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Budova Univerzitního centra 
energeticky efektivních budov 
(UCEEB) – nového ústavu ČVUT 
v Praze, roste před očima. Za jedi-
ný rok se stala jednou z dominant 
buštěhradské průmyslové zóny. 
Finišující Centrum vzniká díky 
podpoře Operačního programu 
Výzkum a vývoj pro inovace MŠMT, 
který je fi nancován EU a státním 
rozpočtem České republiky. (Buště-
hradský zpravodaj o stavbě Centra 
podrobně informoval v čísle 6/2012 
u příležitosti jejího zahájení.).

Podle inženýra Víta Kosiny, ma-
nažera výstavby, bude Univerzitní 
centrum energeticky efektivních 
budov (UCEEB) dokončeno v únoru 
2014. „Velice vítáme zájem vedení 
MěÚ Buštěhrad o jeho stavbu a jeho 
ochotu k další spolupráci, která je 
deklarována od počátku výstavby. 
Od ledna začne fungovat v ome-
zeném provozu. Významný podíl 
na dokončení má osazení výzkum-
nými zařízeními, která spolupracují 
s domem. Jejich zbytková energie 

se bude používat v zimě k topení 
a v létě k chlazení. Spojení technolo-
gií a domu je zásadní“, dodal. 

Budova zaujme kolemjdoucí aty-
pickým tvarem i pojetím fasády. „Náš 
architektonický návrh vnímáme jako 
vklad do budoucnosti celého území 
a naznačujeme, kterým směrem by 
se architektura dalších staveb v této 
části Buštěhradu mohla ubírat. In-
dustriální prostředí nás baví, něko-
likakilometrový potrubní most dává 
celému území odpovídající energii“, 
říkají o stavbě její autoři, architek-
ti prof. Tomáš Šenberger a Tomáš 
Med. „Návrh budovy UCEEB vznikal 
od roku 2009 jako zhmotnění našich 
představ o energeticky efektivním 
stavění. Dřevo použité pro hlavní 
nosné konstrukce a část fasád, stře-
chy s extenzivní zelení nebo foto-
voltaické články na střeše jsou již jen 
potvrzením této tendence. Rozma-
nitost výzkumné práce – od počíta-
če až k poloprovozní hale, se odráží 
i ve struktuře stavby. Efektním pouta-
čem stavby bude jižní, solární stěna, 

Informace z radnice

Za humny je UCEEB

sloužící pro testování technologií 
využívající sluneční energii.“ Okolí 
budovy bude mít podle architektů 
dvě tváře – otevřenou pro veřejnost 
a uzavřenou pro výzkum. Západní 
část bude věnována technologické-
mu zázemí pro testování konstrukcí 
ve volném prostředí. Východní část 
směrem k Buštěhradu, bude parkově 
upravena, včetně malé vodní plochy 
před vstupem. 

UCEEB je budova která zaujme 
vzhledem i tím, co umí. K provozu 
bude potřebovat početný perso-
nál. Ing. Tomáš Pelikán, vedoucí 
ekonomicko-správní a personální 
agendy, počítá s posilami z blízké-
ho okolí: „Jsme v kontaktu s Buště-
hradským rodinným centrem Pelí-
šek, chceme nabídnout pracovní 
příležitost ženám na rodičovské 
dovolené. Po otevření centra a na-
startování zkušebního provozu bu-
deme pravděpodobně potřebovat 
další šikovné a pracovité zaměst-
nance. Dvě kolegyně z řad místních 
obyvatel už máme. Volné pozice 
budou vypisovány na našich we-
bových stránkách www.uceeb.cz. 
Buštěhrad s okolím je pro nás klí-

čovým partnerem a těšíme se, že 
navážeme dlouhodobou a přátel-
skou spolupráci. Už teď například 
jednáme o možnostech stravování 
a dopravní obslužnosti pro UCEEB.“

Univerzitní centrum nebude pod-
le ředitele doc. Lukáše Ferkla uza-
vřenou vědeckou institucí: „Chceme 
být centrem udržitelné výstavby 
a udržitelnost znamená i návaznost 
na místní prostředí a komunity. 
Budeme ale nejen špičkové vědec-
ké centrum. Pokud se rozhodnete 
stavět nízkoenergetický domeček, 
můžete se přijít poradit a pokud bu-
dete z Buštěhradu, budeme jen rádi, 
že přispějeme k místnímu rozvoji. 
Všem, kdo se o udržitelnou výstav-
bu zajímají, umožníme od jara pro-
hlídku. Uvítáme také exkurze všech 
stupňů škol.“ 

V plánu je také rozšíření o expe-
rimentální prostor, ve kterém bude 
mimo jiné stát i energeticky sobě-
stačný domek Air House studentů 
ČVUT, který se letos v říjnu umístil 
na krásném 3. místě v prestižní ar-
chitektonické soutěži Solar Deca-
thlon v Kalifornii (www.airhouse.cz).

Vendulka Novotná, UCEEB

Kontrolní den (Foto P. Mikšovic)

Vizualizace UCEEB
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Čistírna odpadních vod (ČOV) vodovodní řad města
Vážení čtenáři,

vzhledem k dotazům, které se 

týkají problematiky názvu tohoto 

článku, lze sdělit následující. Přede-

vším je třeba oddělit problematiku 

kanalizace, ČOV a vodovodního 

řadu v našem městě. ČOV spolu 

s kanalizací stále patří městu. Vodo-

vodní řad byl někdy v devadesátých 

letech vložen do majetku Vodáren 

Kladno-Mělník a.s. (VKM). To je zá-

sadní věc. 

Není předmětem tohoto článku 

se zabývat správními či technickými 

detaily. Lze odkázat na „Smlouvu 

o nájmu a provozování vodárenské 

infrastruktury kanalizace“, která byla 

podepsána dne 1. 4. 2007 za město 

Buštěhrad Ing. V. Novým, bývalým 

starostou, za Středočeské vodárny, 

a.s., Ing. Bohdanem Soukupem, 

PhD., generálním ředitelem, a za Vo-

dárny Kladno-Mělník a.s. (VKM) Sta-

nislavem Bulvou, investičním ředi-

telem. V části II. uvedené Smlouvy 

– „Předmět smlouvy a úhrada za ná-

jem“ v článku 4 „Předmět smlouvy“ 

v odstavci 4.4. se konstatuje: Prona-

jímatel se zavazuje vložit Vodáren-

skou infrastrukturu do VKM dle pra-

videl schválených VH VKM. Vložení 

se uskuteční na základě strategie 

zvyšování základního kapitálu VKM 

nepeněžitými vklady schválené VH 

dne 23. 4. 2003. V souladu s touto 

strategií bude 10 % Infrastruktury 

odkoupeno a 90 % Infrastruktury 

vloženo do základního kapitálu 

VKM. Hodnota odkupované i vklá-

dané části bude stanovena na zá-

kladě znaleckého posudku, který 

zajistí VKM. Pronajímatel se zavazu-

je vložit do VKM. 

Tato pasáž Smlouvy je tedy měs-

tem striktně dodržována. 

Vzhledem k tomu, že od podpisu 

smlouvy uplyne v příštím roce již 7 

let, nabízí se závazek vložení vodá-

renské Infrastruktury do VKM napl-

nit a to dle pravidel schválených VH 

VKM. Důvody jsou nasnadě. Blíží se 

doba, kdy lze očekávat opravy včet-

ně generální opravy technologie, 

které by po vložení fi nancovaly VKM 

a.s. a ne město Buštěhrad. Bude 

nyní na městském zastupitelstvu, 

jak rozhodne o vložení zmíněné In-

frastruktury do VKM a.s.

Pokud jde o problematiku vodo-

vodního řadu města. Z pochopitel-

né neznalosti problému, pramení 

i nekvalifi kované dotazy, mezi něž 

patří zejména, kolik peněz, resp. 

o kolik peněz město dlouhodobě 

přichází a to na základě akcií, které 

město za pronájem či vložení výše 

uvedeného vodovodního řadu 

do majetku VKM, dostalo. Zůstává 

neoddiskutovatelným faktem, že 

VH akcionářů, mezi něž patří i naše 

město, dlouhodobě rozhodovaly, že 

žádné dividendy z předmětných ak-

cií nebudou vypláceny a že naopak 

bude navyšováno fi nanční portfolio 

VKM a.s., které bude využíváno ze-

jména pro výstavbu nových vodo-

vodních řadů, ev. jejich generálních 

oprav. 

RNDr. M. Oplt, CSc.,

místostarosta        

Protože otázka dodávek energie 

pro naše město je zcela oprávněně 

obecně sledována, podáváme tuto 

informaci. 

Byla zahájena jednání s třemi 

subjekty, které nabízejí možnost 

výhodných dodávek energií, tedy 

el. energie a plynu. Jde o Českomo-

ravskou komoditní burzu (ČMKB), 

dále Energie pod kontrolou o.p.s. 

a E-aukční síň. 

Pokud jde o ČMKB naše město 

se připojilo k možnosti spolupráce 

s tímto subjektem v rámci Dobro-

volného sdružení obcí Mikroregi-

onu Údolí Lidického potoka. Nešlo 

tedy o uzavření spolupráce s ČMKB 

jen mezi tímto subjektem a našim 

městem, ale i s dalšími členskými 

obcemi mikroregionu. I tato skuteč-

nost se promítla do určitého časo-

vého zpoždění, ale i skutečnost, že 

některé členské obce navázaly spo-

lupráci s jinými subjekty.  Nicmé-

ně ke dnešnímu dni je připravena 

k podpisu Smlouva o centralizova-

ném zadávání mezi ČMKB a mikro-

regionem. Mělo by jít o úsporu de-

klarovaných cca 15% v dodávkách 

energií. 

Spolupráce s Energií pod kontro-

lou o.p.s., jsme pokročili trochu dál. 

Reálně se ukazuje, že na základě 

odběrných míst elektřiny a plynu 

v našem městě, které byly uvedené-

mu subjektu předloženy, by mohlo 

město ušetřit v součtu (včetně ZŠ, 

MŠ, DPS) cca 283.000,- Kč. Tato část-

ka by pochopitelně byla snížena 

o poplatek za správu výše uvede-

nému subjektu, který se pohybuje 

kolem 20.000,- Kč. 

Pokud jde o subjekt E-aukční síň. 

I s tímto dodavatelem byly navázány 

kontakty. Konkrétní výstup z těchto 

jednání hovoří o úsporách v rozme-

zí od 15–20 %, což je podle tohoto 

dodavatele ovlivněno množstvím 

agregace poptávky, z čehož se od-

víjí i cena pro odběratele. 

Bude nyní na zastupitelích města, 

aby rozhodli, s kterým subjektem 

město naváže spolupráci a v jakém 

možném termínu. 

Informace pro občany

Energie pro naše město
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Oprava levého jízdního pásu 
silnice R7 (Slaný – Praha)

Od 27. 10. 2013 bude probíhat 

oprava levého jízdního pásu sil. R7 

(Slaný – Praha) včetně dvou most-

ních objektů (u obce Knovíz a Ste-

helčeves).

Plánovaný termín opravy a uza-

vírky v letošním roce je od 27. 10. 

2013 do 30. 11. 2013, a s pokračová-

ním podle klimatických podmínek 

cca od 03/2014 do 06/2014.

Z tohoto důvodu bude levý jízd-

ní pás (směr Slaný–Praha) od 2,7 – 

15,3 km v uvedeném termínu úplně 

uzavřen a provoz veden společně 

v pravém jízdním pásu.

V souvislosti s tím bude ve směru 

Slaný – Praha v provozu bez ome-

zení pouze EXIT 18 u obce Knovíz; 

nájezdová větev sil. I/61 směr Pra-

ha u obce Makotřasy (EXIT 7) bude 

zprovozněna pouze pro osobní 

vozidla; ostatní nájezdové a sjez-

dové větve levého jízdního pásu, tj. 

u obce Stehelčeves (EXIT 9), u obce 

Středokluky (EXIT 5) a u obce Kněže-

ves (EXIT 3) budou úplně uzavřeny! 

