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S delegací na návštěvě některých zámků 
Středočeského kraje

  (Foto J. Pergl)

12. a 13. února navštívila de-

legace francouzské fi rmy Com-

pagnie des Châteaux d´Europe 

Centrale v čele s prezidentem 

Christianem Dromardem některá 

místa Středočeského kraje, aby si 

rozšířila informace o zajímavých 

lokalitách pro cestovní ruch.

Firma má snahu vytvořit v Čes-

ké republice jako součást meziná-

rodního řetězce zhruba osm zá-

meckých hotelů. Vybrané zámky 

splňující náročná kritéria by po re-

konstrukci sloužily pro hotelové, 

sportovní a kulturní účely a zna-

menaly by mimo jiné i posílení 

cestovního ruchu a růst zaměst-

nanosti v dané oblasti. Financová-

ní rekonstrukce by mělo probíhat 

za celostátní podpory z připravo-

vaných evropských fondů.

První schůzka se zástupci kra-

je proběhla koncem listopadu 

2013 za účasti hejtmana Stře-

dočeského kraje Josefa Řiháka, 

druhá pak za účasti radního pro 

kulturu Zdeňka Štefka začátkem 

ledna.

„Na základě diskuse na dru-

hém setkání obdržela fi rma in-

formace o některých diskutova-

ných objektech na území kraje, 

od zámku v Křinci, Zásmukách, 

Cerhenicích, přes Kačinu, Buště-

hrad, Březnici až třeba po Kutnou 

Horu. Nyní v únoru jsme delega-

ci ukázali krásu Kutné Hory a od-

prezentovali téma souvisejícího 

cestovního ruchu, prohlídli si též 

zámek v Křinci a v Buštěhradě. 

Zejména nádherné kutnohorské 

panoráma doprovázené sluneč-

ným počasím udělalo na naše 

hosty dojem,“ shrnul výsledky ná-

vštěvy radní Štefek, který delegaci 

doprovázel. Hosté pokračovali dle 

svého programu do Jižních Čech 

a návštěvy dalších objektů v kraji 

budou zřejmě následovat, stejně 

jako další spolupráce v rámci Me-

ziregionálního programu zámec-

kých hotelů v ČR.

Ing. Zdeněk Štefek

(radní pro oblast kultury

a památkové péče)
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Město Buštěhrad vykázalo za roz-

počtový rok 2013 přebytek svého 

hospodaření ve výši 6 946 388,- Kč. 

Jinými slovy, o tuto částku převy-

šovali příjmy běžného roku 2013 

jeho výdaje. Rozdíl mezi konečným 

zůstatkem fi nančních prostřed-

ků na bankovních účtech města 

k 31. 12. 2013 a počátečním stavem 

k 1. 1. 2013 činil 4 194 031,- Kč, pro-

tože část přebytku byla použita jako 

splátka jistiny úvěru na kanalizaci. 

Město v roce 2013 hospodařilo 

s příjmy po konsolidaci (očištěné 

o vzájemné převody mezi ban-

kovními účty města a mezi ban-

kovními účty a pokladnou) ve výši 

41 937 826,- Kč a s výdaji po kon-

solidaci ve výši 34 991 438,- Kč, 

navíc město v průběhu roku 2013 

splatilo jistinu úvěru na kanalizaci 

ve výši 2 752 357,- Kč (z tohoto úvě-

ru zbývá uhradit ještě jistinu ve výši 

3 876 000,- Kč, úvěr bude splacen 

v srpnu 2015).

Vrátíme-li se k roku 2013, z příjmů 

tvořily tradičně nejvýznamnější část 

daňové příjmy (75,1 % celkových 

příjmů) a přijaté dotace (20,7 % cel-

kových příjmů), nedaňové příjmy 

pak tvořily 3,6 % a kapitálové příjmy 

0,6 % celkových příjmů. Z daňových 

příjmů jsou nejsilnějším příjmem 

tzv. sdílené daně, které v roce 2013 

Informace z radnice

Město hospodařilo v roce 2013 s přebytkem

Informace z MŠ
Návštěva dětí z mateřské školky na zámku Buštěhrad

představovaly 79,4 % všech daňo-

vých příjmů. 

Z přijatých dotací byla rozpočtově 

nejvýznamnější část dotace na re-

konstrukci zámku z rozpočtu Středo-

českého kraje ve výši 5 867 487,- Kč. 

Na výdajové straně rozpočtu byly 

jednoznačně nejvýznamnější výdaje 

na rekonstrukci a začínající provoz 

zámku ve výši 30,2 % celkových vý-

dajů města. Mezi další významné vý-

daje patřily výdaje na činnost místní 

správy ve výši 16,4 % a péče o vzhled 

obce (zejména činnost TS) ve výši 

14,2 % celkových výdajů. Neinves-

tiční příspěvky na provoz zřízených 

příspěvkových organizací představují 

10,4 % a náklady na zneškodňování 

komunálních a dalších odpadů 8,3 % 

celkových výdajů města v roce 2013. 

Jedním z veřejně nejdiskutovaněj-

ších výdajů jsou výdaje na vydávání 

Buštěhradského zpravodaje. Výdaje 

na BZ očištěné o příjmy z reklamy 

představovaly v roce 2013 0,5 % cel-

kových výdajů města. 

Ing. Jitka Lefl erová,

 starostka

Informace z radnice

Věděli jste, co všechno nepatří 
do odpadu?

Všichni chceme žít ve zdra-

vém ovzduší a konzumovat 

zdravé potraviny. A také pít dob-

rou vodu. Abychom mohli pít 

kvalitní vodu, musíme dodržo-

vat zásady, které přispívají k její 

kvalitě. Především tím, že do od-

padů nevyhazujeme předměty, 

které jsou z nerozložitelného 

materiálu – např. i papírové ka-

pesníky a kosmetické tampony. 

Je zakázáno lít do odpadu ře-

didla, oleje, rozpouštědla, bar-

vy, laky, protože to jsou toxické 

látky, které se mnohdy neod-

straní ani v čistírně odpadních 

vod! Do odpadů nepatří také 

léky a farmaceutické přípravky. 

Dokonce i využívaná léčiva se 

dostávají do odpadů močí paci-

entů, zvlášť žen, které používají 

antikoncepci. Takto upravená 

moč dokáže podle odborníků 

zahubit i ryby, protože hormony 

ovlivňují pohlaví některých ryb. 

