


SLOVO REDAKCE A STAROSTKY BUŠTÌHRADSKÝ ZPRAVODAJ 2/2005

Vážení a milí ètenáøi!

Tak a je to tady. Po více než roèní práci nastal èas

hodnocení (a tak to asi má být). A že to není hodno-

cení ledajaké. Hodnotit jste mìli y, ètenáøi  úroveò

kvalitu Buštìhradského zpravodaje a s tím vlastnì

práci redakèní rady. V prùbìhu mìsíce ledna a února

se tedy na internetových stránkách našeho mìsta ob-

jevila anketní otázka "Jak hodnotíte úroveò loòského

roèníku Buštìhradského zpravodaje?". Hlasovat mohl

každý, kdo se pøipojil na internet  a vybrat mohl z pìti

odpovìdí. Nutno ještì dodat, že na žádost redakèní

rady byla do diskusního fóra pøidána sekce, kde se

každý hlasující mohl k tématu vyjádøit obsažnìji. 

A jak anketa dopadla? Hlasovalo celkem 102 ètenáøù,

jeji ž hodnocení vidíte znázornìné v grafu v levém

loupci.

Vzhledem k tomu, že na Buštìhradì žije oficiálnì

2295 obyvatel, není 102 hlasù pøíliš velkým vzorkem,

ale i tak je tøeba výsledky ankety brát vážnì. Více než

tøetina hlasujících považuje zpravodaj za horší než

prùmìrný, srovnatelná èást pak za nìco, co je lepší

než prùmìrné. A koho by nepotìšilo, že každý tøetí

ètenáø je vlastnì se zpravodajem spokojen? Co nás

ale trošku mrzí  je to, že nikdo z hlasujících nevyužil

možnost kromì jednoduchého ohodnocení zpravo-

daje pøidat i krátký komentáø. Redakèní rada si totiž

od této ankety slibovala spíše získání podnìtù pro

svou další práci. Koneckoncù Buštìhradský zpravo-

daj je èasopisem nás všech, tak proè si nedopøát  lep-

ší ètení...

vaše redakèní rada

SLOVO REDAKCE

S nastávajícím jarem se opìtovnì dostává do centra po-

zornosti obèanù úklid a èistota mìsta. Protože tento úkol

mají kromì jiného v náplni své práce naše echnické

lužby, chtìla bych obèanùm pøiblížit jejich práci. 

Jak mnozí z vás vìdí, mìstský úøad zamìstnává v

nických službách celkem 8 pracovníkù. Mají rùzné

profese, jejich výbìr jsme usmìròovali tak, aby mohli za-

stávat témìø všechny druhy prací, které jsou pro mìsto

tøeba. Ve spolupráci s mistrem p. Zdeòkem Formánkem

se snažíme vytvoøit kolektiv takového vìkového složení,

které zaruèuje plné nasazení i po odchodu nìkterých pra-

covníkù do dùchodu. 

V uplynulém zimním období vám jistì neušlo, že už

brzy ráno, poté co napadl sníh, byly ulice projeté a up -

vené. Na úklid snìhu jsme vždy nasadili veškerou tech-

niku a pracovníci TS drželi služby tak, že nastupovali do

práce už ve 4 hodiny ráno, nìkdy ještì døíve. Uklízeli a

pali ruènì i ty úseky, o které se má starat Správa a ú -

ba silnic Kladno - napø. Revoluèní ulici (zámecký vrch).

Znovu musím v této souvislosti pøipomenout, že úklid

chodníkù je zákonnou povinností majitelù domù! Za tyto

zimní práce musím pracovníkùm TS podìkovat, protože

vzpomenu-li si na stav vozovek a chodníkù v zimì v

nì i v jiných mìstech, je to jak se lidovì øíká "nebe a

dy". Bohužel si tuto skuteènost mnoho našich obèanù

neuvìdomuje. Ale i v zimì musí zastávat technické služ-

by mnoho dalších prací - pravidelnì udržují a obnovují

veøejné osvìtlení a rozhlas, provádìjí údržbu a opravy

elektroinstalací v domech mìsta, svážejí obsah odpad-

kových košù a uklízejí nepoøádek u kontejnerù na tøídìný

odpad, spolupracují se stavebními firmami, které u nás

provádìjí investièní akce, starají se o místní høbitov, ob-

novují dopravní znaèení ve mìstì  mimochodem  jedna

dopravní znaèka stojí 1.200,- korun, a tak si jistì

dovedete spoèítat, kolik mìsto stojí jejich doplòování

náhrady v pøípadì odcizení nebo poškození, a to ne-

vádím hodnotu práce - starají se prùbìžnì o techniku,

terou mají k dispozici, abychom nemuseli platit za opravy

v odborných firmách, kontrolují a èistí kanalizaèní vpustì,

èistí odpadní jímky - a vìøte, že tohle není zrovna

jednoduchá práce - svépomocnì opravují chodníky a mo-

biliáø mìsta. Obrovský kus práce vykonali všichni pracov-

níci TS pøi obnovì zámku. A to nejen ve spolupráci

firmou p. Haniše, která opravuje budovy zámku, ale také

v obou parcích - horním i dolním. Všimli jste si, jak už vy-

padá vchod do dolního zámeckého parku? Jsou 

pøipravena - opravena a natøena - vrata do vchodu, la-

ièky, takže na jaøe a v létì už budete mít možnost si

parku odpoèinout. 

Také se musím zmínit o službách, které pracovníci TS

provádìjí pro obèany mìsta. Mají k dispozici techniku,

terá jim umožòuje vykonávat i práce složitìjší. Pokud jde
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o techniku - podaøilo se nám zajistit taková zaøízení

pomùcky, aby echnické služby byly témìø sobìstaèné.

Máme k dispozici vysokozdvižnou plošinu, dvì multikáry

se sklápìèem a radlicí na sníh, vysavaè listí, drtiè vìtví,

elektrocentrálu, úhlovou brusku, motorovou sekaèku,

køovinoøez, kompresor, ruèní okružní pily, svaøovací

gregát s trafem a další techniku. Rozhodnì se investice

do techniky vyplatily a náklady na její poøízení se už

nohokrát vrátily. 

Technické služby spolupracují se všemi organizacemi ve

mìstì a se všemi výbory zastupitelstva. Tento druh èin-

nosti však považujeme za samozøejmý, i když také z -

bere spoustu èasu a námahy všech technických

pracovníkù.

Je toho hodnì, co naše echnické služby vykonávají,

když se jedná o práce, které nejsou na oèích veøejnosti.

Nìkdo si možná øekne ono okøídlené - no a co? - od to-

ho jsou tady! S tím souhlasím, ale mnohé jiné práce by

TS mohly dìlat, kdyby se nemusely zabývat pracemi za

nìkoho jiného, napøíklad za toho, k  si ustaviènì

plete rùzná místa ve mìstì se skládkou. Tady platí v

øe nejvyšší známé pøísloví o tom, aby si každý zametl

pøed svým prahem a pak kritizoval! Byla bych opravdu

hroznì ráda, kdybych se doèkala toho, aby Buštìhrad

byl "jako klícka".

J. Leflerová - starostka

Z RADNICE

Z MIMOØÁDNÉHO ZASEDÁNÍ KONANÉHO 24. 1. 2005

Starostka provedla struèné shrnutí situace: ve školním

roce 2004/2005 byly otevøeny na zdejší ZŠ dvì první tøídy.

Vzhledem k úbytku žáèkù v prùbìhu mìsíce záøí navrhl

øeditel ZŠ na základì pravidel školského zákona slouèení

obou prvních tøíd v jednu. Proti tomuto návrhu protestovali

rodièe, podporováni Radou školy a SRPŠ. Situace byla

komplikovaná také proto, že jedna z uèitelek prvních tøíd

odešla koncem roku 2004 na mateøskou dovolenou.

dùvodu zachování obou prvních tøíd pøedložil øeditel ZŠ

MìZ návrh na financování mzdových nákladù na novou

pedagožku ve výši Kè 210.690,- za období leden až èer-

ven 2005. 

Po tomto úvodu vyhlásila starostka diskusi k tomuto té-

matu. V diskusi vystoupila p í Kindlová, která zdùraznila, že

se jedná o vyjímeèný pøípad  a požádala rodièe, aby tento

fakt vzali na vìdomí. Poukázala na to, že mìsto nemùže

stále hradit ze svých prostøedkù výdaje na pedagogické

pracovníky.

Dalším diskutujícím byl pan Helísek. Znovu zrekapi-

uloval souèasnou situaci v prvních tøídách ZŠ z pohledu

rodièù. V závìru svého vystoupení apeloval na mìstské

zastupitelstvo, aby pøijalo opatøení k zachování obou

prvních tøíd v ZŠ. 

Po tìchto diskusních pøíspìvcích požádala starostka

zastupitele o hlasování. MìZ jednomyslnì schválilo

vyèlenìní èástky Kè 210.690,- jako maximum z rozpoètu

2005 na úhradu nákladù na pedagožku v první tøídì s tím,

že se nejedná o precedens pro další školní roky a další

první tøídy, nýbrž o výjimku pouze pro školní rok

2004/2005.

Starostka  vyžádala od øeditele ZŠ pro MìZ materiály

týkající se ekonomiky školy. S jejich obsahem se seznámí

všichni zastupitelé a vyjádøí se k nim na dalším zasedání.

Na základì ustanovení nového školského zákona, jenž

nabyl úèinnosti 1. 1. 2005, schválilo zastupitelstvo jed-

nomyslnì zrušení stávající vyhlášky Mìstského úøadu

Buštìhrad o úhradì èásti neinvestièních nákladù na

provoz Mateøské školy v Buštìhradì.

Zastupitelstvo jednomyslnì schválilo návrh vedení ZŠ,

tanovující poplatek za pøedškolní vzdìlání dítìte v MŠ

Buštìhrad ve výši Kè 350,- za celodenní provoz

250,- za pùldenní provoz, uvedený ve smìrnici vydané

ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštìhrad.

Zastupitelé schválili smlouvu o dílo è. 14/04 s firmou

Haniš, jejímž pøedmìtem je "Statické zajištìní pøilehlých

èástí støedního rizalitu" na místním zámku. Jednomyslnì

schváleno.

Další návrh smlouvy, který starostka pøedložila za-

tupitelùm k projednání, byl návrh mandátní smlouvy na

zajištìní výkonu technického dozoru pøi opravì

Revoluèní ulice, pøedložený ing. Tomášem Dvoøákem.

Vzhledem k velmi dobrým zkušenostem s prací ing.

Dvoøáka pøi ostatních akcích mìsta byl návrh jedno-

myslnì schválen.

Starostka pøedložila návrh na schválení tìchto dodatkù

ke smlouvám s CZ Ekologií Lány: 

dodatku è. 1 k pøíloze è. 1 ke smlouvì è. 2003/1/017 o s

ru, odvozu a odstraòování komunálního odpadu

(specifikace sbìrných nádob, èetnost svozù, jejich poèet

a jednotkové ceny - plnìní pro rok 2005 Kè 1,197.365,-

vè. DPH, ètvrtletní splátky Kè 299.341,25.

dodatku è. 1 k pøíloze è. 1 smlouvy è. 2003/2/017 o sbìru

vytøídìných složek komunálního odpadu (specifikace s -

ných nádob, èetnost svozù, jejich poèet a jednotkové

ceny - plnìní pro rok 2005 Kè 243.820,- vè. DPH, ètvrtlet-

ní splátky Kè 60.955,-. 

Zastupitelé byli seznámeni s vyžádanou detailní kalku-

lací na jednotlivé položky obou dodatkù, takže oba do-

datky jednomyslnì schválili.

Starostka dále pøedložila  ke schválení: 

dodatek è. 3 ke smlouvì è. 40/04 s firmou FISA, týkající

se oprav schodù u domu pana Kühnela. Po doporuèení

pøedsedy stavebního výboru zastupitelé tento dodatek

schválili 5 hlasy - J. Koutecký a V. Kellerová se zdrželi

hlasování.
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K odstoupení èlenù výboru pro výstavbu - ing.

Javorèekové, ing. Malého, ing. Ètrnáctého a Z.

mánka paní starostka oznámila, že výbor pro vý-

tavbu v pùvodním složení podal návrh na svùj statut.

Zastupitelé mají tento materiál k prostudování vèetnì

vyjádøení kontrolního výboru a vyjádøit se k nìmu mohou

do pøíštího zasedání.

schválen prodej pozemkù panu

Pláškovi (31m
2
) a panu Zárubovi (114 m

2
)  za cenu

100,- Kè/m
2
 na základì doporuèení výboru pro vý-

tavbu. Mìstskému úøadu zastupitelé uložili vypracování

pøíslušných kupních smluv.

Dále bylo projednáno poskytnutí penìžního daru na

tombolu na ples SRPŠ a prominutí poplatku ze vstup-

ného. Jednomyslnì schválen pøíspìvek ve výši Kè

a prominutí poplatku ze vstupného.

Øeditelka DPS pøedložila zastupitelùm návrh na zvýšení

cen masáží v prùmìru o cca Kè 13,-/masáž. Vzhledem

ke zvýšení cen energií a vody od 1. 1. 2005 byl návrh

jednomyslnì schválen.

Naproti tomu zastupitelé neodsouhlasili návrh na zvýšení

ceny za spotøebu vody pro obyvatele DPS s tím, že je

nutno provìøit naøízení, které by toto zvýšení umožòova-

lo. MìÚ zajistí zdùvodnìní øeditelky DPS.

Zastupitelé schválili mandátní smlouvu s firmou

Stormen, spol. s r. o.  Praha na pøípravu a organizaèní za-

jištìní veøejné zakázky - otevøeného zadávacího øízení

"ÈOV a kanalizace Buštìhrad"  a dále na výbìr projek-

tanta pro vypracování dokumentace v souladu se

zákonem è. 40/2004 Sb., o zadávání veøejných zakázek,

v platném znìní. 

Zastupitelé uložili J. Kasalickému, pøedsedovi výboru pro

výstavbu, provìøit oprávnìnost stížnosti p í Jany

Procházkové na kvalitu provedení štìrkové úpravy

pozemku è. 1819/30, která mìla být provedena na zá-

ladì Smlouvy o dílo è. 040902 ze dne 4. záøí 2002 mezi

Sdružením vlastníkù pozemkù, 1819/24, Buštìhrad

Mìstským úøadem Buštìhrad. Zároveò uložilo JUDr.

laèovi provìøit celý pøípad z právního hlediska a pøed-

ložit zastupitelùm výsledek šetøení.

Zastupitelé jednomyslnì schválili pøijetí dotace od SFŽP

na akci "Obnova vodohospodáøské funkce rybníka Oty

Pavla p. è. 1407 v Buštìhradì - II. etapa, okres Kladno,

Støedoèeský kraj" ve výši Kè 2,443.700,-. Tato èástka

pøedstavuje 70% základ pro stanovení podpory, který

èiní Kè 3,491.000,-. Zastupitelé zároveò jednomyslnì

schválili návrh smlouvy è. 01320431 o poskytnutí fi-

nanèních prostøedkù ze Státního fondu životního

prostøedí Èeské republiky a povìøili starostku podpisem

této smlouvy.  

Vzhledem k vyhlášeným tématùm MMR na projekty ze

SROPv . kole roku 2005 rozhodli zastupitelé, že se

mìsto Buštìhrad nebude v tomto kole ucházet o dotaci. 

Pøedseda výboru pro výstavbu J. Kasalický pøednesl za-

stupitelùm žádost p. Vinkla o pøístavbu jeho prodejny na

pozemku mìsta u Kulturního støediska. Zastupitelé žá-

dost zamítli. 

Zastupitelé schválili Pravidla pro pøijímání a vyøizování

petic a stížností, které zpracoval JUDr. Salaè. Další úøed-

ní postup zajistí MìÚ. V této souvislosti informovala

tarostka zastupitele, že mìsto Buštìhrad se pøihlásí do

soutìže Zlatý erb o nejlepší webové stránky. Zaøazení do

pøíslušné kategorie zajistí webmasterová  Heráòová.

Z MIMOØÁDNÉHO ZASEDÁNÍ KONANÉHO 16. 2. 2005

Zastupitelé se opìt zabývali otázkou pozemku p. è.

1819/30 darovaného panem ing. Sedláèkem. JUDr.

Salaè pøedložil zastupitelstvu návrh na vrácení daru

pùvodnímu majiteli. Zastupitelé jednomyslnì schválili

protinávrh V. Nového na zachování statu quo. 

JUDr. Salaè pøedložil zastupitelùm návrh na vypovìzení

pojistné smlouvy s pojiš ovnou GENERALI na pojištìní

majetku mìsta z dùvodu nepøedložení øádné pojistné

smlouvy v termínu. Souèasnì navrhl uzavøení nové sm -

vy s pojiš ovnou KOOPERATIVA s výhodnìjšími pod-

mínkami. Jednomyslnì schváleno. Zastupitelé povìøili

starostku podepsáním nové smlouvy s pojiš ovnou

OPERATIVA. 

Vzhledem k dalším žádostem obèanù o poskytnutí

bezúroèných pùjèek od mìsta navrhl JUDr. Salaè povìøit

stav splátek na již poskytnuté pùjèky, aby nedošlo k

mlèení pohledávek. Zajistí úètárna MìÚ. Urgence na

pozdní splácení zajistí JUDr. Salaè. 

Obyvatelé ze statkových kanceláøí žádají MìÚ o vybu-

dování koupelny. Zastupitelstvo tuto žádost zamítlo.

Povìøilo JUDr. Salaèe, aby pøipravil návrh žaloby na ne-

platnost nájemních smluv na byty v èp. 113, Lidická ulice.

Tento návrh zastupitelé jednomyslnì schválili. 

Státní statek Køivoklát v likvidaci vlastní na katastru mìs-

ta Buštìhradu nìkolik pozemkù, které budou dotèeny

výstavbou kanalizace. MìZ jednomyslnì odsouhlasilo,

aby MìÚ pøipravil žádost o odprodej tìchto pozemkù za

symbolickou cenu Kè 1,-/m
2
. Podklady pøipraví MìÚ, žá-

dost vypracuje JUDr. Salaè. 

Zastupitelé jednomyslnì odsouhlasili podání žádosti

odprodej pozemkù u høištì p. è. 1831/6 - 1710 m
2
 a p. è.

1830 - 1534 m
2
 (cesta do Lidic a èást pozemku u trafo-

tanice) do èástky maximálnì Kè 22.000,- za oba

pozemky od Státního statku Køivoklát v likvidaci resp. od

správce konkursní podstaty. Žádost vypracuje JUDr.

laè podle podkladù MìÚ. 

Zastupitelé dále jednomyslnì odsouhlasili odprodej

pozemku p. è. 1049/2 o výmìøe 22 m
2
 manželùm

Mrázkovým u jejich domu (pøedzahrádka) a pozemku
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è. 1049/3 o výmìøe 32 m2 pí Koš álkové u jejího domu

(pøedzahrádka) za cenu Kè 100,-/m
2
. Pøíslušné smlouvy

vypracuje JUDr. Salaè. 

JUDr. Salaè doporuèil vymezit pozemek pro volné

pobíhání psù. Tento návrh bude zakomponován do vy-

lášky o chovu zvíøat. MìÚ navrhuje pozemek pod místní

skládkou. Tento návrh byl zastupiteli jednomyslnì

schválen. Pøíslušnou vyhlášku vypracuje JUDr. Salaè. 

Starostka informovala zastupitele o výzvì k úèasti ve

veøejné zakázce malého rozsahu podle § 6 zákona

40/2004 Sb. v platném znìní o nejvhodnìjší nabídku na

výbìr dodavatele projektu pro stavební povolení a ten-

drové dokumentace stavby "ÈOV a kanalizace

Buštìhrad". Zastupitelstvu byly pøedloženy návrhy 

firem, které se tohoto výbìru zúèastnil . Na základì

oznámení komise pro posouzení a hodnocení nabídek

pøedložila starostka návrh na schválení nabídky firmy

PROVOD jako nabídky, která nejlépe splnila kritéria

vymezená v podmínkách veøejné zakázky malého

rozsahu. Zastupitelé hlasovali takto: 

pro - J. Kasalický, K. Trnobranský, V. Nový, L. Sušická,

J. Leflerová

hlasování se zdrželi - J. Koutecký, V. Kellerová.

V této souvislosti nechala starostka hlasovat o návrhu

smlouvy o dílo è. 04/105 s firmou PROVOD na zhotovení

projektové dokumentace pro stavební povolení a doku-

mentace pro provedení stavby "ÈOV a kanalizace

Buštìhrad". Zastupitelé hlasovali takto:

pro - J. Kasalický, K. Trnobranský, L. Sušická, V. Nový,

J. Leflerová s podmínkou, že do dokumentace bude do-

plnìno  resp. zakresleno skuteèné provedení stavby a do

smlouvy bude doplnìn termín dokonèení projektové

dokumentace.

Hlasování se zdrželi - J. Koutecký, V. Kellerová. 

Zastupitelstvo se zabývalo vysokými výdaji za èasté

odvozy fekálií z jímky u domu èp. 65 v Palackého ulici.

Jak zjistili pracovníci TS, jsou na tuto jímku napojeny

domy manželù Javorèekových, Daherových, Gebauero-

vých, Rostašových a také DPS. Proto MìÚ navrhuje vy-

bírat zálohové platby z každého napojeného domu

provádìt vyúètování vždy koncem každého roku. Do

vyúètování se zahrnou také další nutné výdaje spojené

s vyvážením a èištìním jímky. Zastupitelé tento návrh

jednomyslnì schválili.

Starostka informovala zastupitele o dopise, který zaslala

jako žádost o pøíspìvek na ÈOV a kanalizaci hejtmanovi

Støedoèeského kraje. V dopise požádala o pøíspìvek ve

výši Kè 15 mil. 

TJ Sokol Buštìhrad zaslal MìÚ žádost o prominutí

poplatkù ze vstupného na akci "Šibøinky" a zárove

pøíspìvek do tomboly na tuto akci. MìZ jednomyslnì

schválilo prominutí poplatku ze vstupného.

Pøedsedkynì školského a sportovního výboru p í Kindlo-

vá pøedala ke schválení nové složení sportovního

výboru: F. Rák, JUDr. OPlt, MUDr. Kurajský, Mgr. Mòu-

ková. Jednomyslnì schváleno. 

SK Buštìhrad - oddíl kopané zaslal MìÚ žádost

prominutí poplatkù ze vstupného na rok 2005.

Jednomyslnì schváleno. Rovnìž žádost o èásteènou

úhradu vodného za kropení høištì bìhem jeho rekulti-

vace ve výši Kè 18.742,- byla jednomyslnì schválena

tím, že oddíl kopané dodá celkovou fakturu za vodné.

Proplacení faktury za spotøebu elektrické energie v bufe-

tu zastupitelstvo zamítlo. Zastupitelé jednomyslnì

schválili návrh pøedsedy kontrolního výboru K.

branského provést kontrolním výborem do konce

dubna 2005 revizi hospodaøení oddílu kopané s dotací

poskytnutou mìstem v roce 2004. 

Obèanské sdružení Buštìhrad sobì žádá o prominutí

poplatkù ze vstupného za veèer s cimbálovou muzikou.

Jednomyslnì schváleno. 

Starostka informovala zastupitele o dopisu námìstka

hejtmana KÚ p. ing. Vyšehradského, kterým KÚ reaguje

na její žádost a potvrzuje pøidìlení dotace na opravu

opìrné zdi v Revoluèní ul. Po schválení Radou kraje

bude známa výše dotace. 

Paní Kellerová oznámila zastupitelùm rezignaci na èlen-

ství v kulturním výboru paní I. Kasalické. Zároveò pøed-

ložila ke schválení novou èlenku H. Trojánkovou.

Jednomyslnì schváleno. 

J. Kasalický pøedložil zastupitelùm nabídky na èásteènou

rekonstrukci dìtského høištì u MŠ. Bylo doporuèeno,

aby tyto nabídky zahrnul výbor pro výstavbu do rozpoè-

tových požadavkù pro rok 2005. 

Zastupitelstvo jednomyslnì odsouhlasilo autorský dozor

ing. Vitáka na akci "Obnova vodohospodáøské funkce

rybníka Oty Pavla" a zároveò odsouhlasilo návrh

Smlouvy o dílo s jeho zamìstnavatelem - f ou SVIP- pro-

jektová a geodetická kanceláø - sdružení projektantù

geodetù, Praha 6. 

