìlých a dìtí vìnovalo nemálo èasu

energie, aby mohli ukázat, co všechno dovedou.

Marek Veselý

SPORTOVNÍ ÚSPÌCHY NAŠICH ŽÁKÙ

V tomto školním roce se zaèíná daøit žákùm, kteøí nás

reprezentují

Ve ètvrtek 23. 9. se chlapci ze 6. a 7. tøíd zúèastnili tur-

naje v malé kopané. Vyhráli svoji skupinu a postoupili do

okresního kola, které se bude hrát v jarních mìsících roku

2005. Úspìch je cenný tím, že porazili velké kladenské

školy - 14. ZŠ, 9. ZŠ a dokonce žáky fotbalové 4. ZŠ

Kladno.

Ani chlapci z 8. a 9. tøíd nezùstali pozadu za mladšími

spolužáky. Ve støedu 29. záøí se zúèastnili turnaje v malé

kopané. Opìt se jim podaøilo vyhrát základní skupinu a

postupují stejnì jako mladší do okresního kola. Dokázali

vyøadit 1. ZŠ a 12. ZŠ Kladno, ZŠ Kamenné Žehrovice

ZŠ Pchery.

Dalším úspìchem našich žákù bylo vystoupení na

okresním kole pøespolního bìhu v Kladnì. Startovalo více

než sto žákù základních škol v jednotlivých kategoriích.

Naši žáci se umístili na 7. místì pøi souètu umístìní  ze

všech zúèastnìných škol. Nejlepších výsledkù dosáhli:

· 2. místa - Paumerová, Kaštánek

· 4. místa - Šafr, Bláhová, Steiner

· 6. místo - Heroldová

· 13. místo - Voldánová

V dlouhodobé soutìži škol Kladenska, kam se

zapoèítávají výsledky všech sportovních soutìží ve

školním roce,  je naše škola zatím na 2. místì.

Musíme všem našim reprezentantùm podìkovat

za jejich sportovní výkony a pøíkladnou reprezentaci

školy. 

Mgr. Pavel

øeditel školy

ZPRÁVA O ÈINNOSTI RADY ŠKOLY

Kvìten 2004 

Rada školy vzala na vìdomí ukonèení èlenství

adì školy ng. Jitky Leflerové z dùvodù její

vytíženosti.  Novou èlenkou rady školy byla jmenová-

na Veronika Kellerová, èlenka zastupitelstva. 

Ing. Ilona Heroldová oznámila své odstoupení

z ady školy z dùvodu pracovní zaneprázdnìnosti.

Novým èlenem rady školy (a zároveò novým pøedse-

dou) z øad rodièù byl navržen pan ng. Jiøí Müller.

Øeditel školy zveøejnil na internetových stránkách

školy výzvu o pøipravenosti vedení školy bezodkladnì

prošetøit jakékoli podezøení èi pochyby rodièù, kte

by existenci šikany na škole by  jenom naznaèovali.

Informace o ní pøislíbil øeditel školy zveøejnit. 

Z øad rodièù i absolventù ZŠ pøicházejí znepoko-

jivé informace o nedostateèné pøipravenosti žákù

(rozsahem vìdomostí) pro následné studium na

školách støedního stupnì. Zástupci školy považují ty-

to zvìsti za nepodložené. Pokles známkového hod-

nocení pøi pøechodu žáka na vyšší stupeò školy je

zcela normálním jevem. Výsledky "Scio-testù"

provádìného na škole neukazují významnìjší od-

chylky od prùmìru v ÈR. Rada školy se podrobnì za-

bývala otázkou  jak zvýšit zájem rodièù o zápis dìtí do

ZŠ v Buštìhradì.

Radou ZŠ doporuèen  a øeditelstvím ZŠ akcepto-

vaná výuka podle systému základních škol na II.

stupni mìla zapoèít ve školním roce 2004/2005. Do

dvou let (po schválení pøíslušnými orgány) bude na

všech školách v ÈR probíhat pøíprava na tzv. rámcový

vzdìlávací plán, schválený MŠTM. Øeditel školy Mgr.

Beran chce zamìøení školy orientovat blíže poža-

davkùm souèasného systému základní školy v

ladu s doporuèením rady školy a pøesvìdèením

vyšší kvalitì základní školou nabízené vzdìlanostní

úrovnì absolventù. Systém obecné školy (dle které

místní ZŠ dosud funguje) je více zamìøen na

spoleèenskovìdné obory (nauka obèanská, rodinná,

dramatická a pod.)  na rozvíjení komunikativních

vìdomostních znalostí žáka.

Listopad 2004 

V záøí tohoto roku nastoupilo do dvou prvních tøíd

místní ZŠ ménì dìtí, než se jich hlásilo, což bylo

dùvodem pro jejich neplánované slouèení, plánované

na 28. 9. 2004. Z øad rodièù vzešlá iniciativa dosáhla

za podpory SRPŠ a Rady ZŠ oddálení uskuteènìní

tohoto plánu do pololetí, kdy jedna z paní uèitelek od-

chází na mateøskou dovolenou.

Vzhledem ke zmìnám ve školském zákonì, který

vstoupí v platnost 1. 1. 2005, rodièe žádají o za-

chování obou prvních tøíd až do konce školního roku

2004/2005. Øešení vidí v možnosti uhrazení zvý-

šených nákladù (na provoz jedné z tìchto tøíd) zøizo-

vatelem, o což tato iniciativa požádala. Mgr. Tesaøová

(zástupkynì øeditele školy) vyjádøila potøebu získání

bližších informací na pøíslušném ministerstvu, aby by-

la žádost v souladu s ještì nevydanými provádìcími
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pøedpisy. V pøípadì, že ano, a zøizovatel by pokryl

vzniklé náklady, škola by byla schopna, i když ne

lehce, zabezpeèit  pracovní sílu pro výuku dìtí na

druhé pololetí. 

Rada školy podpoøila žádost o pøidìlení dotace

škole pro možnost zachování obou prvních tøíd do

30. 6. 2005.

Ing. Jiøí Müller, pøedseda ady školy

VÝROÈÍ MATEØSKÉ ŠKOLY

(1939-2004)

Zaèátkem listopadu uplynulo už dlouhých 65 let od

založení ateøské školy v Buštìhradì. Ano, už tolik

let je této vìèné mladici, ze které se ozývaly a stále

ozývají veselé dìtské hlásky.

Díky úsilí a snaze nìkolik  málo buštìhradských

obèanù byla založena k 1. listopadu 1939 jedna tøída

ateøské školy. Byla v 1. patøe v zámku. Ale už po

mìsíci byla škola rozšíøena o další tøídu a nastalo

stìhování do pøízemí. Pod podloubím, hned vedle

kostela, byla pak delší èas dvoutøídní ateøská škola.

Místnosti nebyly pøíliš vábné a inventáø velice

jednoduchý - 40 židlièek, 20 dvoumístných stolkù a 

tabule. Pro MŠ je nechal zhotovit ístní odbor

Ochrany matek a dìtí. Obecná škola pøidala nìkteré

vìci, které mohla postrádat. Mateøská škola byla totiž

pod správou Obecné školy a v jejím èele stál øídící

uèitel pan Karel Dörfler a od roku 1942 pan Rudolf

Babyka. Provoz MŠ byl také pøizpùsoben rozvrhu

Obecné školy, to znamenalo, že MŠ byla v provozu

od 8 hodin do 11 30 hodin, kdy si maminky odvedly

dìti domù na obìd a ve 13 hodin je zase pøivedly. Ve

støedu a v sobotu odpoledne bylo volno. Ráno si dìti

nosily z domova s sebou svaèinu, kterou v urèitou

dobu snìdly.

Když byla otev-

øena druhá tøí-

da, nestaèily

židlièky. Tak je

také rodièe pøi-

nesli z domo

Tenkrát na-

vštìvovalo MŠ

kolem 70 dìtí.

První uèi-

telkou byla paní

Marie Š astná,

do druhé tøídy

nastoupila paní

Jiøina Novotná.

Uèitelky platil

stát, vìcné ná-

lady hradil

ìstský úøad.

Obì paní uèi-

telky bydlely v

Praze  a tak koncem školního roku požádaly

pøeložení.

O prázdninách tohoto prvního školního

roku byla MŠ v provozu pro dìti matek, které

pracovaly na žních. V této dobì a pak o

pøíštích prázdninách jsem zde pracovala,

abych splnila studentskou pracovní povinnost.

Po oboje prázdniny jsem spolupracovala

tehdejší praktikantkou MŠ Tonièkou Kalíkovou

provdanou Kupkovou  a vìøte mi, že i dnes si na tuto

dobu vzpomínáme a pøipomínáme si nìkteré pøíhody,

pamatujeme si i nìkolik dìtských jmen.

A vidíte, tahle nedobrovolná povinnosti mì profes-

nì ovlivnila po celý další život.

Ve srovnání s dnešními mateøskými školami to byl

vlastnì pravìk mateøinek. Na vlastní kùži jsem si za

pár let vyzkoušela, jaký to byl pro matku "fofr", aby

dítì pøivedla, podala mu obìd, znovu ho vypravila

odvedla do školky. K té zdrobnìlinì "školka" mám

dnes už jiný vztah. Ono je to takové domácké, milé

pøítulné slovíèko, které jsem døív dost dobøe ne-

nášela a opravovala jsem ho. A dnes mi nevadí.

Až do záøí roku 1951 se ateøská škola velice èas-

to stìhovala a pendlovala mezi zámkem, školou

Sokolovnou. K uvedenému datu však dostala novou

støechu na  hlavou na dlouhou dobu. Dostala jednu tøí-

du,  kabinety a kus chodby v novì postavené škole

v Tyršovì ulici èp. 77. Bylo to v "nové škole". MŠ by-

la v té dobì jednotøídní, takže místo krásnì staèilo.

Velkou výhodou pro matky byl také k tomuto datu

zavedený celodenní provoz se stravováním.

Pøi další reorganizaci ve školství se ateøská ško-

la v Buštìhradì osamostatnila a k 1. 11. 1953 dosta-

la vlastní øeditelku. Stala se jí paní Kvìtoslava

Opltová, rozená Micková, která tu již nìkolik let pra-

covala. Zájem rodièù o umístìní dìtí sílil  a tak 1. 1.

1954 byla pro MŠ uvolnìna další tøída s pøíslušnou

èástí chodby. Tak se z MŠ stala zase dvoutøídka

prostory byly

oddìleny uza-

m y k a t e l n o u

pøepážkou. Ze

tøíd byly tøídy

MŠ, z chodby

šatna a jídelna

a z jednoho ka-

binetu ložnice

a ze druhého

hned po pùvod-

ním nastìho-

vání byla ku-

chynì. Ta byla

také vybavena

 jedno

že to sto

a zmínku.

na na uhlí

(to si kuchaøka

nosila ze skle-

pa staré školy),
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Mateøská škola v roce 1940 pøed zámkem. Vlevo sedí pan Oplt (tatínek paní Cachové), nad ním stojí øídící

uèitel Dörfler, uprostøed paní uèitelka Š astná, vpravo paní uèitelka Kupková. Foto archiv M. Horové
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skøíò na potra-

viny, kredenc,

velký døez se

denou vodou

(bojler pøišel až

za pár let), pár

stolù. A tady se

vaøilo pozdìji až

100 obìdù den-

nì.

V letech 1952

a 1953 byla

skupina dìtí

poprvé ve škole

pøírodì, kterou

poøádal Školský

odbor ONV v

nì. Bylo to v

né a ve

pu v Èe

ro zdraví

to bylo velmi dobré, vždy  v Buštìhradì zaèala

právì prášit halda. Místo pro Buštìhrad však by-

lo málo. Díky pochopení MNV se øešení našlo

tak pravidelnì od roku 1958 jezdila MŠ do školy

v pøírodì. Bývalo to na  týdny v létì a 

v zimì. 

Stavy dìtí ve tøídách se zvyšovaly až na 35 dìtí

ve tøídì. Pro srovnání - dnes je ve tøídì nejvýš 25

dìtí. Kromì toho bylo povoleno pøijímat v

odùvodnìných pøípadech dìti mladší než tøíleté.

Pamatuji dobu, kdy v mladší tøídì bylo 38 dìtí,

z toho 6 mladších 3 let. I když paní øeditelka už

dlouhou dobu žádala o zøízení jeslové tøídy, byl

stav øešen pøidìlením další paní uèitelky do pøe-

plnìné tøídy. K 1. 1. 1963 bylo koneènì povo-

leno jeslové oddìlení. Bylo umístìno v dosa-

vadní ložnici. Ta byla zrušena a ve všech tøech

tøídách se dennì rozkládala lehátka.

MNV zaèal

plánova  stavbu

mateøské školy

v roce 1974 byla

stavba povolena.

Vìtšina prací se

pøi výstavbì pro-

vádìla v "Akci Z"

b r i g á d n i c k y .

B u š t ì h r a d š t í

obèané tu odpra-

covali tisíce ho-

din. Stavba za-

èala v záøí 1974

slavnostní pøe-

dání a otevøení

MŠ se konalo

ledna 1978

pondìlí 16. ledna

tu zaèal normální

provoz pro 135

dìtí. Škola byla

ètyøtøídní, v jes-

lovém oddìlení

bylo 30 dìtí, v os-

tatní tøídách po

35 dìtech. Po 12

letech vìèného

stìhování a víc

jak po 27 letech

budovì ZŠ dosta-

la jedna z nej-

starších mateø-

ských škol na

okrese vlastní bu-

dovu.

Èasem ji po-

tihly rùzné reor-

ganizace, zmìny

názvu i úbytek

dìtí, takže v

èasné dobì je

trojtøídní, ale vždycky, pøes všechny potíže, mìla

má dobrou  úroveò výchovné práce. 

Paní øeditelka Opltová odešla v roce 1985

do dùchodu a po ní stala øeditelkou dosavadní

uèitelka paní Zdeòka Kroupová. Ta odešla do

dùchodu v roce 1997 a od ledna 1998 byla

konkurzu vybrána paní Jitka Šímová z Kladna.

A protože historie se ráda opakuje, od 1. 1.

2003 je MŠ opìt pod vedením pana Mgr. Pavla

Berana, øeditele ákladní školy.

Ještì jednu zajímavost jsem našla v jed-

notlivých dílech kroniky: založení MŠ v roce

1939 není vùbec v kronice zapsáno, zmínka

není ani o jejím nastìhování do budovy nové

školy. První zmínku o MŠ jsem našla až v roce

1957, kdy tehdejší pan kronikáø v oddíle

"Kultura" napsal: "Také mateøská škola pøedved-

la hezkou besídku "

Závìrem své-

ho povídání chci

všem souèasným

i budoucím žáè-

kùm ateøské

školy popøát, aby

se jim tam líbilo a

aby mìli na svou

"první školièku"

hezké vzpomínky.

A paním uèi-

telkám lásku k

lým svìøencùm

a radost z práce.

Vìnceslava

Cachová

BUŠT HRADSKÝ ZPRAVODAJ 6/2004

14

Mateøská škola v roce 1954 v areálu školy. Vpravo paní øeditelka Opltová, vlevo uèitelka

Horáková ze Høebèe. Foto archiv V. Cachové

Otevøení nové budovy mateøské školy na Høebeèské ulici v lednu 1978. Foto archiv

Buštìhradského zpravodaje



V DPS SE ŽIJE

V Buštìhradì žijí obyvatelé v DPS, já øíkám v

meèku", šest let. To  že tu opravdu žijí a snad si i uží-

vají, bych vám ráda popsala v následujících øádcích.

Vybrala jsem si období posledního pùl roku.

Neznamená to, že se do této doby nic nedìlo, jen chci

napsat zprávu a ne román. 

Již tradiènì s obyvateli oslavujeme jejich významná ži-

votní výroèí. V èervenci jsme všichni popøáli ke krásnému

životnímu jubileu paní Annì Štádlíkové a spolu s ní jsme si

zazpívali a  poveselili se. Pan Zdenìk Štefek na poèátku záøí

spolu s námi oslavil své tiny, pøi kterých nám dokonce

hrála "živá muzika", pan Bláha. Zpívalo se a došlo i na tanec,

nikomu se nechtìlo ukonèit tak vydaøenou oslavu, pøi které

nám dìlali hostitele synové pana Štefka.