Umělá sladidla jsou dalším dru-

hem látek, které sice obsahují 

mnohem méně kalorií, ale jsou 

to látky nepřírodního charakte-

ru a ty nejdou mikroorganismy 

v čističce zcela odstranit. Velkou 

chybou je vylévat do kuchyň-

ských dřezů potravinářské oleje. 

Doporučuje se zbylé oleje a tuky 

nechat vsáknout do ubrousků 

a ty odstranit do směsného od-

padu. Tuky se obtížně dostáva-

jí z vody a ucpávají kanalizaci 

a tím ji znehodnocují. Také zbyt-

ky jídla nepatří do kuchyňských 

dřezů, protože obsahují látky, 

které jsou ve vodě velmi obtíž-

ně rozpustné, některé nejdou 

z vody odbourat vůbec. Tomu 

lze zabránit neplýtváním potra-

vinami, používáním sítek do dře-

zů a nesplachováním potravin 

do WC. K vodě máme mít vztah. 

Uvědomme si, že je to tekuti-

na, která udržuje život na Zemi. 

A proto bychom se k ní měli cho-

vat šetrně. Čistou pitnou vodu 

používáme k odstranění výkalů 

a nečistot z domácností. Takto 

znečištěnou vodu pak draze čis-

tíme a často se to ani dokonale 

nepodaří. Pak nám z kohoutků 

teče voda se stopovými prvky. 

Proto svým jednáním přispějme 

k tomu, abychom odlehčili čis-

tírnám odpadních vod a tím při-

spěli ke zlepšení kvality i množ-

ství vody. A tak když si třeba 

po přečtení tohoto článku vypi-

jete kávu, nelijte lógr do dřezu. 

Tam rozhodně nepatří. 

Podle pramenů Státního 

fondu životního prostředí 

zpracovala

J. Lefl erová 

V prvních dnech měsíce února 

se děti z Mateřské školy podívaly 

do nově zrekonstruovaných prostor 

Buštěhradského zámku. Prohlédly 

si interiér se zájmem a zvědavostí, 

protože zámek samozřejmě s se-

bou v dětské fantazii nese mnoho 

významů a obrazů, okouzlující bylo 

jejich nefalšované očekávání a ob-

div. Pracovníci Městského úřadu 

provedli děti po všech prostorách 

a odpovídali na zvídavé otázky dětí. 

Jejich návštěva přinesla milé oži-

vení prostor zámku a pro některé 

zaměstnance i vzpomínku na to, 

že právě v těchto prostorách sídlila 

v minulém století jedna z prvních 

tříd mateřské školky. -nov-
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Žákům 7. až 9. ročníku se výu-

ka od neděle 2. února do soboty 

8. února přesunula z Buštěhradu 

do Dolního Dvora v Krkonoších. 

Osmadvacet zájemců se tam 

zúčastnilo lyžařského výcviku. 

Někteří jeli se školou již potřetí, 

někteří byli úplnými začátečníky. 

Na konci kurzu však kopec dolů 

sjeli bezpečně všichni. Kromě zá-

stupce ředitelky Václava Bartáka 

se na instruktorské práci podílela 

také studentka FTVS a budoucí 

učitelka tělesné výchovy Lenka 

Ryzáková.

Informace ze ZŠ

Hrátky na sněhu i v hotelu

Informace ze ZŠ

Pruhované vysvědčení v 1.A 
Informace z MŠ

Dřevíčkovo dřevohraní

vlohy některých modelů, modelek 

i komentátorů a stylistů. Na fotky 

z přehlídky i lyžování se podívejte 

na internetových stránkách školy 

v sekci foto.

Závěrem se sluší všem žákům 

i žákyním poděkovat za velmi pří-

jemný týden, který jsme společně 

v Krkonoších prožili.

Kristýna Krečová

Vedení ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad 
oznamuje, že dne 30. dubna 2014

od 8.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin

proběhne v mateřské škole, Hřebečská ulice

zápis dětí k předškolnímu vzdělávání.
K zápisu si zákonní zástupci dětí

přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte.

Dívky 

Jméno Čas Penalizace Výsledný čas Pořadí
Nová Michaela 20,3 0 20,3 1
Leuchterová Anna 21,84 0 21,84 2
Michalová Karolína 21,93 0 21,93 3
Dávidová Karolína 23,1 0 23,1 4
Sejková Magdaléna 24,43 0 24,43 5
Vrbová Eva 25,67 0 25,67 6
Fojtková Kristína 26,24 0 26,24 7
Nováková Aneta 31,54 0 31,54 8
Bečvářová Natálie 34,16 0 34,16 9
Dvořáková Karla 30,3 5 35,3 10
Hubková Tereza X X X X

 

Kluci 

Jméno Čas Penalizace Výsledný čas Pořadí
Dočekal Jan 23,1 0 23,1 1
Hartman Jan 23,17 0 23,17 2
Švejda Marek 23,86 0 23,86 3
Richter Tomáš 25,3 0 25,3 4
Fialka Adam 20,76 5 25,76 5
Renner Miroslav 25,85 0 25,85 6
Kolak Matej 20,88 5 25,88 7
Janíček Jan 26,33 0 26,33 8
Pesl Václav 21,36 5 26,36 9
Záruba Vladimír 26,54 0 26,54 10
Vaněk Kryštof 27,99 0 27,99 11
Blažek Vladimír 29,73 0 29,73 12
Rohla Jakub 31,36 0 31,36 13
Vokoun Filip 32,14 0 32,14 14
Novotný Jan 34,7 0 34,7 15
Kindl Martin 36,93 0 36,93 16
Stolz Štěpán X X X X

Ubytováni jsme byli v hotelu 

U Zvonu v Dolním Dvoře. Pokoje 

sice nebyly jak v luxusním hote-

lu, ale jídlo pětkrát denně, blíz-

kost sjezdovek i sociální zařízení 

na pokojích drobné nedostatky 

vynahradily.

Tři dny jsme lyžovali přímo 

v Dolním Dvoře, dvakrát jsme pře-

jeli skibusem do většího střediska 

Černý Důl. Poslední den se všichni 

zúčastnili závodu ve slalomu. Mezi 

dívkami zvítězila Míša Nová, mezi 

chlapci Honza Dočekal. Celou vý-

sledkovou listinu naleznete níže.

