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ZAJÍMAVÉ DOMY BUŠTĚHRADSKÉ

Kronikář Jaroslav Pergl se omlouvá 
za nedodání článku k  dalším zajíma-
vým domům v Buštěhradě. Na omluvu 
uvádím, že jsem dostal ke zpracování 
materiály, jak písemné tak fotografické, 
související s historií města (i s dosud 
popsanými domy), které posouvají 
moje poznání o historii ještě o něco 
dále do minulosti. 

Za nejpřínosnější k problematice sta-
rých domů považuji „Opis purkrecht-
ních register panství buštěhradského 
pro městys Buckov z  let 1584 – 1631“, 
jež popisují veškeré trhové směny 
a placení podružných gruntů selských.  
Tyto zápisy dokazují existenci nejméně 
18-ti gruntů již v r. 1584 včetně jejich 
šacuňků (ocenění) a splátek.

Jako ukázku výňatek k  domu, 
o němž už jsem psal – čp. 62 (Hotel): 
Tehdá nazýván Grunt Matějky Krej-
čový, drží jej Mikuláš Tesař…léta 
1602, též 1603 položil Jakub Čermák 
4 kopy, propuštěny Janovi Krejčímu 
Kulhavýmu. Zaostává doplatiti 12 kop. 
Z toho má vyjíti k záduší Lidickému od 
Jana Krejčího Kulhavého koupenou 
1 kopu a Vítkovi Patkovi 11 kop (grošů 
míšeňských)…léta 1610, v pondělí po 
sv. Dorotě Mikuláš Tesař položil 2 kopy, 
jsou uloženy do truhlice, náležejí Vít-
kovi Patkovi, poddanému paní šlech-
tičny do Středokluk. Ty dvě kopy při 
posudku propuštěny Vítkovi Patkovi. 
Zůstává doplatiti 30 kop z nich vyjíti 
má k záduší Lidickýmu 1 kopa, Vítkovi 
Patkovi 6 kop do Středokluk, Janovi 
Čermákovi 23 kop – šel z gruntův…

Co se týká starých fotografií, 
obdržel jsem kolekci zhruba pade-
sáti skleněných fot. desek (nega-
tivů), bohužel bez jakékoliv identi-
fikace. Kolekce zřejmě pochází od 
jedné rodiny, časově se dá podle 
oblečení odhadnout na dobu před 
1.  svět válkou. Přikládám dva 
pozitivy, zda někdo z  pamětníků 

nepozná podle rodinného alba, 
o čí pozůstalost by mohlo jít. Zbylé 
snímky jsou k  nahlédnutí u mne.  
Jakékoliv bližší určení by mi velmi 
pomohlo.

 J. Pergl

Zajímavé domy buštěhradské

STŘÍHÁNÍ PSŮ,
TRIMOVÁNÍ, ROZČESÁNÍ, KOUPÁNÍ

 VŠECH PLEMEN A KŘÍŽENCŮ
STŘÍHÁNÍ DRÁPKŮ, PORADENSTVÍ 

V OBLASTI VÝŽIVY.
V BUŠTĚHRADĚ U ŠKOLY 

TEL:777558995.
na titulní straně: Oslavy 60. výročí ZUŠ Buštěhrad

Zdroj: Břetislav Kostka, Kladenský deník 2.2.2010

Staré skl. negativy foto: archiv J. Pergl

Staré skl. negativy foto: archiv J. Pergl
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ŠKOLSTVÍ

Již půl roku mají za sebou žáčci 1.A,  
kteří kromě toho, že pracují v projektu 
„Začít spolu“,  se začali učit číst tzv. 
genetickou metodou. I když název zní 
poněkud cize, po prvním seznámení 
zjistíte, že už naše babičky a dědové 
se touto metodou učili číst. Tehdy se 
jí říkalo Kožíškova metoda. František 
Kožíšek  (známý spisovatel a básník) se 
v období první republiky  zajímal o počá-
teční čtení a pro děti připravil „slabikář“ 
Poupata, který koncipoval pomocí této 
metody. Kožíškovou metodou bylo vyu-
čováno čtení až do 50. let minulého sto-
letí, kdy v  rámci „jednotného školství“  
podle sovětského vzoru,  byla vybrána 
jediná metoda a to dodnes používaná 
jako „analyticko-syntetická“, slabiko-
vací.  Po roce 1989   se k nám Kožíškova  
metoda vrátila obloukem přes řadu 
evropských zemí, kde je využívána. Pro 
naše školství zpracovává od roku 1995 
moderní metodiku PhDr. Jarmila Vágne-
rová, Csc,  která je i autorkou souboru 
učebnic a pracovních listů.

Kdybychom název „genetická metoda“ 
chtěli počeštit, asi bychom použili slovo 
„hláskovací“ nebo „písmenková“. Děti 
se totiž neučí číst slabiky, ale nejprve se 
seznámí se všemi velkými tiskacími pís-
meny a pak malou tiskací abecedou. Učí 

se slova hláskovat a pak hned číst jako 
celek. Postupují od jednoduchých slov, 
znalosti svého jména, jmen svých spolu-
žáků až  ke slovům těžším.

Tato metoda umožňuje rychlé čtení 
s  porozuměním, čtení jednoduchých 
smysluplných slov a vět. Děti  umí číst 
velmi rychle a hlavně  textu rozumí 
a  motivuje je to k  dalšímu čtení. Mají 
chuť  vyjadřovat a zapisovat své myš-
lenky a  zážitky, a tak je i práce v českém 
jazyce baví. A to je v dnešní době infor-
mační exploze velmi důležité – umět 
číst dobře a s porozuměním.

A tak, když 15. ledna přečetli všichni 
žáčci 1.A „opravdickou“ knihu, byl to 
důvod k  oslavě. Děti dostaly diplomy, 
každý rodič koupil za odměnu svému 
dítěti knihu, do které jim paní učitelka 
napsala věnování a jedna maminka 
upekla nádherný velikánský dort ve 
tvaru knihy.  A tak svou první knihu děti 
nejen přečetly, ale také snědly. 