Pan Kadlec pøedložil návrh na vybudování døevìné pod-

lahy v zámku v èásti pùdy za cca Kè 100.000,- jako zá-

ladny pro pokraèování záchranných prací na zámku,

které provádí firma Haniš. Jednomyslnì schváleno. 

J. Kasalický podal návrh na schválení statutu výboru pro

výstavbu. Zastupitelé hlasovali - pro: J  Kasalický,

Kellerová, J. Koutecký 

proti: V. Nový, J. Leflerová, K. Trnobranský, L. Sušická.

Zastupitelé zároveò povìøili pøedsedu výboru pro vý-

tavbu, aby pøedložil do pøíštího zasedání návrh na

ložení nového výboru pro výstavbu. 

ROÈNÍK 29 Z RADNICE

5



Z RADNICE BUŠTÌHRADSKÝ ZPRAVODAJ 2/2005

6

UPOZORNÌNÍ PRO OBÈANY!

V souvislosti s jarním úklidem v okolí domù, v zahradách

a v domácnostech upozoròuje Mìstský úøad Buštìhrad

na skuteènost, že pálení vyhrabané trávy, listí a odpadù

z domácností mùže zakládat skutkovou podstatu pøe-

tupku. Dále MìÚ upozoròuje na ustanovení § 127

zákona è. 40/1964 Sb. (obèanský zákoník), ve znìní

pozdìjších pøedpisù, na podmínku uvedenou v odstavci

(1) tohoto zákona: 

"Vlastník vìci se musí zdržet všeho, èím by nad míru

pøimìøenou pomìrùm obtìžoval jiného nebo èím by

vážnì ohrožoval výkon jeho práv. Proto zejména nesmí

.. nad míru pøimìøenou pomìrùm obtìžovat sousedy

lukem, prachem, popílkem, kouøem, plyny, parami,

pachy, pevnými a tekutými odpady, svìtlem, stínìním

vibracemi, nesmí nechat chovaná zvíøata vnikat na

sousedící pozemek a nešetrnì, popøípadì v nevhodné

roèní dobì odstraòovat ze své pùdy koøeny stromu nebo

odstraòovat vìtve stromu pøesahující na jeho pozemek."

Nerespektování tohoto ustanovení mùže mít za

následek podání žaloby dotèenou osobou k obèansko

právnímu soudu. 

Pøi této pøíležitosti mìstský úøad upozoròuje, že

echnické služby budou odvážet trávu a listí vyhrabané

pouze z obecních pozemkù. Odvoz ze soukromých

pozemkù podléhá platbì podle sazebníku MìÚ. MìÚ

dìkuje touto cestou tìm obèanùm, kterým leží na srdci

poøádek a uklizené prostory ve mìstì a kteøí nelitují èa-

su a námahy, aby k èistotì mìsta pøispìli tím, že si up -

ví prostranství pøed svými domy.

ZÁMECKÉ OKÉNKO

Na zámku stále probíhají opravy støední èásti hlavního

køídla. Už se pokrývá støecha sálu. Pokraèuje se na pøi-

léhajících partiích krovu hlavního køídla. Zaznamenali

jsme výrazný úspìch ve shánìní finanèních prostøedkù

- zámek byl zaøazen do Programu záchrany architekto-

nického dìdictví MK a na letošní rok mu byla pøislíbena

dotace 3,9 milionu Kè, takže stavební práce mohou

plynule pokraèovat. Ke konci dubna bude dokonèen pro-

jekt na další etapu obnovy, na kterou bude použita

dotace. Zaøazení do Programu záchrany zároveò zna

mená, že bude zámek pravdìpodobnì dostávat podob-

nou dotaci každoroènì.

Listiny, které se v minulém roce našly v krovu, byly ve

Sládeèkovì vlastivìdném muzeu odplísnìny a èekají na

prohlédnutí archiváøem. V dobì, kdy vyjde toto èíslo BZ,

bude již pravdìpodobnì uklizena spodní èást zámec-

ého parku. Bohužel, termín brigády, kterou organizovalo

OS Buštìhrad sobì ve spolupráci s echnickými služba-

mi mìsta, vyšel tak, že jsme ji ani nestihli inzerovat

v minulém èísle, ani nestihneme reportáž z ní v tomto

èísle.

Ing. arch. Daniela Javorèeková

ZPRÁVY ZE STAVEBNÍHO VÝBORU

. Foto



PØEHLED AKCÍ POØÁDANÝCH KULTURNÍM 

VÝBOREM V NEJBLI ŠÍM OBDOBÍ: 

30. 4. 2005 Pálení èarodìjnic  sraz úèastníkù v 18 15 na

Žižkovì námìstí. V 18 30 zaèátek prùvodu. Pro všechny

úèastníky v maskách je pøipravena malá odmìna.

Tradièní bohatý program: vystoupení dìtí ZŠ, skupina

Nezaplacení, skupina historického šermu Bakláøi,

skupina Pacifik, buštìhradská rok  kapela No comment,

country kapela MHS Plzeò. 

7. 5. 2005 øijede do Buštìhradu divadlo Boøivoj, které 

rámci oslav svátku "Dne matek" zahraje pro dìti poetic-

ou hru "Nejkrásnìjší pøíbìh". Divadelní pøedstavení se

uskuteèní v Sokolovnì od 15.00. 

8. 5. 2005 oslava Dne matek  14.00 v Sokolovnì. Již

tradiènì vystoupí dìti ze základní školy Oty Pavla a

má osobnost naší umìlecké scény.

l echu

29. 5. 2005 14.00 Dìtský den na fotbalovém hø šti.

Letošním ústøedním tématem je Pohádkový les a na

všechny dìti èekají pohádkové soutìže a bohatý pro-

gram.

Kulturní výbor mìsta Buštìhradu spolu se všemi organi-

zacemi, které zajišt´ují jednotlivé akce  srdeènì zve

všechny obèany.

Veronika Kellerová

pøedsedkynì kulturního výboru

WEBOVÉ STRÁNKY BUŠTÌHRADU USPÌLY V SOUTÌ I

ZLATÝ ERB 2005

Co je to Zlatý erb

Zlatý erb je soutìž o nejlepší webové stránky a elektro-

ické služby mìst a obcí.

Vyhlašuje ji Sdru ení Zlatý erb pod záštitou MIÈR,

MVÈR a Asociace krajù ÈR. Krajská kola vyhlašují kra-

je ÈR. Soutìž je poøádána ve spolupráci s portálem

Mìsta a obce online a konferencí ISSS. Soutìž je

souèástí iniciativ v rámci kampanì Bøezen - mìsíc

ternetu.

Cílem soutìže je podpoøit modernizaci místní a re-

gionální veøejné správy prostøednictvím rozvoje infor-

maèních služeb poskytovaných obèanùm s využitím

internetu a ostatních elektronických médií, a pøispìt tak k

rozvoji kvality života ve mìstech, obcích a krajích Èeské

republiky.

Soutìží se ve tøech kategoriích:

1. nejlepší webové stránky mìsta

2. nejlepší webové stránky obce

3. nejlepší elektronická slu ba

Speciálními cenami jsou Cena veøejnosti (udìlena

mìstu èi obci, které obdrží nejvìtší poèet hlasù, za-

slaných obèany, uživateli webu), Zvláštní cena ministra

vnitra za nejlepší bezbariérový pøístup na webové

stránky, Zvláštní cena ministra pro místní rozvoj za

nejlepší turistickou prezentaci na webových

stránkách.

Letos se konal již sedmý roèník soutìže, Buštìhrad

se se svými stránkami zúèastnil poprvé. I proto jsme naši

úèast vnímali spíše jen jako jakýsi test, který nám øekne,

co dìláme dobøe a v èem bychom naopak mìli náš web

vylepšit.

Krajské kolo - 1. místo pro Buštìhrad

Krajská kola soutìže probíhala od støedy 2. 2. do pátku

25. 2. 2005.

Krajská porota hodnotila webové stránky podle tìchto

kritérií:

a) Povinné informace (váhový koeficient 2)

b) Doporuèené a doplòkové informace (váhový koefi-

cient 2)

c) Ovládání webu, navigace a pøehlednost stránky

(váhový koeficient 2)

d) Výtvarné zpracování (váhový koeficient 1)

e) Bezbariérová pøístupnost - zkrácený test (váhový

koeficient 2)

Porotci udìlovali body jednotlivým kritériím ve škále 0;

0,5; 1; 1,5;…5. Jednotliví porotci mohli hodnotit jen vy-

braná kritéria podle své specializace. Výsledné poøadí se

stanovilo podle váženého prùmìru poètu bodù, udì-

lených jednotlivým kritériím.

Porota pracovala ve slo ení:

Abyste mìli pøedstavu o tom, jak hodnocení vlastnì probíhá,

podívejme se, jak naše stránky u porotcù dopadly. Pro

zajímavost uvádíme i srovnání s druhým Mšenem

(http://www.mestomseno.cz/) a tøetím Brandýsem nad

Labem-Starou Boleslaví (http://www.brandysko.cz/):
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Povinné 

informace

Doporuèené 

informace

Ovládání

webu

Výtvarné 

zpracování

Bezbariérová 

pøístupnost

And Tom Ø And Tom Ø Kno Pec Ø Hol Pec Ø Kno Ø

1. Prùmìr

Buštìhrad 4 5 4,5 3 3,5 3,25 4,5 4 4,25 4 3,5 3,75 5 5 4,19

Mšeno 4,5 5 4,75 3 3 3 4,5 4 4,25 4 4 4 3 3 3,78

Brandýs 4,5 3,5 4 3,5 2 2,75 4 2,5 3,25 4,5 3,5 4 3,5 3,5 3,44

Ing. Vladimír Andrš Ph.D. And vedoucí oddìlení informatiky 

Milan Holakovský   Hol   novináø    

Stanislav Knotek   Kno   specialista na webové technologie   

Stanislav Pecháèek   Pec   redaktor tiskového oddìlení    

Mgr. Renáta Tomanová   Tom  oddìlení informatiky  



Z RADNICE

V položce "Povinné informace" je hodnoceno

zveøejòování informací podle Standardu ISVS pro

zveøejòování vybraných informací o veøejné správì

zpùsobem umožòujícím dálkový pøístup a zákona

106/1999 Sb. o svobodném pøístupu k informacím.

Zde jsme dopadli velmi dobøe.

Horší to bylo u "Doporuèených informací" - na

našem webu je sice množství užiteèných informací,

bohužel ne všechny jsou mezi tìmi, které zde porotu

zajímaly. Jak jsem od porotcù pozdìji zjistila, mìli by-

chom doplnit napøíklad jazykové verze hlavních infor-

mací o našem mìstì, územní plán, rozvojové

dokumenty, aktualizované informace z jednotlivých

výborù MìZ, popis èinnosti zastupitelstva ve vý-

borech.

Ovládání webu bylo hodnoceno dobøe. Menší re-

ervy jsou ve výtvarném zpracování, naštìstí je náš

web postaven na technologii, která zcela oddìluje

vzhled webu a jeho obsah, takže kompletní promìnu

grafického vzhledu lze realizovat centrálnì zmìnou

jediného souboru, která se promítne do všech

stránek webu. To je vidìt i ve volbì "Zmìna stylu", je-

jíž funkènost je právì na tomto faktu založena

tího roèníku mùžeme webu bez problémù oblé-

ci zase jiný a hezèí grafický kabátek.

Zcela bez ztráty kytièky jsme jako jediní pøestáli

hodnocení v "Bezbariérové pøístupnosti". Bylo by

ostatnì zklamáním, kdyby tomu tak nebylo. Náš web

je prvním a zatím jediným mìstským webem, který je

zaøazen v katalogu portálu Blind Friendly Web (pro-

jekt Sjednocené unie nevidomých a slabozrakých),

terý momentálnì obsahuje odkazy na celkem 43

webù.

Slavnostní vyhlášení výsledkù krajského kola

Slavnostního ceremoniálu jsme se zúèastnily s paní

starostkou Ing. Jitkou Leflerovou 22. 3. 2005 na

Krajském úøadì v Praze. V té chvíli jsme mìli infor-

mace o tom, že jsme skonèili nejhùøe na 3. místì. Již

od 4. 3. pøitom probíhalo celostátní kolo, jen jsme až

do této chvíle nevìdìli, jestli jsme do nìj postoupili èi

ne. Postupuje toti  pouze vítìz z ka dého kraje.

Fakt, že jsme - aè nevelké mìsteèko - v krajském kole

mezi ostatními mìsty uspìli a stránky Buštìhradu

byly vyhodnoceny jako nejlepší, nás samozøejmì

velmi potìšil.

Ceny pøedával hejtman Støedoèeského kraje Ing. Petr

Bendl, námìstek hejtmana Ing. Vilém Žák a Jan

Savický za Sdružení Zlatý erb. Kromì diplomu a

pagaèních pøedmìtù Støedoèeského kraje obdržel

MìÚ Buštìhrad také hodnotnou vìcnou cenu v

dobì LCD monitoru.

Cena veøejnosti v našem kraji nebyla udìlena pro

celkovì malý poèet hlasujících.

Celostátní kolo

Celostátní kolo probíhalo od pátku 4. 3. do pátku

3. 2005. 

Hodnotících kritérií zde bylo o nìco více a stránky by-

ly zkoumány podrobnìji než v krajských kolech: 

a) Test reakce na ádost o informaci (váhový koe-

ficient 1,5)

b) Povinné informace (váhový koeficient 2)

c) Doporuèené informace (váhový koeficient 1,5)

d) Doplòkové informace (váhový koeficient 1)

e) Ovládání webu, navigace a pøehlednost stránky

(váhový koeficient 1,5)

f) Test rychlosti vyhledání informace (váhový koefi-

cient 1)

g) Výtvarné zpracování s pøihl  k zobrazení v rùz

prohlí eèích (váhový koef. 1)

h) Bezbariérová pøístupnost - podrobný test (váhový

koeficient 1,5)

i) Inovativní pøidaná hodnota (váhový koeficient 1,5)

j) Pomocné slu by (váhový koeficient 1)

Konkurence byla samozøejmì znatelnì vìtší než v

ském kole. Celkové výsledky jsou však pro nás

opìt potìšující.

Slavnostní vyhlášení výsledkù celostátního kola

Výsledky byly slavnostnì vyhlášeny v pondìlí 4. dub-

na 2005 v Hradci Králové, na 8. roèníku konference

Internet ve státní správì a samosprávì.

Když naše malá výprava ve složení Magda

Kindlová (èlenka MìZ), Linda Libertinová (MìÚ, za-

jiš uje pøísun úøedních informací), Dana Heráòová

(webmaster) a Zdenìk Formánek (Technické služby

MìÚ - øidiè a "bodyguard"), vyrážela v 16.00 z

tìhradu, vìdìli jsme, že si do Hradce jedeme pro

nìkteré ocenìní, nevìdìli jsme však pro jaké. Ve vz -

chu viselo oèekávání a nervozita z toho, co nás

èeká.

O to vìtší byla naše radost, když jsme o ètyøi hodiny

pozdìji stály pod svìtly reflektorù v sále plném úèastníkù

konference, s obrázkem webu Buštìhradu promítnutým

na velkém plátnì za našimi zády, a námìstek ministra

vnitra Josef Postránecký spolu s r. Savickým ze

Zlatého erbu nám pøedávali Zvláštní cenu ministra vni -

ra, udìlenou ministrem vnitra Františkem Bublanem

za nejlepší bezbariérový pøístup na webové stránky

pøi soutì i Zlatý erb. Vítìzný web v této kategorii vy-

bírají a ministru vnitra navrhují odborníci na pøístupnost

webových stránek ze Sjednocené organizace nev -

domých a slabozrakých.
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Pøedávání ceny na Krajském úøadì v Praze. Foto archiv



Kromì diplomu jsme i tentokrát obdrželi hodnotnou 

vìcnou cenu - digitální fotoaparát v cenì cca 10 000 Kè.

MìÚ jej bude využívat pro zapùjèování do ZŠ, MŠ a ZUŠ

Buštìhrad, aby naše školy mohly své akce a významné

události zachycovat a archivovat rovnìž v digitální podobì,

což je možnost, která zde již citelnì scházela. 

Mezi mìsty jsme v celostátním kole skonèili pøi své

premiérové úèasti v soutì i na 4. místì za vítìznou

Prahou 12, Daèicemi a Jirkovem. Podrobné bodové hodno-

cení najdete na adrese http://zlatyerb.obce.cz/.

Podìkování

Na závìr bych ráda podìkovala všem spoluobèanùm, kteøí

se jakýmkoliv zpùsobem podílejí na obsahu buštìhradských

stránek a napomáhají tak tomu, aby na nich ètenáøi nalézali

aktuální a užiteèné informace. Je myslím velmi dobré, že si

web dìláme sami pøímo u nás v Buštìhradì, že není jen

pouze "shora prosazovanou" aktivitou radnice, že ho mnoho

lidí a organizací již vzalo za svùj. Díky také všem, kdo naše-

mu webu zaslali hlas pro Cenu veøejnosti.

Dana Heráòová, webmaster

Redakèní rada by vám ráda pøiblížila práci lidí v èele dùležitých

buštìhradských organizací a spolkù. V tomto èísle jsme se

rozhodli oslovit øeditele ZŠ, zástupkyni øeditele pro MŠ, øeditele

ZUŠ, øeditelku DPS a pana knihovníka a položili jsme jim

následující otázky:

1. Proè zrovna tato práce a proè zrovna v Buštìhradì? Jak

jste se ke své práci dostali a jak dlouho ji dìláte?

2. Jak vypadá áš bìžný pracovní den?

3. Jaké jsou aše plány do budoucna, je nìco, co byste chtìli

v letošním roce uskuteènit  a je naopak nìco, co ás ve aší

práci trápí?

4. Jak se v Buštìhradì cítíte a jaký je áš vztah k nìmu?

MGR. PAVEL BERAN

- øeditel Základní školy a Mateøské školy Buštìhrad

- 53 let, Pedagogická fakulta UK v Praze, uèitel-

ství pro 2. stupeò základní školy, aprobace 

èeský jazyk-dìjepis

- ženatý, 3 dospìlé dìti

- záliby - literatura, regionální historie, cestování po ÈR

1/ Uèit jsem chtìl už jako žák základní školy, zùstalo mi to, pro-

to jsem vystudoval a uèím, uèím…

Po šestnácti letech na velké sídlištní škole jsem potøeboval

zmìnit prostøedí. Dìti dospívaly, rodièe nepotøebovaly, tak i do-

jíždìní i nevadilo. Na buštìhradskou školu jsem slyšel

chválu, proto  jsem se zeptal a nastoupil.

2/ Ráno zaèíná procházkou s Betynkou. Jedu do školy na sed-

mou hodinu a cestou nabírám spolucestující. Ve škole uèím

sice ménì hodin, ale je tu spousta úkolù, které musíme dennì

øešit. Den uteèe velmi rychle. Po vyuèování naložím spoluces-

tující, rozvezu je a míøím domù. Po druhé zdravotní procházce

s Betynkou mì èeká normální den v rodinném domku. Veèer

si pøeètu noviny, èasopisy, dívám se na televizi.

3/ Ve zbytku tohoto školního roku nás èekají pøípravné práce

na zahájení tvorby školního vzdìlávacího programu /školení

pracovníkù, dotazníkové akce, rozdìlení úkolù…/.

Bìhem školního roku 2005/2006 bychom mìli postupnì pro-

gram pøipravit v písemné podobì a od dalšího roku by mohlo

zaèít pokusné ovìøování.

Vzhledem k tìmto úkolùm jsou všechny další plány zaned-

batelné.

4/ Je pravdou, že po dlouhé dobì na jednom pracovišti èlovìk

odchází jinam s obavami, jak se  sžije. Mohu øíci, že za pár dnù

jsem mìl pocit - sem, do zdejšího kolektivu patøím již dlouho.

Velmi brzy jsem tu nalezl "nový domov".
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ZEPTALI JSME SE 

Navíc je Buštìhrad spojen s mojí velkou láskou - s Otou

Pavlem, tak co øíci dál. Snažím se Buštìhrad popularizovat

mezi uèiteli celého kraje.

BOHUMÍR BEDNÁØ

- øeditel ZUŠ Buštìhrad

1/ Do Buštìhradu jsem pøišel náhodou po odchodu mého

pøedchùdce v r.1983  kdy byla tehdejší LŠU bez vedení. Byl

jsem do této funkce navržen a funkci pøijal. Škola mìla

jednom /hudebním/ oboru celkem 79 žákù. 

Moji práci, kterou tak dlouho vykonávám  musí posoudit

rodièovská veøejnost /poèet žákù v souèasnosti je ve tøech

umìleckých oborech 255 a další žáci èekají na pøijetí /ka-

pacita je ovšem jen 256 žákù/.

2/ Pracovní den øeditelù škol je asi podobný. Je to úøed-

ní, manažerská a pedagogická práce a kolikrát se celý den

od 10 hod. do 18 30 a mnohdy až do 21 30 hod. /veèerní

koncerty/ nezastavím. Stále je co dìlat. Nìkdy musím praco-

vat i doma a pøipravit vše tak, abych to ve škole jen dokonèil.

A když za ta léta pøiøadím k této práci rùzná školení na

rùzných úrovních je toho až dost.

3/ Moje budoucnost je jasná. Pøeji si jít do penze

rados t z toho, že ZUŠ Buštìhrad

vzkvétá. To bude úkol pro nové vedení ZUŠ i pro zøizo-

vatele. Úroveò ZUŠ bude záviset též na požadavcích

rodièovské veøejnosti, která j  bude  jak jsem pøesvìdèen

vyžadovat.

4/ Do Buštìhradu rád dojíždím a pøipadá m , že tam patøím.

Pøesvìdèil jsem se, že mnozí ani nevìdí, že v Buštìhradì

nebydlím.

JIØÍ SAMEK

- knihovník

- 40 let 

- ženatý, 4 dìti a ty mi jsou zálibou

1/ Jsem humanitnì zamìøený. Èetl jsem možná hodnì, ale

byl urèitì hodnì vybíravý. Pro knihy jsem chodil do antik -

riátù, do všech možných kniho en. Možná pøi civìní na

výpùjèní pult pøi èekání na vybranou knihu v nìkdejší Státní

knihovnì mi napadlo, že by to šlo obrátit. Studia kni-

hovnictví jsem ale zvolil pùvodnì z dùvodu oddálení nás -

pu na vojnu, posléze jsem si však tento obor zamiloval,

profesnì nedìlám nic jiného už 14 let. Pøed šesti lety jsem

se pøestìhoval do Družce, velmi rád jsem Buštìhrad

vymìnil za Prahu. Je to blíž zemìpisnì, hlavnì ale je to blíž

ke spøáteleným ètenáøùm, k zajímavým lidem. Osobní vz -

hy, poodhalování životních pøíbìhù, pøedávání nápadù,

dílení tøeba i všedních starostí, to mi pøináší chu  nìco

užiteèného vykonat. Postupnì poznávám tváøe obyvatel,

pøipadám si víc a víc mezi svými.

2/ Nic dobrodružného. Zítra, napøíklad, budu pøevážnì balit

knihy do ochranné fólie.

3/ Samozøejmì je vždycky nebezpeèné mluvit o konkrét-

ních projektech pøedèasnì. Jak jsem uvádìl v minulém

Zpravodaji, rád bych v knihovnì nastartoval i jakousi osvì-

tovou èinnost formou veøejných besed. Rád vás tedy i na

tomto místì zvu na pøednášku PhDr. Zdeòka Kuchyòky,

øeditele Sládeèkova vlastivìdného muzea v Kladnì, kterou

uspoøádáme 25. kvìtna v 19.00. Podìlí se s námi o výsled-

ky svého bádání po nejstarších literárních památkách naše-

ho kraje, pozve nás na staroslavnou Budeè a seznámí

opravdu pozoruhodnou postavou Šimona Lomnického.

Další nápady prozradím, až budu znát jejich konkrétní

podobu. Takže obligátní vzkaz: " tìte pozornì další vydání

Buštìhradského zpravodaje "

4 / Tak ještì jednou ke druhé èásti odpovìdi na 1. otázku.

Mluví se o nìjakém pnutí mezi starousedlíky a novo-

edlíky. Do knihovny pøijdou ti i oni a obš astòujeme se

vespolek. Místní jsou pilnìjší a pravidelnìjší,
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pøistìhovalci zase vynalézavìjší ve svých požadavcích.