Kromě bezpečné jízdy a zdoko-

nalování v carvingu mnozí hlavně 

poslední den trénovali oblíbenou 

jízdu ve dvojicích, třistašedesátky 

nebo jízdu pozadu. Během od-

počinkového odpoledne jsme se 

zajeli podívat do Vrchlabí, aby žáci 

alespoň tušili, že jeho název je 

odvozen od Labe, které městem 

protéká ještě jako malá říčka. Inu, 

v panu Bartákovi se zeměpisář ne-

zapře...

Večery si unavení sjezdaři zpes-

třovali různými hromadnými či 

individuálními hrami nebo jsme 

rozebírali jejich jízdu natočenou 

na video. Poslední večer pak pro-

běhla velmi netradiční módní pře-

hlídka, ve které se blýskly skryté 

Pruhy, proužky a proužečky 

kam se podíváš. Všechny děti 

z 1.A si v pruhovaném přišly pro 

své první vysvědčení. Byla to velká 

sláva. Jako odměnu dostaly děti 

nádherný a výborný dort ve tva-

ru vysvědčení, který nám upekla 

paní Plachá. Každý prvňáček do-

stal také k vysvědčení pochvalný 

list. Ten si všichni určitě zasloužili, 

protože už umí číst, psát a počítat. 

Doma také čekala nějaká odměna 

a oslava. První vysvědčení se musí 

náležitě oslavit, hlavně to, kde je 

hodně jedniček.

Dana Odvárková, Dis.

V úterý 4. února přijel do naší 

mateřské školy pan Radek Halíř se 

zajímavým programem pro děti, 

během kterého se děti dozvěděly 

jak vyroste strom, jaký je význam 

lesa a jeho využití.

Celým procesem, od vyklíčení 

semínka až po zpracování dřeva, 

děti provázel skřítek Dřevíčko.

Pan Halíř rozdal všem dřevěná 

kladívka, několik dřevěných dílků 

a vybídl děti, aby si vyrobily svou 

vlastní dřevěnou hračku. A tak se 

děti daly s chutí do práce, praco-

valy podle slovních pokynů pana 

Halíře. Za odměnu si nesly domů 

vlastnoručně vyrobené zvířátko.

Jana Neumannová
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Pravidelně se žáci výtvarného obo-

ru svými pracemi zúčastňují Meziná-

rodní dětské výstavy v Lidicích, a také 

soutěže Betlémské loutky – 26 fi gur 

– keramika – papír v Betlémské kapli 

v Praze.

Žáci tanečního oboru se zúčastnili 

vystoupení Stochovská grácie, pořá-

dané ZUŠ Stochov nebo vystoupení 

tanečního oboru, pořádané ZUŠ Sla-

ný v divadle ve Slaném.

Žáci výtvarného oboru se pravidel-

ně účastní soutěže Vánoce očima dětí, 

pořádané Pražským Jezulátkem.

AD 2013
I letos se 5 žáků velmi dobře umís-

tilo:

Tereza Jedličková 1. místo

Zuzana Veselá 1. místo

Cikhartová Lucie 3. místo

Čtrnáctá Livie 3. místo

Sadloň Dominik 3. místo

Od 3. 9. 2 013 škola v přípravkách 

a 1. a 2. ročnících ve všech oborech 

vyučuje podle nových školních vzdě-

lávacích plánů/ŠVP/,které na základě 

rámcových vzdělávacích plánů/RVP/ 

pedagogové školy sami vytvořili. 

Na tomto významném projektu bylo 

Vzhledem k tomu, že práce žáků 

a učitelů ZUŠ je podrobně popsána 

ve Výročních zprávách vždy za uply-

nulý školní rok a uveřejněna na našich 

webových stránkách, soustředím se 

na průběh uplynulého, I. pololetí.

V rámci plánu činnosti školy byly 

svolány celkem 4 pedagogické rady. 

Na nich pedagogové hodnotili uply-

nulé období a připravili a upřesnili 

činnost školy na II. pololetí.

V I. pololetí prospělo s vyzname-

náním 199 žáků a prospělo 18 žáků 

v oborech hudebním, výtvarném 

a tanečním. Celkem bylo klasifi ková-

no 217 žáků. 37 žáků, kteří navštěvují 

přípravky, nejsou klasifi kováni znám-

kou, ale obdrží na konci školního roku 

potvrzení za uplynulý školní rok.Po 

přijímací zkoušce postoupí do 1. roč-

níku svého oboru.

Kapacita školy 256 žáků je využívána 

plně, ba je i mírně překročena. Zájem 

rodičů žáků o ZUŠ Buštěhrad daleko 

překračuje její možnosti. Do přípravek 

přijímá škola žáky od 6 let a všichni dě-

lají přijímací zkoušku.

V současné době dojíždí do ZUŠ 

Buštěhrad z okolních obcí a měst 145 

žáků. Z Buštěhradu dochází do ZUŠ 75 

žáků. V pobočkách v Hřebči a Brandýs-

ku je 36 žáků a z toho vyplývá, že ZUŠ 

ke 30.1.2014 měla celkem ve všech 

oborech 256 žáků. Ke 3.2.2014 byli 3 

žáci přijati a 6 žáků ukončilo svoji do-

cházku k 30.1.214.

Počet pedagogů, včetně ředitele, je 

14. Škola má celkem 16 zaměstnanců 

i s paní účetní a paní školnicí. Všichni 

pedagogové jsou plně aprobovaní 

a umělecky činní. V současnosti je to 

nejkvalitnější pedagogický sbor ško-

ly za celé období. Škola zaměstnává 

účetní, která se stará o celkové účet-

nictví, včetně platů.

Kontrolní činnost:
Audit v ZUŠ probíhá každoročně 

po vyúčtování rozpočtového roku. 

(vyúčtování je odevzdáno zřizovateli 

se všemi ostatními zápisy z kontrol). 

Vedle toho jednou za 2 roky dojde 

ke kontrole ČŠI v rámci kontroly 

správnosti čerpání mzdových pro-

středků a kontroly správnosti zařazení 

pracovníků školy.

Kontrola ČŠI proběhla 5. 6. 2012 až 

8. 6. 2012 bylo kontrolováno celkem 

54 dokladů.

Kontrola účetnictví (audit) proběhl 

15. 11. 2012 až 28. 11. 2012 a 5. 12. 

2012

Informace ze ZUŠ

Průběh I. pololetí školního roku 2013/2014 v ZUŠ 
Buštěhrad a další informace o činnosti školy

Kontrola z fi nančního výboru Měst-

ského úřadu Buštěhrad proběhla 14. 