Veškerý provoz v uzavřených EXI-

Tech včetně nákladní dopravy v ná-

jezdu EXITu 7 (u obce Makotřasy) 

bude směrován vždy nájezdovou vět-

ví směr Slaný až k obci Knovíz s otoče-

ním v EXIT 18 a zpět do Prahy.

Vzhledem k uzavření nájezdo-

vých větví u obcí Stehelčeves, Stře-

dokluky a Kněževes žádáme řidiče, 

aby respektovali dopravní značení, 

omezení a směrování provozu. Vol-

bou trasy z obce Stehelčeves přes 

obec Buštěhrad nebo Libochovičky, 

a ze sil. I/61 přes obec Makotřasy, 

Středokluky a Kněževes si nepomo-

hou a zkomplikují dopravní situaci 

v těchto obcích! 

Z důvodu předpokládaných do-

pravních komplikací s dopadem 

na provoz i v přilehlých obcích, 

a obecně známý stav komunikací 

nižších tříd, proto doporučujeme 

využívat zejména jiné trasy příjezdu 

do Prahy, např. po sil. R6 (Karlovy 

Vary–Praha) nebo Slaný–Praha s ná-

jezdem u obce Knovíz.  -nov-
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Představujeme Vám poslance 

zvolené za Středočeský kraj – Mi-

loslava Vostrá 48 let, ekonomka, 

KSČM, BRAŠKOV, Marek Černoch, 

44 let, pilot dopravních letadel, 

ÚSVIT, HOSTIVICE, Věra Kovářová, 

49 let, překladatelka, ředitelka 

TOP 09, CHÝNĚ, Petr Bendl, 47 let, 

strojní inženýr, ODS, BRATRONICE, 

Kristýna Zelenková, 39 let, OSVČ, 

ANO, BEROUN, Richard Dolejš, 

43 let, místostarosta Zdic, ČSSD, 

ZDICE, Tomio Okamura, 44 let, 

senátor, ÚSVIT, PRAHA, Josef Von-

drášek, 63 let, starosta obce ROŽ-

MITÁL POD TŘEMŠÍNEM, KSČM, 

Miroslav Kalousek, 52 let, politik 

,TOP 09, BECHYNĚ, Stanislav Huml, 

58 let, dopravní expert, ČSSD, STA-

RÁ BOLESLAV, Stanislav Berkovec, 

57 let, novinář, ANO, SLANÝ, Nina 

Nováková, 59 let, SŠ pedagožka, 

místostarostka Brandýsa n. L. STA-

RÁ BOLESLAV, TOP 09, Stanislav 

Grospič, 49 let, právník MLADÁ 

BOLESLAV, KSČM, Adolf Beznoska, 

51 let, pedagog, náměstek primá-

tora MLADÁ BOLESLAV, ODS, Jan 

Hamáček 34 let, vedoucí zahranič-

ního oddělení, MLADÁ BOLESLAV, 

ČSSD, Miloš Petera 55 let, starosta 

Nymburka, NYMBURK, ČSSD, Pa-

vel Čihák, 53 let, fi nanční ředitel, 

KOLÍN, ANO, Jan Klán, 30 let, soci-

olog, ZÁBOŘÍ NAD LABEM, KSČM, 

Milan Urban 55 let, hutní inženýr, 

ČÁSLAV, ČSSD, Václav Zemek, 39 

let, vedoucí oddělení krajského 

úřadu, VLAŠIM, ČSSD, Ivana Dobe-

šová, 53 let, ředitelka SŠ, VOTICE, 

ANO, Jaroslava Jermanová, 43 let, 

manažerka, BENEŠOV, ANO, Hele-

na Langšádlová, 50 let, politička, 

ČERNOŠICE, TOP 09, Ivan Gabal, 

52 let, sociolog, ředitel GAC, KDU-

-ČSL, PRAHA, Miloš Babiš 53 let, 

podnikatel, MNICHOVICE, ANO.

Celkově výsledky 

ve Středočeském kraji
ANO 20,07 %, ČSSD 18,44 %, 

TOP 09 14,64 %, KSČM 14,41 %, 

ODS 8,85 %, ÚSVIT 6,32 %, KDU-

-ČSL 4,05 %, Strana zelených 3,70 %, 

Česká pirátská strana 2,76 %, Strana 

svobodných občanů 2,69 %.

Zdroj: Deníky Bohemia. -nov-
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
2013 – Buštěhrad

Informace pro občany

Získali naši důvěru 

Informace pro občany

Vyměňte si řidičák, 
než bude pozdě

Mimořádné volby do Poslanec-

ké sněmovny Parlamentu ČR se 

konaly 25. a 26. října 2013. Jaká 

byla volební účast v našem městě 

a které politické strany si ve vol-

bách vybrali občané Buštěhradu, 

si můžete prohlédnout na této 

stránce.

Volební účast Buštěhrad

Počet zapsaných voličů: 2290

Vydané obálky: 1429

Odevzdané obálky: 1429

Platné hlasy: 1418

Volební účast v %: 62,40

číslo

strany
název strany

počet

hlasů

počet hlasů

v %

1 Česká str. sociálně demokrat. 242 17,06 3.

2 Strana svobodných občanů 38 2,67

3 Česká pirátská strana 34 2,39

4 TOP 09 247 17,41 2.

5 HLAVU VZHŮRU - volební blok 7 0,49

6 Občanská demokratická strana 118 8,32 5.

7 Romská demokratická strana 0 0,00

9 Politické hnutí Změna 7 0,49

10 Strana soukromníků ČR 2 0,14

11 Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid. 52 3,66

13 Suver. - Strana zdravého rozumu 4 0,28

14 Aktiv nezávislých občanů 1 0,07

15 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 19 1,33

17 Úsvit přímé demokr. T.Okamury 77 5,43 6.

18 Dělnic. str. sociální spravedl. 9 0,63

20 ANO 2011 318 22,42 1.

21 Komunistická str. Čech a Moravy 192 13,54 4.

22 LEV 21-Národní socialisté 1 0,07

23 Strana zelených 46 3,24

24 Koruna Česká (monarch. strana) 4 0,28

Jak jsme volili

Z webových stránek města -nov-

Ačkoli se o výměně starých ři-

dičských průkazů hovoří již něko-

lik let, stále je mnoho řidičů, kteří 

jezdí ještě na starý typ. Jejich plat-

nost ale na konci roku 2013 skončí 

a každý, kdo by jej pro řízení vo-

zidla využíval, by vlastně řídil bez 

platného řidičského oprávnění 

a porušoval by tak zákon. Vystavo-

val by se tedy nebezpečí v lepším 

případě „jen“ vysoké pokuty. 

Magistrát města Kladna proto 

radí, aby si všichni řidiči zkontro-

lovali, že mají nový typ řidičského 

průkazu (vypadá jako platební 

karta). Pokud ne, měli by co nej-

dříve zajít do Centra správních 

agend na nám. Svobody a o nový 

doklad požádat. Nebo ještě lépe 

pohodlně se objednat přes in-

ternet na www.mestokladno.cz 

v sekci Rezervace agend online. 

Stále více než 4 000 tisíce řidičů 

z Kladna si řidičský průkaz vydaný 

od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004  ne-

nechalo vyměnit. Tito lidé na to 

mají přitom poslední dva měsí-

ce – na konci roku jim totiž jejich 

staré doklady přestanou platit. 

Sice si i poté budou moci o nový 

požádat, ale během doby, než jej 

dostanou, nebudou smět řídit 

motorová vozidla. 

Vyřízení nového řidičského prů-

kazu je přitom velmi snadné – pro-

vádí je úřad příslušný podle místa 

trvalého pobytu držitele průkazu. 

Pro účely této výměny si stačí při-

nést jednu barevnou nebo čer-

nobílou fotografi i průkazového 

formátu o rozměrech 3,5 x 4,5 cm, 

stávající řidičský průkaz, doklad 

totožnosti a vyplněnou „Žádost 

o vydání ŘP“, která je k dispozici 

přímo v Centru správních agend.  

Zákonná lhůta pro vydání no-

vého ŘP je do 20 dnů od podání 

žádosti. Výměna řidičského prů-

kazu do konce roku není zpoplat-

něna, pokud nedochází současně 

i ke změně údajů (např. bydliště 

či příjmení). Možné je také požá-

dat o vydání řidičského průkazu 

ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních 

dnů od podání žádosti, tento 

úkon již ale zpoplatněn správním 

poplatkem 500 Kč.

Doporučujeme výměnu řidič-

ského průkazu neodkládat. S blí-

žícím se koncem stanoveného 

termínu pro výměnu řidičských 

průkazů lze očekávat zvýšení 

zájem a tedy více lidí a dlouhé 

fronty. Nezapomínejte, že vyřízení 

žádosti o vydání dokladu trvá až 

20 dnů! -nov-
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Informace z radnice

Podzim s knihou ve školní družině
Citát: 

„Národ, který málo čte, málo ví. 

Národ, který málo ví, přijímá špat-

ná rozhodnutí – doma, v obchodě, 

u soudu, u volební urny. Nevzdě-

laná většina může přehlasovat 

vzdělanou menšinu – to je velice 

nebezpečný aspekt demokracie.“

Jim Trelease, „The Read-Aloud 

Handbook“, (Učebnice předčítání)

Již během hlavních prázdnin zís-

kalo naše zařízení registraci v celore-

publikové kampani  nekomerčního 

charakteru na podporu emocionál-

ního zdraví dětí s názvem „Celé Česko 

čte dětem“. Bude probíhat po celý 

školní rok.

Dětem, které chodí do družiny, se 

každý den pravidelně předčítá 15 

– 20 minut. Organizátoři tímto pod-

porují myšlenku, aby si společnost 

uvědomila, jak obrovský význam má 

pravidelné čtení dítěti pro jeho emo-

cionální vývoj a formování návyku 

číst v dospělosti.

Čtení probíhá v přátelské atmosfé-

ře a prostředí, které děti dobře znají. 

Rozvíjí kromě jiného jejich  jazykové 

dovednosti, všeobecné vědomosti, 

formuje vlastní návyk a potřebu číst. 

A kdo vlastně předčítá? Většinou 

paní vychovatelka, ale také hosté, co 

věnují  několik minut svého volného 

času. Všichni, co chtějí dětem něco 

zajímavého přečíst, jsou ve družině 

stále vítáni. 

Vnímavost posluchačů je velká, 

a proto se ji daří zúročit v činnosti, kte-

rá se slovy, větami a texty souvisí. Tře-

tí rok po sobě se děti aktivně zapojily 

do celostátního poetického festivalu 

s názvem „Den poezie“, pořádaného 

na památku narození Karla Hynka 

Máchy. Reprezentují opakovaně Buš-

těhrad mezi  šedesáti městy z celé 

republiky.  Vyvrcholením dlouhodo-

bého snažení  a čtrnáctidenních tvůr-

čích dílen bude pro radost druhým 

uspořádán slavnostní večer v ZUŠ 

Buštěhrad (21. listopadu 2013), jehož 

podtext zní: „Vášeň a popel“.  Součástí 

zajímavého programu  bude již třetí 

křest knihy básní, které děti napsaly. 

Novou knihu letos pokřtí  Jan Mikeš, 

mladý básník milostné poezie (sbírka 

„Zájezd do vzpomínek“).   

Anna Holeyšovská,

vedoucí vychovatelka 

školní družiny

při ZŠ a MŠ Oty Pavla 

Buštěhrad

Mateřskou školu Buštěhrad na-

vštěvuje 109 dětí, které jsou roz-

děleny do čtyř tříd. V přízemí bu-

dovy Městského úřadu mají svou 

třídu malé Berušky - starají se 

o ně paní učitelky Lucie Strna-

delová a Jana Neumannová, 

ve vedlejší zadní budově najdete 

Žabky s paní učitelkou Danie-

lou Otradovcovou  a Luckou 

Bělohlávkovou, nahoře pak 

předškoláčky Krtečky s paní 

učitelkou Štěpánkou Kočárko-

vou a Jitkou Šímovou. Od září 

2012 byla dána do provozu nově 

vybudovaná třída MŠ v novém 

křídle ZŠ, kde s dětmi pracuje paní 

učitelka Iva Hrazdirová a Dia-

na Heráková.