V záøí se byli nìkteøí obyvatelé podívat ve Støedisku

peèovatelské služby FONTÁNA v Kladnì, kde si

prohlédli krásné výrobky, které vytváøejí senioøi v tamním klu-

bu. Spoleènì s nimi jsme si také zazpívali, hodinka  kterou

jsme tam strávili  byla inspirující a velmi pøíjemná. K tomu,

aby se naši senioøi mohli do Kladna pohodlnì dopravit  nám

pomohla paní Nová, které za to patøí náš velký dík. Paní

Kuèerová, øeditelka FONTÁN je velmi vstøícná  a tak se

s námi domluvila na spolupráci, již 13. 10 jeli nìkteøí naši oby-

vatelé spoleènì s "kladeòáky" na Svatou horu u Pøíbrami.

Za vydaøený považujeme také turnaj v Èlovìèe nezlob se

u  se obyvatelé výbornì bavili. Bylo úžasné po-

zorovat jejich zápal a bojovného ducha, který se v nich

probudil. Nìkdo mìl štìstí více, nìkdo ménì, ale na konci

bylo všem urèitì dobøe ze spoleènì prožitých chvil.

V øíjnu jsme spoleènì navštívili divadlo v Kladnì.

Pùvodnì jsme mìli hlédnout pøedstavení "Kdekdo to rád

horké", ale z dùvod  nemoci hereèky Mixové jsme mìli

možnost se podívat na náhradní pøedstavení také velice

známé komedie "Sluha dvou pánù". Nikdo z nás nelitoval,

bavili jsme se výbornì a ocenili výkon kladenských hercù.

Již dvakrát nás navštívila paní Petøíková z Fontány, která

si s našimi obyvateli popovídala o dùležitosti aktivního života

v seniorském vìku a také nám ukázala  jak je možné se ba-

vit. Úspìch mìla nejvíce návštìva kdy  jsme si spoleènì za-

cvièili, zatancovali a zazpívali a vlastnì jsme se vùbec

nemuseli zvednout ze židle.

Již tradiènì nás jedenkrát za mìsíc navštìvuje knihovník

pan Samek, kterého si obyvatelé velmi oblíbili. Pøedèítá

z knížek, povídá si s obyvateli nejen o knížkách, a pokud si

obyvatelé pøejí, knížky i pøináší a pùjèuje. Moc mu za jeho

pìlivost dìkujeme.

Novou tradicí se stala i návštìva harmonikáøe pana Ryse

z Kladna, který obyvatele rozezpívá svou hrou na heligonku.

Pan Rys nejen hraje, ale také je to velice veselý a spoleèen-

ský pán, který k nám pøinese vždy trošku toho svého opti-

mismu a dobré nálady.

Všechny tyto naše aktivity doplòuje ještì možnost sejít se

spoleènì s peèovatelkou Simonou Horníèkovou a vytváøet

spoustu hezkých vìcí,  nám zkrášlují naše prostøedí.

Hlavnì se tu scház í ženy, které si u práce také

popovídají, nìkdy se zastaví i mužská èást obyvatel  a to

bývá i veselo.

Velice se tìšíme na další koncert  který u nás poøádá

Hudební škola Buštìhrad 14. 12. Pan øeditel Bednáø se

svými kolegy a žáky tak zahájí tradièní návštìvy a vy-

toupení dìtí pøed pøicházejícími Vánocemi a jistì nás

naladí do sváteèní atmosféry. O tom  jak prožijeme prosinec

a vánoèní svátky  vás budeme informovat v dalším èísle BZ.

Spoleènì máme spoustu dalších plánù a k tomu, aby-

chom je mohli všechny uskuteènit  nám pomáhají naše peèo-

vatelky  paní Simona Horníèková a Marta Wiesnerová

masér pan Jaroslav Burgr, všem moc dìkuji a pøeji hodnì sil

pøi jejich nelehké, ale záslužné práci.

Vìøím, že jsem vám pøiblížila život v DPS a ukáz la, že

 není žádné "odkladištì" starých lidí, ale pouze možnost

jak novì a aktivnì prožít vìk moudrosti.

PODÌKOVÁNÍ: DPS dìkuje paní Maršálkové za darování

šicího stroje MINERVA, který využijeme pøi ruèních pracech.

Dìkujeme také sleènì Petøe Havránkové,  nám ji  druhý

rok pomáhá s vánoèní výzdobou celého domu.

VÝZVA PRO SENIORY

Dovoluji si oslovit všechny seniory, kteøí by se chtìli podílet na

vytvoøení "KLUBU DÙCHODCÙ" nebo "DÁMSKÉHO

KLUBU".

Èlenové klubu by se mohli scházet v prostorách DPS, jejich

èinnost by se odvíjela od spoleèných zájmù. Napøíklad

spoleèné posezení pøi ruèních pracích, výmìny receptù,

poøádání výstav ruèních prací, turistika, výlety, dovolené,

spoleèné návštìvy divadla, poøádání zajímavých pøednášek

nebo jen povídání a pøedávání zkušeností a pomoc tìm,

j  potøebují. Vy, kteøí máte chu  vìnovat svou energii

dování nìèeho nového zatelefonujte do DPS na

003, nebo 312 250 280  p. Šumná.
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Oslava narozenin p. Štefka  Foto: archiv DPS
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NABÍDKA NOVÉ SLUŽBY

Od èervence je v DPS pro vás pøipravena další služ-

ba, která vám pomùže v péèi o vaše tìlo. Pøijïte

využít službu PEDIKÚRY, kterou vám poskytne paní

Simona Horníèková.

Pro tuto službu je speciálnì vyškolená a ke své práci

používá kvalitní pomùcky, které chrání vaše zdraví a za-

jiš ují bezpeèný provoz. Pedikúru neprovádíme dennì,

pouze pøi službì paní Horníèkové  proto je výhodnìjší se

objednat telefonicky na è. 312 250 003. Cena pedikúry je

70,- Kè

SBÍRKA PRO DIAKONII BROUMOV JIŽ POTØETÍ

Již tøikrát se nám podaøilo naplnit celou vii vìcmi, které

naši spoluobèané vyklidili ze svých domácností. Pøi této

akci  kterou spoleènì poøádá DPS, MìÚ Buštìhrad

Èervený køíž  se vždy podaøí spojit potøebné s užiteèným.

Diakonie Broumov je organizace,  soustøeïuje ne-

jen obleèení, ale spoustu vìcí, které vždy vyjme-

nováváme pøi každé nové sbírce. Tyto vìci potom tøídí a

dále pøedává potøebným lidem, nebo je zpracovává na

svých linkách a dále upotøebí jako druhotnou surovinu.

Dùležité pøitom je, že jsou pøi této práci zamìstnáváni

lidé, kteøí tìžko práci hledají  a dostává se jim tak potøeb-

ného pocitu dùležitosti. Tato sbírka je organizována vždy

na jaøe a na podzim, proto se mùžete již dnes zaèít

pøipravovat na jarní sbírku. Termín vám vèas oznámíme.

Ráda bych podìkovala hlavnì èlenkám Èerveného køíže

paní Olze Procházkové, Jiøinì Týblové, Hanì

kové, Vlastì Táborské a Janì Spálenské, protože

jsou ochotné vždy celé dva dny strávit v "hasièárnì"

postarat se o všechny  kteøí tam pøijdou.

Zprávy z DPS pøipravila øeditelka DPS

Stanislava Šumná

LÁZNÌ V DPS BUŠTÌHRAD

Již od nepamìti je vodoléèba nedílnou a nezbytnou souèástí

všech rehabilitaèních léèebných postupù. Setkáte se s ní

témìø ve všech zdravotnických a rehabilitaèních zaøízeních

sportovních centrech a neznám láznì  které by tuto procedu-

ru nevyužívaly k léèení. Nemusíte jezdit pøímo do lázní.

Naše DPS Buštìhrad vám již šestým rokem nabízí na výbìr

tøi samostatné vodoléèebné procedury.

Perlièková koupel

Tato vodoléèebná procedura pracuje na principu kompre-

soru, který vhání pøes trysky uložené na dnì vany vzduch do

vody. Výsledkem je tzv. perlièková koupel. Pøi této proceduøe

dochází k celkovému uvolnìní svalového napìtí. Má bla-

hodárné úèinky na centrální nervový systém v neposlední

øadì v dùsledku zvýšeného prokrvení celého organismu

napomáhá k odplavování toxických látek z tìla. Její úèinky

jsou patrné již po nìkolika procedurách.

Víøivá koupel

Pøi této proceduøe pracuje velice výkonné èerpadlo, které

nasává vodu z vany a pomìrnì složitým rozvodem ji pøivádí

zpìt do láznì masážními tryskami rùzné velikosti a tím pá-

dem i intenzity proudu vody. Každá tryska má svou speci-

fickou úlohu pøi masírování tìla. Pøi proceduøe jsou

masírovány krèní trapézové svaly, všechny zádové svaly,

svaly horních a dolních konèetin. Dále klouby kyèelní, kole ní

a rame ní. Tato procedura je vynikající pøi svalových kontrak-

, bolestech kloubù a na celkové uvolnìní. Pravidelnost

zvyšuje úèinek této procedury.

Podvodní masáž (subakvální masáž)

Pøi této proceduøe pracuje rovnìž velice výkonné èerpadlo,

které nasává vodu z vany, ale zpìt do láznì ji pøivádí pouze

tlakovou hadicí, kterou rehabilitaèní pracovník provádí

celkovou podvodní masáž. Výhodou této procedury je to, že

tlak v hadici si mùže pracovník øídit sám.

Pøístroj mùže pracovat v rozmezí 0-4 atmosféry  což je

dostaèující rozmezí pro uspokojení potøeb všech klientù. Pøi

této proceduøe se rehabilitaèní pracovník po dohodì s klien-

tem mùže zamìøit na tu èást tìla  na kterou je potøeba

naopak vynechat místa,  jsou citlivá na silnìjší proud

vody. Tato procedura díky své variabilitì velmi vhodná

také pro sportovce, když je potøeba svaly pøedehøát

a prokrvit. Pravidelností podvodní masáže kombinované

pøimìøeným cvièením je možné dosáhnout vynikající

kondice.

Vodoléèbu je možné využít samostatnì, nebo ji kombi-

novat s klasickou masáží.

Vodoléèbu a masáže mùžete využívat v bìžnou pracov-

ní dobu maséra v DPS Buštìhrad.

· Po 12.30-21.00 hod

· Út    7.00-15.30 hod

· St  12.30-21.00 hod

· Èt  12.30-21.00 hod

· Pá   7.00-15.30 hod

Srdeènì vás zve a na vaší návštìvu se tìší masér

DPS Buštìhrad 

Jaroslav Burgr
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Pøijïte si do Mìstské knihovny v Buštìhradì pùjèit zají-

mavou knihu. Mezi novinkami najdete i tyto:

HAWKIN, Stephen W: Struèná historie èasu. 1.vyd.

Praha : Set Out, 2003. 191 s.

Kniha vzpomínek nositele Nobelovy ceny za fyziku vám

pøiblíží nejen teorii relativity a kvantovou teorii rela-

tivizace, ale i docela obyèejné pøíhody prakticky uvažu-

jícího vìdce v nedefinovatelném svìtì nahodilých

situací.

MAHLER, Zdenìk: Nokturno. 1.vyd. Praha : Primus

2000. 106 s.

Poutavá novela o tragickém osudu obyvatel sousedních

Lidic.

ØIVNÁÈ, František: Øivnáèùv prùvodce po Království

èeském.. 2.vyd. Praha : Baset, 2004. 501 s.

Pøetisk nejstaršího turistického prùvodce po Èechách.

Najdeme zde množství tipù k výletùm a zajímavé bude

porovnat podle bohaté fotografické pøílohy zmìny krajiny

i pamìtihodností po více než stu letech.

GILBERT, Martin: Židé ve 20. století. 1. vyd. Praha :

Baset , Arista, 2003. 375 s. 

Dìjiny Židù, jejich dosud nekonèící exodus, pochopení

pohnutých osudù tohoto tìžce zkoušeného národa za

obou svìtových válek, vznik státu Izrael, judaismus,

sionismus, a význaèné osobnosti v jediné obsáhlé knize.

KUÈA, Karel: Atlas památek - Èeská republika. 1.díl. A -

N 1..v. Praha : Baset Arista, 2003. 376 s.

KUÈA, Karel: Atlas památek - Èeská republika. 2.díl. A -

N 1..v. Praha : Baset Arista, 2003. 376 s.

Architektonické památky, kulturní památky, pøírodné re-

zervace z celých Èech jsou vhodným pramenem infor-

mací a zároveò inspirací pro každého, kdo dává pøed-

nost poznání bližšího okolí pøed cestováním po svìtì. 

KLÍMA, Ivan: Milostné léto. 3.vyd. Praha : Academia,

2001 197 s.

Tragikomický milostný román klasika souèasné literatury.

VANIER, Jean: Cesta k lidství. 1.vyd. Praha, Portál 2004.

281 s.

Vyprávìní a postøehy nevšední osobnosti vìnujícího se

zdravotnì postiženým lidem.

LÉVINE, Karen: Hanin kuføík. 1.vyd. Praha : Židovské

muzeum, 2003. 117 s.

Osudy obyèejného dìtského kuføíku, který po témìø detek-

tivním pátrání propojil Japonsko a èeský Terezín. Po mno-

ha cizojazyèných vydáních snad zaujme i ètenáøe èeského.

EYRE, Linde: Jak nauèit dìti hodnotám. 1.vyd. Praha :

Portál, 2000. 157 s.

Praktická pøíruèka pomáhající rodièùm pøedat svým ra-

tolestem hodnoty jako: poctivost, odvahu, sebekázeò,

vìrnost, úctu, srdeènost a mnoho dalších morálních hod-

not.

KOHOUT, Pavel: Nápady svaté Kláry. 1.vyd. Praha :

Paseka, 2004. 275 s.

Spoleèenský satirický román nám pøipomene naši

nedávnou minulost a pøivede nás k zamyšlení, co má

vlastnì pro nás skuteènì v životì cenu.

WORDSFORTH, William: Jezerní básníci. 1.vyd. Praha :

Mladá fronta, 1999. 214 s.

Poznejte "Britské Máchy a Erbeny" v jedineèném výboru

Zdeòka Hrona.

STARÁ, Ester: Žežicha se nežíká. 1.vyd. Havlíèkùv Brod

: Fragment 2004. 87 s.

Logopedické øíkanky, zábavné úkoly a jazykolamy pro

naše nejmenší.

Upozoròuji, že Knihovna bude z dùvodu dovolené od 20.

12. 2004 do 3. 1. 2005 uzavøena.

Všem ètenáøùm a pøíznivcùm knihovny pøeji pokojné a

požehnané vánoce a v roce 2005 dobrou náladu nad

stránkami knih! Na vaši návštìvu v knihovnì se tìší 

Jiøí Samek

MATEØSKÉ CENTRUM BUŠTÌHRADSKÝ PELÍŠEK

NOVINKY PRO MAMINKY

Vážení a milí ètenáøi BZ, milé maminky!

Chci touto cestou podìkovat ám všem (nejen mìstu

technickým službám) , kdo jste se na pøípravì a zdárném

prùbìhu listopadových nù otevøených dveøí v MC

podíleli. Jejich cílem bylo povzbudit všechny zájemce i

jen tak zvìdavé lidièky, aby k nám zašli a zeptali se i pøí-

mo, co to tam vlastnì, pro koho a proè vymýšlíme

nesedíme radìji s dìtmi samy doma...)

Svou návštìvou nás poctili a podporu èinnosti

vyjádøili i páni øeditelé místních škol Mgr. Bera

Mgr. Bednáø (díky za kytièky i originální obrázky!). Na

poslední chvíli dorazil i "náš" pan doktor Skála - ještì že

jsme to kvùli unavené roèní Šárce v pátek nesbalily

o pùl hodiny døíve a banánový dort i bábovka

mohly najít dalšího ctìného konzumenta. 