10. 2013 

Audit za uplynulé období r. 2012 

a 2013 proběhl 7. a 8. 1. 2014.

Jednou za rok dochází ke kontrole 

VZP (17. 11. 2011) a OSSZ Kladno (12. 

3. 2012).

Vystoupení 
pro veřejnost:

Za I pololetí bylo provedeno 8 

koncertů žáků
7 výstav prací žáků výtvarného 

oboru

1 koncert učitelů - adventní

1 koncert učitelů a žáků v Domě se-

niorů Buštěhrad

1 vánoční koncert žáků v kostele 

ve Středoklukách

1 vánoční koncert v kostele v Buš-

těhradu

1 spoluúčinkování s ŠD ZŠ Buště-

hrad na Den dětské poezie

1 vánoční koncert pro žáky MŠ Buš-

těhrad

2 vánoční koncerty pro žáky ZŠ 

Buštěhrad

Zajímavé jsou i výsledky výtvarné-

ho a tanečního oboru: 

pracováno ve všech ZUŠ naší republi-

ky posledních 5 let a to v rámci školení 

a seminářů,které probíhaly ve všech 

uměleckých oborech.

Umělecké školy mají za sebou 

významnou práci, která bude dále 

pokračovat a učební plány se budou 

stále každoročně kontrolovat a zdo-

konalovat.

Informace:
Celkový počet ZUŠ v ČR je 485

Celkový počet odloučených 

a detašovaných pracovišť je 821

Počet ZUŠ soukromých 39

Počet ZUŠ církevních 3

Celkový počet žáků 234 565

Ještě bych se rád zmínil o právě 

probíhající soutěži ZUŠ ve hře na kla-

vír, smyčcové nástroje a kytaru. Zatím 

se uskutečnila do 17. 2. 2014 školní 

a okresní kola, která proběhla v růz-

ných ZUŠ okresu Kladno. Soutěž má 

velmi dobrou úroveň. Až budou do-

končena krajská a celostátní kola, bu-

dou celkové výsledky uveřejněny.

Školního kola v ZUŠ Buštěhrad 

dne 22. 1. 2014 se zúčastnilo 27 sou-

těžících a do okresu postoupilo 

15 soutěžících. Do krajského kola 

postoupili 2 soutěžící v oboru hry 

na kytaru a sice Jiří Hartman a hry 

na housle Ondřej Nevoral.

Okresního kola ve hře na smyčcové 

nástroje, které proběhlo 12. 2. 2014 

v ZUŠ Buštěhrad, se zúčastnilo 30 

soutěžících. 

A nakonec jedna pro nás velmi ra-

dostná zpráva: Náš bývalý žák Mar-

tin Gedeon, absolvent paní učitelky 

Eleny Hokynkové ve hře na klavír, 

studuje od září roku 2013, po úspěšně 

vykonané přijímací zkoušce na Vídeň-

ské konzervatoři, hru na cembalo.

Závěrem: vztahy s novým vedením 

ZŠ Buštěhrad se velmi zlepšily a věřím, 

že naše spolupráce bude pokračovat 

ve prospěch žáků a nás všech.

Přeji paní ředitelce Mgr. Kristýně 

Krečové a panu zástupci Mgr. Václa-

vu Bartákovi a všem pedagogům ZŠ 

pevné zdraví a nezměrnou trpělivost 

v jejich krásné, ale velmi zodpovědné 

práci. 

Na závěr rád popřeji všem základ-

ním uměleckým školám dobré a vní-

mavé žáky a pochopení a podporu 

od svých zřizovatelů.

Bohumír Bednář, ředitel
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Oprava rychlostní silnice R7

Chtěli bychom Vás informovat 

o plánovaném pokračování pra-

cí na opravě rychlostní silnice 

R7. Dle informací poskytnutých 

zhotovitelem stavby, je začátek 

prací naplánován na 17. 3. 2014 

s tím, že umisťování přechodné-

ho dopravního značení by pro-

běhlo v neděli 16. 3. 2014. V této 

fázi by došlo k uzavření větví mi-

moúrovňových křižovatek exit 7 

a exit 5 současně. Objízdná trasa 

je převážně řešena najetím na R7 

do protisměru, směr Slaný a ná-

sledným otočením se na exitu 9 

směr Praha. Realizace této etapy 

by měla trvat cca 1 měsíc. V sou-

časné době se zpracovává návrh 

dopravně-inženýrského opatře-

ní. 

V řešení je i možnost, že by prá-

ce na opravě byly zahájeny do-

končením úseku mezi mostním 

objektem ev. č. 7-010 a exitem 9, 

kde v současné době chybí fi nál-

ní obrusná vrstva. Doba trvání 

dokončení tohoto úseku se před-

pokládá 1 týden (nutná uzavírka 

větve MÚK směr Praha). Tato va-

rianta je však závislá na aktuálním 

počasí v termínu zahájení prací. 

Jakékoliv další případné aktuální 

informace pro Vás budeme zve-

řejňovat na webových stránkách 

města.

-nov-

Informace z radnice

Ořešínský Poledník

Zprávy z Mikroregionu

Ples v Pleteném Újezdu

Veřejný prostor považujeme za 

velmi důležitou součást kvalitní-

ho bydlení. V nově vznikající lo-

kalitě proto dbáme na to, aby se 

ulice nestala účelovým koridorem 

mezi dvoumetrovými betonový-

mi zdmi. Kromě celkové velkorysé 

urbanistické koncepce chceme 

vytvářet i menší komorní prostory 

vybízející k zastavení, vnášet do 

lokality další významovou rovinu 

a hlubší koncepci veřejného pro-

storu. 

Právě proto jsme s radostí vy-

užili nabídky architekta a výtvar-

níka Aleše Bendy, který nezištně 

zprostředkoval pro Park Ořešín 

přenesení svého díla vniklého na 

Mezinárodním sochařském sym-

poziu v Nepomuku v roce 2010. 

Autor sochy ve spolupráci s archi-

tektem Michalem Skrbkem pro 

dílo připravili koncepci umístění 

ve veřejném prostoru. 

Doma-je-Doma.cz ve spoluprá-

ci s Městem Buštěhrad 

„Ořešínský Poledník“ je zatím 

mou poslední „krajinářskou“ pra-

cí. Volně tak navazuje sérii starších 

prací s námětem krajiny, která se 

započala „Mapou Atlantidy“ (zá-

mek Blatná, 2004). Následovaly 

„Stvoření Krajiny“ (zámek Bezdru-

žice, 2003) a „Dvojice Krajin“ (Cha-

novice, 2007).