Výchovný program školy je za-

měřen na všestranný rozvoj 

osobnosti dítěte, podporu 

jeho individuality, ale i posí-

lení sociálních vztahů a bu-

dování kladných mravních 

zásad. Důraz se klade na roz-

víjení estetického cítění 

a zdravého životního stylu.

MŠ dětem umožňuje navštěvo-

vat zájmové kroužky - kroužek 

výtvarně-pracovní a kroužek hry 

na fl étnu. Děti se rovněž mohou 

zúčastnit plaveckých kurzů 

a kroužku angličtiny.

Mateřská škola pořádá zájez-

dy spojené s návštěvou divadla 

a dětských koncertů. Oblíbe-

nou akcí, organizovanou při příle-

žitosti Mezinárodního dne dětí, je 

celodenní výlet. Děti se mohou 

těšit i na karneval, který je záro-

veň rozloučením s předškoláky.

Každoročně je pro zlepšení 

zdraví dětí připravena školka 

v přírodě.

Děti se zapojují do života obce 

- příkladem může být vystoupe-

ní (recitace, zpěv) při příležitosti 

vítání nových občánků nebo při 

rozsvěcení vánočního stromu. 

V předvánoční době navštěvují 

Domov s pečovatelskou službou, 

aby jeho obyvatele potěšily drob-

nými dárky vlastní výroby. Pořá-

dají  se besídky pro rodiče.

Na škole je pravidelně prová-

děna logopedická prevence, 

paní učitelky průběžně spolupra-

cují s rodinou a logopedickými 

lékaři.

Materiálně MŠ zabezpečuje 

její zřizovatel MěÚ Buštěhrad. 

Od 1. 1. 2003 je MŠ Buštěhrad 

součástí právního subjektu s ofi ci-

álním názvem „Základní škola 

a Mateřská škola Oty Pavla 

Buštěhrad, okres Kladno“.

Kroužek angličitny
V úterý 1. října začíná pro při-

hlášené děti seznamování s an-

glickým jazykem. Ve třídě Žabiček 

od 13.00 hodin do 13.30 hodin, 

ve třídě Krtečků od 13.35 hodin 

do 14.05 hodin a ve třídě Medví-

ďat od 14.15 do 15.45 hodin.

Návštěva 
buštěhradského kostela

V rámci tématu Moje město 

navštívily všechny děti MŠ kostel 

Povýšení sv. Kříže v Buštěhradě. 

Provázel nás pan farář Jaroslav 

Kučera. Děti zaujal svým příjem-

ným hlasem a tak zvládly v klidu 

poslouchat mnoho informací, kte-

ré nám o kostelu sdělil. Dozvěděli 

jsme se kde původně kaple kon-

čila, než byla spolu se zámkem 

upravená do podoby dnešního 

kostela. Vyprávěl nám o sochách 

zdobící kostel. Jedno z dětí od-

vedl na kazatelnu, kde chlapec 

zarecitoval koledu. Velkým zážit-

kem byla pro děti hra na varhany 

v podání paní učitelky. Nakonec 

pan farář obdaroval všechny děti 

obrázkem zvířátka s veršovanou 

bajkou. Za kolektiv MŠ

Lucie Strnadelová

Informace pro občany

Okénko do Mateřské školy

BZ_10_13.indd   4BZ_10_13.indd   4 6.11.2013   20:03:126.11.2013   20:03:12



strana 5

w w w. m e s t o b u s t e h r a d . c z  |  m e u @ m e s t o b u s t e h r a d . c z  ☎  3 1 2  2 5 0  3 0 1

BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj | Listopad 2013 | Technické okénko

Oprava schodů

Technické okénko

Oprava kotelny ZUŠ
Úklid města, sečení trávy 
a opravy

Na začátku listopadu 2013 

bude ještě zahájena oprava chod-

níku v Prokopově ulici, oprava od-

vodnění v Revoluční ulici v úseku 

mezi rybníky a dále provedeno 

odborné zajištění rozpadlé zdi 

v ulici Oty Pavla. Doufám, že se 

tyto poslední opravy podaří stih-

nout ještě před příchodem zimy.

P. Vavruška

Jak jsme Vás informovali v mi-

nulém čísle Buštěhradského zpra-

vodaje, proběhla rekonstrukce 

kotelny v Základní umělecké ško-

le Buštěhrad. 

Celý průběh opravy proběhl 

podle naplánovaného harmono-

gramu a nyní je kotelna již ve zku-

šebním provozu a ve všech pro-

storách školy se topí.

Podle informací pana ředitele 

Bednáře neměla rekonstrukce 

žádný vážný dopad na výuku 

a běh školy zůstal zachován.

Během zkušebního provozu se 

celá kotelna podrobí zkouše tak, 

aby byly odhaleny případné vady 

a ty byly po ukončení zkušebního 

provozu odstraněny. Rekonstruk-

ci provedla fi rma Plynoservis s.r.o. 

pod vedením pana Ing. Petra Juna, 

který celou akci řídil a dohlížel, 

aby práce byly v souladu s potře-

bami školy. Rád bych poděkoval 

všem pedagogům, rodičům a žá-

kům za jejich toleranci a přístup 

zejména pak panu řediteli Bedná-

řovi a paní Hlavové za organizaci 

přístupu do budovy pracovníkům 

fi rmy.

Na konci října 2013 byla dokon-

čena oprava spodní části schodů 

v Brandlově ulici. Po opravě byla 

ještě provedena pracovníky tech-

nických služeb oprava zábradlí. 

Horní část schodiště byla na jed-

notlivých stupních vyspárována 

a schodiště bylo na konci napoje-

no na chodník tak, aby takto opra-

veném schodišti byla pro občany 

již pohodlná a bezpečná. 

Na jaře příštího roku 2014 je na-

plánována oprava dalších schodů 

a to v ulici Riegrova.

Bylo ukončeno sečení trávy 

a jako každý rok s příchodem 

podzimu byl zahájen úklid listí 

v ulicích města, v areálech základ-

ní a mateřské školy a v  zámecké 

zahradě.  Dále probíhá prořezáv-

ka stromů, keřů a poté následuje 

svoz větví, jejich štěpkování a ná-

sledné uložení na kompost. 

Je nutné provést posezónní 

údržbu techniky, která byla použí-

vána od jara do podzimu, všech-

ny stroje, sekačky, křovinořezy se 

musí vyčistit, zkontrolovat a na-

konzervovat, aby bylo vše připra-

veno na příští jaro. 

Za údržbu techniky a odpověd-

ný přístup patří poděkování všem 

pracovníkům technických služeb 

a zejména panu Jiřímu Pencovi.

Výstavba – zámek

Opravy v měsíci listopadu

Na začátku října 2013 byla za-

hájena výstavba chodníku a par-

koviště na nádvoří zámku. 

Z důvodu toho, že nedošlo k re-

alizaci obnovy celého nádvoří, 

jak bylo v záměru Středočeského 

kraje, bylo město Buštěhrad nuce-

no zrealizovat tuto část přístupu 

a parkoviště na své náklady. Jed-

ná se o stavbu, jejíž uskutečnění 

bylo vyvoláno nutností zřídit pří-

stup do nově zrekonstruovaných 

prostor zámku. Tato stavba bude 

muset dobře a bezpečně slou-

žit občanům města pro přístup 

do nových prostor Městského 

úřadu.  

Ukončení je naplánováno 

na první polovinu měsíce listopa-

du 2013. 

Středočeským krajským úřa-

dem byla přislíbena realizace 

opravy vstupní a vjezdové brány 

na nádvoří zámku, která je v ma-

jetku Středočeského kraje.

Kotelna ZUŠ

Spadaného listí je opravdu hodně J. Penc opravuje štěpkovač

Po opravě se může opět štěpkovat Naši elektrikáři v akci

Chodník před položením dlažby

Schody Bendlova ulice
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Pro placení obědů jsou od října 
možné pouze 2 způsoby.

•  Povolení inkasa z vašeho účtu 
(sporožiro) – stravné bude ško-
lou strženo zpětně do 15. dne 
následujícího měsíce.

•  Platba hotově v pokladně školní 
jídelny. Platba musí být prove-
dena dopředu na měsíc zálo-
hově.

Platba převodem z vašeho účtu 
JIŽ NENÍ MOŽNÁ a případná pro-
vedená platba vám bude vrácena 
na účet. Prosím respektujte toto 
rozhodnutí školy a neposílejte již 
žádné další peníze převodem.

Desatero školní jídelny
1. Všechny děti, které jsou při-

hlášené ke školnímu stravování, 
budou mít vždy na začátku měsí-
ce předobjednanou variantu jídla 
číslo 1 na celý měsíc.

2. Pokud chcete, aby dítě mělo 
obědy jen v určité dny (např. po, st, 
pa) je nutné to každý měsíc nastavit 
(odhlásit) znovu. Jinak je přihlášené 
na celý měsíc.

3. Musíte odhlásit oběd ráno 
do 7.30, pokud je dítě nemoc-
né, jede na exkurzi apod. Jinak se 
oběd platí.

4. Odhlásit jídlo můžete na inter-
netu na www.strava.cz nebo telefo-
nicky na 312 250 394.

5. Po nemoci dítěte je potřeba 
zase obědy přihlásit, lze to pouze 
telefonicky na 312 250 394 do 7.30 
aktuální den.

6. Objednat/změnit/odhlásit jíd-
lo si můžete na internetové adrese 
www.strava.cz – doma, ve škole.

7. Objednávky lze měnit naposle-
dy 2 dny dopředu.

8. Pokud jídlo neobjednáte, dítě 
vždy dostane jídlo číslo 2.

9. Placení inkasem – zpětně 
za odebrané i neodhlášené obědy.

10. Placení hotově – dopředu, 
funguje jako kredit - pokud není za-
placeno, není oběd.

Nezapomenout si čip! Když si dítě 
zapomene čip, musí si pro lísteček 
k vedoucí školní jídelny.

Při jakýchkoli problémech volej-
te vedoucí školní jídelny, vše lze ře-
šit, ale musíme o problému vědět.

Dobrou chuť a děkujeme.

Placení obědů inkasem
Prosíme rodiče žáků a ostatní 

strávníky, kteří platí obědy jinak 
než inkasem, aby popřemýšleli nad 
touto variantou. Zřízením inkasa by 
se ušetřil čas Váš i vedoucí školní jí-
delny a zjednodušil by se také celý 
proces objednávání obědů.

Placení obědů ve školní 
jídelně
Ceny obědů

Na základě vyhlášky č. 107/2005 
o školním stravování jsou ceny urče-
ny dle věku, kterého žáci průběžně 
dosahují během školní docházky.

•  skupina strávníků cena oběda
•  mladší žáci (7–10 let) 22,- Kč
•  starší žáci (10–14 let) 24,- Kč
•  žáci 15 let a více 26,- Kč
•  cizí strávníci 61,- Kč
Způsoby placení stravného – 

v hotovosti a inkasem
Stravné při platbě v hotovosti se 

musí zaplatit nejpozději den pře-
dem, při platbě na celý měsíc pak 
nejlépe během posledního týdne 
předcházejícího měsíce v kanceláři 
vedoucí školní jídelny. Pokud nebu-
de mít žák zaplacené obědy včas, ne-
může si na stránkách www.strava.cz 
objednat své jídlo a nedostane oběd. 
Při platbě inkasem se rodiče nemusí 
o nic starat, protože na stránkách 
www.strava.cz je jasný a přehledný 
rozpis plateb, které byly uskutečně-
ny, a částka, která se zobrazuje jako 
minusová, je ta, která bude rodičům 
odečtena inkasem z jejich účtu za-
čátkem následujícího měsíce. Od 1. 
10. 2013 si všichni strávníci objed-
návají a odhlašují obědy na strán-
kách www.strava.cz sami.

Kdo z rodičů nemá ještě zaříze-
nou platbu inkasem, může si níže 
stáhnout formulář, který vyplní, 
podepíše a odevzdá v kanceláři 
vedoucí školní jídelny. Formulář 
a informace ke stažení (http://www.
zsbustehrad.cz/jidelna/bezhoto-
vostni-platby-stravneho.pdf).