Pøišly i osoby ménì známé, ne však ménì

vážené - dvì babièky a maminka od dìtí už

vìtších (20 let?). Mile nás pøekvapilo, že

nìkolik dìtí ze školy bylo na naše MC zvì-

davých též a pøišlo dokonce na vyrábìní

hádání po oba dny.

Tyto dny nebyly urèené jenom pro

maminky s malými dìtmi, jak se možná na
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první pohled mohlo zdát. Budu-li hodnotit jejich

výsledek pouze matematicky, zní neuvìøitelnì - na

prostoru pøibližnì 12 metrù ètvereèních se za dva

dny vystøídalo celkem 55 návštìvníkù vèetnì dìtí

ve vìku 0 až 8 let. Jen tak pro zajímavost, když už

poèítám - prùmìrná návštìvnost MC

ský pelíšek v tomto roce dosáhla 13 os-

ob za den. Rekordní poèet návštìvníkù v jednom

bìžném provozním dni èinil 18 lidí (slušná hustota

na 36 metrù krychlových vzduchu...)

Nejvìtší radost máme z jednotného tvrzení

všech návštìvníkù, že je to u nás sic malé, ale

milé. Kdo nevìøí, a  tam bìží...!

*

V mìsíci listopadu probìhly v našem MC ještì dvì

další akce, které podpoøily zájem o naše MC.

První byl dvoudenní minibazárek dìtského obleèení,

díky kterému k nám našlo cestu - doufáme, že ne na-

posled - minimálnì pìt nových maminek z Buštìhradu,

Lidic a Høebèe (i když naše plakátky se na veøejných

prostranstvích objevil  teprve dva dny pøed jeho

konáním). Pro pøíznivý ohlas budou následovat další.

cela jedineèná byla pøednáška archeoložky

PhDr. D. Stolzové nazvaná "Pojïte, paní, budeme si hrát

- na archeology", která svému názvu opravdu dostála.

Vìøím, že možnost sáhnout si na støepiny nádob starých

tisíce let, možnost poèítat mince z øímské øíše ve vlast-

ní dlani, natáhnou  si pozlacený prstýnek, patøící zajisté

vznešené paní ze støedovìku  a možnost nauèit se vidìt

v lesním pahorku zbytky mohyly z dávných dob byly pro

každou z nás nevšedním zážitkem. 

Pøišla i jedna milá paní, jen tak, odbìhla k nám

"v zástìøe od plotny" již podruhé. Budiž její poèin pøíkla-

dem i pro jiné, aby bylo jasné, že na naše akce (ale tøe-

ba i na kafe, vejdeme-li se) mùžou nejenom maminky na

MD, ale, kdo má o danou problematiku zájem

mu pøítomnost malých dìtí (i s maminkami).

Na všechny další návštìvníky Mateøského centra

Buštìhradský pelíšek se tìší všichni èlenové sdružení. 

Poznámka na okraj: Èlenství ve sdružení není pro

vstup na akce poøádané MC podmínkou, jak se možná

mnozí domnívají. Návštìva v MC kromì slušného

chování k nièemu jinému nezavazuje.

Monika Mòuková, 

foto archiv MC 

je dramatický kroužek, který od 13.

øíjna 2003 pùsobí v Základní škole

Oty Pavla v Buštìhradì. Pøestože

nás od prvního dne provází trvalý

problém s prostorem, kde zkoušet a hrát divadlo  i pøes ty-

to pøekážky se nám podaøilo vystoupit s první scénkou

"Rejža v rejži  ve školním poøadu "Akademie 2003". Po

vánoèních prázdninách se pro nás našel vhodnìjší pros-

tor než byla školní chodba  a tak jsme ve  školní družinì

zaèali nacvièovat nový poøad. Od mìstského zastupitel-

va jsme dostali èástku 20 tisíc, abychom si mohli nakoupit

zvukovou a svìtelnou techniku i materiál pro zhotovení

rekvizit a kulis. 

V úterý 23. bøezna 2004 byla generálka nového poøadu

a druhý den od 9.00 hod. jsme už hráli pro první

to žáky a paní uèitelky z 1.A a 1.B  naší školy.

"DIVOTVORNÁ KNÍŽKA" byl komponovaný poøad jazyko-

lamù, básnièek a dvou pohádek s maòásky, který po 45

minut provázela dvojice harlekýna a klauna. Ve ètvrtek

dubna jsme hráli pro žáky ze 2. tøídy. Podle potlesku

našich malých divákù se první pøestavení zdaøila.Tìšili

jsme se, že 9. èervna zahrajeme divadlo i našim malým

kamarádùm z mateøské školy, ale bohužel jsme se museli

zaèátkem tohoto mìsíce z družiny vystìhovat. Do konce

školního roku pro nás zbylo místo jen na lavièce  školní

zahrady. Pøesto jsme pokraèovali  v nacvièování pohádky.
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Navíc jsme s nìkolika dìtmi o sobotách vyrábìli a malo-

vali kulisy u nás na zahrádce v Lidicích, které

chceme pøedstavit na ánoèní výstavì v naší škole.

Bìhem školního roku 2003-2004 jsme navštívili pøed-

stavení pohádky "Bubáci a hastrmani" amatérského

souboru v Kladnì - Divadélk  U Zvonu. Zhlédli jsme

zkoušku školního divadla Vrtule ve 3. ZŠ Slaný, generálku

"Kdekdo to rád horké" ve Støedoèeském divadle v Kladnì

a pøedstavení hry

"Maryša" v Ná-

rodním divadle

Praze.

Nový školní

rok 2004-2005

jsme s "ÍÈKEM"

zaèínali opìt na

lavièce  školní

z a h r a d y .

pením naší

situace od paní

v y c h o v a t e l k y

Marušky Horové

a za souhlasu

hlavní vychova-

telky Anièky Ho-

lejšovské jsme

našli velmi rychle

"støechu nad hlavou"  a to opìt v jedné družinì. Nebo

pùvodní místnosti, kde jsme døíve nacvièovali  je nyní nová

tøída pro prvòáèky. Pro další rozvoj školního divadla je ten-

to prostor malý a zcela nevyhovující. 

Díky vedení školy a mìstského zastupitelstva se pro

nás hledaly vhodnìjší prostory. Našlo se místo v  So-

kolovnì. Jednání mezi mnou a starostou Sokola

Buštìhrad panem Františkem Rákem bylo vstøícné  a tak

máme nadìji, že od ledna 2005 bychom mohli nacvièovat

i hrát divadlo v buštìhradské Sokolovnì. Veškeré vy-

bavení, tzv. fundus  bychom mohli mít uskladnìný v pros-

torách školy. Do Sokolovny bychom si brali jen to, co

právì používáme. Pamìtníci si jistì vybaví, že by to neby-

lo poprvé, kdy se

v Sokolovnì  hrá-

lo divadlo. Rádi

bychom dokonèili

pøípravu nového

pøedstavení, které

bychom chtìli

sehrát dìtem z

MŠ a ZŠ a také

pro rodièe a ve-

jnost z Buš-

tìhradu a okolí.

Cílem Divadel-

ního klubu ÍÈKO

bude zaujmout co

nejvíce dìtí pro

mimoškolní èin-

nost a také

dìtským di-

vadlem zviditelnit Základní školu Oty Pavla a mìsto

Buštìhrad.

Zdenìk Fous, v Lidicích, 30. 11. 2004

Foto: Ing. Èestmír Sklenièka a uèitel Marek Veselý  z Lidic 
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KOSTEL POVÝŠENÍ SV. KØÍŽE V BUŠTÌHRADÌ -

BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH:

· 24. 12. ve 24 00 hodin - "pùlnoèní" mše svatá 

(hraje se Èeská mše vánoèní J. J. Ryby)

· 25. 12. v 10 45 hodin mše svatá

· 1. 1. v 10 45 hodin mše svatá 

· 1. 1. v 10 45 hodin mše svatá

VÁNOÈNÍ DOBA

Vánoèní svátky byly zavedeny kolem roku 300 a sta-

noveny na 25. prosinec, kdy jsou nejdelší noci kolem zim-

ního slunovratu. Vykupitel pøišel do naší noci, vstupuje do

temných míst našeho života (pokud mu to dovolíme), aby

tam vnesl svìtlo. Vánoèní doba trvá od Narození Pánì do

svátku Køtu Pánì. Oslava Kristova narození se prodlužuje

ještì na 7 následujících dní. 6. ledna je Zjevení Pánì.

Mnohé východ-

ní církve (napø.

p ravos lavná

církev v Rusku)

slaví Vánoce

ledna. Západní

tradice v tento

den zdùrazòuje

spíše Kristovo

zjevení všem

národùm. Jako

zástupci po-

hanských (neži-

d o v s k ý c h )

národù zde

vystupují mudr-

ci z východu -

K a š p a r ,

Melichar a Bal-

tazar, zvaní "Tøi

králové", kteøí, vedeni svìtlem hvìzdy, se pøišli poklonit

dì átku. Narozenému Spasiteli obìtovali zlato, kadidlo

myrhu. V liturgii této slavnosti se tradiènì žehná voda, køída

a kadidlo. Køídou pak vìøící podle starého zvyku oznaèují

pøíbytky napøíklad takto:

K + M + B   2003

Liturgická barva doby vánoèní je bílá, typickým symbo-

em je Betlém, který má svùj pùvod ve 13. století v Itálii u sv.

Františka z Assisi. (De Ecclesia, 1997 - upraveno)

VÁNOCE SE SV. VÁCLAVEM

Patronem naší farnosti v Rozdìlovì (kostel postaven

1927) je svatý Václav, vévoda èeské zemì. Stalo se tak jistì

i proto, že se v roce 1929 slavilo milénium jeho muèednic

smrti. O knížeti

Václavovi existuje také

jedna krásná vánoèní

legenda.

Vypráví se, jak o

noèní noci projíždí

svatý Václav Prahou.

Vede svého konì pøes

Karlùv most na Ma-

lostranské námìstí, za-

táèí doleva ke kostelu

Panny Marie Vítìzné,

kde na oltáøi trùní

Pražské Jezulátko, kte-

ré prý v této posvátné

noci ožívá. Božské

dítko je již pøipravené,

má teplý kožíšek a

ká na dvanáct úderù

hodin. Jak zaènou vìžní hodiny odbíjet, je slyšet cval konì,

který pomalu zastavuje pøed kostelem. A vzápìtí znìjí

kostelem kroky svatého Václava, zastavuje se u Jezulátka,

které už natahuje ke knížeti ruèky. Václav ho bere do náruèí,

kráèí ven, a než vsedne na konì, zabalí Jezulátko do svého

knížecího pláštì. Pobídne konì a ten se vznese do oblak.

Oba se pak v této tìdroveèerní noci projíždìjí nad èeský-

mi luhy a háji. Jezulátko má v rukou lipové ratolesti a pouští

lístky na èeskou zem. Kam spadne lístek, tam vykvete kvìt

køes anské rodiny. Tolik legenda.

Vánoce jsou rodinné svátky, svátky pokoje a lásky. Tento

pokoj Kristùv a láska Boží by se mìly rozhostit v našich ro-

dinách. Kolika rodinám dnes chybìjí! Lidé se dnes stresují

shánìním dárkù na Vánoce, uklízením a pøípravami, pro

leckterou hospodyni znamenají spíš døinu v domácnosti,

nikoliv pokoj. Na ulicích, v obchodech i z televize již od

konce listopadu znìjí vánoèní koledy, pøestože advent je

èas rozjímání, a skuteèné oslavy (vèetnì zpìvu koled) by

mìly zaèít až 25. prosince. Princip køes anských Vánoc je

tak trochu postaven na hlavu. Zkuste si vzpomenout na

pravý dùvod, proè

slavíme Vánoce, a uvì-

domit si, jak se jejich

význam v souèasné

komerèní spoleènosti

posunul od duchovního

k materiálnímu. Ne-

trapte se proto, když

nestihnete vše nakoupit

a nachystat, protože tím

nejdùležitìjším je pøeci

narození Krista.

Páter Boøivoj Bìlí
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ZASTÁVKA V ÈASE 

Stalo se tradicí v našem mìstì dvakrát v roce najít na

vývìskách  plakát s pozvánkou na Zastavení v èase.  Místní

pak již ví, že se jedná o koncerty poøádané pod patro

MìÚ Buštìhrad, TJ Sokol Buštìhrad a skupiny

Knezaplacení. Tato skupina si dvakrát do roka pozve do

našeho mìsta hosta a spolu s ním uspoøádá koncert.

podzim, 18. listopadu, pøijala jejich pozvání

èeskobudìjovická kapela Nezmaøi. Veèer nejprve zahrála

skupina Knezaplacení  složení Martin Pøíhoda (ky-

tara, zpìv), Tomáš Faruzel (baskytara), Jan Paulík (kytara,

zpìv)  Lenka Musilová (zpìv, flétny)  a protože nedávno

odešla ze skupiny zpìvaèka, jako host zpívala, pro nás zcela

netradiènì folk, Marta Hanfová. Dalším hostem byla Jana

Fürstová, která zahrála na saxofon. Sleèna Hanfová studuje

v souèasné dobì  rokem na pražské konzervatoøi operní

zpìv a toto vystoupení bylo pro ni jistì zpestøením. I když

vím, že sleèna Hanfová již s Honzou a Lenkou zpívala pøi

jiných pøíležitostech. Tento veèer mne velmi zaujalo její

podání písnì Memory z muzikálu Cats (Koèky) od Andrewa

Lloyda Webbera. Pøekvapením pro mne byl hluboký, temný

alt Lenky Musilové, která se pìvecky až neuvìøitelnì zlepši-

la, tedy alespoò na mne, laika, tak pùsobila. Knezaplacení

nám hráli a zpívali  témìø hodinu.

Po pøestávce se nám pøedstavili Nezmaøi, a to Pavel

Zajíc (kytara), Tonda Hlaváè (kytara), Pavel Drengubák (kon-

trabas) a Šárka Benetková (zpìv). Také jejich kapelu

nedávno opustila zpìvaèka (Pavlína Jíšová)  a tak skupina

musela zmìnit skladbu hlasù - upravila vokály a vrátila se ke

tøem hlasùm. To, že se to povedlo, dosvìdèuje fakt, že se

kapela na folkových pódiích drží stále v první pìtce. Hráli

nám své staré i nové hity. Bylo zajímavé, jak se mi vybavo-

valy texty písní, které jsem už dávno zapomnìla. Nezmaøi

dokázali, že jsou opravdu profesionálové  a mnohokrát

rozezpívali celou Sokolovnu. V prùbìhu veèera nám pøed-

stavili své nové CD "…než tóny doznìjí", které vyšlo v øíjnu

a také ho u nás pokøtili za asistence skupiny Knezaplacení.

Celý veèer "bdìl" nad zvukem v Sokolovnì Milan Knor,

tak i díky nìmu mìly obì skupiny u posluchaèù takový

úspìch. Tìším se na další  již desátou Zastávku v èase a

jsem zvìdavá kdo pøijme pozvání pøíštì.

Jitka Müllerová

ROZSVÍCENÍ VÁNOÈNÍHO STROMEÈKU

Do 3. prosince a 17. hodiny byl vánoèní stromeèek na

horním námìstí neosvìtlený. 

Již nìkolik dní pøedtím ho však pracovníci technických

služeb pøipravili na velkou slávu a ozdobili ozdobami, které

vyrábìly dìti z ateøské školky. 

Již pùl hodiny pøed zaèátkem se zaèalo námìstí zaplòo-

vat obyvateli Buštìhradu, v pìt hodin už nebylo kolem

stromeèku skoro k hnutí. Zástupci ìstského úøadu èile ro-

zlévali svaøené víno a èaj, hned vedle nich nabízely

maminky z ateøského centra dìtem domácí

koláèe a cukroví. Nejvíc dospìlých se shromáždilo

kolem "pódia", kde èekali s fotografickými pøístroji

na vystoupení svých ratolestí. Po pøivítání všech

paní starostkou se jako mávnutím elektrického

proutku rozzáøil vánoèní strom a oslava mohla za-

èít. Dìti z ateøské školky pod vedením svých

uèitelek zazpívaly na zaèátek  vánoèních koled,

poté následovalo vystoupení ìveckého kroužku

Základní školy pod vedením Marie Horové a pana

uèitele Emila Èerveného. Výkony dìtí z kroužku

ZŠ byly opravdu zdaøilé a mnohé pøekvapilo množství sól,

teré se dìtem opravdu povedly. Nakonec si zazpívali s dìt-

mi i jejich rodièe a další návštìvníci této pìkné akce.