Kompozice „Ořešínského Poled-

níku“ se odvíjí od severojižně ori-

entované osy, k níž se vážou opra-

cované bloky pískovce. Jednotlivé 

bloky jsou tvarově inspirovány 

geologickými procesy – sedimen-

tací vrstev, vrásnění, posuny kon-

tinentálních desek. 

Dne 18. 1. proběhl v obci Plete-

ný Újezd jeden z každoročně po-

řádaných plesů.

Tento první ples měl námět „ 

Květinové děti “. Mnozí si z nos-

talgie připomněli dobu, kdy muži 

nosili dlouhé vlasy a vyjadřovali 

tím tak protest proti tehdejšímu 

zřízení.

K tanci a poslechu hrála kapela 

Kredit.

Všichni byli happy a i v tomto 

duchu proběhl tento ples.

J. Kolbek

Pro kolemjdoucího diváka 

může posloužit „Ořešínský Poled-

ník“ jako nejjednodušší megali-

tické sluneční hodiny – v astrono-

mické poledne vržený stín hrany 

posledního kamene dopadá pří-

mo na linii z kamenných kostek. 

Obyvatelům Ořešína tak symbo-

licky ukazuje jejich vlastní místní 

čas, pokud tedy svítí v poledne 

slunce.
Aleš Benda,

autor „Ořešínského Poledníku“
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V letošním roce dojde k úpravě 

plochy proti hřbitovu. Jak je patr-

né ze studie, bude zde vyřešeno 

hned několik problémů najed-

nou. 

Vznikne zde nová odstavná plo-

cha pro automobily návštěvníků 

hřbitova, dále zde vznikne nový 

mlatový chodník, který umožní 

bezpečnou chůzi do centra měs-

ta, bude zde provedena úprava 

terénu a výsadba nových stromů 

a doplněny dva nové přecho-

dy pro chodce. Navržené úpra-

vy veřejného prostoru severně 

od hřbitova mají přispět ke zkva-

litnění každodenního života oby-

vatel Buštěhradu. Studie projektu 

vznikla, jak bylo řečeno, v těsné 

spolupráci Města Buštěhrad a in-

vestora obytného souboru Ořešín 

(Vilky Buštěhrad). Několika správ-

ně zvolenými zásahy by mělo být 

dosaženo vyřešení hned několika 

problematických míst v daném 

prostoru. 

Vybudováním nového chodníku 

a přechodu pro chodce se propojí 

pěší trasa mezi lokalitou za hřbi-

tovem přes chodníky budované 

v rámci obytného souboru Ořešín 

(Vilky Buštěhrad) až k chodníku 

v Kladenské ulici, který byl  v loň-

ském roce rekonstruován. Lidem 

Technické okénko

Výstavba v našem městě

Stavba nové třídy MŠ pokračuje 

podle stanoveného harmonogra-

mu prací. V současné době již pro-

bíhá výmalba místností, dokon-

čují se obklady a montují svítidla. 

V březnu budou hotové fi nální 

podlahy, schodiště a dokončeny 

všechny obklady včetně výmalby.  

Bohužel i zde se objevily kompli-

kace v podobě havarijního stavu 

Technické služby provádí vý-

malbu společných prostor v bu-

dovách města. Nejprve bylo nově 

vymalováno Kulturní středisko č. 

p. 207, dále schodiště v budově 

staré školy pro podkrovní byty 

a následovat budou společné pro-

story v bytovém domě č. p. 128 

a č. p. 65. 

P. Vavruška

bydlícím v lokalitě za hřbitovem 

úpravy umožní bezpečný pěší pří-

stup do centra obce po novém 

chodníku. Nebudou nadále nuceni 

sdílet vozovku s auty a jejicich život 

tak bude bezpečnější. 
Návštěvníkům hřbitova úpravy 

vymezí odstavnou plochu na par-
kování v těsném sousedství vstupu. 
Nebudou parkovat v křižovatce 
a ke hřbitovu bude bezpečný a dů-
stojný přístup. 

Plocha mezi hřbitovem a novou 
lokalitou Vilky Buštěhrad bude 
sadově upravena. Kolemjdoucí 
i kolemjedoucí potěší navržené 
ozelenění tohoto prostoru. Z „úze-
mí nikoho“ vznikne důstojný pruh 
veřejné zeleně, který bude částeč-
ně vytvářet clonu mezi silnicí Kla-
denskou a novou lokalitou při ulici 
Ořešín.

V současné době byly již zaháje-
ny projekční práce a jednání s od-
bory dopravy Magistrátu města 
Kladna a Policie ČR k navrženému 
řešení odstavné plochy a přecho-
dů pro chodce.

O náklady na výstavbu se měs-
to Buštěhrad společně podělí se 
společností Project Development, 
s.r.o. Vlastní výstavba je napláno-
vána ve III.Q . r 2014.

Pavel Vavruška

Opravy v budovách města

Výstavba nové třídy MŠ 

odpadů a kanalizace. Oprava této 

části si vyžádá uzavření mateřské 

školy v důvodu opravy odpadů 

v kuchyni. Oprava proběhne v ob-

dobí jarních prázdnin od 10. 3. 

do 16. 3. 2014. Provoz MŠ bude 

v tomto termínu uzavřen. 

 P. Vavruška
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Neziskové organizace

OMLUVA A DODATEČNÉ 
PODĚKOVÁNÍ

Ráda bych napravila chybu, 

ke které došlo, věřte, neúmysl-

ně. A protože jsem člověk a jak je 

známo, člověk je tvor chybující, 

tak i já se chyby dopustila.  Když 

jsem psala článek do minulého 

Buštěhradského zpravodaje, 

ve kterém jsem se ohlížela za ro-

kem 2013, přišlo i na poděková-

ní všem, kteří se s námi podílejí 

na chodu našeho „ domečku“ 

a snaží se zpříjemnit chvíle strá-

vené v něm nejenom nám, ale 

hlavně jeho  obyvatelům . 

Já nevím jak Vy, ale já , když se 

snažím , abych něco nepokazi-

la, aby všechno dopadlo dobře 

, tak výsledkem je pravý opak 

a většinou  se nějaká chybička 

vloudí.  Tedy většinou, aby to 

teď nevypadalo, že na co sáh-

nu, to pokazím. To tedy zase 

ne. Ale abych se dostala k jádru 

věci. V již zmíněném minulém 

článku jsem se soustředila na to, 

abych při poděkování na niko-

ho nezapomněla  a co myslíte? 