Odhlášení oběda
Oběd na aktuální den může být 

odhlášen nejpozději do 7.30 hodin 
a to na www.strava.cz, telefonicky 
na čísle 312 250 394 a nebo osobně 
ve školní jídelně. Za neodebranou 

Aktuality ze Základní školy

Placení obědů

nebo včas neodhlášenou stravu 
se neposkytuje náhrada. Veškeré 
informace a pravidla školní jídelny 
naleznete v sekci řád školní jídelny 
(http://www.zsbustehrad.cz/jidel-
na/rad.php).

Placení kroužků
Před zahájením kroužku je potře-

ba ho zaplatit, nebo se individuálně 
domluvit s vedením školy. Pouze 
podepsaná smlouva nestačí.

Děkujeme za pochopení.
Vedení školy

Doplnění informací 
k objednávání obědů 
na internetu

Objednávání obědů bude probí-
hat na www.strava.cz. Je k tomu po-
třeba aktivovat čip ve školní jídelně. 
Po aktivaci bude žákům vygene-
rováno číslo a heslo na přihlášení. 
Tyto informace dostanou ihned vy-
tištěné. S aktivací zaplacených čipů 
se začalo od středy 25. 9. 2013.

 Vedení školy

Čipy na obědy 
a vstup rodičů 
do budovy 1. stupně

Čipy
Od pondělí 30. 9. se ve školní jí-

delně vaří opět dvě varianty obědů. 
Každý žák školy si musí zakoupit 
čip za 115 Kč, bez čipu není možné 
vybírat si jídlo. Čipy se budou platit 
u třídního učitele, prosíme o rychlé 
zaplacení.

O podrobnostech samotného 
objednávání jídla na internetu jsme 
Vás informovali v úterý 24. 9.

Vstup rodičů do vyšších pater 
staré budovy 

Prosíme rodiče žáků na 1. stupni, 
aby ráno před vyučováním nevstu-
povali do vyšších pater budovy. 
Pokud potřebujete mluvit s třídní 
učitelkou, domluvte se s ní na kon-
zultačních hodinách. Pokud do ško-
ly vstupujete, vezměte si přezůvky 
anebo si zujte boty, jako to dělají 
Vaše děti. Jinak se na chodbách 
roznáší špína a bláto a Vaše děti se 
v tom celý den pohybují. 

Děkujeme, vedení školy

Přezouvání ve škole
Z důvodu častých dotazů zde 

uvádím požadavky školy na přezův-
ky:

•  ideálně otevřená obuv (noha 
větrá)

•  čisté
•  ideálně se světlou podrážkou 

(černá dělá šmouhy na podlaze)

Každý žák se po příchodu do ško-
ly musí přezout.

Navýšení kapacity školní 
družiny

Vzhledem k tomu, že se podaři-
lo navýšit kapacitu školní družiny 
na 120 žáků a zřídit tak 4. oddělení, 
mohli se čtvrtečního zápisu (29. 8.) 
do ŠD zúčastnit také žáci 4. ročníků.

Rozvrhy hodin 2013/2014
V sekci „Stránky tříd, rozvrh“ jsou 

již doplněny rozvrhy hodin pro nový 

školní rok 2013/2014. Upozorňujme 

však, že mohou ještě nastat drobné 

změny.

Školní časopis Kalibro
Odkaz na všechna čísla školního 

časopisu Kalibro 2012/2013

http://uloz.to/xtEzrmeW/kali-

bro2-pdf

http://uloz.to/xYwx9V4M/kali-

bro3-pdf

http://uloz.to/xM7uYDKs/kali-

bro4-pdf

Akce školy:

Recyklohraní 4.B 2. 10. 2013
Recyklohraní je školní recyklační 

program pod záštitou MŠMT České 

republiky, jehož cílem je prohlou-

bit znalosti žáků v oblasti třídění 

a recyklace odpadů a umožnit jim 

osobní zkušenost se zpětným od-

běrem baterií a použitých drobných 

elektrozařízení. To je ofi cinální zně-

ní odpovědi na danou otázku. Jak 

může být tento program realizován, 

si mohli vyzkoušet ve středu 2. 10. 

2013 naši žáci třetích a čtvrtých tříd. 

Školu navštívily lektorky výjezdního 

programu Recyklace hrou, který 

v měsíci říjnu proběhl na některých 

vybraných školách ve Středočes-

kém kraji. Naše škola patří mezi ty 

vybrané, kde se tento program ově-

řuje. Děti po usazení v učebně vidě-

ly před sebou namalovaný les, velké 

barevné popelnice a hromadu ob-

rázků, které zobrazovaly odpad roz-

házený po lese. Měly za úkol les vy-

čistit a odpad umístit do správných 

kontejnerů nebo odvézt do sběrné-

ho dvora. Jako učitelka jsem byla 

velmi potěšena, co všechno děti 

znají, co si pamatují, protože touto 

tématikou se ve škole zabýváme. 

Na druhou stran jsem se musela 

i místy usmívat. A to bylo v přípa-

dech, kdy do popelnice na elektro-

odpad umístily pračku, televizor. Les 

se jim podařilo vyčistit perfektně. 

Největší radost měly děti z dalšího 

úkolu, při kterém rozebíraly počítač 

Městský úřad oznamuje, že využil nabídky na umístění kontej-
nerů pro odložení použitého šatstva, obuvi a hraček. Kontejnery 
budou prozatím umístěny pouze na stanovišti kontejnerů u pošty 
a u pivovaru u kontejnerů na tříděný odpad.
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Okénko do Základní umělecké školy Buštěhrad

Termíny koncertů ve školním 
roce 2013/13
Koncerty žáků v r. 2013
den konání hodina program
St 23.10.2013 17.00 Zahajovací koncert žáků, 

výstava prací žáků VO
St 13.11.2013 17.00 Koncert žáků, výstava VO
Čt 21.11.2013 17.00 Den poezie - družina ZŠ
St 27.11.2013 17.00 Koncert žáků, výstava prací žáků VO
St 11.12.2013 17.00 Vánoční koncert žáků, výstava prací žáků VO
Út 17.12.2013 10.00 Vánoční koncert pro žáky MŠ
St 18.12.2013 10.00 Vánoční koncert pro žáky ZŠ
Čt 19.12.2013 15.00 Vánoční koncert pro obyvatele 

Domu pokojného stáří Buštěhrad

Koncerty večerní
Termíny mimořádných koncertů, které jsou pořádány MěÚ Buštěhrad 

a ZUŠ Buštěhrad, budou oznámeny v aktualitách a jejich provedení bude 
od 18 hod. nebo 19 hod. v hudebním sále ZUŠ.

Večerní koncerty jsou uskutečňovány na základě spolupráce s MěÚ Buš-
těhrad.

Koncerty žáků v r. 2014
den konání hodina program
St 29.1.2014 17.00 Koncert žáků, výstava prací žáků VO
St 19.2.2014 17.00 Koncert žáků, výstava prací žáků VO
St 27.3.2014 17.00 Koncert žáků, výstava prací žáků VO
St 9.4.2014 17.00 Koncert žáků s rodiči, výstava prací žáků VO
St 16.4.2014 17.00 Koncert žáků, výstava prací žáků VO
St 14.5.2014 17.00 Koncert žáků, výstava prací žáků VO
St 28.5.2014 17.00 Koncert žáků, výstava prací žáků VO
St 4.6.2014 17.00 Závěrečný koncert žáků, výstava prací žáků VO
St 18.6.2014 17.00 Absolventský koncert, výstava prací žáků VO

Koncerty žáků mohou být posunuty na čtvrtek v případě, že schůze za-
stupitelstva se bude konat v den koncertu žáků (středa). Případné jiné změ-
ny v již určených termínech budou včas oznámeny.

Aktuální informace
Začátek školního roku 2013/2014 v ZUŠ Buštěhrad byl v pondělí 2. 9. 

2013 (úmluva rozvrhu). Vyučování začalo v úterý 3. 9. 2013.
Učitelé a provozní zaměstnanci ZUŠ Buštěhrad přejí všem žákům 

naší ZUŠ úspěšný školní rok 2013/2014.
ZUŠ Buštěhrad od 3. 9. 2012 vyučuje ve všech oborech podle nových 

školských vzdělávacích plánů, ustanovených na základě rámcových vzdě-
lávacích plánů v přípravkách v 1. a 2. ročníku.

Prázdniny ve školním roce 2013/2014
Zahájení školního roku 2. 9. 2013 - pondělí
Zahájení vyučování 3. 9. 2013 - úterý
Ukončení školního roku 27. 6. 2014 - pátek
I. pololetí  od 2. 9. 2013 - pondělí do 30. 1. 2014 - čtvrtek /

vysvědčení/
II. pololetí  od 3. 2. 2014 - pondělí do 27. 6. 2014 - pátek /

vysvědčení/
Státní svátek
- Den české státnosti 28. 9. 2013 - sobota 
 27. 10. 2013 - neděle /zimní čas/
Státní svátek
- Den vzniku čs. státu 28. 10. 2013 - pondělí /zimní čas/
Podzimní prázdniny  od 29. 10. 2013 - úterý do 30. 10. 2013 - středa 
 Vyučování začíná 31. 10. 2013 - čtvrtek
Státní svátek
- Den boje za svobodu 17. 11. 2013 - neděle
Vánoční prázdniny  od 21. 12. 2013 - sobota do 5. 1. 2014 - neděle 
 Vyučování začíná od 6. 1. 2014 - pondělí
Státní svátek
- Den obnovy státu 1. 1. 2014 - středa
Jednodenní 
pololetní prázdniny 31. 1. 2014 - pátek
Jarní prázdniny  od 10. 3. 2014 - pondělí do 16. 3. 2014 - neděle 
 Vyučování začíná 17. 3. 2014 - pondělí
Velikonoční prázdniny  od 17. 4. 2014 - čtvrtek do 18. 4. 2014 - pátek
Pondělí velikonoční  21. 4. 2014 - pondělí 
 Vyučování začíná 22. 4. 2014 - úterý
Den pracovního klidu  1. 5. 2014 - čtvrtek 
 Vyučování pokračuje 2. 5. 2014 - pátek
Státní svátek  8. 5. 2014 - čtvrtek 
 Vyučování pokračuje 9. 5. 2014 - pátek
Hlavní prázdniny  od 28. 6. 2014 - sobota do 31. 8. 2014 - neděle
Začátek školního roku 
2014 - 2015 od 1. 9. 2014 - pondělí

Se souhlasem převzato z webu ZUŠ

a modely pračky, tužkové baterie, 

zářivky. Zde si uvědomovaly, které 

materiály lze dále recyklovat a kolik 

jich v daném přístroji najdou. Ho-

dina věnovaná recyklaci byla velmi 

příjemná, pro děti zajímavá. Mohly 

si ověřit své znalosti, aktivně se za-

pojovaly do práce a plnění úkolů.

 L. Krobová

Návštěva 2.A 
v buštěhradské 
knihovně 27. 9. 2013

Naučná procházka 
do knihovny

Jako každý rok jsme se vydali v pá-

tek 27. září 2013 do „naší“ oblíbené 

knihovny v Buštěhradě, kde už na nás 

čekala paní knihovnice. Děti ji potěšily 

dekorací podzimního draka, kterou 

vyráběly při pracovních činnostech, 

vracely knihy po prázdninách, ale ně-

které si přišly i knihu vypůjčit. Po pro-

hlídce nových knih, které nám paní 

knihovnice ukázala, děti předvedly, 

jaké pokroky ve čtení dokázaly. Reci-

tovaly a dramatizovaly jejich oblíbe-

nou básničku „Princeznička na bále“ 

a přečetly pár vět z neznámé knihy. 

Paní knihovnice nám také přečetla ně-

kolik řádků ze zajímavých a legračních 

knih, které mají nově k vypůjčení.

Při odchodu nás upozornila 

na Týden knihoven, který se konal 

od 31. září do 4. října 2013. Po cestě 

zpět do školy jsme se seznamovali 

s dopravními značkami, názvy ulic 

a orientačními body Buštěhradu.