A co o tom všem říká paní učitelka 
Dana Odvárková? „ Rozhodla jsem se 
pro tuto metodu po dlouhém studiu, 
čtení odborných publikací i konzulta-
cemi s pedagogy, kteří již touto meto-
dou několik let učí. Nejdříve to bylo 
hodně těžké a byla jsme trošku rozpa-
čitá. Po pár dnech se ale začalo všechno 

měnit. Děti se strašně snažily a rodiče 
doma výrazně pomáhali. Hráli jsme 
spoustu her. A protože děti rády soutěží, 
snažily se a  výsledky byly brzy vidět. 
Děti velmi nadchlo, že mi mohou psát 
dopisy, číst si Čtyřlístek i jiné časopisy.  
Někdo si velmi rychle troufl i na knihy 
psané velkými tiskacími písmeny. Co je 
na této metodě hodně důležité pro mě? 
Výuková metoda „Začít spolu“ vyžaduje 
práci v centrech ( skupinách). Do těchto 
center dostávají žáci pracovní listy 
s pokyny, co mají dělat. Protože v každé 
první třídě se najde několik dětí, které již 
umí číst, četly svým spolužákům pokyny. 
Od listopadu si je již čte každý žák sám.  
Během čtyř měsíců, kdy děti psaly tis-
kacími písmeny, měly čas na uvolnění 
ruky a nyní se psaním nemají problémy. 
K metodě analyticko - syntetické bych 
se již vracela jen velmi nerada“

A co dodat závěrem? Budeme se 
i nadále snažit získávat další pedagogy, 
kteří budou kreativní  a budou přístupní 
těmto metodám a trendům. Oblíbenost 
této metody  u rodičovské veřejnosti 
stoupá a stále více rodičů z  blízkého 
i  vzdálenějšího  okolí k  nám své děti 
zapisuje.

Mgr.Bc.Věra Sklenářová, ředitelka školy

Na léta prožitá v umělecké škole 
vzpomínali v pondělí bývalí žáci i učitelé. 
Zahrála jim rocková skupina Perfect.

Šedesátka. Pro ZUŠ Buštěhrad to 
není žádné stáří. Ale kulatiny se sluší 
oslavit a dát na vědomí, že škola hlavně 
v posledních letech udělala ohromný 
pokrok. Žádné pompézní oslavy. Jen 
v pondělí originální příjezd ředitele 

a učitelského sboru v kočáru taženým 
párem koní žlutých haflingů. Žádné 
fanfáry, žádné davy jásajících lidí na 
chodníku.

Oficiální řeči vystřídaly debatní 
kroužky pamětníků i současníků. Sta-
rosta města Václav Nový podotkl: „Není 
jednoduchá záležitost být zřizovatelem 
školy, ale v porovnání se základními 

Základní škola 
a mateřská škola oty Pavla
Jak se v první třídě pracuje  genetickou metodou čtení

Základní umělecká škola buštěhrad
Buštěhradská ZUŠ oslavila kulaté výročí

příjezd ředitele       foto B. Kostka – Kladenský deník
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školami se v ZUŠ platí školné. Město stojí 
její roční provoz včetně údržby a oprav 
řádově několik stovek tisíc korun.“

Loni byla s náklady 800 tisíc korun 
opravena střecha ZUŠ. V plánu je její 
částečný přesun do opravovaného 
zámku. „Musíme provést výběrové řízení 
na projektanta a zhotovitele a příští rok 
by se mělo stavět. Předpokládáme, že 
rekonstrukce spolkne dvě stě milionů 
korun. Dvě třetiny zámku budou převe-
deny do majetku kraje, který se bude na 
opravě významně finančně podílet, což 
je odsouhlaseno zastupiteli,“ pozname-
nal starosta.

Podle ředitele ZUŠ Bohumíra Bed-
náře je zajímavé, že šedesát let se udr-
žela škola v malém městečku, jakým je 
Buštěhrad. „Má stále více žáků. V roce 
1950 jich bylo pětatřicet, loni dvě stě 
padesát. Ředitelem jsem tady sedma-
dvacet let. Nikdo sem nechtěl, v jakém 
to bylo stavu. Říkal jsem si: odejít můžu 
vždycky. Vydržel jsem. Máme svoje 
peníze, s nimiž hospodaříme. Naši školní 
budovu máme rádi, ale nedá se nafouk-
nout. Přibývá technického vybavení,“ 
uvedl Bednář.

Zdroj: Břetislav Kostka, 
Kladenský deník, 02. 02. 2010

V nejbližší době chystáme
25.2. Karneval 
Přijďte si zasoutěžit v karnevalových 
maskách! Od 15.30 hod. jsme pro Vás 
připravili maškarní rej se spoustou 
zábavy, her a soutěží. Rodiče, pozor, 
autor nejlépe doma vyrobené masky 
získává cenu!

18.3. Mimibazárek 
Od 15.30 hod. pořádáme tradiční jarní 
bazárek, na kterém můžete zakoupit 
či prodat dětské oblečení a potřeby. 
V případě prodeje je nutná rezervace 
stolu na tel. 739 771 706.

29.3. Velikonoční vyrábění 
Přijďte s dětmi v 15 hod. do naší pelíš-
kovské dílničky na velikonoční vyrá-
bění. Program Vám včas upřesníme.

Pro všechny děti, maminky i tatínky 
připravil letos Pelíšek bohatý program. 
Stejně jako v loňském roce se Vaše rato-
lesti mohou těšit z plně vybavené her-
ničky či si s námi zacvičit v buštěhradské 
sokolovně. Pro děti od 3 let jsme při-
pravili pohybové hry a ti mladší si zase 
mohou zacvičit se svými rodiči přímo 
v prostorách Pelíšku. Cvičení pro děti 
od 1 do 3 let probíhá formou kurzu a je 
zaměřeno na rozvoj motoriky. 