ZAPOMNĚLA.  Zapomněla jsem 

na naše milé, vždy ochotné 

členky Červeného kříže, které 

si naše poděkování zcela jistě 

zaslouží a budeme rádi, když 

se na nás nebudou zlobit a při-

jmou naši omluvu a dodatečné 

poděkování. Milé dámy, věřte, 

že  zapomenout  na Vás, rozhod-

ně nebylo cílem mého článku. 

Vždyť jsme v našem „ domečku“ 

společně prožili tolik krásných 

chvil a tou poslední byla oslava 

15 -ti letého výročí  DPS , kde jste 

byly tak spokojené a já doufám, 

že na nás nezanevřete a i nadále 

mezi nás budete chodit? Pokud 

jsem ještě na někoho zapomně-

la, věřte, že  ne s úmyslem na Vás 

zapomenout, ale proto, že jsem 

se opět  moc soustředila.  

 Simona Horníčková,

ředitelka DPS Buštěhrad

Jako každá z obcí našeho mi-

kroregionu se snažíme o získání 

dotací na různé plánované inves-

tiční akce v obci. 

Poslední z plánovaných staveb, 

na  kterou se nám podařilo zajistit 

fi nance z Regionální ho operač-

ního programu Střední Čechy , je 

revitalizace našeho sportovního 

areálu.  Předpokládaná  celková 

investice je přibližně 14 milionů 

korun, výše dotace činí 70% z cel-

kové částky.

V rámci revitalizace dojde k cel-

kové rekonstrukci zázemí pro 

sportovce – objektu kabin. V areá-

lu přibude ovál na in-line bruslení. 

Dále budou zrenovovány stávající  

tenisové kurty, kde bude realizo-

ván multifunkční umělý povrch 

tak,  aby bylo možno hřiště využít 

kromě tenisu i na jiné míčové hry.

V rámci revitalizace je dále 

plánováno s úpravou povrchu 

fotbalového hřiště. Součástí are-

álu je i dětské hřiště, kde dojde 

k obměně či doplnění hrací prv-

ků a k celkové revitalizaci celého 

prostoru hřiště.  Konečnou úpra-

vou celého areálu bude dokonče-

ní okolních ploch, a to jak zeleně, 

tak doplnění souvisejících zpev-

něných ploch, chodníků a parko-

vání.

Předpokládáme, že stavba 

bude zahájena během března le-

tošního roku a dokončena v prů-

běhu letních měsíců. Věříme, že se 

nám podaří akci zdárně dokončit 

a po prázdninách tak budeme 

moci přivítat první sportovce, kte-

ří si ještě před nástupem zimy  náš 

nový areál užijí. 

Petra Piskáčková

Zprávy z Mikroregionu

Revitalializace sportovního 
areálu Hřebeč

P R O D E J S L E P I Č E K
DRŮBEŽ ČERVENÝ HRÁDEK, FIRMA DRÁB,
oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen 

Lohmann hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý.

Stáří: 15–20 týdnů. Cena 149–185 Kč/ks dle stáří.

Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky pouze z našeho chovu!

Prodej se uskuteční: V pátek 28. března 2014

Buštěhrad – u fotbal. hřiště –12.35 hodin.

Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – cena 20–30  Kč/ks

Případné bližší informace Po–Pá 9–16 h na tel.:

601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

INZERCE
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Vzpomínka...

Chlapeček na luxu
Hugo Pavel (26. 12. 1924–30. 1. 2014)

Prvorozený syn manželů Lea 

a Hermíny Popperových se naro-

dil v Mariánských Lázních. Žil se 

svými rodiči na mnoha místech 

(otec byl obchodní cestující), 

hlavně pak v Praze, odkud se ro-

dina v době nacistické okupace 

vystěhovala k prarodičům k nám 

do Buštěhradu . V únoru 1943 byl 

spolu s mladším bratrem Jirkou – 

spisovatele Oty Pavla. Ač nejstarší 

z bratrů, zemřel jako poslední – 

30. ledna 2014 v Kladně ve věku 

89 let. Rozloučit se s ním přišlo 

mnoho přátel. Byla jsem mezi 

nimi. A sáhla jsem ve chvíli roz-

loučení s ním ( pro Buštěhradský 

zpravodaj) po jednom z mnoha 

textů, který jsem s Hugem před 

časem připravila. 

Hugo, vzpomínáš, 
kdy ses dostal do 
Buštěhradu vůbec 
poprvé? 

To je let! Naši, tedy dědeček 

Ferdinand a babička Malvína 

Popperovi měli v Buštěhradě 

u rybníka malé hospodářství 

a na starost své děti, nejstaršího 

Hugo Pavel jako „chlapeček na Luxu“. Reklama slavné švédské fi rmy Elektrolux funguje 

od roku 1926 dodnes!  Foto: rodinný archiv

Slávka Kopecká (autorka textu, nakladatelka Sebraných spisů Oty Pavla) na jedné 

z mnoha besed. Tentokráte v kladenské Městské knihovně. Foto: archiv Slávky Kopecké

Hugo Pavel, nejstarší syn Leo Poppera (Pavla), bratr Oty Pavla. Foto: A. Jindra

jako poloviční Žid - deportován 

do Terezína. Přežil. Pracoval jako 

dělník - nejdéle v SONP Kladno. Se 

svou ženou Elou a dvěma dcerami 

prožil celý život v posledním patře 

věžového domu v Kladně – Roz-

dělově a přes léto také v milova-

né chatě na Berounce - u Zbečna. 

Věrně a důsledně chránil literární 

odkaz svého slavného bratra – 

a představ si, že zmíněný lux je 

stále ještě funkční, zatímco já to 

už o sobě říct nemůžu. Reklama 

ale překonala rekord, opakovaně 

ji firma Elektrolux využívá – a to 

už víc než osmdesát let! (Po-

známka na okraj: zmíněný LUX 

je za výkladem Muzea Oty Pavla 

u nás v Buštěhradě. A samozřej-

mě: je opravdu funkční!)