Jsem rád, pokud mùžu vyhovìt všem. Pnutí je spíš mezi

ambiciózními Buštìhraïany, kteøí pro šíøení vìhlasu mìsta

organizují ostatním život  a mezi tìmi, kteøí naopak pro své

mìsto nehnou prstem. Mám radost ze ètenáøù pøicháze-

jících pro své oblíbené knihy, a zároveò neváhajících jejich

okruh stále rozšiøovat. Jsem š astný, že jejich poèet roste.

JITKA ŠÍMOVÁ

- od 1. ledna 2003 zástupce øeditele ZŠ a MŠ Oty

Pavla Buštìhrad pro mateøskou školu

- 50 let 

- Gymn ium Kladno, Støední pedagogická škola

Beroun

- vdaná, 2 dìti, záliby literatura, ruèní práce

1/ Jelikož moje maminka pracovala léta jako øeditelka MŠ,

mìla jsem možnost se s touto prací èásteènì seznámit již

bìhem studia na gymn iu. Líbilo se mi pracovat s malý-

mi dìtmi. Bìhem pùsobení na pøedškolní dìti a práce s ni-

mi jsem si uvìdomovala, jak je možné tyto èlovíèky ovlivnit

pro jejich další život.

Od roku 1975  jsem nastoupila jako nekvalifikovaná uèitel-

ka a odborné vzdìlání jsem pøi zamìstnání získala formou

dálkového studia. V roce 1998 po vyhlášení konkurzu na

místo øeditelky MŠ Buštìhrad jsem si podala žádost ke

konkurzu a od 15. února 1998 pracuji na souèasné MŠ. Od

ledna 2003, kdy došlo ke slouèení MŠ a ZŠ, pracuji jako

zástupce øeditele pro MŠ.

2/ Mùj bìžný pracovní den se skládá ze dvou pracovních

náplní a to jak pøímé pedagogické èinnost , tak øízení

mateøské školy. Pøímou pedagogickou èinnost vykonávám

ve tøídì s pøedškolními dìtmi. Zodpovídám za øízení školy,

vykonávám kontrolní èinnost na úseku MŠ. Musím se

zmínit o kvalitním pracovním kolektivu na naší mateøské

škole, bez kterého by urèitì nemohla škola pùsobit jako har-

monické pracovní prostøedí, v  vidím pøíznivý vliv

na dìti, které k nám dochází.

Naším urèitým úspìchem bylo vypracování vlastního škol-

ního vzdìlávacího programu s názvem Dìtský úsmìv. Na

tomto programu se podílely všechny pedagogické pracov-

nice a právì proto se nám s tímto programem pracuje

dobøe, což vyplývá z vnitøní evaluace naší práce.

3/ I nadále bych si pøála dobøe vycházet s rodièi našich dìtí

a spolupracovat s nimi. Prozatím si na spolupráci s vìtšinou

rodièù nemohu stìžovat, v pøípadì jakéhokoliv problému se

snažíme najít spoleèné øešení. Do budoucna bych také naší

škole pøála, aby spolupráce s MìÚ Buštìhrad jako zøizo-

vatelem byla na dobré úrovni.

Na úseku vybavení naší mateøské školy bych si pøála vy-

bavit tøídy novými židlièkami a okna vybavit žaluziemi, aby

odpolední klid byl pro dìti pøíjemnìjší a zrovna tak i práce

bìhem sluneèních dní byla ze zdravotního hlediska kvalitnìjší.

Tìším se na vybavení školní zahrady, které je ve spoluprá-

ci s mìstským úøadem v jednání. Vybavení školní zahrady

by bylo pro dìti urèitì velmi pøínosné, protože jak si všichni

v Buštìhradì všimli, nemají si dìti kam chodit hrát.

4/ V Buštìhradì pracuji již sedmým rokem a musím øíci, že

jsem si zvykla. Zpoèátku mì mrzelo, že nìkteøí lidé urèitý

problém øešili na ulici nebo v obchodì, aèkoli vždy na

schùzkách s rodièi nabízím možnost návštìvy u nás na

škole a øešení urèitého problému spoleènými silami.

Toto se v poslední dobì hodnì zmìnilo k lepšímu a já

doufám, že takto budeme pokraèovat i s dalšími novými

rodièi. Je pouze na nás dospìlých, jakou atmosféru pro

naše dìti vytvoøíme, aby se dìti u nás cítily bezpeènì a pøí-

jemnì. Jinak se mi velmi líbí omlazování Buštìhradu jak

novými obyvateli, tak zvýšenou porodností.

STANISLAVA ŠUMNÁ

- øeditelka DPS Buštìhrad 

- 49 let 

- SZŠ Kladno, doplòkové pedagogické studium,

Vojenská akademie Brno 

- vdaná, dvì dospìlé dìti, záliby ruèní práce vše

ho druhu, turistik  pìší i cyklo, èetba, divadlo.

1/ Vždy mì zajímala práce s lidmi a vždy jsem s nimi praco-

vala, vlastnì mohu øíci, že se všemi vìkovými skupinami.

Tuto práci jsem získala na základì výbìrového øízení a pro-

tože v Buštìhradì žiji  jsem ráda, že tady mohu již dva roky

i pracovat.

2/ Mùj pracovní den je vlastnì každý úplnì jiný. V první øadì

se ráno seznámím s prùbìhem pøedchozího dne a noci, tedy

dobou  kdy jsem v "domeèku" nebyla, abych mohla zaøídit vše

potøebné. Zabývám se bìžnou úøední agendou, vedu statis-

tiky PS, pøijímám pøihlášky nových žadatelù, vyøizuji veškerou

agendu vèetnì vyúètovávání spojenou s nájemními byty a s

poskytováním PS, pracuji také jako pokladní, skládám jídel-

níèek, nakupuji potraviny, veškerý materiál pro provoz domu,

PS, pedikúru a maséra, zaøizuji veškeré opravy v domì  ale

v bytech obyvatel, pracuji také jako personalista a v

poslední øadì  jako psycholog, snažím se sestavovat

program pro naše obyvatele  abych je motivovala k vìtší ak-

tivitì a pomohla jim pøíjemnì vyplnit èas. Jsem také ráda,

když najdu chvilku pro realizaci svých nápadù a plánù.
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Ve školním roce 2004/2005  žáci ZŠ a MŠ Oty Pavla

Buštìhrad zúèastnili sportovního okresního pøeboru

všech škol:

dívky a chlapci - odbíjené

dívky a chlapci - házené

dívky a chlapci - florballu

chlapci - stolního tenisu

chlapci - Coca-Cola Školského poháru

chlapci II. stupnì - malé kopané

chlapci I. stupnì - vybíjené

Dále zástupci naší školy pøihlášení do mnoha

dalších sportovních soutìží  napø. do atletického ètyøboje,

poháru èes. rozhlasu, Mc Donalds Cup soutìže, malé

kopané a I. stup  miniolympiády.

Nejsme pouze úèastníci tìchto sportovních soutìží,

ale máme i mnohé krásné výsledky. Vyhráli jsme v malé

kopané a postoupili do dalších kol. Dále jsme postoupili

v odbíjené, vybíjené a dostali jsme se až do celostátní

soutìže Školského poháru Coca-Cola, kde budeme opìt

nadšenì bojovat navzdory tomu, že máme velmi

omezené možnosti sportovní pøípravy a trénování, ale o

máme vìtší nadšení a vùli bojovat a vítìzit. Krásná

venkovní høištì, atletickou dráhu èi doskoèištì ostatním

školám mùžeme pouze závidìt.

uèitel TV Stanislav Procházka

3/ Pro letošní rok je nejvìtším úkolem zavedení Standardù

vality sociálních služeb vydaných MPSV, do jejichž plnìní

se zapojí všichni zamìstnanci. Dalším plánem je do konce

roku nabídnout klientùm pedikúry možnost využít tzv. su-

chou pedikúru, která je velmi šetrná hlavnì pro diabetiky

ti jsou mezi seniory v nemalém poètu. Protože podobných

zaøízení  jako je to naše, které provozujeme jen díky dotacím

MìÚ Buštìhrad, je stále málo a souèasný trend v sociální

péèi je pomoci lidem zùstat co nejdéle v jejich domácím

prostøedí, považuji za svùj úkol vybudovat fungující terénní

péèi. Tento úkol je ale plánem dlouhodobìjším. V nejbližší

dobì bychom rádi obohatili masáže u pana maséra Burgra

o použití aromatických rostlinných olejù.

4/ Letos bude Buštìhrad mým domovem již 30 let a protože

jsem tady prožila svoje nejkrásnìjší roky  mám k nìmu

pravdu vøelý vztah. Díky aktivitì nìkterých lidí jsem pyšná

na to, že žiji v historicky významném mìstì  a díky aktivitì

dalších lidí se tìším, že nezùstaneme jen u té historie, ale

posuneme se dopøedu.

Všem dotázaným dìkujeme za jejich odpovìdi, ochotu

vstøícnost.

Redakèní rada

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEØSKÁ ŠKOLA OTY PAVLA

Naši sportovci. 

Foto archiv ZŠ



DOPISY Z HAPARQUILLA

Zaèínal mìsíc øíjen. Pobyt na školním høišti a zahradì již

nebyl tak pøíjemný, ochladilo se, klidové hry i èinnosti

jsme zaèali zkracovat a pøenášet do místností školní

družiny. 

Èasto jsme kreslili a mluvili o tom, co dìlají "naše

dìti" v Peru a zda vùbec budou mít radost,  až obdrží o -

rázky, které zachycují podzimní ovoce na stromech,

pouštìní drakù i odlet ptákù do teplých krajin.

Velkou a pøíjemnou shodou náhod se stalo, že jsme

právì v tomto mìsíci a v této atmosféøe obdrželi ne-

plánovanou zásilku z Haparquilla. Nìkolik obrázkù a 42

osobních dopisù pro kamarády a kamarádky v

tìhradì. V obálkách z kostièkovaného papíru /vlastní

výroby/ byla poskládána psaníèka, nazdobená neobvyk-

lými obrázky. Na titulních stranách byl text zdoben

rùznìjším barevným i zastøihávaným orámováním.

Témìø všechna oslovení a podìkování se vznášela na

barevných obláècích a závìr dopisu doplòovala kresba

zvíøátka, kostela, školy, domova. 

Dlouho jsme prohlíželi a hodnotili obrázky. Nejvíce

nás však zajímal text. Nebyl dlouhý. Zachycoval velice

jasnì, co naši malí pøátelé potøebují. Chyb í jim tužky, pa-

píry na kreslení, pera, sešity, nemají si kde hrát. Všude

kolem jsou hory, nemají høištì na kopanou a jiné hry.

Zaèalo velké plánování a pøípravy. 

Šestého prosince byla ve škole pravidelná školní

besídka s prodejní výstavou prací žákù naší školy. Její

souèástí byla pro dospìlé návštìvníky pøipravena infor-

maèní a obrazová výstava dopisù, kreseb a fotografií

naší sesterské školy. 

Po jejím skonèení jsme mìli velkou radost, protože se

nám podaøilo soustøedit finanèní hotovost, za kterou

dostane každé "naše dítì" v Peru na zaèátku školního

roku /zaèíná v bøeznu/ sešit a tužku. To nám však ne-

taèilo. V mìsíci lednu jsme díky velké podpoøe paní

uèitelky Škvárové uspoøádali celoškolní sbìr starého pa-

píru. Byl velmi úspìšný. Proto mnohokrát  dìkujeme

všem, kteøí se zúèastnili  a také jejich rodièùm za velkou

aktivitu. K sešitùm a tužkám dostanou v Haparquilla další

psací potøeby a výtvarný materiál.

Dnes je 16. bøezna 2005. Na mém stole leží velká,

tìžká, vonící krabice. Její obsah tvoøí osm obøích

náhrdelníkù z eukalyptových šištic, dopisy, malované

brázky a fotografie z Haparquilla. Zítra je ve škole

rozdám dìtem, kterým patøí. Tìším se na jejich roz-

záøené oèi, údiv a projevy pøekvapení. 

Zvláštní podìkování patøí PhDr. Olze Vilímkové, která

osobnì pøedává naše dary v sesterské škole a pøiváží

nám odpovìdi. Obdivujeme ji za to, že  v horách 3500 m

nad moøem nevzdala. Pìšky, s obrovským batohem

na zádech a další zátìží nesla krabici a opatrovala ji až

do Prahy.

Anna Holeyšovská

vedoucí vychovatelka školní družiny

PØIŠLA I ZPRÁVA BOLESTNÁ

Nejen radost, ale i bolestné chvíle nás zastihnou. V únoru

letošního roku jsme se naposledy rozlouèili s naší býva-

ou kolegyní, dlouholetou uèitelkou buštìhradské školy,

paní Vìrou Vondruškovou. Tìžké nemoci podlehla

února ve svých 66 letech.

Vzhledem k tomu, že na Základní škole Buštìhrad pù-

sobila 38 let a vychovala celé generace buštìhradských

žákù, dovolujeme si osobní vzpomínku na tuto skvìlou

ženu, kolegyni, pøítelkyni a uèitelku.

Vìra vystudovala Vyšší pedagogickou školu v Praze,

obor èeský jazyk-ruský jazyk. Po krátkém (dvouletém)

pùsobení v Chomutovì nastoupila v roce 1960 na

buštìhradskou školu. Jedni z jejích prvních žákù ji pøezdí-

vali "Vèelièka". To pro její píli, svìdomitost a peèlivost,

terou i dìti brzy vycítily. Všechny tyto vlastnosti ji

provázely celým jejím uèitelským, ale i osobním životem.

Už její jméno - tedy Vìra, což je slovanské jméno zna-

menající víru jako by pøedznamenávalo další její vlast-

nost - víru ve svou rodinu, v pedagogickou práci, která je

spíše posláním, v lidi, se kterými se stýkala a pøátelila.

V 90. letech se stala zástupkyní øeditelky školy a v té-

to funkci setrvala až do odchodu do dùchodu. I po nìm

však ještì nìkolik let na škole uèila na kratší úvazek.

Spoleènì se svým manželem Jaroslavem vychovala

dvì bájeèné dcery  Renatu a Martinu. Starší Renata

pokraèuje v maminèiných šlépìjích jako uèitelka. Posléze

se její velkou láskou stala ètyøi vnouèata.

A. Cachová: Byly jsme nejenom dlouholeté kolegynì,

ale i kamarádky, pøítelkynì. Její kultivované, noblesní

vystupování, krásná èeština, pedagogický talent a

leèenský takt - to vše zasluhuje obdiv. A to vše též

štìdøe rozdávala - dospìlým i dìtem. Azejména dìti vní-

mavì pøijímaly. 

Mùj nejvìtší vdìk patøí Vìøe za dobu, kdy jsme spolu

školu vedly. Byla mi velkou, spolehlivou oporou.

M. Veselý: Mìl jsem možnost poznat Vìru jako

výbornou paní uèitelku hned ze dvou úhlù - jednak jako

žák, i když mì pøímo nikdy neuèila, a pozdìji také jako

kolega. Byla to však ona, kdo mì jako žáèka pøipravoval

na soutìž v recitaci, kdo mì už v dospìlém vìku

pøipravoval na roli oddávajícího, kdo se ke mnì choval
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Dárky z Peru, foto: fotoarchiv školní družiny
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pravdu hezky, i když byl mým nadøízeným, a kdo mi

pøedával rady a zkušenosti, když jsme byli "paralelníci" -

tedy uèitelé v paralelních tøídách (to nezvyklé slovo

vymyslela právì ona). 

Když se øekne slovo "dáma", mnì se automaticky vy-

baví Vìra. Ona si na ni nehrála, ona jí byla. A to se vším,

co k takovému oznaèení patøí - oblékání, vystupování,

luva, chování. Èasto si na ni vzpomenu, když mi z úst

vyklouzne nìjaké to nepìkné slovo, èasto na ni myslím

ve chvílích, kdy pøed dìtmi zápasím s tím, abych mluvil

správnì èesky, protože právì od ní jsem se nauèil, jak je

to v kantoøinì nutné. Vìra i na samém konci svého

poslání uèitelky vìnovala pøípravám na vyuèování

nezvyklou pozornost. Nikdy nic neošidila a já si mohu jen

ve skrytu duše pøát, abych ani já podle jejího vzoru nikdy

nepolevil.

Je pátek 11. února - studené, deštivé dopoledne.

Pražský kostel Bøevnovského kláštera sv. Markéty je

naplnìn hudbou, kvìtinami a lidmi - rodinou, pøíbuznými,

kamarády, kolegy i bývalými žáky. Všichni pøišli øíci jediné:

"Vìruško, dìkujeme."

Anna Cachová a Marek Veselý

ZÁKLADNÍ UMÌLECKÁ ŠKOLA

55. VÝROÈÍ ZUŠ BUŠTÌHRAD

Základní umìlecká škola Buštìhrad se v r. 2005 doèkala

polokulatého výroèí 55 let èinnosti.

Když zalistujeme v její historii  zjistíme, že první

pokusy založit v Buštìhradì Hudební školu

již pøed druhou svìtovou válkou  a ta byla

èinou, že škola mohla vzniknout

k znovuoživení školství na

1. 2. 1947 zahajuje vyuèování Hudební škola

v Kladnì. Již 1. 9. 1947 je otevøena poboèka v Unhošti

1. 2. 1950 zaèíná pravidelné vyuèování v Hudební škole

Buštìhradì  i když plnou samostatnost získává až

r. 1957 a první øeditelkou se stává paní Jarmila

Naumovièová.

V r. 1960 vznikají lidové školy umìní, které sdružují

hudební, výtvarný, taneèní a literárnì-dramatický obor.

LŠU Buštìhrad má zatím jen obor hudební a 35

kù. Zavádí se obor výtvarný s 18 žáky a v té dobì má

škola kolem 90 žákù a pìt pedagogù.

Školu vždy provozuje mìsto Buštìhrad  a to se pro

budoucnost školy jeví jako velký vklad.

V r. 1979-80 dochází k umístìní školy do budovy pro-

ti kostelu a od té chvíle zaèíná nová etapa pro LŠU. Díky

vstøícnosti pøedstavitelù Buštìhradu a SRPŠ dochází

zprovoznìní dalších místností v budovì a celkov  re-

vac  fasády. Škola se rozrùstá o další umìlecké

obory. Navazuje se na tradici výtvarného oboru a zavádí

se obor taneèní.

V souèasné dobì má škola 255 žákù /kapacita je 256/

a další zájemci  jsou pøipraveni složit

pøíjmací zkoušky. ZUŠ má dvì poboèky  v Brandýsku

a  Høebèi.

V ZUŠ pracuje 14 uèitelù vèetnì øeditele

ekonomka a školnice.

V r. 1994 jako první z  ZUŠ kladenského okresu vs -

pila do právní subjektivity.

Bìhem roku ZUŠ poøádá kolem 12 koncertu žákù 

ný poèet výstav prací žákù výtvarného oboru. K tomu

pøipoèteme koncerty, kde spolupoøadatelem je zastupitel-

stvo mìsta Buštìhradu  a další vystoupení mimo budovu

školy, úspìšnì absolvované soutìže v umìleckých

borech a øad  dalších akcí. Na závìr rádi konstatu-

jeme, že podpora zøizovatele  mìsta Buštìhradu  je

pøíkladná a všichni, kteøí mají o dìní  naší ZUŠ  zájem si

jí velmi váží. ZUŠ významnì obohacuje kulturní život

Buštìhradu a okolí a systematická práce uèitelù i øeditele

školy pøináší všem žákùm, rodièùm i obyvatelùm

Buštìhradu radost.

Program koncertù k 55  výroèí: Koncert uèitelù, hostù a žákù

školy, v úterý 26. 4. 2005  v 18 hod.

Pøipravujeme:Veèer rií z opery La Traviata /èlenové opery

ND Praha/

Koncert Èeského klavírního dua s hosty

Koncert na závìr výroèí /podzim/ - vydání Almanachu

Termíny koncertù budou oznámeny dodateènì.

Bohumír Bednáø



KYTAROVÉ MLÁDÍ V KUTNÉ HOØE

Ve støedu 6. dubna se hráèka Tereza Luksíková zúèastni-

la krajského kola v kytarové soutìži, konané v Kutné

Hoøe. Obdivuhodné výkony všech úèastníkù provázelo

krásné jarní slunce, dopadající do tamní hezké starobylé

mìlecké školy. Terezka se umístila na pátém místì.

Následující den se anabáze do místa soutìže vypra

ila znovu, tentokráte nejen s babièkou a paní uèitelkou

Bryndovou ze Høebèe, nýbrž i s kamarádkou a

luhráèkou Radkou Trojanovou. Poèasí se sice ma-

ièko zhoršilo, ale s výsledky to bylo opaènì… dívèí ko-

morní duo z Buštìhradu bylo ze všech nejlepší!

Doufejme, že i èervnová soutìž bude pro Terezu

Radku stejnì úspìšná.

JB

MATEØSKÉ CENTRUM BUŠTÌHRADSKÝ PELÍŠEK

NEZAHÁLÍ aneb PØIJÏTE MEZI NÁS…

CO JE U NÁS NOVÉHO?

Na zaèátku bøezna byl na valné hromadì zvolen nový

výkonný výbor MC, Moniku Mòukovou v pøedsedování

vymìnila Hana Kloubková. Monika udìlala pro naše

mateøské centrum obrovský kus práce, je hlavnì její

zásluhou, že centrum vzniklo a bylo založeno obèan-

ské sdružení a že jsme pronajatou místnost od mìsta

zabydlely. Za to jí patøí velký dík.  

AKCÍ PØIBÝVÁ…

Jak je patrno z vývìsek a plakátkù, naše mateøské

centrum opravdu nezahálí. Letos jsme již stihly

vyrábìt velikonoèní ozdoby (24. 3.), naše prostory

zaplnil minibazárek jarního a letního obleèení (1. a 2.

4.), pøi volném pokraèování o archeologii nás Dana

Stolzová seznámila s odìvy z dob minulých (7. 4.)

paní Sýkorová z kosmetického studia Top Lady

Kladna si s námi pøijela povídat o jarní péèi o naše tì-

lo (14. 4.). 

A co ještì chystáme? Nejbližší akcí bude v pondìlí

9. kvìtna od 10 00 v 1. patøe Kulturního støediska pøed-

náška o èínské medicínì a masážích, dále pøipravu-

jeme pøednášku o aromaterapii, besedu o zdravém

životním stylu a kosmetice, další sérii psychohrátek,

spoleènì s dìtmi chceme podniknout výlet do

Archeoparku Liboc v Praze 6. Prostì - nápadù i en -

gie máme mnoho. Pokud vás nìkteré z uvedených

témat zaujaly, rády ás na našich akcích uvidíme,

nebo zkusíme zajistit pøednášku dle ašich pøedstav.

Termíny budou vždy na plakátcích ve vývìskách a we-

bových stránkách mìsta.
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Výtvory dìtí z výtvarného kroužku: Kostel - K. Fialová, 10 let;

zámek - A. Fiala, 5 let.

JARNÍ VÝPRAVY VÝTVARNÉHO KROU KU

Dìti z výtvarného kroužku ZUŠ pod vedením paní

uèitelky Hruškové s prvním sluníèkem vyrazily kreslit

pod širé nebe a toto je zaujalo nejvíce:

ORGANIZACE A SPOLKY

Herna v mateøském centru je otevøená každý ètvrtek od 10.00 do 12.00 hod.

Maminky zde mají k dispozici knihy, èasopisy a rùzné informaèní 

materiály o dìtech, zdravé výživì, kosmetice apod.

Pokud bude zájem, jsme pøipravené otevøít MC i napø. v odpoledních hodinách.

Vstupné pro neèleny MC je 10,-



ORGANIZACE A SPOLKY

HØIŠTÌ PRO NEJMENŠÍ V NAŠEM MÌSTÌ - PROBLÉM, KTERÝ

CHCEME POMOCI ØEŠIT 

Jak jistì vìtšina z vás ví, po vstupu naší republiky do

EU a pøijetí nových norem a pøedpisù bylo mìsto

Buštìhrad nuceno odstranit stávající vybavení všech

dìtských høiš , které novým požadavkùm neodpoví-

daly. Zrušeno tak bylo i malé høištì u Kulturního

støediska a sídla našeho MC, což nám bylo velice líto. 

Víme, že v nejbližších letech naše mìsto finanènì

zatíží projekt kanalizace a ÈOV, a proto jsme daly

hlavy dohromady, popøemýšlely a nechaly se in-

spirovat k rozvinutí vlastní iniciativy ve vytvoøení høištì.