A pak se již jen dlouze tleskalo malým zpìváèkùm, chodil

se obdivovat vánoèní strom, na kterém malí umìlci peèlivì

hledal  "tu svou ozdobu", všichni se zahøívali teplými nápoji

a pochutnávali si na koláèích. A všichni mìli sváteèní náladu.

Podìkování patøí všem, kteøí se na rozsvícení stromku

podíleli - dìtem z Mateøské školky a pìveckého kroužku ZŠ

a jejich uèitelùm a uèitelkám, pracovnicím školky za pøípravu

teplých nápojù, maminkám z MC a zamìstnancùm tech-

nických služeb. 

Dovolte na závìr: Pøestože se na zpívání vždy všichni

rodièe velmi tìší, mnoho z nich svá dítka pøes diváky stojící

tìsnì u pódia ani nezahlídnou. Tento každoroèní nedostatek

by snad vyøešily stupínky, na kterých by dìti stály, možná by

pomohla i vìtší ohleduplnost a organizovanost návštìvníkù. 

Za kulturní výbor Ivona Kasalická
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IJÍ MEZI NÁMI

PANÍ UÈITELKA MGR. ANNA CACHOVÁ: 

"DOBRÉ VKLADY SE V DOBRÉM VRACÍ."

Bylo nìco po jedné odpoledne a na pražské magistrále

se povážlivì zahustila doprava. Mé prsty co chvíli ner-

vóznì zabubnovaly na sklo oroseného okénka.

Vìdìl jsem, že je nepøípustné, abych se dostavil

jen s nepatrným zpoždìním. Když jsem s úderem

druhé zadýchanì vešel do kabinetu matematiky,

nad stolkem líbeznì stoupala pára z èerstvì uva-

øené kávy a paní uèitelka Cachová mi s úsmìvem

v tváøi pokynula k volnému køeslu. 

Není mnoho lidí, jejichž život je tak tìsnì spjatý

Buštìhradem, jako áš. Vím, že i aš  rodièe ma-

jí hluboko zapuštìné koøeny v našem mìstì.

Moje maminka žije v domku u rybníka už od dìtství,

tatínek pochází ze mlýna z Poteplí. Já jsem se narodila

v Kladnì, ale celé své dìtství jsem prožila v Buštìhradì,

chodila jsem sem tehdy do takzvané Osmileté støední

školy. Potom jsem odešla studovat do Berouna na peda-

gogickou školu pro vzdìlání uèitelù národních škol. Náš

roèník byl úplnì poslední v celé republice, kdy v osm-

nácti letech z nás byly kvalifikované paní uèitelky pro

první stupeò základních škol. To je taková rarita. 

A pak jste hned nastoupila do Buštìhradu? 

Kdepak, v roce 1961 jsem dostala umístìnku do

Kamenných Žehrovic, kde jsem prožila první rok svého

uèitelování. Tam jsem uèila napøíklad pozdìji slavného

hokejistu Milana Nového. Až po roce si nás vyžádal

buštìhradský národní výbor a já jsem  zaèala  na prvním

stupni uèit druhou tøídu. V té dobì byla øeditelkou paní

Eva Uherková. 

Vás ale patrnì hned od zaèátku pøitahoval druhý stupeò.

Já jsem mìla ty dìti moc ráda, dokonce mì to i bavilo,

ale pøipadalo mi, že èlovìk s  malými dìtmi tak trochu

trne. Prostì jsem mìla touhu studovat dál  a to èeštinu

dìjepis. Tak jsem s tou svou krásnou vizí pøišla na øedi-

telství školy a paní øeditelka Uherková s panem zá-

stupcem Prajzlerem tenkrát øekli: "Tak to v žádném pøí-

padì  holka, jediné, co ti podepíšeme  je matematika

fyzika, to potøebujeme jako sùl." Abylo rozhodnuto.

protože jsem byla žákyní paní uèitelky Knížetové, mìla

jsem k obìma  disciplínám vøelý vztah a ani pøijímací

zkoušky na vysokou školu mnì neèinily žádné potíže. 

No to snad ne! Vy jste žákyní paní uèitelky Elišky

Knížetové? Vždy  paní Knížetová uèila matematiku i mì.

Dodnes na její hodiny matematiky s obdivem, ale

spektem vzpomínám. Pøestože mì matematika

provázela ještì mnoho dalších let, lepšího uèitele jsem

hned tak nemìl. 

Paní uèitelka Knížetová byla symbolem autority  pøísnos-

ti, ale má zlaté srdce. Na její hodiny matematiky vzpomí-

nají celé generace žákù. Pevná kázeò, pøesná a

neochvìjná pravidla, provázející každou její vyuèovací

hodinu. To však matematika vyžaduje. Jestli nìkdo

matematiku opravdu uèit umí a nauèí, pak je to Eliška

Knížetová!

To jsem se ale nechal rád a nadšenì unést. Vra me se

však k aší kariéøe. Vystudovala jste tedy Pedagogickou

fakultu Univerzity Karlovy, obor matematika, fyzika.

Ano, v roce 1968 jsem promovala. Ale již pøi studiu, roku

1965 jsem pøešla na druhý stupeò, kde jsem zpoèátku

vyuèovala fyziku. Pozdìji jsem pøevzala po paní uèitelce

Knížetové kabinet fyziky a uèila jsem v té stupòovité,

kaskádovité tøídì, kterou myslím dobøe zná každý žák

naší školy. Pozdìji jsem také vedla kabinet matematiky

pøi Školském úøadì v Kladnì, jehož náplní bylo zejména

organizování matematických soutìží a metodické

školení uèitelù. Též jsem recenzovala matematické

uèebnice.

Které období ašeho pùsobení v buštìhradské škole by-

lo nejhezèí?

Nejkrásnìjší éra byla myslím na poèátku. Jednak, samo

o sobì bylo nádherné, že jsme byli mladí. Vychovala

jsem si ale v té dobì tøídu, která se mnou plynule pøešla

z prvního stupnì na stupeò druhý. Ta parta dìtí byla

opravdu bájeèná, mohli jsme se na sebe absolutnì

spolehnout. Bylo to moc krásné, za ty spoleèné roky

jsme se navzájem sžili a také jsme jezdili spolu na

pu áky. Spoleènì s kolegyní Mgr. Jarmilou Reiszovou

jsme zavítali do Èeského ráje, Krkonoš, prochodili jsme

Dìèínské stìny, pøekrásné ižní Èechy, navštívili jsme
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roku 1969 dokonce Slovenské udohoøí, kde jsme mi-

mochodem všichni silnì prožili pøistání èlovìka na

Mìsíci.

Mohla byste vzpomenout nìkteré kolegy, se kterými jste

mìla obzvláš  hezký nebo nìèím zajímavý vztah?

Tak o paní uèitelce Knížetové jsme již hovoøili. Moc ráda

vzpomínám na pana øeditele Václava Vlèka, který v naší

škole pùsobil už za války. Byl tøídním uèitelem slavného

buštìhradského roèníku, který navštìvoval Ota Pavel.

Øeditel Vlèek vedl velmi silný uèitelský sbor, v nìmž by-

lo mnoho výborných uèitelù. Napøíklad paní uèitelka

Anýžová, Uxová, Knížetová, Vondrušková, pan uèitel

Prajzler, Suda a Landa. Po panu øediteli Vlèkovi na-

toupil pan øeditel Novotný, který školu vedl neuvìøitel-

ných sedmnáct let. 

To se dostáváme k další èásti aší profesní dráhy. Po

panu øediteli Novotném jste totiž pøevzala vedení školy

y. 

Ano, v roce 1992, a pro mì to byla krásná doba. Ve

spoleènosti panovalo ještì porevoluèní nadšení, sami

kantoøi z té radosti odvádìli ohromnou práci, všechno se

tak nìjak daøilo. Já jsem mìla štìstí na výbornou zá-

stupkyni, paní uèitelku Vondruškovou. Stala se z nás

nerozluèná dvojka, která ani moc nerozlišovala funkci

zástupce nebo øeditele. O to více jsme se vìnovaly

spoleèné práci a snad mohu øíci, že jsme se skvìle do-

plòovaly. Mojí druhou zástupkyní byla Mgr. Blanka

Tesaøová, která v této funkci pùsobí dodnes. 

Zcela jistì jste se setkala s celou øadou talentovaných

žákù. Mohla byste nìkteré z nich uvést?

Jedním z prvních vítìzù fyzikálních olympiád byl Pavel

Buk. Byla jsem tehdy velmi hrdá na slova pøedsedy

poroty, který vysoce ocenil styl precizního matematicko-

fyzikálního myšlení mladého Pavla Buka. To se moc

povedlo. Dalším nadaným žákem byl samozøejmì Marek

Veselý, který se stal pozdìji mým milým kolegou. Dále to

byla Alenka Rettová, která má nadání nejen na matema-

tiku, ale také na jazyky, má literární talent, psala

spoleènì s Olgou Chromou zajímavé èlánky do

žákovských èasopisù. V souèasnosti je to Kristina

Balogová, která je obrovským a absolutním talentem.

Pøistupuji k veškerými exaktním vìdním oborùm, ke kte-

rým matematika i fyzika náleží, v první øadì s velkou

vážností, ale i obezøelostí. K matematice pak navíc

nejistotou a snad trochu i bázní. Myslím, že t  poci-

t  má více lidí. Jak je tøeba zmínìné disciplíny vyuèovat,

aby se mohly stát oblíbenými a nevzbuzovaly pøehnané

obavy?

Pøi práci s dìtmi kladu nejvìtší dùraz na dùslednost. A

již je to chemie, fyzika, statistika, matematika - všude,

kde se poèítá, kde se provádí jistý logický postup, pøi

nìmž je tøeba preciznost, železná výpoèetní kázeò,

prostì dùslednost. V tomto ohledu žákùm nic neod-

pouštím a trvám si na svém. Mnoho pøedmìtù se dá

odlehèit, vyuèovat formou hry, samozøejmì i matematika.

Jakmile však zaènete poèítat, pøevádìt z jedné strany

rovnice na druhou, pøichází neochvìjná pravidla a hry

jdou stranou. Osobnì se snažím s dìtmi co nejvíce

poèítat, øešit pøíklady. Èím více se toho v matematice

nebo fyzice vyøeší a spoèítá, tím èlovìk získává vìtší jis-

totu  a pak mohou pøicházet úspìchy a apriorní bázeò

matematiky mùže pøejít do ústraní. 

Je znát,  že máte matematiku moc ráda.

Opravdu mám. Matematika sama o sobì je podle mého

názoru velmi "výchovná". Vyžaduje vnitøní ukáznìnost,

soustøedìní, pøesnost, vytrvalost, dodržování pravidel.

Okamžitì vidím, co je dobøe a co chybnì. Na druhou

stranu je i velmi kreativní.  Rùznými cestami dojdeme ke

shodnému výsledku, zkouškou ovìøíme správnost

øešení. A význam pochopení chyby? To by bylo další

dlouhé povídání. 

Již delší dobu v rámci našich výchovných koncertù

navštìvuji základní školy a mohu proto srovnávat vztah

dìtí k hudbì, jejich ukáznìnost pøi našich vystoupeních.

Shledávám minimální rozdíly mezi mìstskými a

kovskými školami. O to více spatøuji vliv konkrétního

kolektivu vyuèujících. Jaký význam pøisuzujete pøirozené

autoritì uèitele?

Na prvním stupni  myslím, paní uèitelky

pozici lehèí v tom, že dìti k paní uèitelce

vzhlíží, je to jejich paní uèitelka. Když jsem

pøešla na druhý stupeò, byla to pro mì tvrdá

škola. Pøístup k žákùm na druhém stupni je

ponìkud jiný. Na prvním stupni dìti všemu

vìøí, na druhém stupni už ne. Zde už chtìjí

všechno doložit a musí být vzájemnì sta-

novená pravidla. Je ovšem dobré, pokud kan-

tor disponuje pøirozenou autoritou. Já jsem

nikdy problémy s nekázní nemìla a o to více jsem mohla

prožít hezký  až partnerský vztah s dìtmi. Nìkomu dìti

"vadí", mnì dìti opravdu n .
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Zažila jste nìkdy extrémní pøípady nekáznì, nebo snad

ce i nìjakého hrubého až zlého chování dítìte?

Vždy se najdou dìti, se kterými jsou výchovné prob-

lémy. Ale za vším je rodina. A v tìchto pøípadech èas-

to maminky dìti proti škole obhajují. Je v tom však

velká spravedlnost, protože vìtšinou ty dìti to tìm

rodièùm pozdìji vrátí a v tìchto pøípadech nikoliv

brém. Dìti všechno vrátí. Když dáš jakýkoliv vklad,

bude ti dìtmi vrácen. Je proto krásné dávat dobré

vklady.   

Souèasnost se èasto jeví v porovnání s minulostí

hrozivìji, vidíme to, co je právì teï, pesimistiètìji.

Zdají se ám dnešní dìti agresivnìjší v porovnání s dìtmi

øeknìme pøed pìtadvaceti lety?

Musím odpovìdìt, že ano. I pøes to pravidlo o vnímání

souèasnosti, které jsi uvedl. Tak jako celkovì zhrubla

spoleènost, jsou i ty prohøešky dìtí èasto hrubší a

nebezpeènìjší. Lidi mají na sebe ménì èasu, rodièe se

dìtem leckd  minimálnì vìnují, nepovídají si s nimi. Svùj díl

pøináší i nesèetné akèní filmy, poèítaèové hry, které ukazují

násilí jako samozøejmou komunikaci. Takové ty nevinné,

úsmìvné klukoviny a lumpárnièky však dokážu pochopit. 

Jaký máte v souèasné dobì úvazek?

Mám plný úvazek. Uèím nyní pìt tøíd matematiku a svoj  tøí-

du mám ještì na rodinnou výchovu. Jsem tøídní uèitelka

moje souèasná tøída je velice šikovná.

Máte velice milou, vzdìlanou a aktivní maminku, která patøí

mezi významné postavy našeho mìsta… 

Moje maminka prošla bájeèným klasickým vzdìláním.

Disponuje velmi dobrou nìmèinou, dokáže užívat nádherné

nìmecké obraty, má základy latiny a francouzštiny. Vyzná

se v matematice, legendárního Bìlouna dokáže celého bez

problému spoèítat. Neustále luští køížovky, øeší nejrùznìjší

hlavolamy, navštìvuje knihovnu a rozšiøuje tak své literární

znalosti. Spoustu let se vìnovala kronice mìsta Buštìhradu

a ještì v minulém roce funkci kronikáøe aktivnì zastávala. 

Nìco ám musím øíct. V první tøídì mì uèila paní uèitelka

Rottová, která pro mì moc znamenala. Pak jsem se s ní

pøes dvacet let víceménì nesetkal. Až na jednom z mých

prvních výchovných koncertù, v Dobrovízi, se najednou

otevøely dveøe od tøídy a pøede mnou stála paní Rottová.

Poøád stejná, jak jsem j  znal pohledem sedmiletého žáka.

To byla tak velká chvíle! Víte, pøed oèima èlovìku najednou

vystupují dávné obrazy z dìtství..., dalo mi práci ten kon-

cert v klidu zahrát.

No to tì plnì chápu. Jistìže, je to úžasná paní uèitelka

dodnes má v Dobrovízi uèitelský úvazek. A já j  pamatuji

jako moj  paní uèitelku Jarušku Michlovou, která mì uèila ve

ètvrté tøídì. Stále se s paní Rottovou setkáváme  a také

s paní uèitelkou Jaruškou Caltovou. S obìma jsem prožila

tu neopakovatelnou dobu ých uèitelských zaèátkù.