Tímto bychom chtěli poděkovat 

paní knihovnici Mgr. D. Čermákové 

za příjemně strávené páteční dopo-

ledne a už příští měsíc se budeme 

těšit na čtení babičkám a dědeč-

kům v DPS Buštěhrad.

tř. učitelka M. Ludvíková

Planetárium Praha - 6. třída 
25. 9. 2013

Ve středu 25. září 2013 se žáci 6. 

třídy vydali tradičně do pražského 

planetária. Zde v sále kosmorama 

mohli vidět pořad Pohyby Země, 

aby dokázali lépe pochopit vesmír, 

umístění Země ve vesmíru, pohyby 

naší planety a její důsledky. Tomu 

všemu je pro žáky náročné porozu-

mět ve školní lavici, tato cesta je pro 

děti zajímavější, názornější a zábav-

nější.

Po shlédnutí pořadu žáci měli 

dostatek času na prohlídku stálých 

exponátů a interaktivních pomůcek 

ve vestibulu planetária. Díky nim 

si dnes mohou lépe představit, jak 

vypadá vesmírný modul, jaká je gra-

vitace na jiných planetách, co je to 

odstředivá síla a jak se projevuje při 

oběhu vesmírných těles atd.

Mgr. Václav Barták

Prázdniny a volné dny 
ve školním roce 2013/2014

Podzimní prázdniny – úterý 29. 

října a středa 30. října 2013.

Vánoční prázdniny – sobota 

21.  prosince 2013 až neděle 5. led-

na 2014. Vyučování začne v pondělí 

6. ledna 2014.

Jednodenní pololetní prázdni-

ny - pátek 31. ledna 2014.

Jarní prázdniny - pondělí 10. 3. - 

pátek 14. 3. 2014

Velikonoční prázdniny  - čtvrtek 

17. dubna a pátek 18. dubna 2014.

Hlavní prázdniny - sobota 28. 

června 2014 - neděle 31. srpna 

2014.

Zahájení školního roku 

2014/2015 - pondělí 1. září 2014.

Z webu školy se souhlasem.
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři Buš-

těhradského zpravodaje.

V závěru článku zářijového čísla to-

hoto zpravodaje, na stejné téma, jsme si 

slíbili a odezva čtenářů to potvrzuje, že 

se příště podíváme na některá další bý-

valá podnikatelská místa našeho města, 

která zde zanechala docela významnou 

stopu. Pomyslnou dělící čarou té části, 

o níž si dnes něco povíme, je pravá stra-

na komunikace vedoucí směrem dolů 

od kostela až ke škole, kde se protíná 

s ulicí Tyršovou. Snad se patří znovu 

připomenout, že nejde o popis dále 

uvedených míst s nárokem na práci his-

torika. Ale i tak si myslím, že „staří“ oby-

vatelé našeho města si rádi tato místa 

připomenou, no a pro ty nové obyva-

tele, by to mohlo být snad i zajímavé. 

Pojďme tato místa navštívit. 

Začínáme buštěhradskou sokolov-

nou, postavenou v r. 1903, která by 

mohla vyprávět o velmi dramatických, 

ale i radostných etapách své existence. 

(Obr. 1). Hned v jejím sousedství stojí 

dům, v němž se nacházela ordinace ge-

nerace pánů doktorů, jak otce, tak dědy 

našeho dnešního pana MUDr. K. Jeřáb-

ka (2). V domě naproti přes ulici byla 

mlékárna. Na konci dnešní Tyršovy ulice 

po levé straně, se ještě dnes nacházejí 

bývalé pivovarské sklepy (3). Po zabo-

čení do města, než se dostaneme na ná-

městí, byly po pravé straně hospodářská 

stavení či statky pánů Hofmana, Böhma 

a Čermáků (4). A jsme na náměstí, kte-

ré bylo obklopeno statky pana Tovary 

a v sousedství pana Burgra (5). Dále 

pana Vlasáka, v jehož přímém soused-

ství bylo možné objednat veškeré sed-

lářské a čalounické práce u pana Myšky. 

Možná za zmínku stojí, že v prvém patře 

tohoto domu se též nacházely dvě třídy 

obecné školy a v přízemí také hostinec 

„Na Rynečku“. V této řadě byl také statek 

pana Kaly (6). Náměstí pamatuje nejen 

čilý život a atmosféru spojenou se ze-

mědělskou prací, ale také nezapome-

nutelné a slavné buštěhradské pouti, 

či posvícení, kdy pouťové atrakce spolu 

s nepřeberným množstvím stánků, se 

táhly z náměstí podél zdí buštěhradské-

ho pivovaru, k nedalekému kinu a ještě 

dále. Snad stojí za připomínku, že někdy 

bylo, pro množství návštěvníků, obtížné 

zmíněný úsek projít.

Ale i tato část Buštěhradu, o kte-

ré si dnes povídáme, poskytla celou 

řadu dalších příležitostí pro podnikání. 

Na severním okraji náměstí bylo možné 

navštívit koloniál, ale i „Elektro-radiozá-

vod“ pana Podrázkého. Jen o pár metrů 

dále byla „Trafi ka“ pana Huříka (7). Fo-

tografi e tehdy černobílé a nebo módní 

hnědobílé na tvrdém papíře, bylo mož-

né pořídit ve známém fotoateliéru „Fo-

toatelier“ pana Čermáka. Jeho umělec-

ké fotografi e i dnes vyvolávají v mnoha 

rodinách vzpomínky na den svatební, 

narozeninový,  ale i jiné příležitosti. Zá-

mecké schody, které v těchto místech 

vyúsťují, oddělovaly zmíněný ateliér 

od „Řeznictví a uzenářství“ pana Roze-

krance (8). Hned vlevo za rohem, před 

bývalou radnicí, se nacházelo „Dámské 

a pánské krejčovství“ pana J. Palase 

(9). A jsme v místě, odkud se díváme 

na dominantu této části Buštěhradu, 

tedy Buštěhradský pivovar. Vyrábělo 

se zde šestiprocentní pivo pro kladen-

ské valcíře, (to proto, že ztrátu tekutin 

při této tvrdé práci, nebylo z hlediska 

zdravotního, možné nahrazovat pouze 

vodou). Vařila se i desítka, ale i vánoční 

dvanáctka s krásnou etiketou a zlatým 

uzávěrem lahve. Reklama hovořila 

o tradičním jakostním výrobku, jako vý-

sledku dobré práce a prvotřídních suro-

vin (10). Ale o Buštěhradském pivovaru 

snad někdy trochu více.     

Nelze v této části přehlédnout bu-

dovu bývalého kina „U Skálů“, které by 

mohlo vyprávět o beznadějně vyproda-

ných představeních a dlouho dopředu 

zajišťovaných vstupenkách. V soused-

ství kina byl a je hostinec a tehdy také 

hotel, který poskytoval ubytování a byl 

rovněž místem hojných návštěv v době 

poutí, ale i místních „štamgastů“ (11, 

12). V průčelí tohoto malého náměs-

tíčka se nachází budova, ve které bylo 

sídlo buštěhradské Radnice, která spolu 

s výše uvedenými dominantami města 

nesporně přispívala k povědomí, kde se 

nachází centrální část města (13). 

Ale opusťme toto malé náměstíčko 

Dolní Buštěhrad a zadní konec 
(jak říkají Buštěhraďáci) 
napříč minulostí 
aneb Trochu poprázdninové 
nostalgie snad neuškodí – II1 9

10
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13
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směrem k dnešní komunikaci, která 

nese název Revoluční. Na levé straně 

bylo možné navštívit „Pekařství“ Václava 

Kváči a koupit zde, jak hlásala reklama, 

„dobrý chléb a každý den čerstvé pe-

čivo“. V sousedství vysedával na svém 

verpánku „švec“ pan Madrach, který 

opravil vše, co bylo od kůže potřeba 

(14). Ale i pravá strana střídala obchod 

za obchodem. Připomeňme si „Mód-

ní potravinový obchod“ pana Mrázka 

s výbornou obsluhou. K tomuto obcho-

du se stavebně přimykal dům „Drogerie 

a parfumerie“, mj. s koncesním prode-

jem jedů, barev, laků, fotopotřeb, ale 

i „Knihkupectví, antikvariát, hudebniny“ 

pana Oldřicha Rotta. Tuto pravou stra-

nu (dnešní Muzeum O. Pavla), uzavíral 

obchod „Školní pomůcky, kancelářské 

potřeby, časopisy, hračky“ paní Libuše 

Levé. Na. č. 17 bylo možné paní Levou, 

tehdy jako zázrakem, telefonicky zavo-

lat (15, 16).

No a když bychom pokračovali pro-

cházkou směrem k rybníku, mohli by-

chom navštívit „Krejčovství“ pana Micky 

(17). A odtud bylo jen pár kroků k „Ho-

ličství a kadeřnictví“, jak uváděla rekla-

ma, pana Franty Němečka a objednat si 

ondulaci trvalou, vodovou, barvení, ale 

i odbarvení vlasů a to vše s odborným 

provedením (18). Úzkou a krátkou uli-

ci, kudy bylo možné se zkratkou vrátit 

k hostinci či hotelu, se nacházelo „Ča-

lounictví“ pana Jelínka a malý obchů-

dek s potravinami (19). 

Spojnice mezi oběma rybníky (smě-

rem ke škole), měla na rohu velmi starý 

hostinec, či hospodu „U Opltů“, ale byla 

zde i jiná pojmenování (20). I tato část 

Buštěhradu se vyznačovala tím, co se 

koncentrovaně nacházelo na náměstí. 

Byl to statek pana Vlka (20a). (O stat-

ku pana Dědiče, který je hned naproti, 

až v příštím čísle). Ale vraťme se ještě 

jednou na náměstí a pojďme směrem 

na Bouchalku a nebo ke hřbitovu. Hned 

na začátku této cesty, se po pravé straně 

nacházel statek pana Žižky (21). V sou-

sedství statku pana Žižky, bylo „Truhlář-

ství“ pana Kosa. A jak hlásala reklama, 

„veškerý nábytek se zárukou Vám dodá 

fi rma Václav Kos – stavební a nábytkové 

truhlářství“ (22). Proti truhlářství „Kos“, 

byl statek pana Minaříka (22a).

Na rozcestí této komunikace, tedy 

na Bouchalku a ke hřbitovu, bylo mož-

né navštívit malý koloniální obchod 

„U Keldrichů“, ale také „Dámské krej-

čovství“ paní Milady Švantnerové“ a jen 

o kousek dále „Dámské krejčovství“ 

paní Bety Slepičkové“ (22b). Pokraču-

jeme směrem na Bouchalku. Po pravé 

straně byl statek pana Šebka (23). Při 

odbočení do leva do údolí, bychom 

navštívili známé „Zahradnictví“ pana 

Žemly (23a). Procházkou dojdeme 

do nedaleké Bouchalky, patřící k Buš-

těhradu, kde bychom se mohli, ve staré 

formanské hospodě,  občerstvit  a nebo 

si zahrát kuželky (24). I zde bylo velké 

zahradnictví „U Micků“ (24a).

Ale vraťme se a pojďme tentokráte 

z rozcestí, směrem ke hřbitovu (dnešní 

Lidická). Hned na jejím začátku po pra-

vé straně, byla „Karosárna a kolářství, 

výroba saní a lyží“ pana Tomáše Hudlic-

kého (25). Co zbývá ještě navštívit? Ano, 

je to dnešní ulice Revoluční, vedoucí 

od kostela dolů do Buštěhradu. Po jejím 

pravém okraji, ale již v prostoru zámec-

kého nádvoří, se nacházelo „Sadařství“ 

pana Bašty. (26). (Jen pro vzpomínku, 

na poli podél komunikace Lidická, až 

k sušičce obilí, byl jabloňový sad.)

Pod kostelem je dominantou dnešní 

DPS se svojí historií.  Dále po pravé stra-

ně nabízel pekař Bohumil Bláha, své vý-

robky a zákazníky zval touto reklamou. 

„Kdo chce dobrý chleba jíst, musí pro 

něj k Bláhům jít“ (27). Dobře se najíst, 

či se občerstvit, bylo možné i v jídelně 

a restauraci „U Hrušků“, která se nachá-

zela pod zmíněným pekařstvím. (28).