Malí i velcí výtvarníci si přijdou na své 
každé pondělí při Výtvarném kouzlení, 
kde si pod vedením zkušených lektorů 
budou moci vyzkoušet různé netradiční 
techniky nebo si prostě jen tak pohrát 
se svou vlastní tvořivostí. 

Novinkou letošního roku je pelíškovská 
ludotéka, která se nachází v prostorách 
našeho centra. Zde si můžete zapůjčit 
deskovou hru dle Vašeho výběru a zahrát 
si s rodinou či kamarády u Vás doma.

mateřské centrum 
buštěhradský Pelíšek
Přijďte mezi nás!

ORGANIZACE A SPOLKY

V Pelíšku foto: archiv MC

9.00 -10.00 10.00 -11.00 11.00 -12.00 15.00 -16.00 16.00 -17.00 17.00 -18.00

pondělí
VÝTVARNÉ KOUZLENÍ

VOLNÁ HERNA VOLNÁ HERNA

úterý Pohybové hry 
(1 - 3roky) VOLNÁ HERNA

POHYBOVÉ 
HRY od 3 let 
(sokolovna)

POHYBOVÉ 
HRY od 3 let 
(sokolovna)

středa KURZY AJ s hlídáním dětí POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE

čtvrtek Pohybové hry 
(1 - 3roky) VOLNÁ HERNA
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Pokud máte chuť učit se anglicky, nabízíme Vám jazykový 
kurz vedený kvalifikovanou lektorkou ve třech úrovních zna-
losti. Během kurzů bude o Vaše dětičky dobře postaráno v pro-
storách herničky Pelíšku. 

Středeční odpoledne Vás srdečně zveme do říše pohádek, 
kam se vypravíme v rámci Divadelních odpolední s pohádkou, 
pokaždé však za jiným příběhem. 

I letos jsme pro Vás připravili vedle pravidelného programu 
řadu mimořádných akcí, mezi kterými nebudou chybět tema-
tické výtvarné dílničky, bazárky, karneval se soutěžemi, drakiáda, 
martinský průvod, mikulášská a řada dalších... Bližší informace 
o našem pravidelném programu a mimořádných akcích nalez-
nete na webových stránkách Pelíšku: www.mcpelisek.cz 

Budeme se na Vás těšit. 
MC Pelíšek

buštěhrad sobě v roce 2009
•  provoz Buštěhradského muzea Oty Pavla u Rotta
•  provoz Stezky historií Buštěhradu
•  14. 2. - masopustní průvod
•  14. 2. - posezení u cimbálu 
•  25. 4. – přivítání 10 000 návštěvníka v muzeu Oty Pavla

BUŠTĚHRADSKÉ MUZEUM 
OTY PAVLA U ROTTA v roce 2009:
Celkový počet exponátů (k 31. 12. 2009): 1 002
 - z  toho v expozici Ota Pavel: 702
 - z toho v expozici Buštěhrad: 300
Počet zapůjčitelů či dárců exponátů:  56
Celkový počet návštěvníků v roce 2009:  899
 - z toho návštěvníci ve školních výpravách: 424
Počet zájezdů v muzeu v roce 2009: 21 
Současná výstava v muzeu: Hubená léta v šuplíku - nálepky, etikety z dob minulých
Od otevření muzea 31. března 2002 do 31. 12. 2009 navštívilo muzeum 10 841 návštěvníků.

Ivona Kasalická, foto BS

Aktivita BS na záchranu pivovaru Buštěhrad

2007
návrh na zapsání areálu do seznamu památek; zapsán byl 
však pouze jeden objekt, zbytek areálu nikoliv

2008 
návrh na přezkoumání rozhodnutí Ministerstva kultury, stíž-
nost k ombudsmanovi na rozhodnutí MK
•	 březen - petice za záchranu pivovaru určená kladenskému 

primátorovi, medializace a získání podpory významných 
osobností v oboru

•	 červen - ministr Jehlička zrušil předchozí rozhodnutí 

Odpoledne s pohádkou Princezna na hrášku foto: archiv MC

Pan Lubor Lacina z Liberce – 10 000tý návštěvník Muzea Oty Pavla

Předání petice primátorovi města Kladna
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•	 podzim - bylo však vydáno nové 
rozhodnutí MK, které bylo opět 
záporné

•	 zorganizování diskuse Levelu, 
města,  BS a  památk ářů 
s  Dr.  B.  Frágnerem, ředitelem 
VCPD (Výzkumného centra prů-
myslového dědictví při ČVUT 
v  Praze) o  budoucím osudu 
pivovaru – Level se nepodařilo 
od záměru odvrátit

2009
•	 září - nový návrh na zapsání are-

álu do seznamu památek (podá-
val ing. arch. Pešta) a rozhodnutí 
MK, že řízení nehodlají znovu 
zahajovat

•	 říjen - prezentace kauzy na konferenci při 5. Bienále Industri-
ální stopy, které pořádalo VCPD Praha. 