Jaké máte osobní záliby? 

Já jsem vášnivý pøíznivce televizních soutìží. Nikdy jsem se

sice žádné nezúèastnila, ale jak mùžu, tak si zasoutìžím

doma u televize. Takže Riskuj, Milionáø, AZ kvíz, to jsou mo-

je nejhezèí poøady. Ètu ráda historické romány a mám ráda

kytky. Dále miluji takové ty dùvtipné a ušlechtilé detektivky,

typu Hercule Poirota Agáty Christie. Musí to vonìt dvacátý-

mi, tøicátými lety, krásné kostýmy, noblesní chování. Je to

takové celé roztomilé a ta vražda je tam stejnì jen tak mi-

modìk (smích).

Právì jsme vešli do kabinetu plného kuželù,  jehlanù, válcù

a kvádrù. Myslím, že nìkdy tak pøed jednadvaceti lety jste

jejich pomocí uèila fyziku i mì. Azase ty vzpomínky! Ta

škola se nám všem asi vryla hluboce do pamìti. Jen nevím,

jak by má pamì  obstála, kdybyste po mì teï chtìla

mìla byste na to plné právo) spoèítat plochu kupøí

tamtoho komolého kuželu.

Ale já si myslím, že bys to svedl. Tak zaènìme tøeba plo-

chou kruhu…

Tak to by bylo, paní uèitelko, na hodnì dlouhý èlánek. Moc

pìknì se mi s ámi povídalo, dìkuji ám za rozhovor. 

Jan Paulík

VÍTÁNÍ OBÈÁNKÙ

23. listopadu bylo opìt ve znamení vítání novì

narozených obèánkù. Rodièùm pøejeme mnoho radostí

jejich ratolestí...

a fotografii zleva: Michal Hanzlík, Petr Bílek, Petr Peták,

Jakub Štýbr, Marek Godla a  Richard Hnidka.
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NAŠI JUBILANTI

70 let

TUÈEK Bohumil, Prokopova ulice

75 let

JANDOLOVÁ Nadìžda, Kladenská ul.

SEMENEC Jaroslav, ul. Sladkovského

Dne 30. 12. 2004 uplyne 20 let od úmrtí naší maminky

Marie Koucké. Vzpomeòte s námi všichni, kdo jste ji

znali.

Dcery Marie Rákosová a Irena Køivanová s rodinami

Dne 30. 12. 2004 uplyne 10 let od úmrtí mého manžela

Zdeòka Rákose. Vzpomeòte s námi všichni, kdo jste ho

znali.

Manželka, dcery s rodinami a sestra s rodinou

Dìkuji za projevené pøání, kvìtiny a dárky k mým 70.

narozeninám, které mì velmi potìšily. Dìkuji ìstskému

úøadu, Buštìhradskému zpravodaji, zamìstnancùm

školy, pìveckému sboru, ÈÈK, svým pøítelkyním,

èlenkám bývalého oddílu Berušky a všem ostatním.

Všem ještì jednou upøímnì dìkuji.

Marie Horová

Dìkuji touto cestou MìÚ, ÈÈK, baráèníkùm s panem

Vlasákem za milé dárky a blahopøání k mému životnímu

jubileu. Velice jste mne potìšili.

Rùžena Hlinková

Dìkuji za blahopøání k mým 85  narozeninám ìstskému

úøadu, Èervenému køíži, ZO KSÈM, SD Jednota, celé

rodinì a všem známým, kteøí si na mne vzpomnìli.

Dìkuji

Marie Kylichová

Dìkuji touto cestou MìÚ za gratulaci k narozeninám mé

mamince paní Marii Tónové.

dcera s rodinou

Tìm pøátelùm a známým, kteøí projevili radostnou úèast

s mým vysokým vìkem, vøele dìkuji za sympatie

povzbuzení do dalších let.

Antonín Topiè
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V Z P O M Í N Á M E

P O D KOVÁ N Í

TENÁ I  NÁM PÍŠÍ

VÁNOÈNÍ

Blíží se Vánoce, lidé si pøejí hezké ánoèní svátky,

zdraví a štìstí v ovém roce. I my, zde, v Domovì peèo-

vatelské služby, si budeme pøát vzájemnì hezké svátky,

a hlavnì zdraví v Novém roce. Totéž budeme pøát

jménem všech 17 obyvatel Domova našim peèovatelkám

a k tomu podìkování za jejich práci, a to vèetnì paní

øeditelky Stanislavy Šumné, tak peèovatelkám paní Hanì

Ludvikové, paní Martì Víznerové a paní Simonì

Horníèkové.

 toho  pøání, chci pøidat trochu poezie.

Naše vážené peèovatelky,

pøejeme Vám hodnì sil do práce,

víme, že to není legrace,

každá práce nìco dává,

každá práce nìco bere.

Nìkdy únavu zanechává,

ale sloužit lidem dobrý pocit zanechává.

My prosíme o shovívavost,

prosíme i o trpìlivost.

Až se zvony v zemi rozezní,

pøijde Nový rok a nové jitro se rozední,

podìkujem Osudu a Bohu za vše dobré,

co nám dal,

vzpomeneme našich blízkých,

které si k sobì vzal.

Budeme si vroucnì pøát,

aby byl klid a mír,

a aby už koneènì vzkvétal tento stát.

Kvìta Bílková

DPS Buštìhrad



SPOLE ENSKÁ RUBRIKA

KDO VLÁDNE V BUŠTÌHRADÌ

Každý øekne, že je to mìstské zastupi-

telstvo  a má z vìtší èásti pravdu. To

nám zaøizuje služby vèetnì vydávání

obèanského prùkazu, úklid i opravy

mìsta. Udìluje však i pokuty, sám jsem

dostal 500 Kè kvùli obèanskému

prùkazu, kde bylo chybné èíslo domu,

na tom nemìní nic, že významným li-

dem bývá odpuštìno.

Do urèité míry je to tak i s èokly, tedy

psy, miláèky a neøády, podle toho, jak

jim kdo øíká. Èásteènì jsou pány mìsta.

A  to zkusí nìkdo øvát celou noc, a

zkusí udìlat louži a hromádku kde chce a neuklidí to. A

nìkoho kousne a uvidí, jak se s ním zatoèí. Psi mùžou.

Já si myslím, že je chov psù v tak velkém množství

ovlivnìn nátlakem televize na dìti a ty pak na rodièe.

Mùže to být i mánie jako karty, automaty èi Rubikova

kostka. Onehdy televize poøádala závody o nejrychlejší

složení kostky a hned ji všichni museli mít. Brzy jsme ji

vyhodili na pùdu, jenže se psem to tak nejde. O toho se

pak musíte starat 12 let.

Psi jsou skoro v každém domì a je hodnì druhù.

Nìkterý pes je bázlivý, jiný agresivní. Urèitì jsou tu psi

buï nepøihlášení, nebo pobíhající bez pána. Jiní jsou

svìøeni dìtem a velký pes si s dìtmi dìlá co chce. Je

s podivem, že se v Buštìhradì zatím nic vážného od psù

nestalo. Voøíškové, tzv. poulièní rasa témìø vymizela

teï nastoupili psi èistokrevní, už se jménem a názvem

rodu. Nìkteøí psi pocház  až od severního pólu, Èíny,

Asie, Irska, Anglie i Ameriky  a jak øekl Švejk, jsou tak

oškliví, až jsou hezcí. Hmotnost psù je od 1 kg do 80 kg,

jsou milí, ale jsou s nimi potíže.

Pøedevším veøejnosti vadí psí výkaly, které pes trochu

zahrabe a pak s páníèkem rychle zmizí, aby se nemuse-

lo uklízet. Je to radost, když k vám jde návštìva a šláp-

ne do toho. Øeknete tøeba (jako já), pojïte dál, vy se

zouvat nemusíte. Ale co s kobercem? Jednou jsem vidìl

v Kladnì (ne v Buštìhradì) jednu paní uklízet po svém

psu. Bylo to na pìší zónì a tedy na oèích. Mìla kupodi-

vu igelitový pytlík. Do pytlíku vložila pøedmìt pøipomína-

jící jitrnici a hodila to vztekle do kabelky, asi mezi ostatní

voòavky.

Další nesnází je psí znaèkování. Pes je pøi znaè-

kování š asten a bìda, když mu jiný pes znaèku pøe-

markuje. To se zlobí víc než beròák nad falešným

kolkem. Není ušetøen žádný svislý pøedmìt, vèetnì aut,

která vypadají, jako když jim teèe brzdová kapalina.

Škoda, že z Buštìhradu nevede poøádná polní cesta,

která by sloužila k procházkám. Bývalu tu více polních

cest, jak do lesa, tak do sousedních obcí s nejslavnìjší

makotøaskou pìšinkou.

Nejvìtším rušením klidu je však noèní štìkání. Mnohý

pes øve celé hodiny, ale majitel s hroší kùží si toho

nevšimne. Musím ale pøiznat, že pøi dnešní obrovské

zlodìjnì se lidé obávají vykradení a pes urèitou pojist-

kou je.

Ptal jsem se, co takový pes stojí na korunách. Už za-

koupení stojí prý asi 5000 Kè, dále poplatky mìstu a

terináø. Mìsíènì pak na krmení podle velikosti psa až

1000 Kè. Roènì pak 12000 Kè a za celý život psa

000 Kè. To neplatí ovšem ti, co ház  psùm zbytky od

stolu. A co stojí teprve psí nalezince. Hádám, že je tam

díky lidem nìkolik tisíc psù.

A jak k tomu pøijdou ostatní domácí zvíøata, tøeba krá-

va. Od té máme mléko, maso, kùže i drš kovou polévku

a ještì si jejím jménem nadáváme. Tak, jak je dnes

pøepejskováno, tak bylo za našeho mládí pøeplnìno

slepicemi, husami, kachnami a ostatní drobotí. Ta se

pouštìla na ulici, aby se ušetøilo za krmení. Každý kus

mìl na noze kroužek a hlavu mìl obarvenou podle ma-

jitele. Husy stejnì samy vìdìly  kde bydlí, ale nìkdy se

pøece nìkterá domù nevrátila, zvláštì když se u obce

sadili tzv. potulní øemeslníci. Marné bylo volání husa

husa, puta puta, kaè kaè. Leckterá husa mìla urèený po-

høeb až na posvícení, ale mìla ho chudák už na pou .

Též neopatrný voøíšek se ztratil, byv zrádnì pøilákán na

pochoutku nebo na èubièku. Kromì masa se cenilo psí

sádlo jako lék na slabá prsa a dýchání vùbec, když se

namazalo na papír a ten se na prsa pøiložil. Sádlo se uží-

valo i vnitønì. To se rozpustilo a vypilo, aby se øádnì pro-

mastil pajšl. Vìhlasu tohoto léku nedosáhl ani Solutan,

snad foukaèky a penicilín.

Spoleèenské a ekonomické zmìny udìlaly konec

velkým chovùm drobného zvíøectva a myslím, že to

dopadne tak i se psy. Ti se stali pro mnohé módním do-

plòkem a hraèkou dìtí  dokud jsou štìòaty. Mají je prezi-

denti, bankéøi, obyèejní lidé i bezdomovci. Až pøejde

módní vlna, tak je budou mít jen ti, kteøí je potøebují, kteøí

je budou mít rádi a budou na nì mít èas.

Josef Velc

STROMEÈKY A KAPLIÈKY

Ten podzimní èas, kdy byly stránì odìny do vzrušujících

suknic pestrobarevného listí, je ten tam. Hrdé skelety

stromù èekají, až jim zima navlékne snìhové hermelíny,

které budou zdobit jejich majestát až do jara. My také

zapneme knoflíky kabátù a budeme ve sváteèním pokli-

du pøemýšlet nad plány do nového roku.

Na procházce si jistì všimnìte i kaplièky Nejsvìtìjší

Trojice u silnice do Vrapic, která byla inspirací pro tento

èlánek. Polorozpadlé stavbì se blýsklo na lepší èasy

zase to bude pìkné zastavení pro kolemjdoucí.

Ke kapli se však dostaneme jen pøes pole,

nebo  pùvodní cestu rozoraly traktory lepších

zítøkù. V zimì to jde, ale mokrou oranicí ani

ladým osením se sem nikdo brodit nebude.

tak jsme onehdy vedli øeèi s Veronikou

Richterovou o tom, že by bylo dobré upravit

cestièku a osázet j  mladými stromky. A soused-

ka mìla skvìlý nápad, jenž by obohatil zelení

naší pøítomnost a mnohým dalším i budoucnost

potomkùm v Buštìhradì. 

Strom byl odedávna velmi cenìným
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blízkým prvkem v pøírodním prostøedí èlovìka. Vždy plnil

své nezastupitelné biologické (pod stromy se

scházejí milenci a...), hygienické (pod stromem

se...), estetické (to je kluk jako...) a historické

funkce (Ctirad a...). Pro jejich zachování je pro-

to nezbytné nìco dìlat, nebo  naše životní

prostøedí se nachází ve stavu postupujícího

ohrožení. V zimì, tedy v období vegetaèního

klidu, je nejvhodnìjší provádìt u stromù rùzné

kultivaèní, léèebné i likvidaèní zásahy. Péèe

dendrologa (stromoznalce) se jistì doèká i

mecký park a další lokality. Ale pak pø jde jaro

a mohly by se zaèít sázet nové stromy. A až se

jaro zeptá... a pokud se astupitelstvo obce stihne do-

hodnout... mohli bychom odpovìdìt tøeba realizací

zmínìného nápadu.

Jde o to, že poøízení sazenic stromù i péèe o nì nì-

co stojí a peníze nerostou na stromech. Zabít dvì

mouchy jednou ranou by se však dalo tak, že by pøi

ítání nových obèánkù dostalo dítko (místo døívìjších

nevkusných pískacích gumákù a zdravotnì nevhodných

plyšákù) do opatrování strom! Sazenici vybraného druhu

by rodièùm slavnostnì pøedal nìkdo z konšelù a podle

seznamu vhodných míst by byl zasazen nový stromek.

Na místì by mohla být i cedulièka se jmény. Rodièe by

následnì peèoval  o "rodinný strom" až do té chvíle, kdy

obèánek pochopí a bude pokraèovat sám. Celé rodiny by

pak mohly prožívat, kterak vedle ratolestí vlastních

prospívají i ratolístky obecní. Takový vztah ke stromu by

jistì prohloubil vzájemnou úctu a vazbu v rodinì,

pøírodì a v neposlední øadì i k rodné obci Buštìhradu.

stromky do opatrování by mohli dostávat i noví pøistìho-

valci, významné návštìvy a podobnì. Seznam míst, kde

by bylo vhodné sázet ten který strom, by pøipravil

odborník a schválili zastupitelé.

Urèitì i vás napadá, kam by se daly stromy vysázet.

Já osobnì bych byl š asten, kdyby se zase lidé scházeli

u kaplièek na námìstích ve stínu lípy, a ne jen ve stínu

pípy nebo v autobusových zastávkách. Aby Javorová

ulice vìdìla, proè se tak jmenuje. Kdyby se nesázely ne-

tradièní døeviny na místa  kam nepatøí, tøeba do

zrušených pískoviš  (??). Anevznikaly podivné "parèíky

osvobození, jež nejsou urèeny k hrám dìtí", snažící se

marnì o spoleèenský ruch pøirozených návsí a

mìstíèek. Kdyby se v "Lípovce" jednou objevila ale-

spoò nìjaká ta lipka mezi podivnì amputovanými

koš aty a v novì vznikajících ètvrtích se také myslelo na

stín. Anakonec, kdyby v prolukách stárnoucích lejí

vyrùstali noví nástupci "už vèera", tak jak na to nikdy

nezapomínali naši dìdové. To by se mi opravdu líbilo.

Kdyby, tak jako je domov pro vìtšinu z nás svatostánkem

rodinné pohody, mohly být stromy kaplièkami pohody

obecní. Bláhová pøedstava?

J. Blesk

SÙL NAD ZLATO?