I dnes chceme říci, že fotografi e bylo 

možné pořídit  s laskavým souhlasem 

dnešních majitelů objektů. Za to děkuje-

me. A pokud bude Vaše odezva, vážení 

čtenáři BZ tak pozitivní, jako na minulý 

článek v předchozím BZ, rádi popíše-

me ještě zbývající podnikatelská místa 

našeho města. Tedy druhou část dolní 

části Buštěhradu až po  Skala. Za někte-

ré nepřesnosti se předem omlouváme, 

ale při zavřených očích se snad vybaví 

tehdejší Buštěhrad. A to je také hlavní 

smysl takto zaměřeného článku. Pokud 

někdo z Vás, vážení občané a čtenáři, 

chce přispět do těchto vzpomínek, tě-

šíme se na ně. Také se patří poděkovat 

těm občanům, kteří pomohli „na svět“ 

tomuto článečku. Jmenujme alespoň 

paní H. Tatíčkovou, dceru pana Burgra 

z náměstí. Zdroj: osobní archiv,

Almanach města, vzpomínky občanů. 

Text: M. Oplt, foto: P. Mikšovic

18 22b 23 23a
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Vyhráli. A chtějí víc (29. 10. 
2013, Mladá fronta DNES)    

Volby v kraji vyhrálo hnutí ANO, 

které má, tak jako ČSSD, šest poslan-
ců. Poražené ODS hrozí rok před ko-
munálními volbami odliv členů. Stře-
dočeši z hnutí ANO prožívají euforii, 
z které se nemíní hned tak „probrat“. 
Vyhráli v kraji sněmovní volby. A už 
teď přemýšlejí, jak zdolat další dů-
ležitou „baštu“ – středočeská města 
a vesnice, které v příštím roce při ko-
munálních volbách čeká možná nej-
větší změna za poslední roky. „Chce-
me tyto volby určitě vyhrát, myslím, 
že na vítězství máme a už na něm 
usilovně pracujeme,“ říká odhodlaně 
Jaroslava Jermanová, čerstvě zvolená 
poslankyně a středočeská jednička 
na kandidátce ANO.

Vostrá z KSČM: Nejdůležitější 
je teď schválit rozpočet (28. 10. 
2013, denik.cz)    

Praha – Lídrem kandidátky ko-

munistů byl ve Středočeském kraji 

Mladoboleslavák Stanislav Grospič, 

který se stal i jedničkou pro voliče. 

Získal 6063 preferenčních hlasů. Ten 

ale s kolegy sčítání hlasů nesledoval. 

Zůstal doma. „Má nemocnou manžel-

ku – se zraněnou nohou,» vysvětlila 

Deníku dvojka na kandidátce, místo-

předsedkyně strany Miloslava Vostrá 

z Braškova na Kladensku. A se 3875 

kroužky rovněž dvojka v přízni voličů. 

Právě Vostrá pro Deník zhodnotila 

volební úspěch. Jak jste spokojena 

s výsledkem KSČM ve Středočeském 

kraji? Těší mě přízeň voličů u nás 

na Kladensku, kde jsme proti roku 

2010 získali o dva tisíce hlasů více, ale 

myslím, že může být spokojeni i s vý-

sledkem za celé střední Čechy. Jistě, 

líbil by se nám větší podíl hlasů – ne-

lze ale přehlédnout, že Praha-východ 

a Praha-západ jsou tradičně pravico-

vé. A tentokrát se ke Středočeskému 

kraji připočítávaly i hlasy odevzdané 

v zahraničí, kde také nebývají naší 

voliči.

Ve středočeské ODS lze kvůli 
volbám nejspíš čekat obměnu 
vedení (27. 10. 2013, denik.cz)    

Praha – Ve středočeské ODS lze 
kvůli nepříznivému volebnímu vý-
sledku zřejmě čekat obměnu ve-
dení. Podle některých občanských 
demokratů by již funkci šéfa krajské 
ODS neměl dál zastávat Petr Bendl. 

poslanců, čímž jsme udrželi počet 

poslanců z minulého období, a tudíž 

mi to nijak nevadí.

Petr Holeček: Voliči mě 
překvapili (29. 10. 2013,    
Mělnický deník)    

Kralupy – „Výsledky voleb mě 

překvapily,“ přiznal kralupský mís-
tostarosta Petr Holeček, „to, že se 
do parlamentu dostala dvě nová poli-
tická hnutí, Ano 2011 a Úsvit, vnímám 
rozporuplně, ale přijímám to jako vůli 
voličů.“ Druhým překvapením, pří-
jemným, pro něho byla volební účast. 
„Domníval jsem se, že bude výrazně 
nižší než u minulých voleb, naštěstí 
lidé nejsou tak otrávení, aby k volbám 
nešli,“ poznamenal. Šestapadesátiletý 
kandidát za Starosty a nezávislé pod 
TOP 09 byl jediným politikem z Měl-
nicka, který obhajoval poslanecký 
mandát. „Samozřejmě mě mrzí, že 
Starostové a nezávislí s TOP09 tratily, 
ale jak řekl Karel Schwarzeberg, odra-
zilo se na tom, že činily nepopulární 
opatření,“ doplnil. Předběžné vý-
sledky voleb sledovat příliš nemohl, 
byl totiž hodně na cestách. „Nemám 
na to čas, do kralupského správního 
obvodu patří osmnáct obcí, objíždím 
komise a kontroluji, zda je vše v po-
řádku,“ vysvětlil Petr Holeček.

Petr Bendl: Čekal jsem, 
že dostaneme na zadek. 
Ve volbách vyhrála destrukce 
(29. 10. 2013, Boleslavský 
deník)    

To je normální, že vás ve volbách 

někdo přeskočí,“ říká v rozhovoru pro 

Deník Petr Bendl z ODS. Praha – Ob-

čanské demokraty ve Středočeském 

kraji vedl do voleb jako lídr bývalý 

hejtman Petr Bendl. Při hodnocení 

historického nezdaru „jeho“ strany 

byl stručný. * Ve Středočeském kraji 

skončila ODS až pátá, za vítěznou 

ANO, ale i ČSSD, TOP 09 a KSČM. Jak 

to hodnotíte? Jsem přesvědčen, že 

v těchto volbách vyhrála destrukce. 

Lidé, kteří mohou jít zleva doprava 

prakticky s každým, protože nemají 

žádný program. Pouze sbírali nespo-

kojené. Náš výsledek je důsledkem 

chyb, které ODS udělala, a které si 

bude muset odpracovat. Čekal jsem, 

že dostaneme na zadek, to se také 

stalo, a pro nás je to jasný signál, že 

chceme li si získat důvěru voličů, mu-

síme dělat to, co říkáme. 

* Do voleb jste šel jako lídr krajské 

kandidátky ODS, ale více preferenč-

ních hlasů získala dvojka Adolf Bez-

noska….Jsem rád, je to v pořádku. 

Áda Beznoska je člověk, který kandi-

doval na senátora, taky si prošel svým 

spodkem, kdy prohrál se sociální de-

mokracií, ale myslím, že teď ukázal, 

že když se kampaň dělá dobře, tak to 

jde.

Miloš Petera: Čekal jsem, že 
volby dopadnou lépe (27. 10. 
2013,  5plus2.cz)

NYMBURK – Jediný kandidát 

z Nymburska, který získal poslanec-

ký mandát ve víkendových volbách 

do Poslanecké sněmovny, je staros-

ta Nymburka a náměstek hejtmana 

Středočeského kraje Miloš Petera. 

S výsledky voleb spokojen není, če-

kal, že ČSSD, za kterou kandidoval 

jako trojka, bude úspěšnější. Co říká-

te výsledkům voleb? Za Středočeský 

kraj spokojený nejsem, čekal jsem, 

že budeme mít lepší výsledek. Získali 

jsme šest mandátů, dobrý výsledek 

by bylo sedm a více. Strana by měla 

zhodnotit, proč to takto dopadlo. 

Překvapil mě výsledek hnutí ANO, 

které ve středních Čechách vyhrálo. 

Počítal jsem, že získají tak o čtyři pro-

centa méně hlasů. Jakými tématy se 

chcete jako poslanec v parlamentu 

zabývat? Mě zajímá především oblast 

zemědělství a životního prostředí. Po-

kud by mi bylo nabídnuto takovéto 

ministerské křeslo, rozhodně bych to 

vážně zvažoval. Budete moci jako po-

slanec za Nymbursko pomáhat okre-

su? Budu se snažit. Zajímá mě osud 

sportovního centra, doprava, pro-

dloužená železnice z Milovic na Mla-

dou Boleslav. Rád bych podpořil také 

stavbu přístavišť na Labi, které jsou 

mým dítětem.

Musíme sestavit vládu, 
jinak hrozí předčasné volby, 
tvrdí Chládek (29. 10. 2013,    
Rakovnický deník)    

Rakovník – Sociální demokraté se 

sice stali vítězi voleb, ale počet získa-
ných hlasů je daleko od jejich před-
stav. Zatímco předseda strany Bohu-
slav Sobotka si představoval zhruba 
třicetiprocentní podíl hlasů, lídr ČSSD 
na Rakovnicku a senátor Marcel Chlá-
dek by v sobotu odpoledne považo-
val za úspěch pětadvacetiprocentní 
zisk hlasů. To se nakonec nestalo. 
Sociální demokraté získali „jen“ 20,45 
procent. „Je to slabší výsledek, než li 
jsme očekávali. Jako druhý problém 
vidím, že za současného rozložení 
bude velmi složité sestavit nějakou 
vládu, ale sociální demokracie se o to 
musí pokusit. Jinak by to znamenalo 
další předčasné volby,“ komentoval 
výsledek voleb Marcel Chládek.

-nov-

Mimořádné jednání ale kvůli tomu 
nemá cenu svolávat, protože se má 
v příštích týdnech uskutečnit řádný 
volební sněm, vyplynulo z vyjádření 
oslovených zástupců středočeské 
ODS. „Občanští demokraté dostali 
ve středních Čechách 8,85 procenta 
hlasů, proti minulým sněmovním vol-
bám před třemi roky je stihl patnácti-
procentní odliv voličů. Bendl v reakci 
na výsledky voleb pouze uvedl, že 
on sám nedělal žádnou kroužkovací 
kampaň. „Ctil jsem pravidlo, že bojuji 
za všechny. Ne za sebe,» napsal v SMS 
zprávě. Lídra kandidátky Bendla v po-
čtu preferenčních hlasů předstihl 
náměstek mladoboleslavského pri-
mátora Adolf Beznoska, ucházející se 
o přízeň voličů z druhého místa. Za-
tímco Bendl získal 5308 přednostních 
hlasů, Beznoska jich dokázal posbírat 
ještě o 264 více. Kromě těchto dvou 
politiků středočeská ODS ve Sněmov-
ně nikoho dalšího mít nebude.

V ČSSD je potřeba zastavit 
spirálu smrti (29. 10. 2013,    
Boleslavský deník)   

„Situace v ČSSD není stejná jako 

po volbách 2010,“ řekl v rozhovoru 

pro Deník Jan Hamáček z ČSSD. Pra-

ha – Lídr středočeské kandidátky Jan 

Hamáček kvůli preferenčním hlasům 

skončil na druhém místě a jako jeden 

ze šesti kolegů získal mandát do Po-

slanecké sněmovny. Jeho první názo-

ry hned po vyhlášení výsledků jsou 

opatrné. Čeká, až bude dojednána 

vláda. * Jak jste spokojen s výsledky 

voleb? Jako sociální demokracie jsme 

očekávali lepší výsledek. Nicméně 

stále platí, že jsme zvítězili v těchto 

volbách a jako vítěz voleb se musí-

me ujmout povinnosti vyjednávání 

o vládě v České republice. * Panuje 

u vás stejná nálada jako v roce 2010?       