•	 listopad - Level podal žádost o odstranění stavby
•	 prosinec - otevřený dopis ministrovi kultury apelující na 

to, aby bylo obnoveno řízení a pivovar konečně zapsán do 
seznamu památek. Otevřený dopis byl zveřejněn a rozeslán 
také všem senátorům. Zároveň podána žádost o přezkoumání 
posledního rozhodnutí MK

2010 
•	 4. 1. 2010 – vydán demoliční výměr
•	 domluva s  ústavem rekonstrukcí FA ČVUT, že rekonstrukci 

pivovaru zadají jako studentskou práci

  Tamnougalt foto: D. Švejnoha

vás zve na přednášku

cestovatele a fotografa Davida Švejnohy

MAROKO
Měsíční cestování po krásné a drsné zemi severní 

Afriky. Přímořská letoviska El-Jadida a Essaouira, 

Výstup na nejvyšší horu Vysokého Atlasu . Djebel 

Toubkal, návštěva berberských vesnic v hloubce 

marockých velehor, cesta v kaňonu Draa s velkým 

množstvím kaseb, noc strávená v horkém písku 

Sahary, kaňon Dades, skalní útvary "mozek" 

Tamnalt, vstupní brána do hor - Todra, vodopády 

Ouzoud, Marrakéš, královská města Fes a Meknes.

ve čtvrtek 4. 3. 2010 od 19 hodin

v restauraci u Bečvářů
www.svejnoha.cz

Natáčení ČT 1 – 
Události v  egionech

El-Jadida foto: D. Švejnoha
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

junák buštěhrad
Jak se nám povedl lednový karnevalový rej?

Malí indiáni, piráti, princezny, víly, 
čarodějnice, čarodějové a jejich tvo-
řiví rodiče – ti všichni se sešli v sobotu 
17. ledna 2010 v buštěhradské soko-
lovně, aby navzájem porovnali své síly 
a dovednosti a přitom se společně 
pobavili. Jak to tedy probíhalo?

Organizační tým Junáku Buštěhrad 
připravil pro děti pestrý program. 
Jakmile si karnevaloví hosté udělali 
pohodlí, začali jsme představením 
masek. Bylo možno vidět, že si rodiče 
dali záležet s přípravou a své ratolesti 
oblékli do krásných, barevných a nápa-
ditých kostýmů. Celkem jsme napo-
čítali kolem dvacítky masek. Potom 
jsme se dali do tance, který pak vždy 
vyplňoval prostor mezi hrami, které 
na děti čekaly. Společně jsme se nau-
čili mašinku, různé diskotékové tance 

nebo „malého ptáčka“. Tanec zaujal i ty 
nejmladší, kteří se na parketě pořádně 
vyřádili.

Hlavní náplní odpoledne však byly 
hry. Soutěžilo se celkově v  jedenácti 
disciplínách, ve kterých děti proka-
zovaly jak svou sílu, jako například 
v  přetahování lanem, tak i zručnost, 
jako při hodu na plechovky či stavění 
věže z kostek. Novinkou letošního roč-
níku byla soutěž o co nejrychlejší fou-
kání kuliček po dráze. Jako odměnu 

za svoje úsilí získávaly naše peníze – 
chechtáky, které si mohly směňovat za 
pěkné ceny.

Během celého odpoledne bylo 
k  dispozici občerstvení, aby nikomu 
nevyschlo v hrdle či nevyhládlo při 
povzbuzování svého favorita. Na závěr 
odpoledne pak byly vyhodnoceny 
nejlepší masky, které získaly nejen 
medaili, ale i sladký dort.

Děkujeme všem karnevalovým hos-
tům, že s námi strávili toto odpoledne. 
Na vás i na všechny ostatní se budeme 
těšit zase za rok!  Děkujeme také zastu-
pitelstvům města Buštěhradu a obce 
Lidice, která nám pomohly s financo-
váním akce.

Za Vaše Junáky,

Vlaď ka Koucká

Naši jubilanti 
(leden, únor, březen, duben)
75 let
HANZLÍK Ladislav, Hutnická ulice
HERIANOVÁ Jana, Tyršova ul.
BURGROVÁ Valentina, ul. Husova
TŮMOVÁ Květoslava, ul. U Dálnice

80 let
KREISINGER Václav, Vodárenská ul.
VESELÝ Josef, ul. Sadová
STUJOVÁ Milada, Hřebečská ul.
NOVÁKOVÁ Eva, Hřebečská ul.

90 let
MILDORF Václav, Hřebečská ul.
KOUTECKÁ Zdeňka, ul. Kladenská

95 let
KUTINOVÁ Jaroslava, ul. Revoluční

Blahopřání
Dne 27. února 2010 oslavili zla-
tou svatbu manželé Boženk a 
a  Zdeněk NYKLOVI. Hodně štěstí 
do dalších společných let přejí 
Zdeněk s rodinou, Součkovi a Jarka

Dne 29. ledna letošního roku Anna 
a Jiří Stujovi oslavili významné životní 
jubileum. Právě před padesáti lety uza-
vřeli na MěNV v Prešově svoje manžel-
ství. K jejich Zlaté svatbě jim moc bla-
hopřejeme. Rodina a přátelé.

Poděkování
Chtěl bych touto cestou poděkovat 
Městskému úřadu a rodině za proje-
vená přání a gratulace k mému život-
nímu jubileu. Václav Kreisinger

Vzpomínáme
Dne 11. března 2010 uplyne už dlou-
hých 20 let od úmrtí mého manžela 
Zdeňka Pokorného, dobrého hudeb-
níka a ještě lepšího táty a dědečka. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte prosím 
s námi. Děkuji za celou rodinu

Ladislava Pokorná

sPolečenská rubrika
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VÍTE, ŽE/PAMÁTNÍK LIDICE

Program dílen
13. 3. - Marie Uchytilová a děti 

Inspirováno dí lem přední 
české výtvarnice, jejíž sochy 
a  medaile  představuje Památ-
ník Lidice ve výstavním prostoru 
Pod Tribunou.   

10. 4. - Adolf Zábranský a knížky 
pro děti 

Dílna doprovází výstavu Adolfa 
Zábranského v Lidické galerii. 

15. 5. - Jaro je tady  
Výtvarné hrátky v zahradě Lidické 
galerie.

5. 6. - Vidíme a cítíme přírodu
S  dětmi jsou zváni i rodiče, 

kteří mohou čas využít k prohlídce 
Muzea a Galerie Památníku Lidice 
nebo k posezení v restauraci Lidická 
galerie. Poplatek za dílnu je 20,- Kč. 
Při zakoupení vstupenky do Památ-
níku Lidice je pro děti dílna zdarma. 
Pracovní oblečení nutné. 