Zima zasnìžená, zima bílá, jiskøivá, zima snìhulákù

závìjí na silnicích je už sice pøed námi, ale nemilé

památky na tu minulou zùstávají. Tak napøíklad

bìlavé mapy po solení ulic na svršku obuvi jistì

známe všichni. Horší jsou podobné mapy na

fasádách domù, ale ty vnímají hlavnì majitelé, je-

jichž domy tìsnì pøiléhají k vozovce bez

pøedzahrádek. Ti  mají v blízkosti ulice

zahradu, která není za hloubìji založenou zdí,

urèitì potvrdí  jak pùsobení posypových solí mìní

strukturu rostlinstva nebo zpùsobuje jejich úhyn.

Zejména trpí rostlinky, jež mají za úkol zadržo-

vat v pùdì vláhu  napø. kapradiny, pøeslièky,

mechy apod. Problém v obdobích výrazného

sucha jako v posledních letech tkví hlavnì v tom, že se

nepøimìøené množství solí nemùže kvùli nedostatku

vody odpaøovat a stále se zvyšuje. Koncentrace chlóru,

sodíku nebo dusíkatých slouèenin je potom 20x až 30x

vyšší než v nekontaminované pùdì! Takové prostøedí

pøežijí jen silné a agresivní rostliny, které pak trápí nejen

zahrádkáøe, ale naruší malý ekosystém na vaší zahradì.

Samozøejmì, že vedle zasolování pùdy dochází i k za-

sažení vody. Kvalita vody se pak mùže mìnit nejen ve

studnách, ale v potocích, rybnících èi øekách. Hynou ry-

by a mizí i potrava pro hnízdící ptactvo.

Že zásah nablýskaného miláèka nadílkou projíždìjícího

posypového vozu nepotìší žádného øidièe je stejnì jas-

né, jako je známý výsledek pùsobení posypu na pod-

vozek a karos rii. Zkuste si však pøedstavit, že v

sycené bøeèce pobíhají vaši miláèci štìkající, mòouka-

jící nebo tøeba kdákaví. Bolestivé zánìty, odøená kùže

tlapek, ekzémy a vyrážky se jim pak hojí dlouhý èas. I to

je jeden z argumentù proti masivnímu solení chodníkù

silnic.

Komunální služby mìsta Buštìhradu plní svou práci

na jednièku! O komunikace se pracovníci starají  kdykoliv

je potøeba. Multikára se sypaèem brázdí naše ulice

pozdì v noci nebo brzo ráno, abychom mohli vyjít z do-

mu na "ošetøený terén" dokonce tøeba i v nedìli. Je tøe-

ba chválit. Ale zároveò je potøeba pobídnout vedení

mìsta k zamyšlení, jestli není množství a druh posy-

pového materiálu tøeba pøehodnotit. Možná by kamenná

dr  nebo jiný inertní materiál byl ekologiètìjší a tøeba

ekonomiètìjší než používané soli. Navíc fungující i za

velmi nízkých teplot, kdy sùl selhává. Možná by se dal

zmìnit systém udržovaných tras nebo jejich preference.

Nìkteré komunikace by šly pouze odhrnovat nebo

dokonce nechat být (vyjma kalamit!), nebo  jsou málo

užívány. Jiné ulice, zejména ve staré èásti

okolo bývalého hradu, které kvùli terénu

odhrabat nelze, by šlo zamést nìjakým

strojem s rotaèním kartáèem. Nevím, kolik

stojí, ale pøipevnit by jistì šel na multikáru

fotbalistù, kteøí j  v zimì jistì pøíliš nevyuží-

vají. Ale to je jen laický námìt k zamyšlení.

A pro nás, obyvatele mìsta Buštìhradu, je

to pobídnutí k zametení si pøed vlastním

prahem. Doslova. Ostatnì je to i povinnost.

Dìlávalo se to vždycky.     

JB
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SPORT

ŠACHOVÝ ODDÍL SOKOL BUŠTÌHRAD

MISTROVSTVÍ ÈECH MLÁDEŽE: POSTUP JANA ŠÁFRA NA

MISTROVSTVÍ ÈESKÉ REPUBLIKY !

Do krásného prostøedí školy v pøírodì Sklárna (mezi

Žihlí a Rabštejnem) se 23.-30. øíjna sjeli nejlepší

hráèi a hráèky z devíti èeských krajù. Mistrovství

Èech se skládalo ze  mistrovských turnajù podle

vìku (kategorie H12, H14, H16), turnaje dívek a d-

vou vedlejších turnajù pro doprovod a ostatní zájem-

ce. Výprava našeho oddílu byla ètyøèlenná: úèast v

mistrovském turnaji kategorie H14 si v krajském pøe-

boru vybojovali Jan Šáfr a Michal Schmalz, vedlejší

turnaj hráli Jan Buk (v rámci pøípravy na zápasy

1. ligy družstev mladšího dorostu) a Pavel Buk.

Všechny turnaje se hrály švýcarským systémem na

kol, každý den (až na jednu výjimku) jedna partie,

takže byl dostatek èasu na rozbor odehraných partií,

šachový trénink a mimošachové akce. 

Co je švýcarský systém?

Je to zpùsob organizace šachového turnaje, který

se zaèal používat koncem 60. let minulého století.

Dovoluje hrát v jednom turnaji na pøedem urèený

poèet kol (zpravidla lichý poèet) velkému poètu (až

nìkolika stùm) hráèù rùzné výkonnosti. Hlavní

myšlenkou je, že se v každém kole utkávají hráèi

"stejnì silní", tj. ti, kteøí mají aktuálnì stejný poèet

získaných bodù. Soupeøi pro první kolo jsou zpravid-

la urèeni podle nasazení na základì osobních koefi-

cientù (obdoba tenisových ATP bodù). V posledních

letech jsou tyto turnaje øízeny výhradnì poèítaèovým

programem, který po odehraném kole ihned seète

výsledky a urèí dvojice soupeøù pro kolo další. Po

odehrání posledního kola je celkové poøadí urèeno

ziskem bodù, ale protože stejný poèet má vìtšinou

více hráèù, o jejich poøadí rozhoduje "síla jejich

soupeøù" (každý z posuzovaných mìl jiné), tj. souèet

bodù, které v turnaji získali jejich soupeøi.

V mistrovském turnaji kategorie H14 se sešlo vel-

mi silných 48 hráèù, takže Honza Šáfr byl nasazen

(na základì osobního koeficientu) jako è. 27 a Michal

Schmalz jako è. 44. Informaci, že prvních osm hráèù

postupuje na Mistrovství ÈR, jsem pøešel s lehkým

úsmìvem a prohlásil, že za úspìch budu považovat

3 a více bodù, pøièemž 4,5 bodu (tj.

polovina možných) by bylo naprosto

vynikající. Opìt se ukázalo, že

nikdo nemá míti nikdy nic za defini-

tivní…

Michal zvítìzil hned v první par-

tii, ale tøi následné porážky ho

poslaly ke dnu celkového poøadí.

Michala to nezlomilo, ve druhé

polovinì turnaje zabojoval (3,5

bodu z 5), zvítìzil v posledních dvou kolech a

celkovým ziskem 4,5 bodu obsadil koneèné 27. mís-

to!

Honza Šáfr naopak po úvodní porážce

(která byla nakonec jediná) dvakrát vyhrál,

takže se dostal do první poloviny

celkového poøadí, kde ho udržely i remízy

v dalších tøech kolech. Po výhøe v 7. a

míze v 8. kole mìl na kontì již vynika-

jících 5 bodù a vzhledem k velké vyrovnanosti turna-

je se mu pøed poslední partií dokonce naskytla

možnost bojovat o postup! Možná cesta na

Mistrovství ÈR však vedla jen pøes vítìzství  a soupeø

byl pøitom ve stejné pozici. Honza se na partii dobøe

pøipravil, projevil dostatek sebedùvìry a pevné nervy

a ve své nejlepší partii soupeøe doslova smetl ze

šachovnice! Protože dohrál pomìrnì brzy, nezbýva-

lo než sledovat ostatní šachovnice a poèítat, kolik

hráèù dosáhne 6 a více bodù. Nakonec jich bylo de-

vìt a rozhodnout tedy muselo pomocné hodnocení!

Bohudík jsme si smùlu vybrali v pøedchozích turna-

jích a Honza Šáfr obsadil 8., tedy poslední pos-

tupové místo!

Koneèné poøadí na èele kategorie H14 Mistrovství

Èech:

Ještì na jaøe jsem psal o úèasti na tomto

Mistrovství Èech jako o nejlepším individuální

výsledku v historii našeho oddílu, ale po pùl roce už

je historie pøepsána. Po úèasti Michala Schmalze na

Mistrovství ÈR v rapid šachu se na Mistrovství ÈR

bude pøipravovat i Honza Šáfr.

Pro úplnost dodávám, že ve vedlejším turnaji (58

úèastníkù) skonèil Pavel Buk se 6 body na 10. místì

a Honza Buk se 4 body na 36. místì.

1. LIGA DRUŽSTEV MLADŠÍHO DOROSTU - NERADOSTNÝ

POHLED NA TABULKU

Žáci mají v 1. lize odehrány první zápasy a potvrzuje

se, že tato soutìž je velice kvalitní. Naše družstvo ve

složení Jan Šáfr, Michal Schmalz, Jan Buk, Kamil

Bìlský, Martin Havelka a Anna Rosenbaumová zatím
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T.J. SOKOL BUŠT HRAD

Po adí Jméno koef. Oddíl Body Pom.b. 

1. Steinhauser Dominik 1970 EMDIH Strmilov 7,5 39,0 

2. Šulista Daniel 1638 EMDIH Strmilov 7 38,5 

3. Bílek Martin 1621 SK OAZA Praha 6,5 37,5 

4. Beneš Milan 1394 ŠK Vysoké Mýto 6 39,5 

5. K íž Daniel 1978 TJ Union Plze 6 39,0 

6. Buchar Ji í 1427 Šachy Povrly 6 38,0 

7. Alaverdyan Argam 1741 TJ Kau uk Kralupy 6 35,5 

8. Šáfr Jan 1328 Sokol Bušt hrad 6 35,0 

9. Scholle David 1424 Sokol Praha-Kobylisy 6 33,5 

10. Vancl Jakub 1662 TJ Desko Liberec 5,5 42,0 

11. Sladovník Tomáš 1846 TJ Jince 5,5 38,5 

12. Braun Marek 1677 TJ Desko Liberec 5,5 34,5 

13. Zanikov Konstantin 1554 ŠK Praha-Smíchov 5,5 29,0 



zaznamenalo samé porážky a po polovinì

soutìže je s odstupem na posledním místì.

Na prvním turnaji 9.-10. øíjna v Novém

Mìstì pod Smrkem jsme prohráli s jedním z fa-

voritù soutìže Libercem B "suchym sèotom"

0:6, po vyrovnaném prùbìhu s DDM Karlovy

Vary 2:4 (Rosenbaumová 1; Šáfr 0,5; Buk 0,5)

a s Chodovem 0,5:5,5 (Rosen baumová 0,5).

Další zápasy jsme sehráli 13. listopadu v buštìhrad-

ské Sokolovnì. V napínavém zápase jsme podlehli

Bohemians Praha 2,5:3,5 (Bìlský 1; Rosenbaumová

1; Schmalz 0,5) a se silným družstvem Kralup jsme

drželi krok jen na prvních tøech šachovnicích -

výsledek 1,5:4,5 (Šáfr 0,5; Schmalz 0,5; Buk 0,5).

Tabulka po odehraných pìti kolech vypadá neradost-

nì, ale ještì neztrácíme nadìji na opuštìní posled-

ního místa.

DOBRÝ VSTUP DO SOUTÌŽE DRUŽSTEV DOSPÌLÝCH

V øíjnu byly zahájeny soutìže družstev dospìlých.

Naše èko hraje egionální pøebor (osmièlenná

družstva), éèko egionální soutìž (pìtièlenná

družstva).

Cílem èka je udržet se v této soutìži a první zá-

pas Buštìhrad A - Libèice ukázal, že cíl to není

nereálný. Zápas nezaèal dobøe, prohrávali jsme brzy

0:2, ale zápas se po  hodinách otoèil v náš

prospìch  vedli jsme 4:3 a protože poslední partie

na 1. šachovnici byla minimálnì remízová, málem

jsme zaèali slavit (ti, kteøí již dohráli). Staèila však

jedna drobná chybka, vìž byla pryè, remíza byla pryè

a dva body za vítìzství taky pryè. Nakonec tedy

Buštìhrad A - Libèice = 4:4 (Buk V. 0; Barták 0; Buk

P. 1; Mleziva j. 0,5; Mleziva s. 0,5; Dvonè 0; Modr 1;

Šáfr 1) a do tabulky bod, který bychom pøed zá-

pasem pøivítali, ale vzhledem k prùbìhu ..

Ve druhém zápase jsme se utkali s ŠK Kladno D

opìt jsme sehráli více než vyrovnaný zápas.

Díky hrubce soupeøe na 8. šachovnici jsme

brzy vedli 1:0 a i po  hodinách jsme drželi ve-

dení 3:2. Pøestože ze zbývajících  partií vy-

padaly  lépe pro nás, nakonec se podaøilo

pøidat jen jednu pùlku a soupeø zápas otoèi:

ŠK Kladno D - Buštìhrad A= 4,5:3,5 (Buk

V. 0,5; Barták 0,5; Buk P. 0; Mleziva j. 1; Huml

A. 0,5; Dvonè 0; Buk J. 0; Šáfr 1). 

Ve tøetím kole jsme  oslabeni o hostujícího Pavla

Bartáka  pøivítali na domácí pùdì Kralupy C a nutno

pøiznat, že to byl soupeø nad naše síly. Brzy jsme

prohrávali 0:2 a postupnì ztratili všechny zadní ša-

chovnice. Zápas byl rozhodnut ještì pøed polednem

(hraje se od 9 00) za hrozivého stavu 0,5:4,5. Na

prvních tøech šachovnicích se (i s pøispìním

soupeøù) nakonec porážku podaøilo zmírnit na pøi-

jatelných

Buštìhrad A - Kralupy C = 3:5 (Buk V. 0,5; Buk P.

1; Mleziva j. 1; Huml A. 0,5; Huml L. 0; Dvonè 0; Šáfr

0; Schmalz 0). 

Jak je vidìt z pøiložené tabulky, klíèové zápasy o

udržení nás ještì èekají:

Regionální pøebor

I B-týmu se podaøil vstup do soutìže:

Buštìhrad B - Rakovník C = 3,5:1,5 (Buk P. 0;

fr 1; Šiml 1; Nykl 0,5; Bìlský 1)

Vítìzství je to historické, neb  v minulé sez nì za-

znamenal tento tým samé porážky.

Zcela nad síly našeho éèka byl v druhém kole

tým Velvar (ještì loni úspìšnì hrající reg. pøebor):

Buštìhrad B - Velvary = 0:5 (Mleziva j. 0; Šáfr 0;

Šiml 0; Nykl 0; Koèárek 0). 

Naopak nepøíjemné pøekvapení na náš úèet se
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Po . Družstvo V R P Body Skóre

1. Lokomotiva Most A 5 0 0 10 22,0

2. Easy Engl.Kralupy 4 0 1 8 20,0

3. Desko Liberec B 3 1 1 7 22,0

4. Spartak Ústí n.L. 3 1 1 7 17,0

5. Spartak Chodov 3 0 2 6 17,5

6. Lokomotiva Most B 2 1 2 5 15,5

7. ŠK Kladno 2 1 2 5 14,5

8. Bohemians Praha 2 0 3 4 11,0

9. Desko Liberec C 1 1 3 3 13,5

10. Bonex Teplice 1 1 3 3 11,5

11. DDM Karlovy Vary 1 0 4 2 9,0

12. Sokol Bušt hrad 0 0 5 0 6,5

Po . Družstvo V R P Body Skóre

1. ŠK Kladno C 3 0 0 6 16½

2. SK DDM Slaný 3 0 0 6 14½

3. ŠK Kladno D 2 1 0 5 13½

4. Sokol Hostivice 2 0 1 4 14

5. Easy E Kralupy C 2 0 1 4 13½

6. Sokol Lib ice 1 1 1 3 12½

7. Easy E Kralupy B 1 0 2 2 11

8. Caissa Úholi ky B 0 2 1 2 10½

9. . Lev Kolešovice 1 0 2 2 10

10. Sokol Bušt hrad A 0 1 2 1 10½

11. NOVA Kladno A 0 1 2 1 9

12. ŠO Stochov 0 0 3 0 8½



SPORT & O NÁS

odehrálo v Úholièkách:

Úholièky D - Buštìhrad B = 4:1 (Šáfr 1; Buk J. 0;

Šiml 0; Nykl 0; Koèárek 0)

Regionální soutìž

A DÙLEŽITÉ NA ZÁVÌR

Scházíme se každé úterý od 17 30 (do 19 00-20 00)

Sokolovnì.