Nechtěl bych to s tím srovnávat. Situ-

ace je jiná, protože aktuální hlasování 

bylo založeno spíše proti tradičním 

politickým stranám. Nyní se do Posla-

necké sněmovny dostaly nové politic-

ké strany. V roce 2010 byla společnost 

spíše polarizovaná mezi pravicí a levi-

cí. * Co říkáte na to, že vás přeskočil 

díky preferenčním hlasům Stanislav 

Huml z 12. místa? Ve středních Če-

chách jsem razil heslo, že mi nevadí 

preferenční kampaň v rámci sociální 

demokracie, protože i preferenční 

hlas patřil nám. Já jsem spokojený 

s tím, že máme v parlamentu šest 

Informace pro občany

Monitoring tisku Středočeského 
krajského úřadu
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První říjnovou sobotu se kona-

la tradiční buštěhradská drakiá-

da, která přílákala rodiny s dětmi 

nejen z Buštěhradu, ale i z okolí. 

Do parku Ořešín, kde se drakiá-

da konala již druhým rokem, do-

razilo přes sto lidí. Přestože po-

časí nebylo zrovna ideální a vítr 

téměř nefoukal, jak děti tak ro-

diče prokázali obdivuhodné úsilí 

dostat draka alespoň na chvíli 

na oblohu, za což byli odměněni 

drobnými dárky. 

Pro děti byly připraveny sou-

těže - např. skok v pytli, přeta-

hování lanem či jízda kolečkem. 

Celou akci, kterou již několik let 

pořádá RC Buštěhradský pelíšek, 

zakončilo opékání buřtů nad oh-

něm. 

Pelíšek v listopadu
4.11.2013   od 15:30

Výtvarné kouzlení
Protože se blíží svátek svatého 

Martina a s ním i náš tradiční lam-

pionový průvod, budeme dnes vy-

rábět lampiony! Kurzovné včetně 

materiálu 50 Kč (členové RC 25 Kč).

11.11.2013 se nebude z provoz-

ních důvodů konat odpolední Vý-

tvarné kouzlení. Děkujeme za po-

chopení.

11.11.2013   od 17:00

Svatomartinský průvod
Srdečně zveme malé i velké 

na tradiční světélkovou pouť za le-

gendou svatého Martina a sym-

bolikou Martinského pokladu. 

Sraz v 17.00 h na Žižkově náměstí 

(před restaurací u Bečvářů). Čeká 

nás divadelní zastavení, společně 

najdeme ukrytý poklad a pustíme 

martinská světélka po vodě. Vstup 

zdarma. Nezapomeňte si vzít s se-

bou lampiony! 

12.11.2013   od 9:00 do 13:00

Přednáška - příprava na nástup 

do zaměstnání
Jak se připravit na přijímací po-

hovor, jak správně napsat CV, právní 

minimum a další se dozvíte na před-

nášce profesionální koučky Jany 

Pleskačové. Vstupné 50 Kč. Po dobu 

kurzu bude zajištěno hlídání dětí 

za poplatek 20 Kč za dítě. Na kurz je 

nutné se přihlásit (včetně požado-

vaného hlídaní dětí) do 10. 11. 2013 

na rcpelisek@email.cz. 

13.11.2013   od 16:15

Výživová poradna 
Beseda nejen pro maminky, kte-

rým po dětech zůstalo nějaké to 

kilo navíc. Jak zhubnout, ale při-

tom nehladovět, vhodná výživa, 

individuální zhodnocení jídelníčku, 

poradenství léčebné výživy, mě-

ření obsahu tuku, svalové hmoty, 

metabolického věku a další. Pro 

individuální zhodnocení jídelníčku 

si přineste pravdivý zápis stravy, 

nápojů a případných aktivit za ales-

poň tři za sebou jdoucí dny (nejlépe 

v kombinaci s víkendem). Přednáš-

ku povede zkušená nutriční terape-

utka Vratislava Koets. Vstupné dob-

rovolné. 

18.11.2013   od 15:30

Korálkování
Pro všechny korálkové princezny 

a prince je tu oblíbené navlékání 

skleněných korálků na silikonovou 

niť. Přijďte si vyrobit náramek nebo 

náhrdelník. Kurzovné včetně mate-

riálu 50 Kč (členové RC 25 Kč).

22.11.2013   od 19:00

Večerní dílna pro dospělé - 

Vánoční keramika
Pojďte si s námi vytvořit např. 

keramické ozdoby, závěsný betlém 

či prořezávané svícny. Kurzovné 

včetně materiálu 200 Kč. Na dílnu 

je nutné se přihlásit do 20. 11. 2013 

na rcpelisek@email.cz.

25.11. 2013   od 15:30

Hliněné vánoční kouzlení
V naší keramické dílně si mohou 

práci s tvárnou keramickou hlínou 

vyzkoušet již ti nejmenší. Kurzovné 

včetně materiálu 50 Kč (členové RC 

25 Kč).

27.11.2013   od 16:00

Kinohrátky
Pro všechny malé i velké milov-

níky kina tu máme již podruhé Ki-

nohrátky. Pojďte si s námi zahrát 

na opravdové kino, postavíme si 

řady sedadel, zakoupíme popcorn 

a i ta pohádka bude. Vstup zdarma. 

Nezapomeňte si přinést drobné 

mince na popcorn.

29.11.2013   od 19:00

Večerní dílna pro dospělé - 

Výroba adventních věnců
Také si nemůžete v záplavě nábíd-

ky vybrat ten pravý adventní věnec 

pro vás? Nevadí, přijďte si do Pelíš-

ku vyrobit svůj vlastní originál. Kur-

zovné 250 Kč + poplatek za svíčky 

zvlášť, podle výběru svíček. Na dílnu 

je nutné se přihlásit do 25.11.2013 

na rcpelisek@email.cz.

Bližší informace či případné změ-

ny programu naleznete na www.

mcpelisek.cz.

Texty Markéta Kučerová
foto Monika Žitníková

Drakiáda 5. 10. Drakiáda v parku Ořešín

Ořešín ožil Skákání v pytli

Opékání buřtů

Soutěž v jízdě kolečkem Úsilí bylo odměněno

Neziskové organizace

DrakiádaDrakiáda
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I když město Písek není zrovna 
nejblíže k Buštěhradu, přesto je vý-
let do tohoto města zajímavým zá-
žitkem. Po dálnici směrem na České 
Budějovice se v Písku ocitnete za cca 
hodinu a půl jízdy. Hlavní histo-
rické památky můžete jistě shléd-
nout za jeden den, pamětihodnosti 
a historie města si však zcela určitě 
zaslouží jeho hlubší prozkoumání 
a proto krátký třídenní pobyt, mys-
lím, tak akorát naplní vaše představy 
o úplné prohlídce tohoto pozoru-
hodného města. Písek je jihočeské 
historické město (dříve krajské, sí-
delní město Prácheňského kraje, 
později okresní, nyní obec s rozší-
řenou působností) na řece Otavě, 
založené roku 1243. V roce 2011 zde 
žilo téměř 30 tisíc obyvatel. 

Už v pravěku bylo toto místo 
osídleno, pro svoji dobrou polohu, 
na břehu řeky, v mírném údolí. Lidé 
se v písecké kotlině poprvé objevi-
li na sklonku starší doby kamenné 
a usadili se severně od dnešního 
města. Prvními lidmi, kteří vstoupili 
na místo pozdějšího středověkého 
města, byli Keltové. Na poli mezi Hra-
dištěm a Putimí byly nalezeny dvě 
mohyly s keltským pokladem. Nej-
vzácnější byla kovová tepaná zobá-
kovitá konvice, dále několik zlatých 
prutů a zlaté a stříbrné ozdoby.

Podnětem pro založení Písku bylo 
nerostné bohatství v podobě zlato-
nosného písku. Patrně již od konce 
12. století stála rýžovnická vesnice 
na pravém břehu řeky Otavy. Vzniklá 
osada se jmenovala „Na Písku“. Poz-
ději se z osady stala trhová ves s kos-
telem sv. Václava. Písecká těžba zlata 
skončila v 16. století. Několik pokusů 
o její vzkříšení nesplnilo očekávání.

Písek, jehož jméno je odvozeno 
od rýžování písku, je poprvé zmíněn 
v datační formuli listiny krále Václava 
I. vydané roku 1243. Václav I. začal 
nedaleko osady na skalnatém břehu 
stavět hrad.

Lokace města mohla proběhnut 
již v závěru vlády Václava I., ale vlast-
ní budování je již zásluhou jeho syna 
Přemysla Otakara II., který ve městě 
často přebýval a který okolo roku 
1254 založil hrazené královské měs-
to s královskou mincovnou.

Město nebylo založeno jen pro 
těžbu zlata. Mělo zároveň ochraňo-
vat Zlatou stezku, která v těchto mís-
tech překračovala Otavu, a také být 
základnou královské moci. Všechny 
hlavní budovy (městský hrad, ka-

menný most, farní kostel, domini-
kánský klášter, rychta) vyrostly spo-
lečně s opevněním snad v průběhu 
pouhých dvou desetiletí, během 
kterých tu král vícekrát pobýval; v le-
tech 1258–1265 s jedinou výjimkou 
každoročně. To byla doba rozkvětu 
Písku, který tehdy patřil k nejpřed-
nějším městům v království a dosáhl 
významu, jenž se již nikdy neopako-
val.

Když král založil na pravém břehu 
řeky Nový Písek, Starý Písek si vý-
slovně nepřál být s Novým spojován 
a král obyvatelům Starého Písku ga-
rantoval samostatnost. Nový Písek 
ve 13. století převzal roli sídla Prá-
cheňského kraje, kterou do té doby 
plnil hrad Prácheň. Starý a Nový Pí-
sek splynuly až po staletích.

Po pražské defenestraci roku 1618 
se Písek přidal na stranu stavů. To 
mělo za následek vypálení písec-
kých předměstí a okolních vesnic 
císařskými oddíly v březnu 1619. 
V průběhu třicetileté války bylo měs-
to několikrát obléháno, ostřelováno 
a nakonec vydrancováno postupně 
generálem Buquoyem, Mansfeldem 
a rok nato Maxmiliánem Bavorským. 
Během každého dobytí bylo město 
vypáleno a obyvatelstvo téměř vy-
vražděno.

Roku 1623 byl dosazen jako správ-
ce města císařský generál Martin de 
Huerta, lidově přezdívaný „Poberta“, 
který pomocí tyranie obyvatelstva 
začal Písecké obracet na katolickou 
víru a celkově má na svědomí ožeb-
račení města. Rok po správcově smr-
ti bylo město opětovně ustanoveno 
jako krajské město a roku 1641 mu 
byly navráceny některé královské 
výsady, ale s výslovným dodatkem, 
že je může využívat jen katolická 
část města. Počátkem 18. století do-
šlo k fi nančním problémům města 
a k řádění moru v okolí. Jako projev 
díku, že bylo město uchráněno mo-
rové vlny, nechali Písečtí vystavět 
na Malém náměstí mariánské sou-
soší.

Znovu byl Písek postižen válkou, 
kterou zažil v letech 1741 až 1742, 
kdy zde byla umístěna francouzská 
posádka vracející se z Prahy, proti 
které vyrazilo rakouské vojsko. Pí-
sečtí se báli, že bude město opě-
tovně dobyto, vypáleno a zničeno, 
a slíbili Panně Marii, že když bude 
město ušetřeno, budou každoročně 
provozovat městskou slavnost. Ta 
byla po roce 1991 obnovena.

Kultura

Pozvánka na výlet – Písek
Neziskové organizace

Rok působení občanského 
sdružení Buštěhradské fórum

Vážení příznivci TK Tenisek.

Říjen – listopad je pro hráče 

přípravné období. Tato část teni-

sové sezony slouží k regeneraci 

a přípravě na zimní sezonu, která 

plynule přechází v jarní a letní. 

Turnajoví hráči, kteří mají tenis 

jako hlavní sport jsou v našem 

klubu zařazeni do kategorie vý-

konnostních tenistů. Ti, kteří tenis 

chápou jako sportovní aktivitu 

a vedle tenisu se věnují dalším 

zálibám patří do skupiny rekreač-

ních hráčů. Naši nejmenší a začí-

nající patří do kategorie přípravka. 

Letošní podzimní nábor nových 

členů proběhl ve dvou termínech, 

přivítali jsme jak začínající tak 

i pokročilé hráče. Z dosavadních 

ohlasů pozoruji, že zájem o tenis 

v Buštěhradě je velký a povin-

ností našeho klubu je podpořit 

ho a naše služby zdokonalovat. 