Vzhledem k  omezenému 
počtu míst  s i  účast  rezer-
vujte na:  edu@lidice-memorial.cz,  
tel. M. Borová 312 253 063.     

Dílna s tématem Zima na sněhu i na blátě se uskutečnila 
16. 1. 2010.                                                        Foto Památník Lidice

víte, že...
…od 17.7. minimálně do 

22.8.1866 bylo v  Buc-
kově ubytováno pruské 
vojsko v  síle 57 důstoj-
níků, 2461 mužů, 399 koní 
a 18 povozů?

J. Pergl

…Kladenský stavební úřad již 
povolil demolici buštěhrad-
ského pivovaru? Vlastník 
(firma Level) však musí sta-
tickým posudkem doložit, 
že demolice nebude mít 
negativní vliv na přilehlou 
rybniční hráz, a dále musí 
bourání ohlásit 14 dnů pře-
dem úřadům, aby mohla být 
provedena fotodokumen-
tace. Pochopitelně čekáme 
na reakci Ministerstva kul-
tury, na které jsme apelovali 
již na podzim – zatím při-
šel dopis od ministra, že se 
s případem seznámil, a nyní 
ho řeší rozkladová komise. 
Doufejme, že rozhodne ve 
prospěch zapsání areálu 
na seznam památek, a že 
to stihne, dokud areál stojí. 
Pomoc nám slíbil i ministr 
pro místní rozvoj Rostislav 
Vondruška, senátoři J. Dient-
sbier a  J.  Jermář, a  další; 
například Ústav rekon-
strukcí Fakulty architektury 
ČVUT nabídl Levelu, že studii 
rekonstrukce pivovaru zadá 
zadarmo studentům – Level 
zatím souhlasil se schůzkou. 
V  době vydání tohoto čísla 
Zpravodaje už bude možná 
rozhodnuto – bude se chys-
tat demolice, nebo přibude 
Buštěhradu nová kulturní 
památka a  naděje na její 
smysluplné využití?

D. Javorčeková

Památník lidice
Víkendové výtvarné dílny pro děti

Od ledna 2010 nabízí Lidická galerie sobotní výtvarné dílny pro děti. Dílny se 
konají jednou za měsíc v sobotu od 14:00 do 15:30 v Lidické galerii. 

MUZEUM:
Otevřeno: duben - říjen denně 9-18 h, listopad - 
únor denně 9-16 h, březen denně 9-17 h.
•	 Muzeum – stálá expozice

A NEVINNÍ BYLI VINNI
•	 Výstavní síň In Memoriam  

putovní výstava Mnichov – okupace 
a osvobození od 1. 3. do 31. 5.

•	 Výstavní síň Pod Tribunou – výstava 
POCTA MARII UCHYTILOVÉ do 14. 3.
ZAPOMENUTÍ HRDINOVÉ 
(autor Muzeum Ústí nad Labem) 
od 23. 3. do 16. 5.

LIDICKÁ GALERIE:
Otevřeno: březen - říjen denně 10-17 h, 
listopad - únor denně 10-16 h.

•	 přízemí – stálá expozice výtvarného 
umění – LIDICKÁ SBÍRKA

•	 1. patro – výstava 
POCTA ADOLFU ZÁBRANSKÉMU
do 2. 5.

PŘIJĎTE NA VÝSTAVY DO PAMÁTNÍKU LIDICE 
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ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ

Výstava Pocta Adolfu Zábranskému foto: J. Pergl

Výstava Pocta Marii Uchytilové foto: J. Pergl

Přehled kulturních 
představení  
Památníku Lidice 
připravovaných v rámci 
“Lidických zimních večerů“
8. 3. 2010 od 18°° hod.

Křeslo pro Radima Uzla
večerem provází O. Calta a J. Mikeš, klavír 
Martin Fila

19. 3. 2010 od 11°° hod.
Komponovaný pořad 
„Vypálené obce“
Účinkují: Taťjana Medvecká, Josef Somr, hudba 
a režie Tomáš Vondrovic 

23. 3. 2010 od 18°° hod.
Křeslo pro Jana Petránka
večerem provází Robert Tamchyna, klavír Mar-
cel Javorček

Cyklus koncertů 
sopranistky Marty Hanfové 
„OD RUSALKY K ČARDÁŠI“
4. 3. 2010 od 18°° hod.

1. Koncert Marty Hanfové - 
Dvořák není jenom Rusalka
Účinkují: Marta Hanfová - soprán, klavírní spolupráce 
Ladislava Vondráčková, hosté, večerem provází 
Marek Veselý

18. 3. 2010 od 18°° hod.
2. Koncert Marty Hanfové - 
Tragické osudy v notách (Verdi, 
Puccini)
Účinkují: Marta Hanfová - soprán, klavírní spo-
lupráce Ladislava Vondráčková, hosté, večerem 
provází Marek Veselý

1. 4. 2010 od 18°° hod.
3. Koncert Marty Hanfové - Pletky 
vídeňské operetky
Účinkují: Marta Hanfová - soprán, klavírní spolu-
práce Ladislava Vondráčková, hosté, večerem pro-
vází Marek Veselý

Vstupenky a předplatné na kulturní akce je 
možno zakoupit v recepci Lidické galerie. Cena 
vstupného je 70 Kč, pokud není uvedeno jinak. 