Rádi v této dobì pøivítáme všechny zájemce o šachovou

hru.

Kontakt na šachový oddíl: Pavel Buk, 777 084 516,

bukovi@iol.cz

Výsledky soutìží družstev otiskuje Kladenský Expres j

též na internetu na stránkách Šachového svazu ÈR:

www.chess.cz

Pavel Buk
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INZERCE

O STARÝCH DOMECH A JEJICH OPRAVÁCH

KAPITOLA 7

Opatøení proti vlhkosti

Jak jsem již zmínila v minulém èlánku, nadmìrná vlhkost

je u starých domù èastá. Rozhodnì se však nejedná o

problém neøešitelný. Èasto slýchám: "Dùm byl tak vlhký,

že mu nepomohla ani ta betonová vana (cementová

omítka apod.), co jsme pracnì udìlali v pøízemí. No jo,

starý barák, s tím už se nic nedá dìlat!" V tomto pøípadì

jde o velmi smutný omyl a nepochopení stavebnì tech-

nických zákonitostí domu. Starý dùm má jistì tendenci

být vlhký, pøedevším stojí-li ve svahu, protože zde chybí

izolace proti zemní vlhkosti. Betonem a cementovými

omítkami (zevnitø i zvenku - platí i pro oblíbené špricová-

ní cementem!) však problém neodstraníme, ale naopak

výraznì zhoršíme! Také nalepení asfaltového pásu pod

omítku nic neøeší (asi jako když obalíme odøené koleno

igelitem, místo abychom jej vzdušnì ošetøili). Dùm je

dále vlhký, takže majitel pøidá ještì víc betonu a další

vrstvu cementové omítky a dùm je pochopitelnì ještì

vlhèí, a tak vzniká zaèarovaný kruh; nakonec se to svede

na starý dùm jako takový. Všechna tato opatøení, která

se bohužel v "lidovém stavitelství" praktikují posledních

nìkolik desetiletí, a z jakési nepochopitelné setrvaènosti

jsou stále populární, jsou pro staré zdivo škodlivá. Pouze

doèasnì zakrývají vlhkou zeï, místo aby odstranila

vlastní pøíèinu problému. Tradièní materiály, jako je cihel-

né a opukové zdivo a vápenné omítky, mají tu dùležitou

vlastnost, že jsou prodyšné. Odstraníme-li pøíèinu

pronikání vlhkosti, postupnì vyschnou. Uzavøeme-li však

vlhkost ve zdivu jakoukoliv neprodyšnou úpravou (ce-

ment, asfalt, olejový nátìr, obkladaèky, na podlaze beton

èi linoleum), místnosti zùstanou vlhké a plesnivé a

"udušené" zdivo se navíc zaène rozpadat. Dùsledné

provedení tìchto "vylepšení" v pøízemí mùže vlhkost

ETBA NA POKRA OVÁNÍ

ŽIVÁ HUDBA

PRO KAŽDOU PØÍLEŽITOST

A GENERACI.

JIØÍ GÁLL

TEL  605 822 494

Po . Družstvo V R P Body Skóre

1. Merkur Kladno 3 0 0 6 12½

2. Slovan Velvary 3 0 0 6 11½

3. Caissa Úholi ky C 2 1 0 5 11

4. ŠK Kladno E 2 1 0 5 6

5. ŠK Kladno F 1 0 2 2 8½

6. NOVA Kladno B 1 0 2 2 6

7. Caissa Úholi ky D 1 0 2 2 5

8. Sokol Bušt hrad B 1 0 2 2 4½

9. ŠK Rakovník C 0 0 3 0 4½

10. TJ Sokol Zlonice 0 0 3 0 2½



ve zdivu vyhnat dokonce až do prvního patra.

Co tedy dìlat? Moderní metody, jako je tzv.

"podøezávání" domu, infúzní clony apod. bývají dosti

nároèné, drahé a nešetrné. Sanaèní omítky lze použít

nepøíliš vlhkého zdiva (bývají však rovnìž drahé a soli

skrz nì vykvetou také, jen pozdìji než u bìžné omítky).

U velmi mokrého zdiva pak mají skoro stejnì neblahý

vliv jako cement. 

Doporuèuji tedy tradièní systém vìtracích kanálù.

Používaly se již ve starovìku a jsou velmi úèinné a

pomìrnì jednoduché. V souèasnosti se opìt objevují je-

jich výhody a nìkteøí výrobci vyvíjejí prefabrikáty pro je-

jich snadnou montáž (napø. systém Iglù èi betonové

tvarovky - tzv. energokanály). Levnìjší však je kanály

vyskládat napø. z cihel èi dlaždic. Kanály fungují na

jednoduchém principu provìtrávání konstrukce (stìny,

podlahy) proudícím vzduchem. Základním pøedpokla-

dem jsou vždy dva otvory (nasávání a výdech vzduchu,

pøièemž výdech lze napø. drážkou ve fasádì vyvést výše,

èi dokonce napojit do nepoužívaného komína - vìtší

rozdíl výšek znamená lepší proudìní vzduchu), které za-

jiš ují "prùvan" v systému a pøímý kontakt kanálu se stì-

nou  (Zabetonujeme-li tedy podél stìny plastovou trubku,

bude kanál zcela nefunkèní; rovnìž pokrytí terénu prázd-

nými PET-lahvemi v celé ploše podlahy a jejich zalití be-

tonem nemá pražádný úèinek. S obìma nevšedními

nápady jsem se setkala v praxi.) 

U domu ve svahu máme nìkolik možností.

Nejúèinnìjší je odkopat dùm zvnìjšku (nejlépe až  do

hloubky základu) a odizolovat - nopové fólie, kter

možòují vìtrání zdiva, jsou dobøe použitelné; aby byly

vskutku úèinné, musí být nahoøe zakonèeny

odvìtrávanou mezerou, na což se èasto za-

pomíná. Fólie vìtšinou nepostaèí, je-li zdivo vel-

mi vlhké. Pak mùžeme na jeho vnìjší stranì

vytvoøit jakési vìtrací kanály pøiložením vlnitého

eternitu nebo plechu (vlny vodorovnì, po celé

ploše stìny); systém opìt má na jedné stranì

nasávání a na druhé výdech vzduchu. Jakýkoliv

pøíkop vykopaný podél domu pak musí mít na

dnì drenážní trubku zasypanou štìrkem a

vyspádovanou smìrem od objektu, abychom se

zbavili srážkové, pøípadnì prosakující spodní

vody. Poté mùže být opìt zasypán bìžnou zeminou.

Uvnitø v místnosti se kanály nejèastìji provádìjí pod

podlahou, po vnitøním obvodu stìn. Kanál mùžeme vést

tøeba pouze podél jedné vlhké stìny nebo okolo celé

místnosti. Jednu jeho boèní stranu vždy tvoøí obnažené,

omítky zbavené zdivo, prùøez bývá ètvercový èi obdélný,

alespoò okolo 150-200/200 mm. Teprve nad ním jsou

další podlahové vrstvy. Nasávání je provedeno uvnitø

místnosti skrze møížku tìsnì nad podlahou nebo zvenku,

výdech je vyveden ven na fasádu. Nìkdy je však od-

kopání domu zvnìjšku nereálné (pracné, drahé, apod.).

V tom pøípadì musíme udìlat pøizdívku s vìtranou

mezerou podél stìny zevnitø - staèí mezera alespo

mm + tenká pøíèka na cihlu.

Kombinace tìchto opatøení je zpravidla schopna zdi-

vo vysušit a vytvoøit kvalitní obytné parametry i nìkolik

metrù pod zemí (optimální vlhkost okolo 60-75%). Vlhèí

vzduch ve starém domì je pro dýchání daleko zdravìjší

než suchý vzduch napø. v panelovém domì (ten mívá

stìží 50%), lépe se zde daøí i pokojovým kvìtinám

také napøíklad hudebním nástrojùm.

Stojí-li dùm na rovinì a je pøesto vlhký, mohou být

pøíèinou novodobé cementové omítky èi betonové pod-

lahy. V tom pøípadì je nejlepší odstranit je a nechat vše

dùkladnì vyschnout (hodnì vìtrat), poté nahradit

prodyšnými materiály (vápenné omítky aj. - viz minulý

èlánek o podlahách). Nìkdy zjistíme, že již tato opatøení

postaèí k vyschnutí konstrukcí a žádné vìtrací kanály již

nemusíme provádìt. 

Zasolené zdivo

Samostatným problémem, který èasto øešíme spolu

opatøeními proti vlhkosti, je zasolené zdivo. Vyskytuje se

napøíklad tam, kde døíve bývaly chlévy, dílny apod.,

zvnìjšku se zdivo zasoluje každoroèním zimním

posypem. Soli ze zdiva neustále prokvétají skrz omítku

tvoøí na ní mapy nebo krystalky (solný "kožich" silný i 10

bývá nìkdy mylnì považován za plíseò). Sanaèní

omítka tento problém pouze èasovì odsune, ale

nevyøeší. Øešením je tzv. odsolovací omítka, což je

hubená omítka složená pouze z trochy vápna a hlinitého

písku nebo hlíny, která se nahodí na zeï (zbavenou sta-

ré omítky a s vyškrábanými spárami) a poté se dennì

nìkolik týdnù kropí. Omítka pohltí velkou èást solí a pak

se oseká. Celý postup lze opakovat. Pak teprve omít-

neme finální vápennou omítkou.

Ing. rch. Daniela Javorèeková
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Odkopání domu zvenku (foto autorka)



O NÁS

NENÁPADNÉ SKVOSTY BUŠTÌHRADU

Staré domy pøed rekonstrukcí jsou vždy trochu

ohrožení života". Vnímavý kolemjdoucí staromilec se

v duchu ptá: Bude oprava zdaøilá, využije historický

potenciál domu? Zachová všechny zajímavé prvky?

Nebo bude komerèní, novátorská, kdy se pùvodní

prvky vybourají a vyhodí, omítky osekají, zarovnají,

osadí nová plastová okna, aby byl dùm "jako nový",

takže se z nìj stane tuctová krabice? (Mimochodem,

s trochou nadsázky: ukaž mi, jak opravuješ dùm, a já

ti øeknu, jaký jsi!) Další dva zajímavé uštìhradské

domy stojí pøed podobnou životní køižovatkou. První

už je mimo nebezpeèí, osud druhého zùstává

otevøený.

Tím prvním je dùm èp. 70 na rohu ulice Pražské

Námìstí. Pøi jeho oznaèení za skvost se asi leckdo

nevìøícnì zachechtá, jiný však chápavì pokývá.

Faktem je, že tento neobyèejný dùm patøí zøejmì

nejstarším v Buštìhradì. Vznikl srùstem dvou domù

a nìkteré jeho èásti jsou ve zdivu urèitì barokního,

možná však již renesanèního pùvodu. Bìhem rekon-

strukce se jistì zjistí mnoho zajímavých souvislostí.

Poslední vìtší úprava, která urèuje jeho vzhled

dodnes, je z 19. století. V èásti obrácené do ámìstí

je z této doby zachován krásný krámský výkladec. Za

první republiky zde byla trafika, koloniál, v levé èásti

sídlil elektrikáø. Již dlouho se zdálo, že chátrání ob-

jektu bude mít osudový konec. Dùm však mìl velké

štìstí; nedávno získal nového majitele - architekta,

sochaøe a pøedevším odvážného nadšence, který

dùm postupnì citlivì opraví. Zvažuje i obnovení

krámku èi vytvoøení malé soukromé galerie v jeho

prostorách. To se samozøejmì pozitivnì odrazí na

vzhledu celého Námìstí i na jeho spoleèenském

oživení.

Podobnì kultivovaného majitele lze pøát také do-

mu èp. 232 na Námìstí. Velký dùm je pomìrnì auten-

ticky zachován v podobì zhruba z konce 19. století,

jsou zde krásné staré výplòové dveøe, pùvodní okna

podlahy. Do dvora je vestavìno další køídlo. Ještì za

první republiky dùm sloužil jako zájezdní hostinec,

živnost zde provozoval sedláø apod. Peèlivì prove-

dená fasáda se na Námìstí výraznì pohledovì

latòuje.

Všimli jste si, že Námìstí zatím víceménì nehyzdí

žádná ohavnost? Doufejme, že to tak vydrží.

Ing. rch. Daniela Javorèeková
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Dùm èp. 70 na rohu Pražské ulice a Námìst . Foto autorka

Statek èp. 232 na Námìstí. Foto autorka

Dùm èp. 70 na rohu Pražské ulice a Námìst. Foto autorka



CO SE VAØÍ, PEÈE A SMAŽÍ U NÁS V BUŠTÌHRADÌ

RECEPTY POSBÍRANÉ OD SOUSEDEK

Receptù na vánoèní cukroví je spousta, ale co takhle dát si

dobrý vánoèní punè?

Levný punè z bílého vína

1 l vody, 1 kg cukru, 1 citr n, 1/8 l bílého vína, trochu rumu.

Svaøíme vodu s cukrem. Pøidáme pøecezenou š ávu z citr nu,

pøilijeme víno a znovu povaøíme. Do dobøe vychladlého nápo-

je pøidáme rum. Slijeme do lahví a necháme nìkolik dnù

odstát. Mícháme v pomìru 1 sklenice punèe a 1 sklenice

horké vody.

Punè z èerveného vína

1 l vody, 1 kg cukru, 1 l èerveného vína, 1 l rumu, 5 lžic mali-

nové š ávy, 1 proutek vanilky, špetka skoøice. 

Svaøíme  vodu s cukrem, vínem, vanilkou a skoøicí. Do

vlažného nápoje pøidáme rum a malinovou š ávu.

Vychladlý punè stáèíme do lahví. Øedíme horkou

vodou podle chuti.

Punè pro silnìjší nátury

(Zatím neznám nikoho, kdo ho skuteènì pil. Zkusíte-li

ho, dejte mi vìdìt  jak vám chutnal - až se proberete.)

2 l bílého nebo èerveného vína, 1 l koòaku, nové koøení

- 5 kulièek, pepø - 5 kulièek, skoøice, høebíèek, badyán. Cukr

nebo med podle chuti.1 citr n a 1 pomeranè.

Svaøíme víno s koøením a cukrem, zároveò necháme vyvaøit

rozkrájený citr n a pomeranè, mùžete je napøed oloupat. Do

vychladlého nápoje pøidáme koòak a stoèíme do lahví.

Øedíme dle chuti.

Tak na zdraví a užijte si klidné zimní chvíle se sklenicí punèe

v ruce.

Blanka Kufnerová

DVA BLESKOVÉ RECEPTY PRO FAJNŠMEKRY

Kuøe po provensálsku

- zkuste zapomenout na smìs provensálských bylin, staèí jen

sùl, pepø, bazalka

- nezbytné jsou èerné olivy, staèí asi 5 deka 

- dva stroužky utøeného èesneku a olivový olej

- sklenka pøírodního bílého vína a jedno kuøe

Kuøe rozdìlíme na díly, osolíme a zprudka je osmahneme ze

všech stran na olivovém oleji.

Podlijeme vínem a postupnì pøidáme èesnek (kousíèek

mùžeme schovat na závìr vaøení syrový)

jená rajèata zbavená jader, kroužky

oliv a nakonec lžièku bazalky.