Tento dlouhodobý cíl se ze všech 

sil snažíme postupně realizovat. 

Významnou událostí je postavení 

přetlakové tenisové haly. Vzni-

ká tím první celoroční tenisové 

centrum na Buštěhradě, které 

bude sloužit nejenom členům, ale 

i všem Buštěhraďákům.

Občané města mohou využít 

další možnost sportování ve svém 

městě. 

Na zimu také připravujeme 

několik akcí jako mikulášskou 

besídku, vánoční klubový turnaj, 

nábory, dny otevřených dveří atd. 

Partnerem těchto akcí bude tra-

dičně náš generální partner VZP 

ČR.

Hala je v provozu od 4. 11. infor-

mace o volných hodinách nalez-

nete na stránkách www.tenisek.cz  

v on-line rezervačním systému 

nebo telefonicky.

Na setkání u nízké sítě se těší 

Tonda Jeřábek

Sport

Tenisek aktuálně

Je to již téměř rok, co na valné 

hromadě občanského sdružení Buš-

těhradské fórum, vznikla myšlenka 

vytvářet různé kulturní a společen-

ské akce nejen pro občany našeho 

města. Tehdy, 23. listopadu 2012, 

se Eliška Hrabinová chopila organi-

zace naší první společenské akce – 

1. Buštěhradského plesu. Úspěšně. 

Následovala přednáška našeho 

kronikáře Jaroslava Pergla o bý-

valé majitelce Buštěhradu Anně 

Marii Františce velkovévodkyni 

Toskánské. Akce na Velikonoce se 

soutěží kraslic – Poklady velkého 

pátku, které zorganizovali manželé 

Jiří a Helena Bleskovi ve spolupráci 

s pracovníky DPS. Výjimečný hu-

dební zážitek nám zprostředkova-

la Daniela Javorčeková koncertem 

vokálního smíšeného sboru Colle-

gium 419, jehož je také členkou, 

v místním kostele. Před prázdnina-

mi jsme zažili premiéru Buštěhra-

du na vodě 2013 a po prázdninách 

poznávací orientační soutěž pro 

rodiny Buštěhradská jednodenní 

2013.

Co nás do konce roku ještě čeká? 

Naše sdružení připravilo na 22. pro-

since koncert smyčcového kvarteta 

Simeon s výkladem o autorech skla-

deb a pozadí jejich vzniku. Jistě za-

jímavý nejen posluchačský, ale i po-

učný program, na který jsou občané 

Buštěhradu zváni. 

Nic z toho by nebylo možné bez 

dobrovolné a nezištné práce aktiv-

ních členů Buštěhradského fóra. 

Bez částečné fi nanční podpory 

ze strany MěÚ, který na tyto akce 

na rok 2013 vyčlenil prostředky 

ve výši 16 000 Kč a dalším sponzo-

rům. Všem patří poděkování. Věří-

me, že i v roce následujícím budou 

vytvořeny předpoklady pro stejně 

bohatý program jako v roce letoš-

ním. 

Buštěhradské fórum má nyní 24 

členů. Ve výboru sdružení jsou Jiří 

Janouškovec st., Daniela Javorčeko-

vá a Libuše Zamprová. Kromě spo-

lečenských aktivit vydává sdružení 

nízkonákladový časopis Buštěhrad-

ské listy. 

Jiří Janouškovec st.
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Zveme vás na jedinečnou podívanou a celosvětově oblíbenou 

hudební revue

MILUJI TĚ, ALE…
 

V dnešním divadelním světě, který si libuje v mamutích spektáklech 

a epických hudebních dramatech, je MILUJU TĚ.. vítaným návratem 

k téměř vyhynulému divadelnímu žánru: k hudební revue. Autoři Joe 

DiPietro a Jimmy Roberts dali revue nový rozměr a zvou diváky na roz-

pustilou hudební jízdu čarovnou paletou moderních vztahů mezi mu-

žem a ženou. Čtyři dnešní mladí lidé se nervózně připravují na první 

schůzku, na které chtějí udělat ten nejlepší dojem. A potom již sledu-

jeme celou plejádu jednotlivců, kteří se seznámí a pokračují spolu ži-

votem.

MILUJU TĚ... bylo poprvé uvedeno v roce 1995. Při jednom z prvních 

představení se jistá dáma v publiku neudržela a vykřikla, „To je o mně!“ 

Od té chvíle bylo tvůrcům jasné, že mají v ruce hit. MILUJU TĚ... se od té 

doby stala nejdéle hranou komedií v historii „Off -Broadway“. Kritika ji 

uvítala slovy: „Absolutní vítěz. Show o lidech a pro lidi“ (Ganett Newspa-

per). MILUJU TĚ... je jediným „Off -Broadway“ titulem, uváděným v „Offi  -

cial Broadway Theater Guide“, který je ofi ciálním programem divadel 

na Broadwayi.

MILUJU TĚ... nemá příběhový děj. Jde o rychlý sled scének a hudeb-

ních čísel s jedním jediným tématem: vztah muže a ženy. Od prvních 

žhavých schůzek a příprav na ně, přes budování vztahu, svatbu, man-

želství, problémy s tchyní a tchánem, problémy s dětmi, únavu ze ste-

reotypu, až po vztahy v pozdním věku. Obrovský úspěch této hudební 

komedie spočívá především v tom, že každý divák na celém světě už 

některou ze situací, odehrávajících se na jevišti, osobně zažil, nebo jí byl 

alespoň svědkem u svých přátel či známých.

Zatímco první jednání této „inteligentní satirické hudební revue o lás-

ce“ (Variety) si satiricky pohrává s problematikou svobodných mužů 

a žen v dnešním světě, obrací druhé jednání svou pozornost k životu 

v manželství. Scénky plné břitkého humoru, skvělá muzika a laskavá 

nostalgie glosují nikdy nekončící zápas mezi oběma pohlavími. „Je to 

trhák!“ (Fox 5TV).

Autoři sami s obdivuhodným smyslem pro přesné dávkování humoru 

a satiry vytvořili komedii, která je úžasně vtipná a přitom velice lidská. 

Sami o tom říkají ve své poznámce, či návodu, jak hru inscenovat: „Ta 

hra je především hudební komedií. Čím vtipnější ji uděláte, tím lépe. Ale 

musí být také laskavá.“

Hrají:  Daniela Šinkorová/ Tereza Kostková, Kateřina Šildová, Lumír 

Olšovský, Roman Vojtek a Petr Vondráček

13. 11. 2013 19:00 h a 17. 11. 2013 19:00 h

Buďte první!!! Kdo uvidí v DIVADLE PALACE předpremiéru hu-

dební revue MILUJI TĚ, ALE… a jako dárek obdržíte SLEVU 100 Kč 

na vstupenku na listopadové představení 13. 11. 2013 19:00 h a 17. 

11. 2013 19:00 h.

SILVESTR V DIVADLE PALACE

JO, NENÍ TO JEDNODUCHÉ
Francouzská konverzační komedie o tom, jak může dopadnout dou-

čování matematiky pod peřinou.

DVĚ PŘEDSTAVENÍ OD 14 HODIN A OD 17 HODIN.

Začátky všech představení v 19:00 hodin. 

Více na www.divadlopalace.cz

Rezervace na pokladně divadla tel. 224 228 814 (Po-Pá 10:00–19:00 h,

So-Ne 12:00 – 19:00 h, nebo email: pokladna@divadlopalace.cz

Výbor pro školství, kulturu a tělovýchovu obce Hřebeč

Klub šikovných a nešikovných rukou 

by Vás rád tímto pozval na každoroční

PRODEJNÍ 
VÁNOČNÍ VÝSTAVU
Konat se bude na sále Kulturního domu ve Hřebči

v pátek 22. listopadu 2013 od 14.00 do 18.00 hodin

v sobotu 23. listopadu 2013 od 8.00 do 16.00 hodin

v neděli 24. listopadu 2013 od 13.00 do 16.00 hodin

Co Vás čeká: adventní výzdoba – věnce, svícny, svíčky ... 
patchwork, keramika, výrobky z proutí, perníčky, háčkování 
a další
čeká na Vás líčení od kosmetiky Orifl ame a malé pohoštění.

Těšíme se, že se přijdete podívat s dobrou náladou.

Klub šikovných i nešikovných rukou

Koncem 19. století prošel Písek 
průmyslovým rozvojem, byla zde 
založena průmyslová výroba fezů, 
papírna, tabáková továrna a v okolí 
města se stavěly komunikace. Roku 
1875 byl Písek spojen železnicí 
s Prahou. Roku 1884 bylo založeno 
městské muzeum a v roce 1887 za-
vedl Písek jako třetí město v Čechách 
elektrické osvětlení obloukovými 
lampami Františka Křižíka. Následu-
jícího roku byla uvedena do provozu 
městská vodní elektrárna. V tomto 
období byl Písek krajským městem 
Prácheňského kraje, ale vinou vzdá-
lenosti od hlavní železniční tratě se 
nestal významným městem. 

Skvostem a nejstarší dominantou 
města je bezpochyby nejstarší do-
chovaný český most ze 13. století, 
dále hrad, kostel Narození Panny 
Marie, který je také dominantou 
města a je na něm umístěna hodi-
nová věž, a částečně zachované 
hradby zbořené během průmyslo-
vé revoluce.

O Písku se někdy říká, že má uni-
verzitní charakter, protože je v něm 
více středních škol, než je pro měs-
ta takové velikosti obvyklé. Od roku 
2003 zde působí i soukromá vysoká 
škola, Filmová akademie vzniklá 

z VOŠ. Písek má dvě divadla, kultur-
ní dům, nemocnici, fotbalové hřiště 
a hřebčinec. Centrum města spolu 
s širším okolím je kompletně zrekon-
struované. Historické jádro města 
je městskou památkovou zónou. 
V rámci rozvíjejícího se turismu se 
v centru města nachází také infocen-
trum.

Městská vodní elektrárna je nyní 
zajímavým muzeem, kde si může-
te prohlédnout řadu historických 
artefaktů nejen ze „století páry“. Je 
nejstarší funkční (hydro-)elektrárnou 
na území ČR. Dalším magnetem pro 
turisty je rozsáhlá galerie-centrum 
dětské kresby s workshopy, expo-
zicemi a výstavami vybudovaná 
v objektu sladovny z r. 1864. V příze-
mí objektu se nachází infocentrum 
s celoročním provozem. Vstupné je 
ve všech případech zcela zanedba-
telné a je ponecháno na návštěvní-
kovi, jaký obnos zde zanechá navíc ať 
již formou koupě suvenýru či formou 
příspěvku za možnost fotografování 
nebo natáčení.

Při povodních v srpnu 2002 byl 
poničen kamenný středověký most, 
ale díky tomu, že byl roku 1995 ukot-
ven do skály pod řekou, nápor vody 
vydržel. Nebyl zasažen jenom Ka-

menný most, ale také lávka u sídliště, 

v noci při povodních voda dosáhla 

její konstrukce, přišla o zábradlí (pů-

vodně bílé) a lávka byla nakloněna 

na stranu. Byla zrekonstruována 

a dostala nové zábradlí. Na místě 

dnešního parkoviště  na Dukle stála 

velká nevyužívaná (z větší části) bu-

dova, která musela být kvůli poru-

šené statice stržena. Dne 8. května 

2006 byl v Písku odhalen památník 

českým letcům v Anglii, většinou ro-

dáků z Písku, či z jeho blízkého okolí. 

Písek se může pyšnit vybudovanou 

infrastrukturou, zejména se může 

pochlubit jako z jedno málo míst, 

kde je vybudován kamerový systém. 

Městem i okolím vede velmi hustá síť 

cyklostezek a tras pro pěší turistiku.

V roce 2013 oslavilo město Písek 

770 let od svého založení. K tomuto 

výročí město Písek připravilo mno-

ho kulturních a společenských akcí. 

Ani letos však  neváhejte a nenech-

te si ujít jedinečný zážitek z návště-

vy tohoto města.

 Připravila: Dagmar Novotná
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