Cena předplatného je 800 Kč s platností do 
03/2010. Místa je nutno rezervovat 3 dny 

před představením. Změna programu vyhra-
zena. Kontakt: Památník Lidice, Tokajická 152, 
273 54 Lidice; tel.: 312 253 063, 312 253 702; 

e-mail: lidice lidice-memorial.cz, 
www.lidice-memorial.cz

čtenáři nám Píší

Spolek Baráčníků byl nedílnou součástí 
života v Buštěhradě. Pořádali se slavnosti, 
zábavy, krojované průvody. Byla to sku-
pina nadšenců, kteří šířili slávu i v okolí. 
Jejich nadšení bylo veliké, ovšem léta běží 
vážení. Po nich nebyla náhrada. Nebyl kdo 
slávu a nadšení šířit a udržovat. Spousta 
členů zestárla, navštěvují spíše lékaře 
nebo zemřeli. Snažíme se pro staré členy 
zachovat spolek tím, že si léta platili pří-
spěvek na pohřebné pro pozůstalé. Žádná 
aktivita již není. Příspěvek se vyplácí podle 
stupnice, kterou platili. Bohužel tyto pří-
spěvky nepokrývají vydání. Příspěvky se 
platí do ústředního pohřebního odboru 
v Kročehlavech, ke je sdruženo 39 obcí 
s 9200 členy. Každý člen naplácí haléřo-
vou částku na každého zemřelého. Musí 
se docílit částka, která se vyplácí na každý 
pohřeb, to je asi 1600 Kč nebo 1300 Kč.  

Při nároku o pohřebné je třeba 
předložit též legitimaci se stvrzenkou 
o zaplacení.
Takže, kdo platí za rok 120 Kč:
•	 84 Kč přijde do pohřebního odboru 

v Kročehlavech
•	 10 Kč Spořitelna za vedení účtu
•	 10 Kč poštovné
•	 16 Kč zůstává v režii spolku.

Vzhledem k  tomu, že máme osm 
obcí a chceme i tam členy uspokojit, je 
to částka malá, která zůstává naší obci. 
Je možné, že příspěvek se bude muset 
zvyšovat a je na uvážení každého člena, 
jestli zůstane nadále nebo vystoupí. 
Nemůžeme to jinak řešit. Členství je 
dobrovolné. Po nezaplacení příspěvku 
do 3 měsíců, považujeme členství za 
ukončené.

p. Vlasák

Baráčníci v Buštěhradě
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ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ/SPORT

Konec roku si většina z   nás spojí 
s  nákupem dárků, pečením cukroví 
a předvánočním úklidem , ale víte, že 
existuje i skupina nadšenců , kteří mají 
v  tomto čase úplně jiné starosti? 

Jejich jedinou myšlenkou jsou 
ptáčci, ale ne ledajací, jsou to malí žlutí 
harčtí kanáři. Jen málokdo vám řekne 
, jak vypadají, protože je v   naší  pří-
rodě neuvidíte. Každý kanár má na 
nožičce identifikační kroužek, podle 
kterého zjistíte jeho chovatele, stáří a 
další důležité údaje o rodičích a pra-
rodičích, po kterých získává gene-
tické informace, které jsou velmi důle-
žité pro jeho lahodný dutý zpěv. Ale 
nepředbíhejme, chcete vědět, jak to 
vše zjistíme ?

Předvánoční období je časem, kdy 
všichni chovatelé harckých kanárů 
pozorně poslouchají své miláčky, kteří 
jsou v   té době umístěni ve zpěvních 
klíckách v  „ kanáří škole“, kde se zdo-
konalují ve své kanáří písni.

Každý chovatel chce vybrat své 
čtyři nejlepší zpěváky, které pak při-
hlásí jako kolekci do soutěže, v   které 
je zpěv každého kanárka detailně 
ohodnocen posuzovatelem harc-
kých kanárů. Výběr těch nejlepších je 
pro kanárkáře velmi důležité a někdy 
těžké rozhodnutí, protože během 
času posuzování jedné kolekce, což je 
25 minut, se zúročí celoroční piplavá 
práce chovatele, která může skončit 
velkou radostí, ale někdy taky ne.

Každý kanárek může získat maxi-
málně 90 bodů, takže kolekce cel-
kem maximálně 360 bodů, ale to už je 
opravdu úctyhodný výkon !

V   Buštěhradě se soutěž ve zpěvu 
harckých kanárů konala v   sobotu 19. 
prosince a zúčastnilo se pět chovatelů 
s  celkem 9 kolekcemi. Ohodnocení 
provedl posuzovatel harckých kanárů 
Jiří Vrňata. Na prvním místě se umís-
til Bohumil Fábera, na druhém místě 
Rudolf Novotný a bronzový pohár zís-
kal buštěhradský rodák Josef Kotouč.

Všem gratulujeme a přejeme mnoho 
štěstí v  Mistrovství České republiky!

Zuzana Vejrová

Tradiční turnaj pro žáky buště-
hradské školy a členy našeho oddílu 
jsme pořádali v předvánočním čase, 
19. prosince 2009, v Sokolovně. Přes-
tože počet přihlášených dosáhl čtyři-
cítky, vinou řádících chřipek zasedlo 
k šachovnicím 32 hráčů. Kromě boje 
o putovní pohár (a vypálení jména na 
trojdílný podstavec) se bojovalo o hod-
notné věcné ceny za pořadí a za vítěz-
ství ve zvláštních kategoriích. Poděko-
vání za ně patří sponzorům: Cukrárna 
Náprstek a Květinářství Linea. 

Všichni sehráli 11 partií - turnaj se 
hrál švýcarským systémem, dvojice 
hráčů (se stejným průběžným bodo-
vým ziskem) určoval počítač. Hned 
od prvních kol bylo zřejmé, že boj 
o putovní pohár bude napínavý až do 
konce, po 5. kole bylo v čele 6 hráčů 
se 4 body. Vzájemné partie vedoucí 
skupiny končily často nerozhodně 
a tak v posledním kole bojovali 4 hráči 
o celkové vítězství. Protože všichni 
své partie vyhráli, radoval se Michal 
Černý, který získal 9,5 bodu a podařilo 

se mu (tentokrát těsně) zvítězit potřetí 
za sebou! Z tříčlenné skupiny proná-
sledovatelů (9 bodů) měl nejlepší 
pomocné hodnocení Jenda Šefčík, 
třetí skončila Katka Budíková a čtvrté 
místo obsadil Martin Vytáček, který 
stejně jako vítěz ani jednou nepro-
hrál. Na pátém místě skončil s 8 body 
Ondra Škubal, na šestém Pepa Kož-
mín se 6,5. Na 7. - 13. místě se umístili 
hráči se ziskem 6 bodů v pořadí Kuba 
Krupička, Mirek Šefčík, Honza Macík, 
David Lang, Dominik Himl, Jirka Šefčík 
a Ondra Varadi. 