Do Buštěhradu k babičce a dě-

dovi jsem jezdil rád a když nás 

za okupace nuceně vystěhovali 

z pražského bytu, nebral jsem to 

zpočátku jako veliké příkoří. Přes-

tože dědeček s babičkou byli Židé, 

drželi Velikonoce i Vánoce, babič-

ka chodila do křesťanského kos-

tela, kde měla své místo a modlila 

se k židovskému Pánubohu. Měl 

Karla, mladšího Lea, našeho tátu, 

a pak ještě Helenku a Otu. Naro-

dil se jim ještě Bedřich, ale ten 

brzy umřel. Rodina byla židov-

ská. Naše drobná (arijská) světlo-

vlasá maminka u Popperů slou-

žila, byla moc hezká a neunikla 

pozornosti našeho povedeného 

tatínka Lea. Vzali se a z tohoto 

svazku jsem se narodil já, pak 

Jirka a nakonec nejmladší Ota. 

Každý na jiném místě, protože 

táta byl cesťák, zaměstnanec 

švédské firmy Elektrolux. Táta 

byl opravdu číslo a jeho mnohé 

osudy, ale nikoliv všechny, dů-

věrně znáš z Otových povídek, 

z filmů a inscenací. A z té doby 

určitě znáš i mně, protože mě 

táta v rámci reklamní kampaně 

posadil na tehnejší vynález – do-

mácí lux firmy Elektrolux. Psal 

se rok 1926, byly mi dva roky... 

jsem je moc rád a těžce jsem nesl, 

když šli do transportu. 

Jak jste v té těžké době 
žili?

Mamince se podařilo dostat 

nás do buštěhradské školy. Když 

přišly norimberské zákony, mu-

seli jsme se přizpůsobit. Ale byli 

jsme mladí, honili jsme merunu, 

bruslili na rybníce, sáňkovali… 

do biografu už jsme nesměli. 

Nosili jsme hvězdu. A doma jsme 

vydatně pomáhali. Táta držel krá-

líky, denně jsme jezdili do Tovaro-

vy zahrady s vozejčkem na trávu. 

Já s Jirkou fůru táhl a malý Ota ji 

tlačil.

Tahle „idyla“ ale neměla 
dlouhého trvání…

V únoru 1943 jsme s bráškou 

Jirkou dostali předvolání do trans-

portu. Když jsme byli malí, nechal 
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nás táta zapsat k izraelskému ná-

boženství a stali jsme se členy Ži-

dovské obce. Otíka se to netýkalo. 

Jednak byl malý (děti ze smíše-

ných manželství byly deportová-

ny od 14 let) a pak měl potvrzení, 

že se na něj norimberské zákony 

nevztahují. Zůstal v Buštěhradě 

s maminkou doma. Do Terezína 

pak ale odešel i táta… Myslím, že 

tady někde je základ maniodepre-

sivní psychozy, která postihla Otu 

v zákeřné formě, která pronásle-

duje mně i bráchu Jirku a hlavně 

Otova syna Jirku.

Vy jste ale přežili – Jirka, 
táta i ty…

Babička a děda takové štěstí ne-

měli. Já z Terezína utíkal na konci 

války, v květnu, táta krátce po mně 

a Jirka se vrátil z Mauthausenu, vy-

hublý na kost, já byl taky vyhublý 

a slaboučký. Za chvíli přikulhal náš 

Otí. Měl na noze sádru, přerazil si 

nohu při fotbale. Bylo to krásné 

setkání!

V Buštěhradě jste 
dlouho nezůstali…

Táta byl cesťák, carevna mezi 

cesťáky, dokázal prodat ledničku 

i tam, kde nebyl elektrický proud, 

však to znáte s Otových povídek. 

Takže jsme se znovu stěhovali 

do Prahy. A táta zase zahořel pro 

nově se rodící řád… pro komunis-

ty. Já už tak zapálený nebyl. A táta 

taky brzo vychladnul. Rád jsem se 

pak na Buštěhrad vracel, líbily se 

mi oba dolní rybníky. Pluli jsme 

na nich jako děti na neckách, vybí-

rali bláto a válčili. Taky jsme pytla-

čili… A bruslili a hráli hokej a táta 

nám to soudcoval. Ota byl z nás 

co do sportu nejšikovnější. Taky 

se vydal nejprve na sportovní 

dráhu. Chtěl být slavný sportovec. 

Pak se z něho stal sportovní novi-

nář. V rozhlase. Tam mu pomohl 

Arnošt Lustig, náš rodinný přítel 

a výborný spisovatel. Byl kamarád 

hlavně s Jirkou, ale |Otu si oblíbil 

a jako první rozeznal jeho velký 

literární talent.

Jsme stále v Buštěhradě, 
ale ty jsi přece musel 
vnímat tragédii Lidic. 
Byl jsi tak blízko…

Aby ne. Ve dvačtyřicátém roce 

jsem byl jako nádeník u jedno-

ho sedláka v Hostouni. Poslal mě 

do Lidic s koníkem, abych mu při-

vezl na káře prase. To si nějak do-

mluvil. Lidice už byly ve velké míře 

srovnány se zemí. Zastavil mě Ně-

mec před vsí, dál mě nepustil. Scé-

na jak z fi lmu: já s židovskou hvěz-

dou, on se zbraní v ruce… Naložili 

mi čuníka a já mířil do Hostouně. 

Bylo mi ouzko, z Lidic doutnalo…

čuník měl osud zpečetěný a ani já 

jsem nevěděl jak to bude s osu-

dem mým.

Po válce jsi to snadné 
taky neměl, ale 
ohlédneš-li se, jaký jsi 
prožil život?

Jsem starej a už se neohlížím. 

Dřel jsem na hutích v Kladně, vy-

choval dvě dcery, prožíval mno-

há trápení svá i rodiny. Hlavně 

s Otou. Samozřejmě jsem byl 

pyšný na jeho nesporné úspěchy, 

ale taky jsem se o něj bál. Jeho 

choroba se zhoršovala, trpěl. Byli 

jsme si tenkrát oporou, všichni 

bratři. Jak Ota zemřel, naše cesty 

se rozešly. Po Otíkově smrti jsem 

dal dohromady mnoho písem-

ného materiálu, pomohl jsem 

také vzniku muzea na Bránově 

a v Buštěhradě, snažím se ucho-

vat Otovu památku a jeho literár-

ní odkaz.

Které z fi lmů podle Oty 
Pavla jsou ti nejblížší?