Kde? V Èelákovicích. Tam se v roce 2003 povedlo

maminkám z MC vlastními silami a pomocí spon-

zorských darù a spøíznìných duší realizovat høištì pro

nejmenší dìti. Proè to tedy nezkusit i u nás? Požádaly

jsme zastupitelstvo o možnost vystavìt høištì pro dìti

do 6 let na zahradì u Kulturního støediska.

V nejbližší dobì chceme zpracovat projekt na

høištì, které by realizovala firma specializující se na

výrobu dìtských høiš . Rády bychom oslovily jed-

notlivce i organizace, kterým není souèasná situace

hostejná, o pomoc jak radou, tak financemi a souèasnì

chceme podat žádost o pøíslušný grant. Pokud ás

tento problém zajímá a chcete o našich aktivitách v

tomto smìru vìdìt víc, kontaktujte nás (tel. 312 250

222 - Jana) 

O dalším postupu vás budeme v dalších èíslech BZ

informovat. Držte nám palce.

Za Mateøské centrum Jana Závorková

JAK JSME VELIKONOÈNÌ VYRÁBÌLI

K naší velké radosti první den velikonoèních prázdnin

a teplé dopolední poèasí 24. bøezna  neodradil naštìstí

8 maminek se svými 14 ratolestmi od návštìvy

Mateøského centra "Buštìhradský pelíšek". 

Tam již panovala atmosféra vpravdì velikonoèní.

Úžasnì šikovná a obìtavá Jana se svými synky spolu

s vynalézavou Hankou s malou Karolínkou vyzdobili

prostory Kulturního støediska s nevšední invencí, že by

o jejich nápady projevili zájem i profesionální deko-

ratéøi. Nechybìlo osení, vìtvièky zlatého deštì a

èièek. Krásnou kulisu dotváøela kvìtinová aranžmá.

Tak pestrou paletu "velikonoèního kutilství" byste jen

tìžko hledali v rùzných receptáøích a rádcích. Na s -

lech se pomalu rozvíjel klasický velikonoèní výjev s

òátky pomocí oveèek z pravé ovèí vlny šikovné

maminky Ireny. Pravda,  nìkterá oveèka pùsobila jako

nepøíliš zdaøilý klonovaný kus (napøíklad maminky

Šárky), ale to nám radost z velikonoèního dekorování

nepokazilo.

Na kratièký èas k nám zavítala "odborná inspekce"

- stále stejnì energická, vlídná a usmìvavá paní vy-

chovatelka Marie Horová. Bylo nesmírnì kouzelné po-

zorovat  s jakou nìhou hovoøila s maminkami, o které

peèovala pøed lety ve školní družinì.

Nejmenší návštìvníci MC zdobili papírová vejce

modelínou. Obèas se malí umìlci promìnili v ochutná-

vaèe - jako malý Samík. Naštìstí šlo o modelovací

motu ekologickou. Jen málokdo by øekl, že ty úžasné

kvìtiny, které vyrostly pomocí šikovných rukou Anežky

a Matìje, byly pùvodnì rolièky starého papíru.

Samozøejmì nechybìli velikonoèní zajíèci. Díky Janì

to byli dokonce parádníci v obleèkách. Kartony od va-

jec se pøed oèima mìnily v barevné slípky. A to je jen

èást z tìch všech velikonoèních promìn a kouzel,

terá se ten ètvrtek dìla v "Buštìhradském pelíšku"  a to

pøímo v sále v prvním patøe Kulturního støediska. Do

malého prostoru v pøízemí bychom se totiž urèitì n -

vešli.

Ty krásné dvì hodiny  nabité øadou praktických èin-

ností a podnìtù pro zkrášlení domova  pomohly

kám prožít tento kouzelný jarní èas tvoøivì
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Maruška Horová obdivuje Ireninu oveèku. Máme radost, 

že nás pøišla navštívit. Foto IK

Ukaž mami, jak má to vajíèko vypadat. Foto IK
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Mìstská knihovna v Buštìhradì

zve srdeènì všechny zájemce na

besedu s historikem PhDr.

kem Kuchyòkou, øeditelem

Sládeèkova vlastivìdného mu-

zea v Kladnì, kterou us -

dáme 25. kvìtna od 19. hodiny v kulturním støedisku.

Beseda bude mapovat kulturní a literární památky našeho

kraje, se zastavením u neuvìøitelnì dobrodružného života

básníka Šimona Lomnického z Budèe. Poznamenejte si do

kalendáøe a nenechte si tuto neobvyklou pøíležitost k

šíøení vìdomostí o nejbližším okolí ujít. Na návštìvu

všech, ètenáøù i dalších zájemcù  se už teï moc tìším.

Jako obvykle bych vás rád seznámil s nìkterými novými

tituly v knihovnì:

VON MUECKLICH, Bernhard: Nomádi moøe : jantarová sága.

Vyd. 1. Brno : Moba, 2004. 319 s.

Nìmecký autor nás zavede za Ramessem III. o starovìkého

Egypta.

TOUFAR, Pavel: Kruté pøíbìhy z èeské historie. Vyd. 1. Brno :

BA, 2005. 255 s.: il..

Jeden z nejvydávanìjších a nejúspìšnìjších souèasných èeských

autorù literatury faktu zve ètenáøe k nìkolika poutavým pøíbìhùm

naší historie. Nevìnuje se jen knížatùm a králùm, ale i jejich pod-

daným. Odkrývá tak pohled na nìkdy i tvrdý život ve støedovìku.

HROCH, Miroslav: Na prahu národní existence. Vyd. 1. Praha :

Mladá fronta, 1999. 275 s.

Další kniha z našich dìjin, ovšem z doby novìjší, z doby národního

obrození, z doby panování Josefa II. Toleranèní patent, zrušení

nevolnictví, obrození èeského jazyka a èeského divadla na pozadí

událostí v Evropì - toto vše se doèteme v poutavì napsané his-

torické studii.

ŠTÌPÁNOVÁ, Irena: Renáta Tyršová. Vyd. 1. Praha; Litomyšl :

Paseka. 318 s.

Jistì známe osobnost Miroslava Tyrše. Neménì výraznou osob-

ností je ovšem i jeho manželka Renáta, jak nás o tom pøesvìdèí

tato monografie. Dcera Jindøicha Fügnera byla respektovanou kri-

tièkou umìní, své nadání využila ve prospìch osvìty mezi ženami,

podnìcovala k umìlecké èinnosti jiné, byla prùkopnicí emanci-

paèních  snah a shromáždila kolem sebe spoleènost velkého kul-

turního významu.

BUREŠ, Josef: Jak jsem v devìtaètyøicátém utekl hledat svobodu

do Sovìtského svazu, ve zdraví pøežil vìzení a vyhnanství a zase

se vrátil domù. Vyd. 1. Praha : Prostor, 2004. 130 s.

Kniha s nejdelším názvem v naší knihovnì líèí neménì dlouhou

trastiplnou cestu naivního chlapce za poznáním spravedlivìjšího

života. Paradoxnì se našemu snílkovi dostalo obvinìní ze špi -

náže a odsouzení. Kniha vzpomínek líèí tajný sòatek a mnoho

dalších neuvìøitelných pøíhod mezi vyhnanci na Sibiøi, nakonec

š astný návrat do vlasti po Stalinovì smrti. Osobitým jazykem

vyprávìnou knihu autor vìnoval svým dìtem, vnukùm

pravnukùm.

Podvojné úèetnictví 2004. Vyd. 1. Praha : Grada Publishing, 2004.

234 s.

Nové zásady podvojného úèetnictví a

èeská legislativa o této oblasti. Kniha

vysvìtluje principy, uvádí pøíklady, pøináší

obvyklá øešení problémù, zpracování

výkazù, seznamuje s pojmy jako napøí-

lad cash flow.

BOEHME, Julie: Ètyønohý zachránce. Vyd. 1. Havlíèkùv Brod :

Fragment, 2005. 125 s.

Mladá nìmecká autorka píše poutavé a dobrodružné pøíbìhy o

lých dìtech a ponících. V této knize zaslechnou v mlze na

moøském pobøeží volání o pomoc...

SPIES, Zdenìk: Kamarád pes (návod k použití). Vyd. 1. Praha :

Albatros, 2005. 129 s.

Vesele napsaná a vesele ilustrovaná kniha vážnì mínìných rad

doporuèení dìtem, které mají doma svého ètyønohého pøítele.

GARRATT, Colin: Svìtová encyklopedie lokomotiv. Vyd. 3. Èestlice

: Rebo Productions, 2005. 256 s.: il.

Velká a bohatì fotograficky vypravená encyklopedie s podtitulem ú -

ný pøehled nejproslulejších lokomotiv svìta skuteènì nevynechá

žádný svìtadíl, žádnou významnou tra  ani historické období kole-

jové dopravy.

PRAŠKO, Ján: Stop traumatickým vzpomínkám. Vyd. 1. Praha :

Portál, 2003. 178 s.

Nemusíme být odbornými psychiatry a psychoterapeuty, abychom

si mohli poradit pøi traumatických obtížích, stresu a negativních

vzpomínkách. Pøední odborníci nabíz  první pomoc, uèí nás kon-

trolovat naše emoce, doporuèují pomáhající èinnosti i správnou re-

laxaci.

GURRENTZ, Sheryl: Maminkou spokojenì a bez stresu. Vyd. 2.

Praha : Portál, 2005. 224 s.

Pøíruèka pro maminky odpovídá na nejèastìjší otázky a pochyb-

nosti spojené s mateøstvím, výchovou kojencù, péèí o novorozence

a rodinnými vztahy.

HAMER, Dean - COPELAND, Peter: Geny a osobnost. Vyd. 1.

Praha : Portál, 2003. 250 s.

Autoøi pøemýšlejí, zda se osobnost èlovìka utváøí pod vlivem vý-

chovy, nebo zda je dána geneticky. Jejich zjištìní pomáhá vysvìtlit,

proè jeden ze sourozencù vyhledává vzrušení pøi adrenalinových

portech, zatímco druhý je spokojen ve své pasivitì.

Atlas mìst: Støedoèeský kraj a Praha 2001. Vyd. 1. Brno :

Kartografické nakladatelství, 2001. 178 s.

Nezbytná pomùcka pøi hledání cesty, znáte-li pouze adresu, nebo

plánování trasy na výlet do nedalekého okolí. Atlas obsahuje po-

drobné plány 19 mìst našeho kraje opatøené rejstøíky ulic, mapu

Evropy, mapu Èeské republiky a plán Prahy.

NIVEN, Jennifer: Ledová pustina. Vyd. 1. Praha : Metafora, 2001.

351 s.

Tragická plavba lodi Karluk v roce 1913 je námìtem napínavého

cestopisného románu. Hrdinové polárních výprav nemohli skonèit

vždy jen dobøe.

Na vaši návštìvu v knihovnì se tìší

Jiøí Samek
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ŠIBØINKY 2005 - "ZE SVÌTA FILMU"

Píše se rok 2005 a pro TJ. Sokol Buštìhrad je rokem vý-

namným. Právì letos jsme uspoøádali již 5. sokolské Šibøinky.

Tentokrát se odehrávaly pod titulem "Ze svìta filmu" a není se

èemu divit, že opìt byly plné pøekvapení. Prvním velkým

pøekvapením bylo, že lístky na tento ples byly vyprodány

rekordním èase a díky malé kapacitì sálu se mnoho chtivých

jedincù nedostalo do víru zábavy. 

"Jubilejní" Šibøinky se konaly 12. bøezna a opìt je ve 20 00

hod. zahájila znìlka kapely A-Club pod vedením Jiøího

Šroubka. Poté na podium vystoupila, jako každý rok, ses.

Táòa Hrabinová, aby pøivítala všechny pøítomné hosty a

námila je struènì s programem veèera, který obsahoval

dvì pøedtanèení, vyhl š ní tø  nejhezèích masek veèera

a v neposlední øadì i losování bohaté tomboly. 

Po jejích milých a vøelých slovech šlo na první kulturní

vystoupení, o které se opìt postarala mládež nejen

buštìhradská, ale také z blízkého okolí (Zájezd, Kladno,

Lidice…). Skupinka asi 20 mladých a velice schopných lidí

si pøipravila vystoupení na hudbu z muzikálu Pomáda. Jejich

taneèní kreace sklidily nejen obdiv všech pøihlížejících, ale

pøedevším bouølivý potlesk. Po tomto krátkém vystoupení se

zaèal parket plnit spoustou taneèníkù  a to nejen mladých, ale

také z té starší generace, u které bylo patrné, že i v pozdním

vìku se lze poøádnì vyøádit na tzv. "modernu".

Ale co by to bylo za Šibøinky, kdyby tam nebyly masky,

které byly zas o kousek dokonalejší oproti pøedchozím

rokùm. Tentokrát se díky tomuto tématu mohli návštìvníci

pravdu vyøádit  a proto se v sokolovnì sešlo spoustu fil-

mových postav jako  napø. spousta sestøièek a doktorù, Zo ro

v nìkolika podáních, Marfuša, Otík z "Vesnièky", bílá paní,

T.J. SOKOL BUŠTÌHRAD

AROMATERAPEUTICKÉ MASÁ E V DPS

Vážení klienti , 

od kvìtna 2005 jsme si pro vás dovolili pøipravit novou ap -

kaci masážních olejù na vaše bolavá záda, ale i ostatní èasti

tìla. Øada z vás se již v životì setkala s názvem aromate-

apie. Pro ty  kteøí se s touto terapií ještì nesetkali  nabízím

malé seznámení s touto léèebnou procedurou  zvanou také

"voòavá masáž". Pøed nìkolika lety jsem absolvoval kurz a o-

materapeutické masáže, vìøte mi  je to senzaèní léèebná

metoda  pøi které pùsobí na tìlo bylinné silice a pomáhají

odstraòovat øadu problémù. Jsou to témì  100% výtažky

tovek bylin, které ve sprá ném složení dokonale úèinkují.

Kombinací tìchto bylinných silic spolu se 100% èistým s -

neènicovým olejem lisovaným za studena vzniká masážní

olej, kterým mohu pùsobit na rùzné zdravotní problémy jako

jsou napø. deprese, bolesti kloubù, revmatické problémy,

valové napìtí, normalizace obìhového systému, mozkové

èinnosti a celou øadu jiných problémù  se kterými se dennì

setkávám a mluvíme o nich jako o civilizaèních chorobách.

Výhodou bylinných silic je, že se dají pøidávat také do koupelí,

kde zvyšují úèinek samotné procedury. Bylinky se používají

odnepamìti a já sám na nì nedám dopustit v jakékoliv for-

mì jejich použití. Pøijïte se seznámit s aromaterapií a vy-

oušet její úèinky na vlastním tìle. 

Na vaš  návštìvu se tìší 

Jaroslav Burgr

V pátek 4. 2. 2005, za úèasti všech obyvatel, byla v DPS

Buštìhrad slavnostnì otevøena nová provozovna

pedikúry. Ráda bych podìkovala paní starostce Ing.

Leflerové, že si udìlala èas a pøišla provoz zahájit

slavnostním pøestøihnutím pásky. Tuto provozovnu jsme

vytvoøili v nevyužitém prostoru, za minimální finanèní

prostøedky. Velký dík za nezištnou pomoc patøí panu

Vlastimilu Horníèkovi, který provedl veškerou instalaci

vody a odpadù  a panu Milanu Šumnému, který provedl

zednické práce a vymaloval. O úklid a pøípravu praco-

ištì se postarala paní Simona Horníèková. Díky jejich

práci se nám podaøilo stihnout vše v naplánovaném ter-

mínu a nyní mùžeme tuto službu nabízet v pøíjemných

prostorách a tìšit se ze spokojených klientù. Tímto

zveme všechny seniory, postarejte se o své nohy, aby

vám dobøe sloužil , a pøijïte využít naší službu. Na vaš

návštìvu se tìší personál DPS. Objednávat se mùžete

na telefonním è. 312 250 003 u peèovatelky paní Simony

Horníèkové.

St. Šumná

DOMOV S PEÈOVATELSKOU SLU BOU

Nová provozovna pedik ry v DPS. Foto: St. Šumná 

¡
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páže, mnich, Ježíš i s køížem, jeptiška a mnoho jiných vy-

daøených masek.

Jako každý rok bylo na Šibøinkách i dostatek jídla a pití,

které se postarala rodina pana Pavla Fürsta, která si zde, ale-

spoò doufám, vydìlala zase nìjakou tu korunu. Za tuto práci

jim patøí velký dík.

Nyní je také èas pøedstavit i druhé pøedtanèení,  by-

lo ve stylu rientu. Vystoupila bøišní taneènice, která pøedved-

la 12minutové vystoupení na tøi krásné písnì a svými

ladnými pohyby na sebe upoutala nejedno mužské oko.

Dokonce vìnovala i jeden autogram. I toto pøedtanèení sk -

dilo obrovské ovace. Po nìkolika písních, mezi  opìt

patøil i Letkis  pøišlo dlouho oèekávané vyhlášení nejlepších

masek veèera, které byly sladce odmìny. Dortík za tøetí ne -

lepší masku veèera si odnesla "staøena",  bìhem vy-

toupení bøišní taneènice byla její velkou konkurentkou

pøidala se k ní  když chtìla pouze pøejít pøes sál. Druhou

ladkou odmìnu si odnesla Marfuša, která se po celý veèer

starala i o úklid, nebo její dlouhý cop zaruèoval zahla-

zování stop a zametal nám tak parket. A jako první skonèil

tudíž sladkou cenu si odnesl Otík z "Vesnièky", kterému

nechybìl ani ten rohlík, ale zato byl více výøeèný.

Po udílení sladkých odmìn za nejlepší masky se po nìko-

lika minutách zaèala losovat naše jako každý rok bohatá

tombola. Ceny v tombole byly nejenom srandovní, praktické,

ale pøedevším i velmi hodnotné. Pro pøedstavu zmíním napø.

tyto ceny: botièky, kabelka, znaèková vína a destiláty, okurky,

tlaèenky, nìco na sebe, nìco na úklid a také nìco na parádu.

Opìt nechybìla 1. cena, kterou byla vepøová hlava,  se

stala i høíèkou dnešní moderní doby a byla dekorována èer-

venou mašlí a piercingem, který pøedstavoval spínací

špendlíèek v jejím rypáèku. Nikoliv vepøová hlava, ale živé

selátko se postaralo o zlatý høeb veèera. Firma JEKASET

vìnovala poukázku k odbìru živého selátka. Není se tedy èe-

mu divit, že každý chtìl vyhrát.

Ale co bychom byli za organizaci, kdybychom nepodìko-

vali našim sponzorùm, kteøí se podíleli nejen na naší bohaté

tombole, ale také na pøípravì plesu:

f a JEKAS f a Autobazar Štìpánek

Obuv - Václav Bušek Øeznictví a uzenáøství p. Tùmy

Cukrárna p. Náprstka f a PEROUTKA

f a LIN Støedoèeská plynárenská, a.s.

Tabák - Alice Bartošová

Župa Budeèská - Kladno Drogerie Buštìhrad - p. Švejda

Zahradnictví Knìževesa obyvatelé mìsta Buštìhradu

Bìhem celého plesu se tanèilo na skvìlou hudbu všech

žánrù, a  už to byl waltz, valèík, rokenrol, ale jako každoroènì

také letkis. Celý ples byl zakonèen kolem druhé hodiny ranní

a spousta návštìvníkù odcházela se smutkem, že tak vy-

daøený ples již konèí. Již teï pomalu zaèneme chystat

ibøinky, které budou urèitì opìt dokonalejší.

Na závìr musíme podìkovat všem, kteøí se hojnì podíleli

na pøípravì letošních Šibøinek, jmenovitì: br. František Rák,

ses. Táòa Hrabinová, ses. Jana Potùèková, DiS., br. Pavel

Hrabina, zamìstnanci MìÚ Buštìhrad a ZŠ Buštìhrad.

Za T. J. Sokol Buštìhrad

ses. Jana Potùèková, DiS.

Ukázka bøišního tance

Šibøinky 2005

Nejlepší maska - Marfuša
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PAN ØEDITEL BOHUMÍR BEDNÁØ:  

"JSEM V BUŠTÌHRADÌ RÁD"

Základní umìlecká škola v Buštìhradì letos oslaví své

výroèí. V historii této školy se vystøídalo mnoho vyuèujících,

ale také i nìkolik øeditelù. Nejúspìšnìjším øeditelem

kladní umìlecké školy je zcela jistì pan Bohumír Bednáø.

Za jeho øeditelského období došlo k obrovskému rozkvìtu

školy a naše umìlecká škola tak získala skvìlou povìst

celém kladenském okrese. O èem jsme si s panem

øeditelem Bednáøem povídali, vypráví následující èlánek. 

Vím o ás, že bydlíte v Praze. Jak jste se dostal do hudeb-

ní školy v Buštìhradì? 

Do Buštìhradu jsem pøišel náhodnì. Mùj pøedchùdce, pan

øeditel Sedlák  onemocnìl a odcházel ze své funkce, èímž

zùstala škola bez øeditele. Toto místo mi bylo nabídnuto a já

jej pøijal. 

Jistì si pamatujete datum ašeho nástupu.

Samozøejmì, bylo to 1. 9. 1983. Škola mìla tehdy 79 žákù,

pouze jeden obor - hudební  a byla pøestìhována do ne-

dostavìné budovy, ve které v souèasnosti sídlí. V provozu

byly pouze ètyøi místnosti. Bylo zde nedostaèující lokální

vytápìní na tuhá paliva. Vìtší èást budovy byla témìø

neobyvatelná, ale pøesto v ní zaèala škola fungovat. 

Jaká byla aše profese, než jste se ujal vedení naší hu-

bky?

Má pùvodní profese byl uèitel Lidové školy umìní. Patnáct

let jsem vyuèoval v Novém Strašecí. Spoleènì se mnou tam

pùsobila i paní uèitelka Eva Èechová a myslím, že oba na

toto období vzpomínáme v hezkém. 

Vy jste vystudoval na konzervatoøi tuším hru na pozoun? 

Ano, studoval jsem pozoun a také samozøejmì všechny

teoretické pøedmìty, vèetnì nauky o harmonii.

Samozøejmostí byl též i obligátní klavír.  

Vra me se však k aš m zaèátkùm v Buštìhradì. Øíkal jste,

že budova byla v dosti neutìšeném stavu. 

Budova byla dokonce v tak špatném stavu, že ji bylo

rozhodnuto zrušit. Teprve dosti riskantním zásahem tehde -

šího pøedsedy MNV Petra Dütsche byla budova zachránì-

na a celá léta se dávala postupnì dohromady. Dnes už

mohu øíci, že budova je ve výborném stavu a všech devìt

místností je intenzivnì využíváno. 

Nemáte problémy s prostory, pøi neustále se zvìtšujícím

zájmu žákù o hudební vzdìlání?

V souèasné dobì naš  školu navštìvuje 256 žákù ve tøech

oborech a navíc máme dvì poboèky  v Høebèi a v

dýsku. Tento poèet žákù je na hranì kapacity školy.

Budova je svými rozmìry malá a napøíklad pro úèely vý-

varného oboru je nevyhovující. 

Které období pokládáte za zlomové a nejpodstatnìjší  pro

rozvoj školy? 

Vždy budu hájit to, že rozkvìt této školy zaèal v okamžiku,

kdy jsme si sami zaèali hospodaøit. 1. 1. 1994 získala škola

právní subjektivitu a nemusela nadále o tuto subjektivitu bo-

jovat. Tehdejší zøizovatel, mìsto Buštìhrad, na to bez prob-

lémù pøistoupil a zároveò o rok pozdìji pøedal veškerý

majetek hudební škole. Jsme tedy samostatná organizace,

sami si za vše zodpovídáme a tím jsme také docílili toho, že

škola je optimálnì vybavena.

Jak tedy pøesnì nyní vypadá financování základních

umìleckých škol tohoto typu? 

Základní umìlecké školy patøí mezi školy dobrovolné (patøí

sem také støední, vyšší odborné a vysoké školy), zatímco

základní škola je škola povinná. Z dobrovolných škol je ZUŠ

jedinou školou, kde se bere tzv. úplata. To znamená, že žá-

ci platí škole urèitou èást. V pøípadì naší školy je to pøibližnì

2800,- Kè roènì v hudebním oboru, v ostatních oborech je

to však nepomìrnì ménì. Nejvìtší èást finanèních

prostøedkù na sebe bere ovšem stát, to jsou zejména mzdy

a odvody. Pøíspìvek na provoz a opravy budovy, což je

nezanedbatelná èástka, poskytuje majitel budovy

zároveò zøizovatel), mìsto Buštìhrad.  Musím podotknout,

že vztahy mezi zøizovatelem a ZUŠ jsou na výborné úrovni.