Turnaje se zúčastnilo 6 dívek, nej-
lepší byla Katka Budíková před Anič-
kou Leuchterovou (5,5 bodu) a Evou 
Vrbovou (5 bodů). Cenu za nejlepšího 
žáka prvního stupně si odnesl Ondra 
Škubal, nejlepším nováčkem se stal 
Martin Vytáček, titul Skokan roku 
(zlepšení proti minulému ročníku) zís-
kala Eva Vrbová a nejmladším účastní-
kem byl sedmiletý David Lang.

Závěrečného vyhlášení a rozdávání 
věcných cen se jménem pana starosty 

ujal pan Mgr. Petr Mencl, v roli rozhod-
čích (a často trenérů) působili hráči 
našeho A týmu: Michal Schmalz, pan 
Bureš, Honza Šáfr, Václav Buk, Mirek 
Mráz, Míla Mleziva a Pavel Buk. O ply-
nulé zásobování tekutinami a tradiční 
párečkovou přestávku se postaraly 
maminky: paní Dvořáková, Varadi-
ová a Himlová. Poděkování za propa-
gaci turnaje a vybrání přihlášek patří 
základní škole, zvláště propagáto-
rům šachu - učitelům Petru Sejkorovi 
a Martinu Tancošovi.

Další zprávy ze šachového oddílu 
(například o probíhajících soutěžích 
družstev dospělých, oddílových pře-
borech a Regionálním přeboru mlá-
deže) lze najít na internetu na adrese 
www.sachybus.net .

Pavel Buk, 1.2.2010

Předvánoční   klání

O putovní pohár města Buštěhradu - 34. ročník

šachový oddíl sokol buštěhrad
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POLICIE INFORMUJE

Bezpečnostní situace 
v městě Buštěhrad
Období od 1. 11. 2009 do 30. 11. 2009
Trestné činy: počet
vloupání do motorového vozidla (NP) 1
odcizení oken z novostavby (NP) 1
odcizení motorového vozidla (NP) 2
vloupání do rodinného domu (NP) 2
jízda bez řidičského oprávnění a maření výkonu úřed-
ního rozhodnutí (ZP)

1

Přestupky: počet
přestupek proti majetku (NP) 2
přestupek proti občanskému soužití (ZP) 1

V  průběhu měsíce listopadu 2009 
nebylo zaznamenáno případů hromad-
ného narušování veřejného pořádku.

Zpráva o činnosti Městské 
policie Kladno v obci 
Buštěhrad za měsíc 
listopad a prosinec 2009

Dne 13. 11. 2009 od 08.45 do 10.20 
hodin hlídková a kontrolní činnost 
při konání burzy v  areálu ul. Lidická. 
Následně byla provedena kontrola obce 
se zaměřeními dodržování DZ. Bylo 
řešeno 8 přestupců.

Dne 27. 11. 2009 od 09.45 hodin pro-
vedena pochůzková a kontrolní činnost 
při konání burzy v ul. Lidická. Činnost 
ukončena v 11.05 hodin. Byli řešeni dva 
přestupci blokovou – vozidla tvořila pře-
kážku silničního provozu.

Dne 28. 11. 2009 od 13.00 hodin pro-
vedena pochůzková činnost v obci. Čin-
nost ukončena v  14.05 hodin. Nebylo 
zjištěno závad.

Dne 12. 12. 2009 od 07.45 do 09.00 
hodin hlídková a kontrolní činnost 
při konání burzy v  areálu ul. Lidická. 
Následně byla provedena kontrola obce 
se zaměřením na dodržování DZ.

Dne 20. 12. 2009 od 10.00 do 12.40 
hodin provedena pochůzková a kont-
rolní činnost v ul. Lidická a Kladenská. 
Řešeni tři přestupci blokovou pokutou 
– dopravní přestupek.

Zpráva o činnosti obecní 
policie Stehelčeves na 
území města Buštěhrad 
za měsíc listopad, 
prosinec 2009 a leden 2010

Na základě ustanovení čl. 2, odst. 6. 
Veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi 
obcí Stehelčeves a městem Buštěhrad 
k zajišťování výkonu činnosti podle zákona 
o obecní policii (VPS) předkládáme tuto 
zprávu o činnosti obecní policie (OP) Ste-
helčeves za výše uvedené období.

Ve výše uvedeném období vykoná-
vala OP Stehelčeves svou činnost na 
území města Buštěhrad dle čl. 2, odst. 2. 
VPS v následujícím rozsahu:

Datum Čas
Identifikace
strážníka

Popis prováděné
činnosti

3.11 16:00-17:00 1,2 Hlídková činnost
4.11 8:00-9:00 1,2 Hlídková činnost
7.11 0:00-1:00 1,2 Hlídková činnost
7.11 10:00-11:00 3,4 Hlídková činnost
9.11 8:00-9:00 3,4 Hlídková činnost
11.11 9:00-11:00 1,2 Hlídková činnost
14.11 1:00-2:00 1,2 Hlídková činnost
14.11 20:00-21:00 1,2 Hlídková činnost
15.11 8:00-9:00 3,4 Hlídková činnost
18.11 0:00-1:00 3,4 Hlídková činnost
19.11 17:00-18:00 1,2 Hlídková činnost
20.11 8:00-10:00 1 Hlídková činnost
22.11 8:00-9:00 1 Hlídková činnost
24.11 17:00-18:00 3,4 Hlídková činnost
26.11 1:00-3:00 3,4 Hlídková činnost
26.11 21:00-22:00 3,4 Hlídková činnost
27.11 8:00-9:00 1 Hlídková činnost
28.11 8:00-10:00 1 Hlídková činnost
30.11 21:00-22:00 1,2 Hlídková činnost
1.12 5:00-6:00 1,2 Hlídková činnost
1.12 8:00-9:00 3,4 Hlídková činnost
4.12 4:00-5:00 3,4 Hlídková činnost
6.12 8:00-9:00 1,2 Hlídková činnost
6.12 13:00-14:00 1,2 Hlídková činnost
8.12 1:00-3:00 1,2 Hlídková činnost
8.12 21:00-22:00 1,2 Hlídková činnost
10.12
12.12
13.12