Celé to podusíme asi 10 min  a ihned podáváme. Pøíloha:

rýže, teplé tousty z veky nebo krokety

pagety a l  Èenda

- zkuste zapomenout na keèup, staèí trocha bazalky

- èesneku nakrájíme na plátky dle chuti a odvahy

- špaget navaøíme ve velkém množ  vody podle hladu

(al dente)

- nezbytný je strouhaný parmazán (zkontroluj datum

výroby!)

Na rozpálený olivový olej nasypeme plátky èesneku

prudce osmahneme do rùžova.

Okapané špagety dáme do hlubších talíøù a polijeme olejem

s èesnekem. 

Vše zasypeme chutným parmazánem a sníme na posezení. 

K obému se hodí popíjet suché víneèko...

JB
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RECEPTY OD SOUSEDEK

UŽ JSTE BYLI V ŠÁRCE?

Tentokrát jsem myslel i na ty, kteøí nemají auto. Pojedeme

autobusem na Prahu do stanice Divoká Šárka pìknì

lídku (doporuè. odjezdy v 8.18, 8.48, 9.18...). Již po

odboèení z dálnice mùžeme po levé stranì obdivovat dra-

maticky zvrásnìnou krajinu Šáreckého údolí  chránìnou

jako významná pøírodní památka. Od strání a skal nás od-

ìluje luèina a pole, kde za II.sv.války bylo letištì wehrmach-

tu. Je podtunelované chodbami, do kterých je nutno mít

dobré svítilny a náturu na podnikání nìèeho zakázaného

nebezpeèného. Ale doporuèovat to nebudu, sám jsem tam

nebyl, jen jsem o tom slyšel vyprávìt od známých.

Svaèinu máme z domova, tak bez povšimnutí mineme

parkovištì u bufetu, který sedí nad krásným údolím jak slon

v pocelánu. A už se pøed námi rozevøe panorama, kam

situoval A. Jirásek povìst o zrazeném Ctiradovi a lstivé

Šárce. Scházíme dolù silnièkou. Traverzující cestou vlevo

bychom se dostali k loukám, kde si bájeènì užijí vaši pejs-

ci (na snìhu je to pìkná trasa na bìžky)  celá výprava si asi

po ètvrthodince šourání pohodlnou cestou mùže potrápit

lo prostocviky v tzv. areálu zdraví, zajezdit si na

sáòkách z oblíbeného svahu nebo se jen projde louka-

mi a lesem Šárky až nahoru do Purkrabského háje,

odkud je do šárecké rokliny krásný výhled.

Mnì se zdá výhodné sejít po schodech doprava

dolù (pozor  za vlhka kloužou!) nebo stále po silnici

tamtéž, až pod hráz nádrže Džbán ke vstupu do

soutìsky. Ta se jmenuje Džbán a je velmi pøísnou rezer-

JEDEME NA VÝLET
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vací, takže nic netrháme, nikam se nesápeme, jen fotíme

a jsme uchváceni silou pøírody. Voda Šáreckého

potoka (pramení až u Hostivic a Chýnì, kde se

jmenuje Litovický potok) prorvala skalní høbet

vytvoøila amfiteátr romantických skal a zurèícího

potoka s baldachýny pøevislých køovin, v létì

zdobený drahokamy taøice a vøesu. Moc pìkné je

to. A úzké! Psy a rozpustilé dìti dáme radìji na

vodítko a dáme pozor na šílené cyklisty

loupežníky.

Projdeme skalami a pøed námi se otevøe po-

klidná náruè v létì krásnì zeleného údolí s po-

hodlnou cestou. My však opustíme asfalt stezkou

vpravo do kopeèka a lesnatou strání jdeme dál,

nad koupalištìm U Veselíka s èistou ledovou vodou, a

opatrnì sebìhneme dolù k hospùdce Pod Dívèím

skokem. Tato oblíbená oáza výletníkù, cyklistù a

rolezcù zde funguje již od devatenáctého století, ale to

ám tøeba øekne pan majitel u pivka (vždy  jsme tu au-

tobusem!). Dá se na sluníèku sedìt i na zahradì u poto-

ka. Hnedle vedle je objekt bývalého mlýna, tak si

mùžeme sednout, pojíst, popít a nìco tøeba semlít.

Nad hospodou v lese naproti se zdv há skalní masiv

zvaný Brenta, který dále pøechází èetnými záøezy až

impozantní výšvih Dívèího skoku (jakou asi má to jméno

legendu si jistì domyslíte). Tyto srázy jsou velmi

nebezpeèné a pohybovat se po nich mohou jen organi-

zovaní horolezci, kteøí mají u ochranáøù v j mku. Tak

nikam nelezte, nebo jim j  zruší. I vy ještì budete mít

pøíležitost!

Radìji jdeme dál kolem meandrù potoka k mostku.

Zde doleva stoupá stezièka k obrovitému mas vu na

vanému Žabák, jenž je lezci asi nejnavštìvovanìjší. Zde

dìlaly své první kroky ve stìnì generace pražských

horolezcù. Mnozí se jistì proslavili víc jak nìjaký

Messner... Nìkteøí dobrodruzi zde však bohužel také

udìlali kroky poslední, takže nevstupovat! Padá tu ka-

mení, lezci a odpadky od zmínìné vyhlídky z

krabského háje! Radìji kráèíme dolù po proudu

Èertovu mlýnu, kde mohou dìti obdivovat domácí

zvíøectvo a dospìláci úpravnou zahrádku. Vpravo na-

hoøe nad stromy je vidìt mas v Poslední skála a nad ces-

tou po levé stranì trèí v lese skalka Èertovy nohavice,

kam lezci i ochranáøi chodí zøídka, takže si tu mùžete

zahrát tøeba na schovávanou.

A teï to pøijde! Údolní cesta vede dál údolím Tichá

Šárka až na Jenerálku, odkud bychom se mìstskou do-

pravou dostali na stanici Horomìøická a domù do

Buštíku. Ale my vystoupáme velmi strmou asf cestou

lesem až nahoru k vokovickému autokempu. (Dejte zase

pozor, nebo  se dolù obèas øítí neukáznìný bajker, lyžník

nebo znudìní polismeni ve služebáku!) Že to byl krpál,

co? Ale už jsme v bezpeèí, na dohled od hospody Na

Džbánì. U kempu také bývají v sezónì k pùjèení mo-

tokáry (pro starší kusy), bývá tu každoroènì známý mo-

torkáøský sraz a obèas tu za tmy zkouší své vymazlené

stroje mladí a neklidní. Pozor, ponìkud rychle a zbìsile.

Vydáme-li se  pak procházkou kolem pøehrady (možnost

rybaøení, na koupání je to dost špína!) nebo okolo

vokovického høbitova  dojdeme na koneènou tramvají

poèkáme na náš autobus domù.

Kdo má ještì trochu sil, film do fo áèku a netrpí

závratí, ten si nesmí nechat ujít zlatý høeb výletu (ale pro

vycházku s koèárkem už není nejvhodnìjší). Za stou-

páním z údolí obejdeme kemp doprava po cestì

lesoparkem a po znaèkách dojdeme asi za 15 min  na nej-

vyšší bod v okolí - vrchol Dívèího skoku! Vyzkoušíme si

lezení po skalních stupních a už èuèíme do údolí.

Pohybujeme se velmi opatrnì! Pøi závratném pohledu na

hlubinu pod námi pochopíme, že se skalní ostroh mohl

klidnì jmenovat tøeba Pánský skok, Dìtský skok, Karlùv

skok, Psí skok a podobnì. Pøi focení nenabádáme

zvìèòovaného k ustoupení stranou ani dozadu, jinak

bude opravdu jen zvìènìlý... Sestoupíme opatrnì zpátky

dolù na luèinu a po zaoblených planinách se šouráme

smìrem k jihu. Tak se dostaneme opìt k hrázi pøehrady,

odkud už to známe po schodech nebo silnièkou. 

Hospody Nad Šárkou nebo U Džbánu na Evropské

ulici ám jistì pomohou vydržet èekání na autobus do

Buštìhradu. Tak co? Bolí nožièky, bolí?           

JB
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Pøehled evidovaných trestných èinù a pøestupkù spáchaných v obci Buštìhrad v roce 2004

øíjen 2004

8. 10. 2004 - pøestupek ul. Podhradí - pøekopnutí telekomunikaèního kabelu - známý pachatel

10. 10. 2004 - trestný èin ul. L pová - vloupání do rodinného domu - neznámý pachatel

15. 10. 2004 - trestný èin ul. Høebeèská - vloupání do vozidla - neznámý pachatel

19. 10. 2004 - trestný èin ul. Høebeèská - vloupání do vozidla - neznámý pachatel

23. 10. 2004 - pøestupek ul. Kladenská - odcizení mlhovky z vozidla - neznámý pachatel

28. 10. 2004 - pøestupek ul. Kladenská - odcizení mlhovky z vozidla - neznámý pachatel

29. 10. 2004 - trestný èin areál burzy - zajištìní odcizených vìcí - dosud v šetøení

29. 10. 2004 - trestný èin ul. Kladenská u høbitova - vloupání do vozidla - neznámý pachatel

30. 10. 2004 - trestný èin ul. Lidická - vloupání do vozidla - neznámý pachatel

31. 10. 2004 - trestný èin ul. Kladenská - vloupání do vozidla - neznámý pachatel

POLICIE R INFORMUJE



MILÝ JEŽÍŠKU!

Moc bych si pøál:

snìhovou peøinku do zahrad a pùlnoèní v kostele mám taky rád,

na silnici opatrnìjší øidièe a doma vlídnìjší rodièe,

ménì uhelného èmoudu z komínù a vánoèní svátky bez splínù,

ochotu v krámì i v hospodì a mìstské partaje ve shodì,

v ulicích ménì psích hovínek a lety do krásných vzpomínek, 

høejivé slovo i ponožky a v knihách posunout záložky,

abych se nezalknul nájemným a zájem ku vìcem veøejným,

taky to potrubí na splašky a jídlo bez horské pøirážky,

pak snad víc gólù na høištì a nedìlat tajná smetištì,

zase tu dotaci na zámek a ménì drbù a poznámek,

divadlo anebo muziku a ménì nesmyslù ze zvyku,

sponzora na klouzaèky pro dìti a mlíèko ztracenému kotìti,

zdravení mezi sousedy a zase na návsi koledy,

trochu víc zábavy pro mladší a nezapomínat na starší,

do BéZet více inspirace a ménì nadbyteèné práce,

poklidné spaní pro maminky a v knihovnì nové novinky,

pak taky celý svìt bez válek a záplav úøedních obálek,

na nebi slunce i v duši a v hrudi srdce co buší,

jen na špièku nože štìstíèka a lopatu smíchu na líèka,

na pytle jen jemné záplaty ale se zlodìji žádné ciráty,

nejenom úkoly ze školy a dobrou úrodu nejen na poli,

ve svìtì najít své místo a taky na prahu èisto,

nemuset škemrat a hlavu klonit, za zlatým èunìtem se honit,

nevzdychat, nekýchat, nepr t se,

neškodit, myslet a nebát se.

Je toho hodnì, milý Ježíšku, ale já byl fakticky celý rok

hodný a snažil jsem se.

A když jsem nìco pokazil, tak jenom omylem. A to se

pøeci stane každému.

Tak ti tedy pøedem dìkuji a mìj se taky jak chceš.

Tvùj Buštìhrad

P.S. 

A jestli jsem trochu zazlobil, tak už jsem za to dostal

vyèinìno od Mikuláše a Èerta.

(kos) [=Bøetislav Kostka]: Buštìhradský expres zastavil

sokolovny[Druhý roèník country festivalu Buštìhradský

expres 2004].

Kladenský deník, 9.11.2004, roè. 9, è. 261, s. 15. 1 foto

(Jan Paulík uvádí hlavního hosta veèera Buštìhradskou

dráhu a jejího vedoucího Milana Zárubu) 

(hus)  [=Kateøina Husárová]: Buštìhradský zámek by

mohl pøilákat tisícovky turistù

Kladenský deník, 10.11.2004, roè. 9, è. 262, s. 16. 1 foto

(buštìhradský zámek)

(rob): Koná se výstava o zámku Buštìhrad Kladenský

deník, 25.11.2004, roè. 9, è. 274, s. [13]

SLEPIÈKA, Petr: Zachraòují historickou dominantu mìs-

ta : Anketa jak abyste využili buštìhradský zámek?

Kulturním støedisku Buštìhrad byla ve ètvrtek 25. 11.

2004 zahájena výstava Historie, souèasnost a budouc-

nost buštìhradského zámku]. Kladenský deník,

30.11.2004, roè. 9, è. 278, pøíl. Kladensko, s. 14. 5 foto

(na anketu odpovídají Libuše Sušická, Bohumír Bednáø,

Ivona Kasalická a Vanda Korintová; Lucie Eberlová si

prohlíží výstavu).

(mm): Výstava o zámku Kladenský expres, 30.11.2004,

roè. 13, è. 24, s. 1

(jum) [=Marcela Jurková]: Mateøské centrum

Buštìhradský pelíšek zve dìti, rodièe i prarodièe

[MC nabízí cvièení pro dìti i maminky, minibazar,

vyrábìní rùzných vìcí, psychohrátky, pøednášky i

dìtskou hernu].

Mladá fronta Dnes, 30.11.2004, roè. 15, è.  278;

Støední Èechy Dnes - Kladensko, s. C/3.

Pøipravila I. Kasalická, info bibliogr. odd. SVK Kladno
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listopad 2004

3. 11. 2004 - trestný èin ul. Sladkovského - vloupání do vozidla - neznámý pachatel

5. 11. 2004 - pøestupek ul. Høebeèská - odcizení registraèních znaèek z vozidla - neznámý pachatel

6. 11. 2004 - vypátrány dvì mladistvé pohøešované osoby - chovankynì iagnost  ústavu

8. 11. 2004 - trestný èin ul. Høebeèská - poškození vozidla - neznámý pachatel

9. 11. 2004 - pøestupek ul. Høebeèská - fyzické napadení - neznámý pachatel

10. 11. 2004 - trestný èin ZUŠ - odcizení kabelky - neznámý pachatel

11. 11. 2004 - oznámeno pohøešování nezletilce, téhož dne ve veèerních hodinách vypátrán a pøedán zákonnému zástupci

11. 11. 2004 - pøestupek ul. Kladenská - odcizení popelnice - neznámý pachatel

15. 11. 2004 - trestný èin silnice Buštìhrad - È èovice - poškození vozidla - známý pachatel

15. 11. 2004 - trestný èin ul. Oty Pavla - vloupání do garáže - neznámý pachatel

15. 11. 2004 - trestný èin ul. Tyršova - odcizení souèástí el. rozvadìèù - neznámý pachatel

18. 11. 2004 - trestný èin ul. Hornická - vloupání do vozidla - neznámý pachatel

18. 11. 2004 - pøestupek ul. Kladenská - zajištìní osoby pod vlivem alkoholu

18. 11. 2004 - pøestupek ul. Boøivojova - poškození skla vozidla - neznámý pachatel

por. Petr Kohout

BUŠT HRADSKÝ CHODEC NAPSALI O NÁS
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DIVADELNÍ PØEDSTAVENÍ A KARNEVAL

V nedìli 12. prosince se v Sokolovnì konal pod vedením

Junáku Buštìhrad dìtský karneval. Pøi pøedstavení Jak se

hledají princezny, které pro dìti sehrálo divadlo Boøivoj

Roztok u Prahy, se nejdøív všichni báli, že princ svou vy-

olenou nedostane, ale nakonec se za pomoci malých di-

vákù princezna našla. Karneval pokraèoval pøedstavením

masek a soutìžením, za které dìti dostávaly penízky

chodily si "kupovat" výhry do "krámku". Na závìr byly vy-

lášeny nejlepší masky, první cenu vyhrála malá èaro-

dìjnice Karla. Celý program se velmi vydaøil a ti, kteøí pøišli,

si ho vychutnali. Dìkujeme  Junáci!

Tiše poslouchejte, pøedstavení zaèíná! Foto IK

Když masky tanèily, zaplnily celou Sokolovnu. Foto IK

HLAVOLAM