Jste spokojen se souèasným materiálním vybavením

umìlecké školy?

Materiální vybavení školy (uèební pomùcky, nábytek atd.) je

poøizováno tak, aby uspokojovalo souèasné moderní este-

ické cítìní. Nakupují se nové moderní nástroje, keyboardy

spojené s poèítaèi, klavinovy, nakoupili jsme smyècové

nástroje a kytary, pro ostatní nástroje jsme poøídili nová

pouzdra a postupnì jsme zakoupili dvì pianina a klavírní

køídlo. Nyní také dovybavujeme školu moderním

Jste schopni zapùjèit žákùm hudební nástroje? 

Jistì, hudební nástroje jsou žákùm zapùjèovány zdarma.

Žák si v prvopoèátcích nemusí tedy nástroj kupovat a do

svého vlastního nástroje mùže investovat až ve chvíli, kdy

je rozhodnut se høe vážnìji vìnovat. 

Vedle budovy a výbavy školy jste však zajisté musel

vytváøet a rekonstruovat i pedagogický sbor...

Když jsem nastoupil, tak jsem jako každý nový øeditel

zdìdil i pedagogický sbor. Všichni uèitelé byli plnì aprobo-

IJÍ MEZI NÁMI . . .
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vaní a snažili se poctivì vyuèovat. Nyní máme stabilní pe-

agogický sbor, který se stále omlazuje. Je to také díky tomu,

že se v Buštìhradì staví nové domy a jsou zde také zají-

mavé domy k zakoupení. Pøistìhovali se sem vynikající,

plnì aprobovaní hudebníci, které škola okamžitì angažo-

vala. Proto tu máme mladé lidi, kteøí tvoøí základ již toho

nového uèitelského sboru. 

Základní umìlecká škola má výbornou spolupráci se s -

šeným pìveckým sborem...

Ano, pro Základní umìleckou školu je velkou ctí, že

pìvecký sbor, kterého jsem také èlenem, má v jejich pro-

torách zkušebnu a že mu škola mùže poskytovat zázemí.

Výborné je však i to, že paní uèitelka Èechová, která u nás

vyuèuje zpìv, své starší žáky do pìveckého sboru do-

poruèuje a my jsme velmi rádi, že tito mladí lidé do sboru

doopravdy chodí. Myslím, že tato spolupráce je úspìšná

do budoucna i nutná. Také máme ve škole výborné peda-

gogy - hudebníky, kteøí sbor na klavír bez problémù mohou

doprovázet.

Když hovoøíme o pìveckém sboru, napadlo mì, neplánu-

jete založení žákovského pìveckého sboru nebo dokonce

instrumentálního souboru?

To bychom velice rádi udìlali, je tu však jeden podstatný

problém. Vìtšina dìtí totiž dojíždí a my nedokážeme žáky

organizaènì slouèit na jednu konkrétní hodinu, kde by mohli

spoleènì zkoušet. Jsme rádi, že dokážeme zorganizovat

napøíklad ètyøruèní hru na klavír nebo komorní hru, že ale-

spoò ty dvì až tøi dìti se mohou spoleènì setkat. 

Dosud hovoøíme zejména o hudbì. Mohl byste zmínit další

umìlecké  obory? 

Taneèní obor navštìvuje 18 žákù, které vede vynikající

taneènice, bývalá èlenka baletu Národního divadla, paní

Helena  Hájková-Blageoová. V tomto oboru žáci získávají

základy baletu a taneèního pohybu. Ve výtvarném oboru

máme 38 žákù  a tento obor vede opìt skvìlá akademická

malíøka, paní Helena Slavíková-Hrušková. Žáci výtvarného

oboru se s velkou úspìšností úèastní mnoha soutìží. 

Navštìvuji hudební školu, která se výslovnì specializuje na

moderní hudbu. Vyuèuje se u ás pouze klasická hudba,

nebo se také pøi výuce vìnujete jiným hudebním žánrùm? 

V hudebním oboru, ale i v ostatních oborech máme urèité

osnovy, kterých se musíme držet. V tìchto osnovách jsou

dané urèité notové materiály, i když je zde jistá svoboda

výbìru. Ale ta cesta musí být podobná cestám, kterými se

ubírají uèitelé ostatních hudebních škol. Bylo b  však chy-

bou, kdybychom se obraceli zády tøeba k populární hudbì,

která nás na každém kroku obklopuje. Proto vyuèujeme též

hru na elektrické kytary, keyboardy a k tomu používáme

pøíslušnou literaturu. Dalším pøíkladem mùže být zpìv.

Vyuèujeme klasický zpìv, ale nìkteøí naši žáci zpívají

muzikálové melodie.

Vychovala ZUŠ v Buštìhradì nìjaké talenty, na které byste

rád vzpomenul?

Je hezké, pokud se v hudební škole objeví nìjaký talent.

Pak je navíc dobré, když jej uèitelé jsou schopni bez prob-

lémù pøipravit na pøijímací zkoušky na konzervatoø. To po-

ládám také za dùležitý úkol základních umìleckých škol.

nás se to podaøilo v nìkolika pøípadech. Chtìl bych však

zmínit zejména sopranistku Martu Hanfovou, kter  pøed

èasem byla úspìšnì pøijata na pražskou Akademii múzic-

ých umìní  a také bych rád uvedl violistu Jakuba Nováka,

terý v brzké dobì dokonèí konzervatoø a má nabídky na

studium v zahranièí u výborných profesorù. Další úspìšnou

žákyní je Kamila Hokynková, která na konzervatoøi úspìšnì

studuje klarinet. Všichni výše jmenovaní zpravidla vystupu-

jí na našich koncertech. Jejich uèiteli v ZUŠ Buštìhrad byli

paní Eva Èechová - zpìv a pan Jiljí Teringer - viola. 

Základní umìlecká škola však nejen vychovává své žáky,

ale poøádá také øadu akcí. Škola se významným zpùsobem

podílí na utváøení kultury ve mìstì i v okolí.

V roce 1987 jsme navázali na tradièní èinnost Osvìtové

besedy a zaèali jsme poøádat v naší škole veèerní koncerty.

Je zajímavé, že 26. dubna 2005 uvedeme v poøadí 50. kon-

cert, pøesnì k 55. výroèí Základní umìlecké školy

Buštìhradì. Tyto veèerní koncerty financuje mìsto

Buštìhrad, ZUŠ koncerty organizuje a je spolupoøadatelem.

Mimo jiné samozøejmì poøádáme žákovské koncerty,

terých probìhne pøibližnì dvanáct za rok  a také uskuteèòu-

jeme výstavy prací žákù výtvarného oboru. Vrcholem však

jsou koncerty hostù, kteøí k nám velmi rádi pøijíždìj

Buštìhradu již hodnì vìdí a sami nám nabízejí svou úèast.

Mohu uvést napøíklad Èeský žes ový kvintet, Èeské

žes ové trio, Pražský saxofonový kvartet. Navštívila nás

operní pìvkynì Ivona Škvárová, barytonista Pavel Èervin-

ka a sopranistka Jitka Sobìhartová. Vystupovala u nás

pìvecká legenda, paní Libuše Domanínská, která je

dokonce naším velkým pøíznivcem. Z pøedstavitelù èinohry

k nám zavítali Radovan Lukavský i Otakar Brousek starší.

Tìchto hostù je již obrovské množství, nemohu je ani v tuto

chvíli všechny vyjmenovat. Myslím, že tyto koncerty jsou

pravdu velkým pøínosem pro mìsto Buštìhrad. 

Bohum r Bedn  zahajuje akci ZU .

Foto archiv B. Bedn e.

¡
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Vyhovuje ám kapacita a velikost koncertního sálu hudeb-

ní školy? 

Kapacita ani velikost sálu již dávno nevyhovuje a také jsou

tam pøi vìtší návštìvnosti problémy s vìtráním. 

Mnohokrát jsme spolu pøi rùzných pøíležitostech hovoøili

hudbì a o aš  práci v Základní umìlecké škole. Je známo,

že svou práci dìláte s velkým nadšením a že pro ás

buštìhradská umìlecká škola moc znamená. 

Jsem v Buštìhradì velmi rád. Velmi rád sem i dojíždím,

samozøejmì, má mise se blíží ke konci, protože v mých

letech bych již pomalu mìl uvolnit místo nìjakému mladé-

mu èlovìku. V každém pøípadì si však ještì dávám za úkol

ve škole zamìstnat další mladé lidi. Aby se uèitelský sbor

skládal jak ze zkušených, tak i z mladých vyuèujících. Má

práce mì ohromnì baví, ale pùsobím zde již 22 let  a to je

již tak trochu "pøes èáru". Nesu za svou práci velkou zod-

povìdnost a je velmi tìžké sledovat neustálé zmìny

naøízeních a v celkové legislativì. 

V tomto okamžiku bych chtìl podìkovat všem svým

spolupracovníkùm za perfektnì odvádìnou práci, je pro mì

ctí tìmto lidem být øeditelem. Podìkovat bych chtìl však ne-

jen uèitelskému sboru, ale též paní školníkové Jiøinì

Víškové a pochopitelnì paní Ivanì Hlavové, která jako

ekonomka vede kompletní úèetnictví školy. Bez jejich obì-

tavé práce si již dneska naši èinnost nedovedeme pøed-

stavit.

Není to tak dávno, kdy jsme spìchali na výchovný koncert

a projíždìli Prahou 10. Pøestože to bylo ve svìže

ranní hodinu, zahlédl jsem ke svému úžasu ás, jak ve

portovním obleku bìžíte v dosti ostrém a pravidelném tem-

pu, které by ám mohl závidìt leckterý osmnáctiletý kluk.

Jednou jste mi vypravoval, jak jste se k bìhu dostal. Myslím,

že je to zajímavá historie a že by to mohlo zajímat i naše

ètenáøe.

Pøibližnì kolem tøiceti let vìku jsem se rozhodoval, jestli se

skuteènì budu vìnovat aktivnímu hraní na pozoun.

Bohužel, tuto možnost mi pøekazilo astma, které u mì

propuklo v pomìrnì silném mìøítku a mùj zdravotní stav

nevypadal dobøe. Po pøeètení rùzné literatury a také po

konzultacích jsem zaèal na sobì velmi tvrdì pracovat.

Zpoèátku to bylo velice nepøíjemné a namáhavé. Avšak

bìhem deseti let doopravdy pravidelného tréninku jsem

dokázal poprvé stanout na startovní èáøe závodu Praha -

Bìchovice a bez problémù jej zabìhnout. Musím øíct, že je

to dosti nároèný desetikilometrový závod a celkem se mi

podaøilo se jej tøináctkrát úspìšnì zúèastnit. Dnes již tedy

Bìchovice nebìhám, ale dennì si své dva nebo tøi kilome-

try zabìhnu. Snažím se nevynechávat a bìhat za každého

poèasí. Èlovìka to nejen povzbudí, ale peèuje tak dobøe

svou hmotnost. Vøele takové sportování všem doporuèuji. 

Je krásné zakonèit povídání o hudbì a o umìní sportovním

odstavcem.

Dìkuji ám za rozhovor, 

Jan Paulík.

ŽIDLICKÝ Adam, Pražská

POKORNÁ Doris, Sladkovského

FILA Sebastian, ul. U schodù

JÁNSKÝ Jan, ul. Lípová

BUK Matyáš, ul. Tyršova

KOMÁRKOVÁ Anna, ul. Pražská

70 let TÙMOVÁ Kvìtoslava, ul  U Dálnice

ŠVIHLÍKOVÁ Rùžena, ul  U Dálnice

75 let STUJOVÁ Milada, Høebeèská

DOSTÁL Miloslav, Kladenská

NOVÁKOVÁ Eva, Høebeèská

TERINGEROVÁ Vìra, Lípová

85 let KOUTECKÁ Zdeòka, ul. Kladenská

Mìstské zastupitelstvo a Mìstský úøad Buštìhrad s politováním

oznamuje, že dne 24. bøezna 2005 zemøela nejstarší obèanka

našeho mìsta paní  Marie Tonová, roz. Böhmová  ve vìku ne-

dožitých 97 let. Rodinì vyjadøujeme hlubokou soustrast.

Chtìl bych podìkovat celé é rodinì, zástupcùm MìÚ

a KSÈM za blahopøání k mým 70. narozeninám. Moc

mì to potìšilo. Mnohokrát dìkuji. 

Hanzlík Ladislav

Srdeènì dìkuji Mìstskému úøadu, Jednotì a ÈÈK za

dárky k narozeninám. Potìšily mì. Dìkuji.

Tesárková B.

Dìkuji totu cestou Mìstskému úøadu a ÈÈK za milé dárky

k mému životnímu jubileu. Udìlaly mi velikou radost.

Zdìnìk Fejfar

Dìkuji Mìstskému zastupitelstvu a zamìstnancùm

Mìstského úøadu, všem pøíbuzným a známým za bla-

hopøání a dárky k mým 75. narozeninám. Souèasnì

dìkuji Èeskému èervenému køíži za milé blahopøání.

Antonín Tatíèek

Dìkujeme paní starostce ing. Jitce Leflerové reprezentu-

jící Mìstské zastupitelstvo, všem pøíbuzným a známým

za blahopøání a dárky k našemu 50. výroèí spoleèného

života.

manželé Tatíèkovi  
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HYPERAKTIVNÍ DÌTI

V dnešní dobì se setkáváme s 8-10% dìtí, které jsou hy-

peraktivní. Je to zcela normální dítì, které má potíže 

- s nepozorností

- s impulzivitou

- èasto støídá nálady

- èasto mìní aktivity

- je brzo unavené ..atd.

- je špatnì zvladatelné pro rodièe, školu i okolí. 

Proto je zøejmé, že výchova nebude nikterak

jednoduchá. Je to velká zátìž pro rodièe po stránce psy-

chické, ale i fyzické. Je nutné vìnovat dìtem ze strany

rodièù více èasu, "což nespoèívá v tom ráno poslat dítì do

školy, po škole ihned domù a buï venku dokud nepøijdu

práce".

Øešit stížnost historkou o zlých sousedech, kteøí si hájí

své teritorium  je nepravdivé. Pøíbìh dítìte lítajícího po

støeše hotelu, jako by se zasekl v zaèarovaném kruhu a

ustále se opakoval. Jen místo konání se ponìkud mìní.

Už to není støecha hotelu, nýbrž støecha nad mou kuchyní. 

Stížnosti ve formì:

- áš syn nám bìhá po støeše

- áš syn zapaluje pneumatiku a schovává ji 

v døevìné kùlnì 

- áš syn hází dìlobuchy po našem psovi 

- áš syn uráží a sprostì nadává starým lidem… 

atd. jsou zcela zbyteèné, protože áš syn údajnì nikdy

nelže a tohle by nedìlal. 

Mìli bychom se zamyslet, jak tyto problémy øešit. V první

øadì je velmi dùležité, aby o tomto problému byli infor-

mováni a dostateènì pouèeni rodièe. 

Dovolila jsem si zde ám nabídnout, jak se s tìmito

dìtmi jedná a kde mùžete hledat další pomoc. Pojmìme to

formou názornou a ne útoènou.

Jak s tìmito dìtmi jednat?

Všestrannou podporu má dítì nacházet hlavnì v rodinì,

a to u všech jejích èlenù, nejen u nìkterých, aby se mohlo

cítit rovnoprávné. 

Dále bych doporuèila literaturu, která se touto prob-

lematikou zabývá - Poruchy pozornosti a hyperaktivita - au-

tory jsou Alison Munden a Jon Arcelus.

Je také možnost obrátit se na Institut pro studium a ter -

pii hyperaktivity a poruch pozornosti.

Adresa: V tùních 11, 120 00 Praha 2 nebo info@hyperaktivita.org.

Vaše sousedka J. V.  

REAKCE NA ÈLÁNEK PÍ MAKAROVÉ Z 1. ÈÍSLA BZ

V minulém èísle BZ se paní Makarová ve svém rozsáhlém

pøíspìvku zamýšlela nad problémem dìtských høiš  v

šem mìstì. V poslední dobì se na mne obrátilo také

nìkolik maminek s dotazem, jak bude mìsto tuto otázku

øešit. Je to otázka velmi aktuální, hodnì diskutovaná po celé

republice. A protože je kolem tohoto problému mnoho šumu

a nepravdivých zpráv, rozhodla jsem se informovat veøe -

nost o krocích, které mìsto bylo nuceno podniknout a které

podnikne.

I my jsme museli provést kontrolu všech høiš  a jejich za-

øízení. Bohužel, ani v jednom pøípadì hrací plochy a jejich

zaøízení nevyhovovaly. Dìtské atrakce byly uhnilé v zá-

ladech, proto bylo nutné pøistoupit k jejich likvidaci  protože

hrozilo nebezpeèí úrazu dìtí. 

A jak má tedy podle nových pøedpisù dìtské høištì vy-

padat? Má mít mìkký povrch, všechna zaøízení musejí být

vyrobena podle evropských norem, vybavení musí odpoví-

dat projektu, jednotlivé prvky musí být certifikované.

Samozøejmì se musí provádìt pravidelné kontroly

bezpeènosti všech dìtských zaøízení, každé høištì musí být

oploceno, mít WC, mít svùj vlastní provozní øád a správce.

Pískovištì musí být také pod neustálou kontrolou, musí se

provádìt pravidelný rozbor písku. Kontrolu nad dìtskými

høišti provádí Èeská obchodní inspekce, do konce roku

2004 provádìla kontrolu Èeská inspekce životního

prostøedí. Ta nemilosrdnì udìlovala  pokuty - až do výše

vou milionù korun, pøi opakovaném zjištìní závad až do

výše dvaceti milionù korun. 

Protože zatím není v našich silách vyhovìt všem tìmto

požadavkùm, museli jsme sáhnout k nepopulárním

opatøením a všechna dìtská høištì prozatím zrušit, aby-

chom neriskovali udìlení pokut. Èástka "jen" dvou milionù

by byla doslova dírou do mìstského rozpoètu. 

Jsme si samozøejmì vìdomi toho, že pro dìti je tøeba

vytvoøit zázemí ke hrám. Také s tím poèítáme. Ale všechno

nejde dìlat najednou. Už mnohokrát jsme informovali veøe -

nost o postupujících akcích kolem kanalizace. To je pøímo

grandiózní projekt, který dosud naše mìsto nezažilo a který

zkrátka být musí! Na takový projekt je tøeba vynaložit kaž-

dou korunu. Mimochodem - stále nám na celou akci chybí

èástka 25 milionù korun! Proto nelze zatím investovat do

projektù sice také potøebných, ale v této fázi zatím ne nevy-

hnutelných. Vím, že se s tímto konstatováním mnozí z vás

neztotožní, ale bohužel souèasná finanèní situace nás nutí

postupovat tak, jak nám to umožòuje pøíliv financí od státu. 

Pro letošní rok plánujeme alespoò zlepšit dìtské høištì

mateøské školky, protože tam máme jistotu, že høištì bude

pod dohledem. O dìtský koutek u Kulturního støediska má

zájem Buštìhradský pelíšek. Chceme také zaèít s úpravou

høištì ve fotbalovém areálu, protože to je místo nejèastìji

navštìvované. A tak se rýsuje alespoò malá možnost pro

dìti trávit volný èas smysluplnì, pøi hrách. Jistì ale budete

se mnou souhlasit, že i sebelepší objekt bez konkrétního

správce dozná v krátkém èase újmu na kráse. A tady bych

vidìla pomoc ze strany nejen rodièù, ale všech obèanù.

Stále se bohužel setkávám s tím, že na mìsto kladou

obèané jenom požadavky, ale nabídky na spolupráci jen pro

to, že by z toho mìl nìkdo dobrý pocit, že pomùže dobré

vìci, jsem - kromì Buštìhradského pelíšku - zatím v tomto

ohledu nezaznamenala. 

Ale i dìtské hry musí mít dohled, málokterá maminka
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nechá své dítì bez dozoru. I když i takový pøípad jsem za-

znamenala. Paní Makarová se ve svém èlánku pozastavo-

vala nad nechápavým jednáním sousedù, kteøí nejsou

ochotni trpìt "hyperaktivní" jednání jejího synka  protože

ten si nemá s kamarády kde hrát. Opravdu nemohou mít

pochopení, paní Makarová, málokdo si totiž nechá bìhat

dìti po støechách a rozdupávat tašky, házet odpadky a

chací kulièky do zahrádky, nechat si nadávat výrazy,

nad kterými se pozastaví i otrlý hospodský štamgast  a to

všechno jen proto, že to dítìti doma nikdo nevysvìtlí, nikdo

si s ním nepopovídá, nehraje, protože je dítì doma samot-

né a snad se i bojí ve vlastním domì, a protože hledá lásku

a pochopení, tak dokonce utíká i z domova. Škoda, že k to-

muto poznání jste pøišla až pozdìji, snad k tomu pøispìlo

také jednání se èleny sociálního a zdravotního výboru na

mìstském úøadì. Vidím, že v poslední dobì se situace vel-

mi zmìnila a jsem tomu moc ráda. Míša je velmi inteligent-

ní kluk, lásku a pochopení své mámy a ostatních èlenù

rodiny si zaslouží.

J. Leflerová 

EKOLOGICKÁ GLOSA

Je tomu, jak se øíkává, už nìjaký ten pátek, co jsem

spoleènì se svými žáky poslouchal nikoli nezajímavou

pøednášku o historii Buštìhradu. Bylo to tuším v dobì, kdy

Buštìhrad slavil 500 let od svého povýšení na mìsto.

Pøednášející nezaèal o historii místa, kde dnes stojí

Buštìhrad, Adamem, ale prvohorami. Nesmírnì zajímavé,

ba pøímo fascinující pro mì bylo zjištìní, že Buštìhrad byl

na bøehu moøe. Teploty tu v následných "x-horních" ob-

dobích byly tropické a plavunì a pøeslièky zvící tøice-

timetrových stromù. Do bahna tyto rostliny padly,

zkamenìly a jistému Váòovi daly možnost se proslavit co-

by objevitel hoøícího kamení - tedy kladenského uhlí.

moøi se prohánìli žraloci - jejich zuby se dodnes dají najít

u Vrapic. V dobì ledové zase mamuti navštìvovali místa

buštìhradské cihelny, kde se našla mamutí stolièka (prý

nespravovaná, bez amalgámu).

Spousta vìcí se ukládala a my z ní dnes máme pouèení

a užitek. A tak mne tak napadá, co asi za tisíce let po nás

najdou naši potomci. Umíme tak akorát ukládat do zemì

odpadky. Velmi zajímavou lokalitou pro budoucí archeolo-

gy bude nepochybnì nechvalnì známá buštìhradská hal-

da. Možná, že bude lidem k užitku, napø. by z ní mohli tìžit

tìžké kovy, polychlorované bifenyly, uhlohydráty èi jiné drá-

ty a cel  øad  jiných chemicky více èi ménì prospìšných

komponent. To ale jen za pøedpokladu, že se z ní - tedy

nechvalnì známé haldy - do té doby nestane èinná sopka.

Protože potom by staèilo zmínìné látky pouze pabìrkovat

okolo. Upøímnì øeèeno, ono už dnes, když se kolem haldy

projdete, tak to vypadá jako po výbuchu, nebo  v jejím okolí

se dá najít opravdu ledacos. 

Dost možná, že naše éra bude pojmenována érou

odpadkovou, která se bude dále dìlit podle odhalených

druhù odpadù na dobu ranì sklenìnou, mladší gumovou,

starší igelitovou, èi pozdní dobu radioaktivní. Každý z nás

si pøeje, aby po nìm nìco zùstalo, až zemøe. To si pište, že

igelit a radioaktivní odpad tu zùstane hodnì dlouho.

A víte, co na to Murphyho zákon? Praví: "Jedinou ne-

dokonalostí pøírody je èlovìk."

Marek Veselý

JARNÍ VÝSTAVA V BUŠTÌHRADÌ

Konala se v dobì od 14. 3. do 25. 3. 2005 v regionální

kanceláøi finanèního poradenství. Vystavovaly se zde

výrobky šikovných lidí i firem, napø. umìlecky zdobené

broušené sklo, keramické výroby, malované obrázky,

suché vazby kvìtin, vyšívané a háèkované deèky v mo-

erním pojetí a velikonoèní šité ozdoby a figurky. Byla zde

pøedvedena ukázka rùzných technik  napø. ubrousková

technika, korálkové figurky, ruènì malované hedvábí a jiné.