8:00-9:00
21:00-22:00
5:00-6:00

3,4
3,4
3,4

Hlídková činnost
Hlídková činnost
Hlídková činnost

13.12 16:00-17:00 2 Hlídková činnost
18.12 8:00-9:00 2 Hlídková činnost
18.12 14:00-15:00 2 Hlídková činnost
18.12 17:00-18:00 3,4 Hlídková činnost
20.12 5:00-6:00 3,4 Hlídková činnost
20.12 21:00-22:00 3,4 Hlídková činnost
21.12 0:00-1:00 3,4 Hlídková činnost
21.12 9:00-11:00 1,2 Hlídková činnost
24.12 17:00-18:00 3,4 Hlídková činnost
26.12 4:00-6:00 1,2 Hlídková činnost
26.12 23:00-24:00 1,2 Hlídková činnost
28.12 5:00-6:00 3,4 Hlídková činnost
28.12 22:00-24:00 3,4 Hlídková činnost

30.12 9:00-10:00 2 Hlídková činnost
30.12 16:00-17:00 2 Hlídková činnost
31.12 10:00-11:00 2 Hlídková činnost
1.1 10:00-11:00 2 Hlídková činnost
3.1 17:00-18:00 4 Hlídková činnost
4.1 8:00-10:00 4 Hlídková činnost
6.1 8:00-9:00 4 Hlídková činnost
10.1 16:00-17:00 2 Hlídková činnost
12.1 9:00-10:00 2 Hlídková činnost
15.1 16:00-17:00 2 Hlídková činnost
16.1 9:00-10:00 2 Hlídková činnost
18.1 1:00-3:00 2,3 Hlídková činnost
19.1 1:00-2:00 2,3 Hlídková činnost
20.1 8:00-9:00 4 Hlídková činnost
22.1 5:00-6:00 3,4 Hlídková činnost
23.1 1:00-3:00 4 Hlídková činnost
23.1 11:00-12:00 2 Hlídková činnost
24.1 17:00-18:00 2 Hlídková činnost
26.1 2:00-4:00 2,3 Hlídková činnost
26.1 20:00-22:00 2,3 Hlídková činnost
27.1 15:00-16:00 4 Hlídková činnost
28.1 8:00-10:00 4 Hlídková činnost
29.1 20:00-22:00 3,4 Hlídková činnost
30.1 22:00-23:00 3,4 Hlídková činnost
31.1 13:00-14:00 2 Hlídková činnost
31.1 16:00-17:00 2 Hlídková činnost

Při plnění činnosti dle čl. 2, odst. 2 VPS 
ve městě Buštěhrad bylo ujeto služebním 
motorovým vozidlem celkem 646 km.

Ve výše uvedeném období vykoná-
vala OP Stehelčeves svou činnost na 
území města Buštěhrad dle čl. 2, odst. 3. 
VPS v následujícím rozsahu:

Datum Čas
Identifikace
strážníka

Popis prováděné
činnosti

12.11 10:00-11:00 1,2 Měření rychlosti
16.11 10:00-11:00 3,4 Měření rychlosti
5.12 9:00-10:00 1,2 Měření rychlosti

Ve výše uvedeném období byly zjiš-
těny na území města Buštěhrad tyto 
přestupky:

Přestupek počet
Nedovolené stání nebo zastavení vozidla na pozemní 
komunikaci 13

Koření na autobusové zastávce 1
Porušení vyhl. města.- alkohol 1

Ostatní sdělení:
15.11 Oznámení občana - odchyt labutí. -úz
16.11 Černá skládka. - úz
24.11 Řešení dopravního přestupku. - úz
27.11 Dopravní přestupek - předáno 
k dořešení na OO PČR Kladno-venkov. -úz
4.1. Řešení dopravního přestupku - úz
23.1 Vyvrácená dopr. značka - úz 
Ve Stehelčevsi dne 5.11.2009, 1.1.2010, 4.2.2010 

Zpracoval: str. Marek, str. Krym

Policie informuje
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P R O F E S I O N Á L N Í  S L U Ž B Y

STĚHOVÁNÍ A AUTODOPRAVA
kompletní stěhovací a dopravní služby

stěhování bytů a rodinných domů
stěhování trezorů a pianin

vyklízení půd a sklepů
ekologická likvidace, odvoz na skládku

drobné opravy a výroba kancelářského a dalšího nábytku
montáže kuchyňských linek

montáže nábytku
truhlářské práce
uskladnění věcí

ZEDNICKÉ, INSTALATÉRSKÉ A SVAŘOVACÍ PRÁCE
drobné zednické práce a drobné stavební opravy

obklady a dlažby, pokládka plovoucích podlah
instalatérské práce, svařování plynem, elektřinou

ÚKLIDOVÉ PRÁCE A SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SLUŽBA „HODINOVÝ MANŽEL“

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA 24 HODIN DENNĚ, 365 DNÍ V ROCE

Jan Šnytr – H+H Stěhujeme
IČ 76359646

Revoluční 654/28
273 43  Buštěhrad
mobil: 737 349 359

e-mail: stehujeme@centrum.cz, web: profi-stehovani.webnode.cz