Celé uspoøádání výstavy bylo naèasované na blížící se

jaro a velikonoèní svátky. Byla i možnost levné koupì nì-

terých exponátù.

Návštìvnost byla jak z øad obyvatel Buštìhradu, tak

okolních obcí, Kladna a Prahy. Všichni byli nadšení, výsta-

va se velmi líbila a v dnešním shonu opravdu potìšila oko

i duši.

V regionální kanceláøi byla výstava již potøetí a další se

zase chystá na pøedvánoèní dobu s odpovídající t mati-

ou.

Pøejeme hodnì úspìchù v dalších akcích,

níkùm pøíjemné zážitky a jsme rádi, že jsou takové

akce v Buštìhradu realizovány.

Helena Miklová

VÁ ENÁ REDAKCE!

Reaguji na dìtské odpovìdi, co se jim v Buštìhradì líbí

co n . Odpovìdi byly velmi zajímavé a až dojemné.

Odpovìï Mirka "chtìl bych, aby lidi byli na sebe hodní",

odpovìï Terezky "chci  abychom na Buštìhradì nebyli

nemocní". Je to dojemné.

Dále chci reagovat na èlánek paní Nadi Opitzové. Píše

o masáži ve zdejším DPS. Já sice tìchto služeb

nevyužívám, a to ze zdravotních dùvodù, ale mohu

potvrdit, že pan Jaroslav Burgr je velice ochotný. Když má

odpolední  je tu tøeba až do 10 hodin. Lidé jej chválí, a lidé

ze zdejšího DPS, jehož jsem i já obyvatelkou, jej chválí

vojnásob. J  lituj , že to u mì nejde, nebo  bych také

potøebovala svoje 77leté kosti srovnat "do latì".

Dìkuji a jsem s pozdravem

Kvìta Bílková, DPS

BUŠTÌHRADSKÝ ZPRAVODAJ 2/2005

24

KLUB KAMARÁDÙ KUÈEROVCÙ - pražské legendární

hudební skupiny - rozšiøuje své øady u pøíležitosti nastáva-

jícího 60. výroèí jejího vzniku a nepøetržité èinnosti.

Bezplatné a výhodné èlenství. Informace a pøihlášky (za

dopisní známku) na kontaktní adrese:

Bedøich Jan Skoèkopol (KKK), Èiklova 21, 140 00 Praha 4 -

Nusle, nebo telefonicky: 241 405 152, mobil 721 253 282.



U  VÍTE  CO LETOS DO TRUHLÍKÙ?

Tak jsme se koneènì doèkali. Po letos opravdu dlouhé a

vykle mrazivé zimì je tu jaro a my pomalu, ale jistì za-

èínáme alespoò oèima povytahovat ze zemì první s -

ženky a tulipány a okukujeme pupeny na podzim

vysazených stromkù a keøù.

Trávník nám sice trochu zkazí náladu, protože díky bo-

haté snìhové nadílce letošní zimy je ponìkud nevzhledný,

ale to nám brzy vynahradí, zvláš  když mu dopøejeme

trochu hnojiva a proèešeme ho hrábìmi na odmechování.

Na staré a dobøe založené zahradì toho nového pøíliš

nevymyslíme. Každý už také dobøe ví, na jakém záhonu

mu nejlépe porostou rajèata a kde mu pìknì vykvetou as-

try.

Ale zmìnu si rozhodnì mùžeme dovolit v osázení truh-

líkù na parapetech domù, nebo v rùzných kvìtináèích a ko-

rytech, která se dají dle potøeby i pøemístit (tøeba k bazénu

nebo na místo  kde si dopøáváme odpolední kávu).

V posledních letech mám dojem, že si neumíme pro-

tor okolo oken zahalit nièím originálnìjším, než kopci z pøe-

vislých pelargonií-muškátù. Mají je sousedi - budeme je mít

taky! Ale není to škoda? Pøi souèasné nabídce a dostup-

nosti jiných druhù kvìtin?

letos pøekvapit okolí nìjakým novým pìstitelským

úspìchem. Ale pozor: pøi výbìru nových kvìtin je tøeba

zohlednit mnoho faktorù. Napøíklad orientaci oken: na se-

erní stranì rozhodnì nepokvetou kvìtiny, mající rády celo-

denní sluneèní svit a naopak. Dùležitá je též velikost

nádoby a nároènost zvoleného druhu na zálivku. Nemáme-

li každý den èas, který bychom chtìli vìnovat zalévání,

bude ideální použít samozavlažovací truhlíky. Nádoby

truhlíky volíme pokud možno jednoduchých tvarù a ne -

lépe, a na to kladu dùraz  z terakoty (pálené hlíny). Na

zahradu je nejvhodnìjší a jako pøírodní materiál i ne -

estetiètìjší. Když už máme opravdu velkou touhu po plas-

tových nádobách, alespoò zvolíme variantu s barvou

akoty.

Je velká škoda, že už jsme pozapomnìli na osvìdèené

druhy kvìtin našich prababièek. 

Nejenže pìstovaly pìkné a nenároèné, ale hlavì byliny,

jež jednak zdobily, ale také vonìly a mìly své nezastupitel-

né místo v kuchyni. Levandule, rozmarýn, tymián  šalvìj

vyžadují hodnì sluníèka, ale i když je obèas zapomeneme

zalít, zùstanou spokojené a jistì je oceníte i pøi grilování.

Dále mùžeme vyzkoušet napøíklad afrikán (aksamitník),

fuksii nebo petunie.

Ty se dají sehnat i pøevislé.

A  už zvolíte své osvìdèené druhy nebo budete letos

experimentovat, urèitì vám kvetoucí okna udìlají velkou

radost a vìøte  že nejen vám, ale i všem kolemjdoucím  a to

pøece stojí za trochu námahy.

Katka Homolová
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T.J. SOKOL BUŠTÌHRAD

TT. J. SOKOL. J. SOKOL BUŠTÌHRADBUŠTÌHRAD

POØÁDÁPOØÁDÁ

14. 5. 2005 V SOKOLOVNÌ14. 5. 2005 V SOKOLOVNÌ

PODROBNOSTI O CHYSTANÉ AKCI A ZPÙSOBU PREZENTACE ZÍSKÁTE 

NA NAŠEM WEBU: HTTP://SOKOL.BUSTEHRAD.SWEB.CZ

LUKOSTØELBA

VOLEJBAL
STOLNÍ TENIS

ŠIPKY

zahr dk e, Cesty 1997.



SPORT

ŠACHOVÝ ODDÍL SOKOL BUŠTÌHRAD

HISTORICKÝ ÚSPÌCH: JAN ŠÁFR NA MISTROVSTVÍ 

ÈESKÉ REPUBLIKY!

Již podruhé v krátké dobì jsme mìli zastoupení na vrchol-

né akci mládežnického šachu - Mistrovství Èeské republiky.

V týdnu 12.-19. bøezna se do areálu rekreaèního støediska

Bohema ve Zlatých Horách (mìsteèko v Jeseníkách u pol-

ských hranic) sjela celá èeská mládežnická špièka, aby

osmi samostatných turnajích (podle vìkových kategorií

chlapci a dìvèata oddìlenì) bojovala o tituly mistrù repub-

liky pro rok 2005 (a o postup na mistrovství svìta a Evropy). 

Honza Šáfr se do turnaje 22 úèastníkù kategorie H14

probojoval 8. (posledním postupovým) místem na podzim-

ním Mistrovství Èech a podle výše svého osobního koefi-

cientu byl 17. nasazený. Zaèátek devítikolového turnaje,

hraného opìt švýcarským systémem, se Honzovi nevydaøil.

Tøikrát odešel poražen, když se nepøesností dopustil již

zahájení. Ve ètvrtém kole se mu podaøilo otoèit (i za pøispìní

soupeøe) prohranou partii a získat první bod, ale následnou

partii opìt prohrál. V 6. kole získal bod kontumaènì (chøip-

ková epidemie øádila i mezi úèastníky, takže nìkteøí museli

odcestovat v prùbìhu turnaje) a v 7. kole sehrál svou ne -

lepší partii a krásným útokem zvítìzil. Nadìje na umístìní

v horní polovinì startovního pole zhasla prohrou v 8. kole

tak vítìzství v závìreèném 9. kole znamenalo celkový zisk

bodù a koneèné velmi pìkné 16. místo.

Úèast na této vrcholné akci èeského mládežnického

šachu je pro Honzu Šáfra cennou zkušeností. Honza

prokázal, že patøí mezi nejtalentovanìjší hráèe v Èeské re-

publice. Je zøejmé, že mezi úèastníky turnaje byli i budoucí

velmistøi a èeští reprezentanti. Cesta mezi nì však vede ste -

nì jako v jiných sportech pouze pøes usilovnou tréninkovou

práci. Záleží jen na Honzovi, jak ve vìku, který nabízí mno-

ho jiných lákadel, se svým talentem naloží.

1. LIGA DRU STEV MLADŠÍHO DOROSTU: PRVNÍ VÍTÌZSTVÍ!

Poslední lednový víkend pokraèovala na Kladnì nejvyšší

soutìž družstev mladšího dorostu zápasy 6.-8. kola.

Pøipomínám, že po  kolech bylo naše družstvo bez bodu

na posledním místì a neèekali nás lehcí soupeøi: vedoucí

Lokomotiva Most A (s plným poètem bodù) a z klidného

støedu tabulky Lokomotiva Most B a ŠK Kladno. Nadìje na

získání prvních prvoligových bodíkù byla pomìrnì malá.

první zápas s Mostem A (soupeø nic nepodcenil a nastoupil

v nejsilnìjším složení) to potvrdil: už po pùlhodinì bylo zøe -

mé, že senzaci nezaøídíme, po hodinì bylo o osudu zápa-

su rozhodnuto a pøestože se zvláštì Michal Schmalz velmi

snažil, výsledek zápasu byl "tenisový kanár" 0 : 6. 

Odpolední zápas s Lokomotivou Most B byl ale o nìèem

jiném: pouze Kamil Bìlský ztratil už v zahájení figuru

pøestože soupeøe strašil rychle postupujícím pìšcem,

nakonec musel kapitulovat. Anièka Rosenbaumová v

tížné pozici zahrála nenápadný tah, který ale okamžitì

vyhrával partii. Soupeø témìø hodinu nevìøícnì zíral na ša-

chovnici, ale nikdo na zemi by jeho pozici už nezachránil.

protože ani z nebes záchrana nepøišla, musel se nakonec

vzdát. Martin Havelka potvrdil letošní výrazné zlepšení

pøestože v koncovce ztratil figuru, využil své volné krajní

pìšce k rozhodujícímu materiálnímu zisku a získal první

voligové vítìzství. Škoda, že nakonec partii pokazil Honza

Šáfr, protože remízy Michala Schmalze a Honzy Buka zna-

menaly "jen" celkovou remízu 3:3.

Zisk prvního ligového bodu naše hráèe skvìle motivoval

na nedìlní derby s Kladnem. Soupeø nenastoupil kompletní

a Michal si po hodinì èekání pøipsal další bod (celkem 2,5

z 8). Mezitím už ale zvítìzila Anièka (má skvìlých 4,5 bodu

z 8) a vedli jsme 2:0. Ovšem Kamil vzápìtí prohrál (narozdíl

od ostatních se mu víkend nepovedl), Martin postupnì ztrá-

cel pìšce za pìšcem a Honza Šáfr nezvládl zahájení a stál

jasnì na prohru. Honza Buk za tohoto stavu odmítl nabídku

na remis, podaøilo se mu získat kvalitu a usiloval o výhru. Po

vzdání Martina bylo vyrovnáno 2:2, ale Honzovi Šáfrovi se

podaøilo posledním zoufalým útokem na

zaskoèit a získat dámu. Pøestože vzniklá

jednoznaènì vyhraná, soupeø se z tohoto

matoval a partii "zabalil". Honza Buk v dramat

koncovce dosáhl potøebné remízy efektní obìtí vìže za

zisk všech soupeøových pìšcù a stanovil koneèné skóre na

3,5 : 2,5 pro nás!

První vítìzství znamená opuštìní poslední pøíèky a vzh -

dem k vyrovnanosti soutìže se otevøela možnost vybojo-

vat prvoligovou úèast i v pøíštím roce. Pøipomínám, že

12. místo znamená neodvratný sestup, týmy na 9.-11. místì

èeká "baráž" s nejlepšími týmy krajského pøeboru a teprve

 a lepší koneèné umístìní znamená prvoligovou jistotu.

posledním prvoligovém víkendu (23.-24. dubna v

lupech) budou našimi soupeøi postupnì Teplice, Ústí

Liberec C. Držte nám palce!

NEJKVALITNÌJŠÍ ROÈNÍK TURNAJE O PUTOVNÍ POHÁR MÌSTA

BUŠTÌHRADU

V prosinci jsme uspoøádali již 29. roèník místního

žákovského turnaje O putovní pohár mìsta Buštìhradu.

Zúèastnilo se ho sice pouze 7 hráèù, ale turnaj byl velmi

valitní. Podle oèekávání dominovali hráèi prvoligového

družstva. Velmi dobrými výkony pøekvapil Kamil Bìlský,

terý se postaral o napínavý prùbìh až do posledního kola.

V nìm se utkal s dosud suverénním Michalem Schmalzem.

Michalovi se podaøilo udržet remízu a tím v turnaji zvítìzit se

ziskem 5,5 bodu pøed Honzou Šáfrem (5 bodù) a Kamilem
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1.liga - poøadí po 8. kole

body skore

1. Lokomotiva Most A 16 39,0

2. Easy Engl.Kralupy 14 34,0

3. Desko Liberec B 13 35,0

4. Spartak Ústí n.L. 11 26,5

5. Spartak Chodov 10 28,0

6. Lokomotiva Most B 8 24,0

7. Desko Liberec C 5 23,0

8. ŠK Kladno 5 18,5

9. Bohemians Praha 5 16,5

10. Bonex Teplice 4 18,5

11. Sokol Buštìhrad 3 13,0

12. DDM Karlovy Vary 2 12,0



Bìlským (4,5 bodu). Nejlepším hráèem v mladší kategorii

se stal Jakub Krupièka z Dobrovíze (žák buštìhradské

školy). Podìkování za pìkné vìcné ceny patøí ìstskému

zastupitelstvu.

REGIONÁLNÍ PØEBOR MLÁDE E: BUŠTÌHRAD NEJLEPŠÍ 

V KATEGORII H16!

Pøebory v žákovských kategoriích jsou organizovány ve

tyøech postupových soutìžích (cyklus trvá vždy dva roky):

regionální pøebory, krajské pøebory, Mistrovství Èech

Moravy) a Mistrovství Èeské republiky. 

Regionální pøebor (v okresech Kladno, Beroun,

Rakovník a Praha-západ) se koná od listopadu do dubna

jako seriál sedmi turnajù v rùzných mìstech. Turnaje se

letos hrají oddìlenì pro mladší (kategorie H, D 10 a 12)

tarší (kategorie H, D 14 a 16) švýcarským systémem na 7

kol. Pro stanovení koneèného poøadí a postup do krajského

pøeboru budou každému hráèi zapoèteny ètyøi nejlepší

výsledky (již podle vìkových kategorií). 

Zúèastnili jsme se všech pìti dosud odehraných turnajù

a nikdy se nevraceli s prázdnou. 

První turnaj hraný jako Pøebor mìsta Zdice zaznamenal

rekordní úèast (celkem 87 úèastníkù!) a naznaèil naši suv -

renitu v kategorii H16. Michal Schmalz zvítìzil se ziskem

bodù pøed Honzou Šáfrem s 5,5 bod ! Kamil Bìlský

Honza Buk získali shodnì 4,5 bodu a obsadili 6., resp.

7. místo.

Na prosincovém turnaji v Rakovníku si naši nejlepší

poøadí vymìnili: zvítìzil Jan Šáfr se 6 body pøed Michalem

Schmalzem (4,5 bodu), Kamil Bìlský obsadil 4. místo se

ziskem 3,5 bodu.

Naprosto suverénnì vstoupili naši žáci do roku 2005 tur-

najem v Berounì. S plným poètem 7 bodù zvítìzil Honza

Šáfr pøed Honzou Bukem (5,5 bodu), Michalem Schmalzem

a Kamilem Bìlským (oba shodnì 4,5 bodu). Obsazení

prvních ètyø míst hráèi jednoho oddílu v nejsilnìjší kategorii

je unikátní a naši hráèi sklidili za tento podaøený kousek

nalý potlesk všech úèastníkù turnaje. Premiérovì hrál v

rounì i Jakub Krupièka v kategorii H10 a hned se mu po-

daøilo získat 2 body!

Únorového turnaje v Roztokách u Prahy se vedle

Jakuba Krupièky zúèastnili i další naši nováèci v mladších

kategoriích a premiéra se jim vydaøila: Vojtìch Janský získal

3 body a v kategorii H12 obsadil pìkné 8. místo, Jakub

Krupièka se zlepšil na 3,5 bodu a skonèil v poèetnìjší kate-

gorii H10 také na 8. místì a ani Ája Krupièková (roèník

1998!) neodešla s prázdnou: uhrála 1,5 bodu a navíc si

odnesla cenu pro nejmladšího úèastníka. V kategorii H16 si

Honza Šáfr vybojoval ziskem 5,5 bodu støíbrnou medaili

Kamil Bìlský se 4 body obsadil 5. místo.

Bøeznový Pøebor mìsta Øevnice potvrdil potìšitelný zá-

jem mladších žákù (našich nových èlenù) - turnaje se

zúèastnili již ètyøi. Vynikajícího výsledku dosáhl Jakub

Krupièka, když získal 4 body, v kategorii H10 obsadil 5. mís-

to a uhrál si 4. výkonnostní tøídu! Vojta Janský zopakoval

zisk 3 bodù i 8. místo v kategorii H12. Ája Krupièková uhrála

již 2,5 bodu, což jí vyneslo dokonce pohár pro vítìzku kate-

gorie mladších dívek! Pozadu nezùstal ani Pepík Janský

(roèník 1998 a ještì pøedškolák!), získal 2 body a cenu pro

nejmladšího úèastníka! V turnaji starších nás reprezentoval

jen Kamil Bìlský - se ziskem 3,5 bodu obsadil opìt 5. místo.

Po odehraných pìti turnajích je na prùbìžné celkové

poøadí velmi pìkný pohled:

Regionální pøebor mládeže bude pokraèovat 2. dubna

turnajem na Kladnì a vyvrcholí závìreèným turnajem na

Buštìhradì. Po úspìchu Velké ceny Buštìhradu v minulém

roce se tedy uskuteèní její 2. roèník, a to 30. dubna

Sokolovnì.

Bude to jistì pøíležitost pro další zájemce o šachovou

hru pøidat se do našich øad. Na zaèátku tohoto roku se náš

oddíl rozrostl o výše jmenované mladší žáky (a jednu

žákyni!), máme nyní již 20 registrovaných hráèù a jsme

pøipraveni nauèit královskou hru i další. Vedle pravidelných

oddílových schùzek v úterý veèer se Honza Šáfr vìnuje ne -

mladším dìtem i ve školní družinì (v úterý a v pátek).

Pøíští èíslo Buštìhradského zpravodaje pøinese informa-

ce o závìru 1. ligy družstev mladšího dorostu, o výsledcích

družstev dospìlých, výsledky 2. roèníku Velké ceny

Buštìhradu a celkové výsledky Regionálního pøebor

ládeže a také výsledky právì probíhajícího dlouhodobého

oddílového pøeboru, který letos hraje rekordních 14 hráèù.

Pro netrpìlivé pøipomínám, že výsledky družstev najde na

internetu, na stránkách Šachového svazu ÈR

výsledky z regionu na stránkách Komise

doèeského šachového svazu

Pavel Buk
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Poø. Jméno Klub zapoètené turnaje GP Body 

1 Šáfr Jan Sokol Buštìhrad 4 3 853 24

2 Turoò Petr ŠK Øevnice 4 3 009 18

3 Schmalz Michal Sokol Buštìhrad 3 2 682 15

4 Bìlský Kamil Sokol Buštìhrad 4 2 627 16,5 

5 Jonáš Michal Sokol Roztoky 3 2 102 12,5 

6 Fiala Jan Èeský Brod 2 1 960 11,5 

7 Buk Jan Sokol Buštìhrad 2 1 721 10

8 Jonáš Martin IZV Hoøovice 3 1 278 10

9 Pavlík Martin ŠK Rakovník 3 1 093 9,5 

ÈETBA NA POKRAÈOVÁNÍ

O STARÝCH DOMECH A JEJICH OPRAVÁCH

KAPITOLA 9

Barevnost omítek

V souèasnosti se s oblibou používají svítivì barevné fasádní

nátìry a výrazné barevné kombinace. Døíve domy sice byly

barevné vnì i uvnitø, tyto barvy však nemìly mnoho

spoleèného se souèasnými odstíny. Naši pøedkové používali

pøírodní barviva, takže mìli paletu omezenou, odstíny se vy-

naèovaly ušlechtilostí a nekøiklavostí. V rùzných dobách byly

módní rozlièné barvy a úpravy, napøíklad v 19. století se

oblibou používaly syté okrové a cihlové odstíny, což ještì

dodnes mùžeme pozorovat i na mnoha buštìhradských

domech (napø. hostinec "U Opltù"). Øemeslníci v urèité

oblasti mìli obvykle nìjaký oblíbený postup, který se použí-

val v mnoha variacích, takže zástavba mìla sourodý vzhled,
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což v souèasnosti mìstu chybí.

Øada lidí se dnes s dobrou vùlí snaží napodobit starší odstín

fasády. Jenže ouha, místo jemnì zemitého okru je výsledek

kanárkovì žlutý, místo vytøíbené pastelovì šedomodré hlinky

jedovatá studená modø. Nìkteré barevné kombinace pøímo

berou dech. Souèasný stavebník dìlá pøi výbìru fasádní

barvy tu chybu, že vybírá odstín od oka podle vzorníku a

vyzkouší si vzorek pøímo na fasádì (nejlépe hned vedle

pùvodního odstínu). Jenže co se jeví hezky na malém obdél-

níèku, na velké ploše fasády mùže vypadat katastrofálnì.

Solidní výrobce vám vždy umožní vyzkoušet na fasádì rùzné

vzorky, a pak si teprve vybrat ten nejlepší. A protože máme

vápennou omítku, nejlépe je na ni použít vápenný nátìr.

žádném pøípadì nekupujeme syntetické nátìry - sice možná

vydrží o pár let déle "hezké", ale vìtšinou jsou neprodyšné

opìt nežádoucím zpùsobem uzavøou zdivo. Pak vytváøejí

typické puchýøe a odlupují se  a když chceme dùm znovu

natøít, musíme pracnì odstranit jejich zbytky. Oproti tomu

vápenné nátìry jsou prodyšné a stárnou sprašováním. Když

se nám pøestanou líbit, staèí je pøetøít. Žádný nátìr pak není

tak zázraèný, aby vydržel delší dobu na soklu - ten je nejvíce

namáhán povìtrností, solením apod.  takže se prostì musí

obnovovat èastìji. Lze použít hydrofobní (vodoodpudivý)

nátìr, ale øada tìchto nátìrù je rovnìž neprodyšná, takže

musíme dobøe vìdìt, co kupujeme. Také olejové nátìry jsou

nevhodné. Obkl daèky, lepené do cementu, jsou ještì horší

øešení.

Vìtšinou èím je dùm tmavší, nebo barevný odstín tlumenìjší,

tím vypadá lépe také proto, že nesvítí do daleka, ale krásnì

zapadne do prostøedí. Pìkný tmavý odstín fasády má napø.

dùm èp. 215 v ulici Prokopovì. Minule jsem psala o typické

"buštìhradské" úpravì fasády. Její nejèastìjší barevné

øešení bylo: v ploše hnìdá - šedohnìdá (nìkdy i narùžovìlá,

tmavì okrovì-hnìdá), hlazené prvky okrové èi cihlovì hnì-

doèervené. Tìchto tmavých odstínù netøeba se lekat, i když

jsou pro dnešní dobu nezvyklé (pøíklad obnovené fasády -

pekárna u Bláhù, èp. 144; mohla být klidnì i tmavší). 

Na fasádách nebo na dveønicích krámù bývaly vymalovány

také vývìsní štíty a názvy firem, což vypadalo velmi pìknì.

Pøi dnešní nesourodé smìsici vývìsních štítù, cedulí, reklam

a jarmareèních poutaèù z rùzných, nìkdy dost nevábných

materiálù  nelze než závidìt. Tento princip (písmo malované

pøímo na fasádu) zdaøile použilo Buštìhradské muzeum Oty

Pavla u Rotta.

Oproti dnešním zvyklostem byly domy mnohem barevnìjší

v interiérech. Bílení vápnem bez barevných pigmentù bylo

typické pouze pro chudší obydlí, hospodáøské místnosti,

pozdìji pro funkcionalismus (období 1. republiky), teprve

poté se rozšíøilo masivnì. Po nìkolik pøedchozích století se

však bìžnì používalo široké spektrum barev, oblíbená byla

malovaná výzdoba, a to nejen u bohatších objektù.

Donedávna bylo 19. století považováno za ponìkud

nedùležitou stavební etapu, kterou ještì není potøeba

chránit.

Ukazuje se však, že tehdejší øemeslo bylo na skvìlé úrovni

a interiéry z tohoto období byly velmi obytné a pøíjemné.

bìžných místnostech byly stìny natøeny barevnì (oblíbené

byly pastelovì rùžové, šedomodré, zelené, ale i pomìrnì

syté tmavé barvy), vždy alespoò tmavší barvou malovaný

sokl (pás stìny u podlahy, zhruba do pùlmetrové výšky), èas-

to také barevná linka nebo pás jednoduchého ornamentál-

ního èi rostlinného vzoru v horní tøetinì stìny (použití šablon

nebo váleèkù) nebo i souvislý barevný vzor v celé ploše.

Strop býval alespoò obtažen barevnou linkou, ale výjimkou

nebyly ani bohatší pásy rostlinného dekoru nebo centrální

malovaný motiv zdùrazòující závìs svítidla. Tyto interiéry se

v souèasnosti teprve zaèínají doceòovat a obnovovat (napø.

výmalby nìkterých historických domù a palácù v Praze,

úpravy sálu na hradì Valdšt jn u Turnova). Také v nìkterých

buštìhradských domech, i když nebyly nikterak bohaté,

mùžeme najít pozùstatky tìchto úprav. Vzhledem ke své

jednoduchosti se dají velmi dobøe obnovit a kombinovat se

zaøízením libovolného stylu a - pøedevším jde-li o teplé barvy

- výraznì interiér zútulní. I zde však musíme odstín volit vel-

mi peèlivì. Máme li rozsáhlejší zachovalou plochu pùvodní

výmalby, a zdá se nám pøeci jen trochu nesourodá, nevadí;

stojí za to ji i tak zachovat.

Barevnost oken a dveøí

Na závìr nìkolik slov o barevném pojednání oken a dveøí,

terým se budu podrobnì vìnovat v pøíštím èlánku. V 19.

letí se tyto výplnì natíraly krycí barvou - kdo nìkdy

opaloval staré dveøe, ví, kolik na nich bylo barevných vrstev.

Nejèastìjší byly odstíny šedé (mimoøádnì noblesní vzhled!),

mìdìnkovì zelená, trávovì zelená, hoøèicová, hnìdá,

nìkdy i èervenohnìdá. V interiéru to byla i barva smetanovì

bílá nebo fládrování (napodobení kresby døeva), pøièemž se

takto natíraly i další døevìné prvky interiéru - zábradlí a

dy, okenice, táflování apod. V souèasnosti jsou módní

lazury, protože s krycími nátìry je v exteriéru zdánlivì

více práce - musejí se jednou za pár let opálit nebo aspoò

pøebrousit a pøetøít. Bohužel, v podstatì totéž se musí èasem

udìlat i s lazurou. Neváhejte tedy a použijte nìkterý z his-

torických odstínù (nejlépe olejové nebo fermežové polomat-

né barvy, které dobøe vzdorují povìtrnosti), samozøejmì

vhodnì doplòující odstín fasády (vynikající je napøíklad kom-

binace cihlovì èervená fasáda + svìtle šedá okna a dveøe),

váš dùm dostane velmi neotøelý a autentický vzhled.

Ing. rch. Daniela Javorèeková

Èeský Krumlov - malovaná výzdoba z 19. století v mìš anském domì.

Foto - V. Škrabánek
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Dnes se budu vìnovat dvìma domùm, které jsou ve velmi

špatné kondici (nic nového v tomto seriálu). Dùm èp. 93 na

Námìstí je velmi starý a krásný. Do souèasnosti je za-

chován ve své klasicistní podobì s úpravami z 19. století.

Hladká fasáda, podlouhlá hmota a støecha donedávna

polovalbou (po loòské havárii ji nahradilo provizorní zakrytí

plechem), pùvodní špaletová okna vsazená ve vnìjším líci

fasády, zbytky sytì tmavì šedé barevnosti prùèelí - na

domì je vše jednoduché, avšak pùsobí mimoøádnì au-

entickým dojmem. Jaký bude jeho další osud? 

Dùm èp. 117 v ulici Oty Pavla je možná ještì starší,

když díky pomìrnì nové støeše vypadá jako podivný hybrid.

Rozsáhlý objekt je otluèen vìtšinou až na kamenné zdivo.

Volská oka pro osvìtlení podkroví jsou tvarovì zvolena sice

dobøe (i když je jich snad trochu moc, natìsnaných blízko

sebe), ale asfaltový šindel na støeše je velmi nevhodný -

mu by slušely napøíklad pálené tašky. Ve štítì jsou krásné

staré svlakové dvoukøídlé dveøe vèetnì kování a zbytky za-

obleného nároží a pìknì vykrojené øímsy. Zèásti jsou zde

ještì pùvodní okna v rùzném stupni rozkladu. Dùm na s -

hu (tak jako mnoho jiných v Buštìhradì) má zøejmì prob-

lémy se statikou a vlhkostí, které majitel ještì výraznì

zhoršuje kubíky betonu, které do domu lije; s jeho m -

vím rapidnì stoupají náklady na skuteèné zajištìní do-

mu, které bude nutno jednou v budoucnu udìlat. Po citlivé

obnovì by byl dùm velmi krásný, ale to je  zdá se  to posled-

ní, co majitelé zamýšlejí. 

Je to trochu krutý paradox, ale èasto je dùm uchránìn

autentickém stavu pouze proto, že vlastník nemá peníze na

jeho modernizaci. Takový je osud i celých oblastí - napøí-

lad v bývalých Sudetách, kde lidé èasto nemìli peníze,

tah k domùm, které sami nepostavili, ani chu  do nich

investovat, se zachovalo obrovské množství krásných, leè

zchátralých domù. Oproti tomu tøeba na Jižní Moravì lidé

mìli víc penìz i vztah ke svým domùm, což mìlo za

následek jejich neustále opravy, pøestavby a zkrášlování,

takže pìkných starých domù je zde již pomìrnì málo, sko-

ro všechny mají vymìnìná okna, nové omítky a zmoderni-

zované interiéry. 

Ing. arch. Daniela Javorèeková

CESTA K VÝCHODNÍ ØECE

Jistì si mnozí z vás vzpomenete na termín ze školního dì-

jepisu "únìtická kultura". Ano, prastará sídlištì našich

pradìdù, hradiska slovanských èi keltských kmenù, se na

našem území rozkládala v hojném poètu. Okolí Prahy není

výjimkou, tak se pojïme podívat, proè naši pøedkové zùstali

právì tady. Cílová oblast je vhodná i pro cyklistický výlet,

takže zaènìme tímto itineráøem:

NA KOLE

Kudy na kole do Støedokluk a Knìževse je snad každému

známo. Na východní stranì obce (blíž ku Praze) nalezneme

malý rybník, z nìhož vytéká vodoteè jménem Únìtický po-

tok. Ale do obce, jenž mu propùjèila jméno, to máme ještì

kus cesty. Podjedeme dálnici do Tuchomìøic a stále rovnì

lesáme až do nejnižšího bodu obce (odvážnìjší bajkeøi mo-

hou zkusit sledovat potok v co nejvìtší blízkosti po celou

cestu). Vpravo na kopci kdysi zakempovali naši pøedci,

nebo  je tu pìkný rozhled, bezpeèné úkryty pod bariérou

skalisek, voda v údolí a jiné skvìlé vybavení. (Dnes je tu bo-

hužel nepøíliš vábné úložištì novodobého èurbesu, aè jsou

skalky státem chránìny.) Popularitu Tuchomìøic dokládá

støedovìký charakter lokality v severní èásti obce, znatelný

dodnes.

Ale my jedeme dál podle potoka na východ. ( arianta pro

terénní jezdce: V èásti zvané Pastvištì, kde potok køíží silni-

ci, si to namíøíme do zelenì vpravo smìrem na Preláty

(Pøední Kopanina) a na kopec do Háje ke kaplièce Sv.

Juliána. Lesem si to pak drsnì namíøíme nìkam na SSV

dolù, až opìt narazíme na potok ) Až do Statenic jedeme po-

hodovou silnièkou a vychutnáváme malebnost potoèního

luhu. Kolem názvu obce Èerný Vùl, kam dorazíme vzápìtí,

se vedou nekoneèné polemiky, takže se zajdeme nìco

dozvìdìt do hospody a zároveò se zde obèerstvíme. Ale ne

na dlouho, protože musíme pokraèovat dál podle proudu, až

k východní øece.
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Dùm è. p. 93. Foto autorka

Dùm è. p. 117. Foto autorka

JEDEME NA VÝLET
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Do malebného údolí mùžeme pokraèovat po bøehu až do

Únìtic. Krajina je jako vystøižená z romantických knížek,

jenom zástavba trochu ruší naše dojmy. Strmé svahy v obci

se podobají tuchomìøickým a ty severní korunuje hradba

markantní stavbou únìtického kostela. Propleteme se

ulièkami mezi domky po turistické znaèce a pøed námi je

podlouhé zrcadlo rybníka. Vpravo nad ním se vypíná

zarostlý høeben se skalnatými vyhlídkami nazvaný Kozí

Høbety s výškovou kótou Lomenice, kde se našim pradìd-

kùm také moc líbilo. Možná ještì více si oblíbili protìjší Holý

Vrch s úkryty ve skalních rozsedlinách a jeskyòkách. Místo

jako stvoøené pro kontrolu nad životodárným údolím, kterým

vedla pradávná stezka až k Vltavì. Mùžeme se vyškrabat

nìkterou z pìšin a pokochat se i pohledem k severu, kde se

rozkládala slovutná hradištì Levý Hradec a Žalov  a potom

lézt zase dolù k soutoku Únìtického a Horomìøického poto-

ka. Traverzovou stoupající cestou lesem (za mùstkem vlevo)

bychom se dostali do Starého Suchdola nebo na Výhledy.

Znaèená cesta Tichým údolím, provázející bøeh únìtic-

ého potoka dále k východu, byla turisticky vyhledávána

urèitì již pøed sto lety, stejnì jako je populární i dnes.

Frekvence chodcù, zvláštì když je pìknì, je tu hustá takøka

po celý rok. Jedeme tedy v pohodì mírnì klesající cestou

kolem nìkolika mlýnù: Trojanova, Tùmova a Spáleného, na

konci okolo známé výletní restaurace Maxmiliánka (chátrá,

ale služby nabízí nedaleká Koliba) až do Roztok. Zde, na

místì s odpovídajícím jménem, se vlévá Únìtický potok do

Vltavy. Atady je také cíl našeho výletu. Roztoky u Prahy jsou

pùvodnì známým rekreaèním místem pražských mìš anù.

Dnes se však, rozsáhlou výstavbou nových domù, staly pro

mnohé z nich i stálým bydlištìm. U øeky je nádraží ústecké

trati a samozøejmì i zámeèek, kde sídlí Støedoèeské

muzeum v Roztokách u Prahy. Ale to jistì víte, tak se tam

rknìte. Otevøeno je dennì mimo pondìlí (duben až øíjen

- 18 hod  a od listopadu do bøezna 10 - 17 hod ) a vedle stálých

expozic a výstav tu bývají i jiné zajímavé akce. Pak se urèitì

stavte ve výborné cukrárnì naproti! 

Centrum Roztok je na kopci, kam se dá vydupat strmou

silnicí skalnatou serpentinou. Následnì se lze vydat po

vršcích smìrem k západu pøes Velké Pøílepy, Lichoceves

Èíèovice zpìt do Buštìhradu. Jinou variantou návratu od

Vltavy je cesta nejprve smìrem na Prahu a pak vpravo

dolím šáreckého potoka nebo lysolajským nahoru do

Horomìøic a pøes Kopaninu na Tuchomìøice a domù.

CESTA PÌŠKY

Každý z nás nemá odpruženého oøe nebo závodní speciál,

navíc by možná na nároèný výjezd nebylo zrovna dost

odvahy a sil, takže se mùžeme vydat k Únìtickému potoku

pìšky. Je nejlepší zajet na Dejvickou k metru a na námìstí

nastoupit na nìkterý autobus smìr Suchdol (107, 147).

Nejlepší je jet è. 147 na koneènou na Výhledy. Kolem

benzínky se vydáme rovnì po silnici asi 700 metrù a

èíme vpravo po znaèené cestì (zelená) až na vyvýše-

inu Kozích Høbetù. Projdeme celý høeben a kocháme se

okolní krajinou, ale dáme pozor, nebo  na strmých skaliscích

bychom mohli snadno pøijít k úrazu. Že se chováme tiše a

ohleduplnì  je v chránìném území samozøejmostí, takže by-

chom mohli zahlédnout i nìjakou tu divou havì . Na konci

sestoupíme k rybníku pøi soutoku potokù (v sezónì fungo-

vala v posledním domku na bøehu i malá restaurace se

zahrádkou) a pøejdeme pod jižní svahy Holého vrchu až

místu, kde se pøímo do cesty vypínají strmé stìny polo-

masívu nazývaného Strážce. (Na menší dìti dejte pozor a

pouštìjte pejsky z vodítka!) Okolo skal vlevo vede vzhùru

strmá stezka, jež je jediným legálním pøístupem k hornímu

skalnímu komplexu jménem Alšova vyhlídka. Pøi výstupu

buïte ohleduplní, pomozte slabším a dejte pozor, padající

sypající se kamení mùže zranit vás i nìkoho pod vámi. 

Kozí Høbety a Holý vrch byly v prehistorických dobách

jediným pruhem buližníku, než se pøíènou dislokací po-

sunuly do dnešní polohy a jsou souèástí CHÚ Roztocký háj

- Tiché údolí)  Nádherná vyhlídka se tu dá spojit se svaèinou

a odpoèinkem. Mìjte však na pamìti, že lezení po okolních

skalách je vyhrazeno pouze organizovaným horolezcùm

patøièným vybavením, tak to respektujte… a nic se vám ne-

tane!

Vrátíme se k potoku a mùžeme volit výše popsanou ces-

tu Tichým údolím až do Roztok nebo pøes mùstek a po žluté

do Starého Suchdola (ke škole nebo zpìt na Výhledy), od-

kud nám jedou autobusy zpátky do Dejvic. Z Roztok se dá

odjet zpìt do Prahy také autobusem nebo vlakem.

Naši pøedkové chodili všude bez váhání pìšky. Tak si to

uvìdomte a klidnì i zkuste.

Š astnou cestu a hezké zážitky pøeje 

JB
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ÍRÁN - ZEMÌ KONTRASTÙ - 2. ÈÁST 

V závìru úvodního èlánku seriálku, který redakèní rada BZ

nazvala "Okénko do svìta"  jsem slíbil, že si popovídáme

hlavním mìstì Íránu, Teheránu. Než však uslyšíme pod-

manivou modlitbu muezzina, která zaznívá z nìkteré z mešit

hlavního mìsta, èi ucítíme smìsici vùní perského bazaru,

nelze se nejprve nezmínit o tom, že název seriálu by bylo

možné, vycházeje z posledních událostí, které se odehráva-

jí kolem ránu, zejména na mezinárodní scénì, zmìnit na

název "Írán - zemì  o které se mluví". Ano, mám na mysli

napø. nedávnou cestu ministrynì zahranièních vìcí USA

Condol ezy Ric ové po evropských zemích, v jejímž

prùbìhu zaznìla mj. otázka vývoje smìrování jaderného

programu Íránu, tedy zda jde o mírový jaderný program èi

nikoliv. Tedy otázka nesmírnì závažná v kontextu nejen

dalšího vývoje Íránu, ale bez nadsázky i s vývojem na tøed-

ním východì, s dopadem na otázky celosvìtové politiky  a to

možná v èasovém horizontu ne tak vzdáleném. Tìchto pár

úvodních vìt, bez nároku na jejich podrobnou analýzu  jsem

si dovolil pøedeslat ze dvou dùvodù. Za prvé, že je v docela

èasovém souladu si  tuto zemi trochu pøiblížit  a za druhé, že

by nebylo dobré si povídat o historii èi pamìtihodnostech té-

to zemì bez sledování jejího souèasného vývoje. 

Ale pojïme nyní k tématu slíbené druhé èásti seriálu,

hlavnímu mìstu Íránu - Teheránu. Jde o jedno z nejvìtších

OKÉNKO DO SVÌTA
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mìst tøedního východu. Jen pro srovnání, mìsto má pøi-

ližnì tolik obyvatel jako celá naše republika. Rozkládá se na

rozsáhlé, v terminologii geomorfologie

(vìda o tvarech zemského povrchu),

severojižním smìrem naklonìné

náhorní plošinì o velikosti blížící se

300 km . Na severu je sevøena mo-

ným pásemným pohoøím Elborz

výškami, které dosahují až do 5000 m

nad hladinou svìtového oceánu, za

dále severnì, ve vzdálenosti 100

se již leskne hladina Kaspického

moøe. Pøevýšení 700 m mezi severním

a jižním okrajem zmínìné náhorní

plošiny se promítá i do klimatických

pomìrù tohoto velkomìsta. Zatímco

zimì je její severní èást pokryta, by

krátkodobì, snìhem, jižní èást zazna-

menává místo snìhu déš . Nekoneèná

rovina  na níž se mìsto rozkládá  nejlépe

vynikne pøi pohledu na mìsto odnìkud

z vrcholkù pohoøí, které  jak bylo øeèeno

obklopuje mìsto na severu. Vlastnì

nelze dohlédnou jeho jižní okraj. Jen se

zdá, že mìsto rozdìluje jakási stužka, èi meandrující øeka,

na dvì èásti. Pøi pozornìjším pohledu však nejde o øeku, ale

hlavní magistrálu mìsta  jejíž délku lze odhadnout pro oby-

vatele evropských  ale i svìtových metropolí na neuvìøitel-

ných témìø 40 km. Tento pohled však odhaluje i nìkteré

ménì pøíjemné skuteènosti. Je jím pøedevším smog, visící

hrozivì v podobì èernošedé mohutné vrstvy nad mìstem,

terá zároveò signalizuje ohromný stupeò, nemluvím o kval -

tì, motorizace, tedy poètu osobních vozù, autobusù, taxíkù,

které jsou jediným dopravním prostøedkem umožòujícím

pøekonávat obrovské rozmìry tohoto mìsta. 

Ale sestupme z pozorovacího místa uprostøed horských

velikánù zpìt do mìsta, pøipomínajícího "lidské  mraveništì".

Je samozøejmé, že ve mìstì jsou soustøedìny všechny

orgány výkonné moci, prezident, sídlo Medžlisu (parlamen-

tu) a je zde i procentuálnì znaèná èást prùmyslové výroby

Íránu. Ale vra me se k jeho historii.

Jméno mìsta je odvozeno ze staroperských slov "teh"  tj.

teplý  a "ran" místo. Tedy teplé místo. Je tomu tak. Teploty

zde v dobì tzv. "mardatu"  nejteplejších mìsícù léta, dosahu-

jí 45 °C až 50 °C. I když o vesnici jménem Teherán jsou

zmínky již ze 4. století, nebyl Teherán vždy hlavním mìstem

Persie. Hlavními mìsty Persie byla pùvodnì nesmírnì his-

toricky zajímavá mìsta, Šíráz na jihu Íránu, èi 430 km

vzdálený, pøekrásný, jako pohádka tisícù a jedné noci,

Isfahán. O tìchto mìstech spolu s bájným Persopolisem, let-

ním sídlem perských šáhù, si budeme povídat v tøetím

pokraèování.

První vropan, který se zmiòuje o Teheránu, byl vyslanec

kastilského krále u dvora Timura, Don Ruy Gonzáles de

Calvio, který mìsto navštívil již v r. 404. Hlavním mìstem byl

ale Teherán ustanoven až v roce 1788 zakladatelem

Qajarské (èti Kadžárské) dynastie Aghou Mohammedem

Khánem. Od té doby je Teherán nepøetržitì hlavním mìstem

ránu. Jeho severní èást, která se nazývá Šemiráò  prozrazu-

je majetnost jeho obyvatel, vèetnì nìkolika palácù bývalého

šáha, uprostøed pøekrásných a exotice tøedního východu

odpovídajících zahrad. Nejlidnatìjší jižní èást tvoøí staré

mìsto, uprostøed s námìstím zvaném

Ferdowsi (název podle perského klasic-

ého básníka z 10. století), k jehož jižní

èásti se pøimyká, nebojme se øíci, svìtovì

proslulý bazar, jehož popis a pokus o

líèení jeho atmosféry je snad z

pera jen tìžko realizovatelný. 

Teherán má v porovnání s takovými

mìsty  jakými jsou Isfahán, Šíráz,

hed, Tabríz èi svaté mìsto Gom, ne -

ménì orientální vzhled. A proto se

dotkneme jen toho nejzajímavìjšího.

Patøí sem napø. mešita Sépáh-Sálár,

terá je nejvìtší mešitou Teheránu. Byla

postavena z trosek slavné mešedské

(mìsto Mashad) mešity, která byla znièe-

na zemìtøesením. Je klasickou ukázkou

architektury z doby dynastie Kádžárù.

Projdeme-li branou mešity na nádvoøí,

vidíme  mihráb (oltáø), smìøující k Mekce.

Vnitøek mešity pùsobí skromným, ale

zároveò impozantním dojmem. Nelze hle-

dat jakoukoliv paralelu èi podobnost s kostely èi chrámy tak,

jak je známe v Evropì. Pøed vstupem do vnitøku mešity, kam

zpravidla smìjí jen muži, je tøeba odložit obuv, ne snad pro-

Pohled na severní èást mìsta Teherán

Pohoøí Elborz

Vchod do Velkého bazaru
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to, že by se mohlo zneèistit množství pøekrásných perských

kobercù, kterými je podlaha mešity pokryta a na nichž

probíhají modlitby muslimù, ale jde o jeden z religiózních

prvkù islámského náboženství. Apokud k modlitbì smìjí

pøijít i ženy, musí být zahaleny  a to doslova  od hlavy až

patì tzv. "èadrem", látkou èerné barvy, kterou žena zakrývá

nejen hlavu, ale i tváø a vlastnì i celou postavu. Je nemys-

litelné, aby ženy absolvovaly modlitbu k A láhovi v jednom

prostoru spolu s muži. Uvnitø mešity jsou pro ženy vyhrazeny

zvláštní prostory. A tady jsme již u islámu, náboženství  o k -

rém snad nìkdy pøíštì také pohovoøíme. 

Palác Golestán, jedna z dalších pamìtihodností mìsta,

pøekladu Palác rùžové zahrady, byl královskou rezidenc  dy-

nastie Kadžárù. Stojí za zmínku, že jeho stìny uvnitø a strop

jsou komplexnì pokryty mozaikovitì uspoøádanými zr -

délky. Tento druh výzdoby je možné vidìt i v jiných

palácích èi mešitách. Zrcadlové obložení je vytvoøeno ze

støepù benátských zrcadel, které si perští vládci objednávali

v Itálii, ale která byla bìhem dlouhé cesty obvykle rozbita.

Toto obložení pùsobí pohádkovì zejména pøi záøi zpravidla

velkého množství rozsvícených svíèek. Hlavním dùvodem

návštìvì Golestánu však bývá Takhte tavus  v pøekladu Paví

trùn, což je ètvercová pohovka na ètyøech zlatých nohách,

pokryt  tisíci drahokamy, vytváøejícími ornamenty v podobì

sluncí, kvìtin, ptákù a listù. Trùn byl pravdìpodobnì

pøivezen z Indie šáhem Naderem, jiná verze se však pøiklání

že jde o výrobek perský. Ale to na j ho kráse a vyvolání

torických emocí nic  nemìní.

V podobném duchu bychom mohli popisovat

tánský palác, Niavaránský palác èi krásnou mešitu

Mas-Jed-e-Shah, pøimykající se k bazaru. Je jednou z nej-

tarších staveb Teheránu. Postavil j  šáh Tath Ali v r. 1809.  Z

vìjších staveb, které pøipomínají dlouhou historii Íránu, je

tøeba jmenovat památník Šahyád. Stavba vìžovitého typu

postavená v roce 1971 pro oslavy 2500 let Perské íše  se

nachází na spojnici letištì s Teheránem, takže každý

návštìvník  pøijíždìjící do Teheránu z letištì  je jí upoután.

Byla postavena z kamene z sfahánské oblasti a skládá se

 tisíc blokù. Vìž je vysoká 45 m, výška nejvìtšího oblou

je 21 m a základna je 63 m široká. V podzemí stavby bylo

možné spatøit  audiovizuální techniky, na níž se

podíleli odborníci z naší republiky, celou historii Persie, pøíro-

du, archeologické nálezy, nejkrásnìjší mešity, architekturu

staré Persie až po souèasnost. 

Zastavme se ještì u jedné zajímavosti Teheránu. Jde o

vu korunovaèních klenotù perských šáhù s jejich leg -

dárními poklady, nemìøitelné, pøedevším historické ceny.

Nachází se v podzemí banky Melli uprostøed mìsta. Celá

expozice jen potvrzuje, že perští panovníci vynikali odevždy

smyslem pro nádheru a pøepych všeho druhu. Tato sbírka

pokladù pøipomíná celou dlouhou historii vlády perských

šáhù. Shromažïuje drahé kameny, tìžené v dolech

Khorestánu a Turkestánu, perly získané z Perského zálivu,

ale i drahocennosti  zakoupené šáhovými vyslanci v Indii,

Caøihradu èi Benátkách, ale je i výsledkem váleèných výbo-

jù. Z celé této mimoøádné expozice se zmiòme o Dária Nar

(moøe svìtla) 182 karátovém diamantu délky 41,4 cm, šíøky

29,5 cm a 12 mm výšky. Jeho jméno jej spojuje se známým

diamantem Koh-i-N or (hora svìtla), se kterým kdysi tvoøily

èást pokladù mogulských vládcù v Indii. Za zmínku stojí i ko-

runa, která patøila poslednímu š hovi  s 3380 diamanty, 5 s -

ragdy, 2 jaspisy, 368 perlami  s analogickou korunou

patøící poslední císaøovnì. Zajímavým exponátem je zlatý

gl bus, vážící 37 kg  hustì osázený 51360 drahokamy.

Gl bus byl zhotoven v roce 1869 na pøíkaz šáha

Nasseredina, který chtìl  zabránit dalším ztrátám dra-

hokamù, které byly pøedtím uloženy prostì v kožených

pytlích. Írán a západní Evropa jsou na nìm vyznaèeny dia-

manty, moøe smaragdy, rovník diamanty, støední a jižní Afrika

safíry a rubíny. Gl bus má prùmìr 66 cm a stojí na zlaté

noze  kompletnì pokryté diamanty a rubíny. 

Ale opus me lesk diamantù a smaragdù a vra me se

Teheránu, pøedevším z pohledu historických staveb. Sem
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Nakupující Íránky- Teherán

Interiér mešity Sépah-salár



VZPOMÍNKY NA BUDOUCNOST

Ještì pøed pøistáním mì zaèal bolet žaludek, aèkoli pilot vedl

svùj stroj naprosto bezchybnì. Ale to se ví, deset let vy-

nanství je poøád sakramentských deset let. Neuvìøitelnì

louhá doba, kdy se rozmlžují detaily vzpomínek, hýèkané jen

novinkami na bezinfekèní internetové síti. Tìšil jsem se a

roveò trochu bál té blízké reality.

Automatizované odbavení, popadnout kufr, skoèit na

samohybný chodník a kochat se. Za proskleným tubusem,

výšky nìkolika metrù nad zemí, se dá krásnì pøehlédnout

pavuèina komunikací v záplavì nízké zelenì, která propoju-

je parkovištì s obchodními domy, letištì s nádražími, celý

svìt s krásnou krajinou støedních Èech. Díky informaènímu

systému v momentì stojím na perónì s oznaèením

Buštìhrad a pokukuji po cestujících. Bohužel žádné známé

tváøe, pomyslím si a uvelebím se v lehátku útulného

mikrobusu.

Tartanový koberec vozovky pod koly mizel vzad ïábelskou

rychlostí zcela nehluènì. Pøivøel jsem oèi a už mne mírný

náklon upozornil, že se kroutíme v dálnièním uzlu smìr

Kladno. Nedoèkavì jsem natahoval krk daleko dopøedu,

když øidiè zaboèil vpravo do rozsáhlých sadù a zemìdìl-

ských zahrad. Všiml jsem si, že dálnici po chvíli pohlcuje

èerná díra obøího tunelu a napøíè obzorem se táhne pestrá

fronta øadových domkù jako støedovìká hradba. Poprvé za-

stavujeme. Po ošklivých chlévech a boudách nìkdejšího

zemìdìlského družstva ani památky. Prùmyslová zóna. Leží

tu nízké objekty velkoskladù Bušek a za velkým parkovištìm

výrobní komplex firmy Peroutka. Silnice konèí pøekøížením

pìší zóny s letitými oøešáky a pokraèuje dál širokou ulicí

Jetøicha Bezdružického mezi rodinnými domy a zahrádkami.

Uvìdomil jsem si, že logické propojení Lidic s Buštìhradem

bylo mým dávným snem. Ale že zmizne špinavá obluda o -

ného sila a na jejím místì bude tahle rušná promenáda

obchody, restauracemi a kulturními punkty, to jsem neèekal.

Z návrší se dá pøehlédnou  celé hrdé "horní" mìsto.

Projíždíme na západ a já cítím tu sílu, tu semknutost jed-

notlivých stavení, rodin, lidí. Jen tak totiž mohl vzniknout tak

kompaktní a krásný celek. Uklidnil jsem se. I ten rozechvìlý

žaludek už je v pohodì.

Potøetí autobus zastavil na kraji rozsáhlého lesoparku.

Voòavá zelená bariéra, vzniklá rozšíøením kroèehlavských

borovin až k høebeèské silnici, skvìle chrání mìsto od hluku

a povìtrnosti od západu. Pøi kraji lesa jsou rozsáhlá s -

tovištì a stadiony všeho druhu. Dìti tu øádí v napodobe-

inì palisádové pevnosti, na høištích a v hlaïouèkých

bazénech skate-parku, maminky z pohodlných altánù sledu-

jí své ratolístky na písku a v brouzdalištích. Cítím klid a po-

hodu. Vracím se do vzpomínek obklopen nìèím, co jsem

zatím vidìl jen na monitoru, ale pøesto to tu znám a vím, že

sem patøím. Mám ale pocit, že tady nìco chybí. Jasnì! Není

tu ani èerpací stanice  ani fotbalové høištì. Místo nich leží

areál bazénù s tobogány a skluzavkami, který plní stopro-

centnì dávné tužby buštìhradských dìtí. Aten náš fotbal

tenis? Ty se pøesunuly na nové stadióny do údolí v Zadòáku,

vždy  jsem o tom èetl. Vzestup našich sportsmanù zpùsobil

nevídaný zájem divákù, takže bylo nutno najít dopravnì dos-

tupnìjší a technicky vhodnìjší místo, kde bylo možno vybu-

dovat nezbytné zázemí a velkokapacitní parkovištì.

nespornì a  na jedno z prvních míst, patøí bazar. Známá

slovní høíèka "je to tady jako na perském trhu" ne náhodou

vystihuje jeho neopakovatelnou atmosféru. Bazar založil již

kolem roku 1553 šáh Tahmasp I. z perské dynastie Safavidu.

Obklopil jej vysokou zdí se ètyømi branami a 114 vìžemi. Tak

vzniklo, "de facto",  mìsto ve mìstì. Teheránský bazar, èas-

to s pøízviskem "velký", na rozdíl od mnoha menších v jiných

èástech mìsta leží v jeho jižní èásti.  Po staletí byl centrem

nejen veškerého obchodu, ale i sociálních vztahù, politiky

atp. Mìl zvláštní soudní dvùr se speciálními pøedpisy o do-

držování muslimských církevních svátkù. Má více než 10 km

krytých ulic a ulièek a je patrnì nejvìtším bazarem na svìtì.

Jde o nekoneèné støídání obchodù a obchùdkù s ruènì

tkanými perskými koberci, výrobky perských kovotepcù

teré støídají zlaté ulièky, tedy obchùdky s nepøeberným

nožstvím zlatých šperkù, slévající se snad do celé enklávy

vytváøející zlaté mìsteèko, vystøídané obchody s tolik typic-

ým suchým ovocem, rùzný  druh  semínek, èi tzv. oøíškár-

nami s nespoèetným množstvím druhù a úprav pistáciových

oøechù až po prodej nezbytného koøení. Smìsice vùní a

neèný podmanivý hluk tepajícího bazaru jsou neza -

nutelným zážitkem, který nelze vystihnout žádným

popisem.

Na závìr by nebylo dobré nepøipomenout, že Teherán se

zapsal i do novodobé historie. Patøí sem setkání šéfù vlád tøí

mocností, bývalého SSSR, USA  V. Británie  1. 12. 1943,

edy v dobì druhé svìtové války, které vešlo do dìjin pod

názvem "Teheránská konference". 

Tolik k hlavnímu mìstu Teheránu. V pøíštím vydání BZ

bychom snad mìli  pokraèovat historií mìst Šíráz, Isfahán

bájného Persopolisu a poté koneènì i pokusem o charak-

teristiku  životního stylu ráncù, který je pro nás tak zvláštní

specifický.

RNDr. Miroslav Oplt., C c.

Foto: archiv autora
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Øidiè zaøadil a odboèil vpravo u starého vodojemu.

Rekonstruovaná stavba, sloužící teï i jako vyhlídková vìž,

stojí dál jako maják, shlíží do vilové ètvrti v údolí, nad kterým

už netrèí obøí monstrum strojíren. Z lesa jen tu tam vykukují

objekty komerèní zóny Svatý Jan. Další zastávka je tu hned.

Známá Kladenská ulice, s peèlivì udržovanými domky, se

vypoøádala s øadou kdysi implantovaných nehezkých

taveb, a urèitì tu nic nechybí. Vidím repliku buštìhradské

fasády nového centrálního kina LUX, která nahradila býva-

ou sámošku, jak pìknì doplòuje starou stavbu mìstské

hovny. Všude je spousta obchùdkù a kaváren, teï

dopoledne ponìkud døímajících, ale jinak jistì vyhledá-

vaných cílù obyvatel i pøespolních. A hele, funguje i luxusnì

vypadající restaurace Kahanec! Chce se mi ven na ulici.

Procházet se, zdravit známé, užívat si koneènì ten krásný

vytoužený návrat.

Než jsem staèil sundat kufr z pøihrádky, autobus se znovu

rozjel. Nedoèkavì se hrnu ke dveøím. "Další zastávka: U èet-

níkù." - zabrumlá hlas z reproduktorù. Pøímo proti mnì se

mìje nazdobená výkladní skøíò. No jistì! Pan Bušek nechal

nostalgicky v provozu i ten svùj malý krámek, ve kterém pøed

lety zaèínal. To je pøíjemné. Je to takový kontrapunkt protìjší,

ponìkud nafoukanì se tváøící, zánovní budovì Mìstské

policie. Ale ta mì tolik nezajímá. Mám dozorcù až po krk.

tak pøebìhnu vedle, k malé vinárnì Markéta. Už abych

potkal nìkoho známého, tìším se. Ale je moc brzy. Otevírá

se až odpoledne. No, nevadí. Vracím se ulicí k nálevnì

Junkù. Tam se mi nìjak nechce. Ani nevím proè. Tak tedy

dolù, na Krétu. Malebná náves na mne dýchne poklidem let

dávno minulých, jako vždy. Domky se tu tísní kolem  starých

stromù a nahlíží si do oken. Mou pozornost však upoutá

ponìkud velký nápis, lákající návštìvníky do útrob barù,

heren a diskotéky. Ètu jméno a nechápu: Karlštejn!? Co to

dìlá tady v Buštíku? Tady, Na Krétì? Ale dost! Do vyhlídkové

kavárny Na skalách, ani do Pompova zooparku, kam mne

láká rozcestník, se mi teï vùbec nechce. Do historické bu-

dovy bývalého hostince hned vedle urèitì nepùjdu. Expozice

Živnostnického muzea mì neláká. Starý hrad, rybníky a zbý-

vající èásti našeho mìsta si projdu až zítra. A halda mi urèitì

taky neuteèe… takže? 

Volba je jasná. Sláva nazdar výletu! Hurá na Karlštejn!

Dveøe tu mají dokoøán. A když èlovìka pøivítají, sic lehce

zestárlé  ale stále pøívìtivé, tváøe známých barových po-

valeèù, je mu dobøe. Má koneènì klid na duši. Je doma.

Jiøí Blesk

BOŽOVSKÝ, Robert: O Zlatý erb letos soutìží jedno mìsto a

dvì obce

Kladenský deník. Roè. 10, è. 32 (8.2.2005), s. 2. 1 foto

(Pøedstavitelé Kladna pøi pøevzetí ocenìní v loòském roce)

[Mìsto Buštìhrad a obce Otvovice a Pozd ò se letos jako jediní

zástupci z Kladenska a Slánska pøihlásily do soutìže o nejlepší

webové stránky a elektronické služby mìst a obcí Zlatý erb]

KUCHYÒKA, Zdenìk: Nìkteré obce shánìjí kronikáøe jen tìžko

Mladá fronta Dnes. Roè. 16, è. 35  (11.2.2005), Kladensko,

C/3

[Po témìø ètvrt století se loni vzdala funkce obecní kronikáøky

Buštìhradì Vìnceslava Cachová. Za celý rok se ale mìstu

nepodaøilo najít jejího nástupce]

SKLENIÈKA, Petr: Øidièi riskují životy dìtí

Kladenský deník. Roè. 10, è.  43 (21.1.2005), s. 3

[Se strachem pouští mnoho rodièù své dìti do Základní školy

Buštìhradì, nebo  dìti  musí dennì pøejít vozovku, po níž øidièi

èasto jezdí jako šílení]

FIKRLOVÁ, Olga: Základní umìlecké školy se obávají, že o je-

jich existenci nebude zájem

Kladenský deník. Roè.  10, è.  53  (4.3.2005),  s. 2

[Pedagogové mají obavy o další existenci umìleckých škol. K

blému se vyjadøuje i øeditel ZUŠ Buštìhrad Bohumír Bednáø]

(kos) [=Bøetislav Kostka]: Uplynulý víkend patøil šibøinkám

Kladenský deník. Roè. 10, è. 61 (14.3.2005), s. 2. 2 foto

(Šibøinkový rej v Buštìhradì - Marfuša a Pipi a  v Kladnì)

[Tradièní sokolské šibøinky, tedy maškarní pro dospìlé, se o ví-

endu konaly i v Buštìhradì]

(bra): Obce zlepšily své webové stránky

Mladá Fronta Dnes. Roè. 16, è. 69 (23.3.2005); Støední Èechy

Dnes.  Sešit C : [pøíloha]  : Kladensko.  S C/3 

[Mìsto Buštìhrad a obec Pozdeò na Kladensku získaly ocenìní

nejlepší webové stránky v krajském kole soutìže Zlatý erb]

SKLENIÈKA, Petr: Buštìhrad a Pozdeò zvítìzily v soutìži o ne -

lepší web

Kladenský deník. Roè. 10, è. 72 (26.3.2005), s. 2

[Nejvyššího ocenìní mezi mìsty a obcemi Støedoèeského kraje

se v soutìži Zlatý erb dostalo autorùm internetových stránek

Buštìhradu a Pozdnì]

ØÍHOVÁ, Barbora: Prezentace na internetu se daøí : Buštìhrad

a Pozdeò vyhrály krajské kolo soutìže Zlatý erb 2005 o nejlepší

webové stránky

Mladá fronta Dnes. Roè. 16, è. 73 (29.3.2005), Kladensko,

D/3. 1 foto (hejtman Petr Bendl pøedává starostce Jitce Leflerové

ocenìní za nejlepší webové stránky mìsta)

[Buštìhrad a Pozdeò zvítìzily mezi mìsty a obcemi

Støedoèeského kraje v  soutìži Zlatý erb o nejlepší internetové

stránky]

(bra): Bezbariérový pøístup na webové stránky je již samozøej-

mostí

Mladá fronta Dnes. Roè. 16, è. 73 (29.3.2005),  Kladensko

D/3. 1 foto (webmasterka internetových stránek Buštìhradu

Dana Heráòová)

[Rozhovor s Danou Heráòovou, autorkou webových stránek

mìsta Buštìhrad, které jsou zatím jediným mìstským webem

zaøazeným do katalogu portálu pro slabozraké a nevidomé

názvem Blind Friendly Web]

Pøipravila I. Kasalická, 

info bibliogr. odd. SVK Kladno a webové stránky mìsta Buštìhrad
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JEN TAK BLESKEM

* Víte, že se v Buštìhradì v roce 1891 narodil nìjaký pan Maršner - zakladatel proslulé èeské èokoládovny ORION? 

* Mezi zajímavosti antické architektury patøí i to, že všechna øímská schodištì mìla zásadnì jen lichý poèet schodù?

* Úsloví "natahovat moldánky" jistì znáte, ale víte, že "moldánky" se vlastnì øíká starobylému èeskému hudebnímu nástroji? 

Jsou to známé chodské dudy.

* Svìt kolem nás je vlastnì èernobílý! Barvy, které vnímáme, jsou vlastnì jen projevem materiálu, na který dopadá svìtlo. Jsou

rùzné podle toho, jak jsou látky schopny pohlcovat a odrážet vlnìní svìtelného spektra. Proto je napøíklad v noci všechno sko-

ro bezbarvé.

* Znáte sousední obec Høebeè? Myslíte, že má jméno podle høebce, høíbìte nebo høbetu? Bohužel, samá voda… Pùvodnì se

nazývala Øebeè, protože jí založil Vojslav Rebeck pùvodem z Polska, v roce 1285.

* V NP Èeské Švýcarsko se pne nejvìtší pøírodní pískovcový oblouk - Pravèická brána. Je i nejvìtším skalním pískovcovým

mostem celého svìtadílu, tedy Evropy!
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Pøehled evidovaných trestných èinù a pøestupkù spáchaných v obci Buštìhrad v roce 2005

únor 2005

8. 2. 2005 - trestný èin ul. Sokolská - vloupání do os. automobilu - neznámý pachatel

9. 2. 2005 - trestný èin ul. Kladenská - odcizení penìženky s doklady - neznámý pachatel

15. 2. 2005 - trestný èin ul. Kladenská - vloupání do baru - neznámý pachatel

17. 2. 2005 - trestný èin ul. Revoluèní - vloupání do os. automobilu - neznámý pachatel

25. 2. 2005 - trestný èin ul. Brandlova - vloupání do os. automobilu - neznámý pachatel

25. 2. 2005 - trestný èin ul. Høebeèská - vloupání do os. automobilu - neznámý pachatel

25. 2. 2005 - trestný èin ul. V Ulièce - vloupání do os. automobilu - neznámý pachatel

25. 2. 2005 - pøestupek ul. Kladenská - poškození dveøí pošty - zjištìn pachatel

26. 2. 2005 - pøestupek ul. 5. kvìtna - zpronevìra mobilního telefonu - zjištìn pachatel

bøezen 2005

2. 3. 2005 - trestný èin ul. Tyršova - vloupání do os. automobilu - neznámý pachatel

2. 3. 2005 - pøestupek ul. Vávrova - fyzické napadení - zjištìn pachatel

3. 3. 2005 - pøestupek ul. Pražská - poškození dveøí autobusu - neznámý pachatel

3. 3. 2005 ul. Stavební - nález odcizeného os. automobilu - pøedán majiteli

8. 3. 2005 - trestný èin ul. Žižkova - odcizení os. automobilu - neznámý pachatel

16. 3. 2005 - trestný èin ul. Høebeèská - vloupání do os. automobilu - neznámý pachatel

17. 3. 2005 - trestný èin území celého mìsta - odcizení odpadních svodù - neznámý pachatel

17. 3. 2005 - trestný èin ul. P. Bezruèe - odcizení penìženky z rodinného domku - neznámý pachatel

19. 3. 2005 - trestný èin ul. Høebeèská - odcizení platební karty - neznámý pachatel

21. 3. 2005 - pøestupek ul. Žižkova - odcizení hliníkových plechù - zjištìn pachatel

23. 3. 2005 - trestný èin f a Peroutka - padìlání veøejné listiny - zjištìn pachatel

24. 3. 2005 - trestný èin ul. Kladenská - vloupání do baru - neznámý pachatel     

stav ke dni 24. 3. 2005

Na území mìsta Buštìhradu dochází v souèasné dobì ke zcizování odpadních svodù kanalizace, a to zejména v noèní dobì, kdy pachatelé vykopá-

vají tyto svody z chodníkù za úèelem jejich odevzdání do sbìru. Tímto svým jednáním zpùsobují krom jiného i následnou škodu na poškození chod-

níkù, kdy musí následnì být vynaloženy nemalé náklady na uvedení do pùvodního stavu. Z uvedených dùvod  žádáme tímto všechny obèany, aby

pøípadech nápadného chování podezøelých osob, zejména v noèní dobì, tuto skuteènost oznámili na linku 158 (oznámení mùže být i anonymní), kdy

policisty následnì budou provedena opatøení smìøující k dopadení pachatelù této trestné èinnosti.

por. Petr Kohout

POLICIE ÈR INFORMUJE

NÌCO PRO DÌTI

UŠI MYŠÍ 

Proèpak mají myši uši?

Všechny myši mají uši,

nebo  velmi rády slyší,

co se patøí, co se sluší,

co se dìje v myších duších.

Kdybys chytil všechny myši, 

kdybys jich mìl plnou nùši, 

kdybys koupil od nich uši…

pøesto nikdy neuslyšíš

to, co všechny myši slyší,

když si ve skladišti piští, 

co jim trápí duši myší.

I když nemáš uši, 

jak se patøí myší, 

máš svou malou duši 

a ta všechno slyší,

i když není myší.

A jak myším uši,

moc i tobì sluší. JB

JEN TAK BLESKEM I PRO DÌTI
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TO JE TA ÈEŠTINA

Mezi následujícími slovy vyberte jediné, které k ostatním

z mluvnického hlediska nepatøí:

SLZY SÁÒKY KAPKY PLAÒKY

Dokážete to odùvodnit? Jistì, hravì…nebo ne?

Odpovìï najdete tentokrát už na konci stránky.

ØEŠENÍ HLAVOLÁMÁNÍ Z MINULÉHO ÈÍSLA:

PUNÈOŠKY ZÁMECKÉ PANÍ:

Komorné na to, aby své paní donesla alespoò jediný

kompletní pár punèoch, staèilo sebrat ze šòùry pouhé tøi

punèochy (myšleno 3 kusy).

TITANIK:

Natìraè lodi nemusel po žebøíku nikam, protože pøi

pøílivu stoupla hladina moøe i s celou lodí.

STAVEBNÍ FIRMA ING. MAREK KELLER 
FIRMA S 12 LETOU BOHATOU PRAXÍ NABÍZÍ

ZEMNÍ PRÁCE ZEMNÍ PRÁCE (JCB, UNC, BOURÁNÍ BET(JCB, UNC, BOURÁNÍ BETONU, VRONU, VRTÁNÍ DÌR TÁNÍ DÌR AA JINÉ)JINÉ)

VEŠKERÉ STVEŠKERÉ STAAVEBNÍ PRÁCE ZEDNICKÉHO VEBNÍ PRÁCE ZEDNICKÉHO AA

OBKLADAÈSKÉHO CHARAKTERU OBKLADAÈSKÉHO CHARAKTERU 

ZÁMKOVÉ DLAŽBYZÁMKOVÉ DLAŽBY, POKLÁDKA, POKLÁDKA KANALIZACE,KANALIZACE, AATD.TD.

ØEZÁNÍØEZÁNÍ ASFASFALALTUTU AA BETBETONUONU

ODVOZ SUTÍ KONTEJNERODVOZ SUTÍ KONTEJNERYY

DOV  PÍSKU, ŠTÌRKU, BETONU

KONTAKT: 312 250 630; 603 537 827; FA.MAKE@VOLNY.CZ

HLAVOLÁMÁNÍ

Odpovìï na hádanku:

Podle èeské mluvnice je odlišujícím hlediskem to, že podstatné jméno SÁÒKYje pomnožné. U všech ostatních slov

lze vytvoøit i tvar jednotného èísla.