Budeš se divit – jsou to fi lmy 

absolventů FAMU. Jsou dělané 

opravdu s láskou a pochopením, 

myslím, že by se líbily i Otímu. Ale 

cením i výborné fi lmy natočené 

na Barrandově.

Který „povedený 
tatínek“ se ti 
ve fi lmovém zpracování 
líbil víc – Karel 
Heřmánek nebo 
Vladimír Menšík?

Oba jsou vynikající herci. Vlá-

ďu Menšíka jsem opravdu milo-

val. Ale blíž k obrazu našeho táty 

je Karel Heřmánek. Ten kdyby 

byl o trochu menší – pak je i po-

dobou – celej náš „povedenej“ 

táta.

Hugo, řekni - jak trávíš 
stáří? Chodíš na ryby?

Půl roku žiju v Kladně ve věžá-

ku, se svou ženou Elou, půl roku 

pak sám v chatičce v Újezdě nad 

Zbečnem. Mám ji u Berounky, ale 

rybařím jen málo. Sotva lezu, bo-

lej mě nohy, nikam se nedostanu 

– i trabanta jsem prodal. Letos byl 

taky díky vedru hroznej rybářskej 

rok. Nepamatuju, že by dno řeky 

zarostlo trávou. Ryby zmizely. Div-

nej svět.

Co říkáš: 
líbí se ti na světě?

Jsou takový chvíle, ale víc je 

těch, kdy se světa děsím. V tom 

jsem našemu Otíkovi hodně po-

dobnej.
Slávka Kopecká

Rodinné foto. Leo Popper, jeho žena Hermína, bratří Hugo a Ota. Bráška Jirka je autor snímku, proto na fotce chybí.  Foto: Jiří Pavel
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Ve středu odpoledne 22. 1. 2014 se v Pelíšku sešli princezny, princo-

vé a další příslušníci královských rodin, aby si zatančili na královském 

plese a zasoutěžili si v královských disciplínách. K vidění byly nádher-

né róby, šperky i líčení, nejen u malých princezen, ale i u královen. Jen 

princů a králů byl trochu nedostatek. Tančil se menuet a mazurka, ale 

kromě klasické hudby tu zazněly i veselé písničky, na které si všichni, ať 

už s róbou nebo bez róby pěkně zaskotačili. 

Neziskové organizace

Ples princezen a princů

PROGRAM NA BŘEZEN

3. 3. 2014   od 15:30

Výtvarné kouzlení
Kdo by neznal krtečka - pojďte si 

ho s námi vytvořit z barevných pa-
pírů. Kurzovné včetně materiálu 50 
Kč (členové RC 25 Kč).

5. 3. 2014   od 16:00

Jarní bazárek
Máte doma dětské oblečení a věci, 

ze kterých vaše děti již odrostly ane-
bo naopak potřebujete nějaké věci 
dokoupit? Přijďte se podívat na náš 
jarní bazárek. Vstup zdarma. Při pro-
deji nutno rezervovat stůl (poplatek 
50 Kč) do 4. 3. 2014 na rcpelisek@
email.cz nebo na tel. 739 771 706. 

10. 3. 2014   od 15:30

Výtvarné kouzlení
Jaro se probouzí a s ním i jarní ky-

tičky. Pojďte si s námi jednu vytvo-
řit za pomoci hedvábného papíru 
a temper. Kurzovné včetně materi-
álu 50 Kč (členové RC 25 Kč).

17. 3. 2014   od 15:30

Hliněné kouzlení
Zveme všechny malé výtvarnice 

a výtvarníky na hliněné kouzlení, 
kde si již ti nejmenší mohou zkusit 
práci s tvárnou keramickou hlínou. 
Kurzovné včetně materiálu 50 Kč 
(členové RC 25 Kč).

19.3.2014   od 16:00

Chytré hraní s montessori prvky
Přijďte si s námi vyzkoušet oblí-

bené vzdělávací montessori aktivity 
hravou formou. Vstup 30 Kč za dítě 
(členové RC 15 Kč), další sourozenci 
zdarma.

24. 3. 2014   od 15:30

Výtvarné kouzlení
Chodíte rádi krmit kačenky 

na rybník? Tak si k nám pojďte zku-
sit jednu takovou kačenku vytvořit 
z papírového talíře a barevných pa-
pírů. Kurzovné včetně materiálu 50 
Kč (členové RC 25 Kč).

25. 3. 2014   od 15:00

Exkurze do Pasířství 

Houska & Douda
Také vás zajímá, jak to v takovém 

pasířství vlastně vypadá a co se tam 
dělá? Máme pro vás skvělou příle-
žitost to zjistit! Vydejte se s námi 
na exkurzi do tajuplných zákoutí 
místního pasířství, které se může 
pyšnit např. restaurováním jezdec-
kého pomníku Jana Žižky na Vítko-
vě. Sraz v 15:00 u pošty, Kladenská 
271. Vstup zdarma. 

26. 3. 2014   od 16:00

Pohádkové odpoledne
Srdečně zveme malé i velké 

na další odpoledne s pohádkou, 
tentokrát O pejskovi a kočičce, jak 
pekli dort. Přijďte si ji nejen poslech-
nout, ale třeba i zahrát - uvidíme co 
se nám podaří uvařit :-) Vstup 30 Kč 
za dítě (15 Kč členové RC), ostatní 
sourozenci zdarma.

31. 3. 2014   od 15:30

Výtvarné kouzlení
Nekvetou vám doma kytičky 

v květináči? Nevadí, přijďte si s námi 
vyrobit kytičku podle vašich před-
stav, kterou si potom doma můžete 
zapíchnout do květináče. Kurzovné 
včetně materiálu 50 Kč (členové RC 
25 Kč).

Bližší informace či případné změ-
ny můžete nalézt na našich webo-
vých stránkách www.mcpelisek.cz.

Přijďte mezi nás!
Markéta Kučerová

Fotografi e pro RC Pelíšek nafotila Monika Žitníková
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O prodloužený pololetní víkend 

vyrazil junácký oddíl Zálesáků 

na výpravu do Lužických hor. Sraz 

a odjezd byl ve čtvrtek odpoled-

ne na nádraží v Brandýsku. Odtud 

jsme jeli vlakem do Rumburku. 

Cesta s několika přestupy dobře 

ubíhala. Do Rumburku jsme dora-

zili v půl osmé večer a po dvaceti 

minutách chůze dále do Dolních 

Křečan. Zde jsme byli ubytováni, 

ve Veselkově chatě, kterou nám 

na tento víkend zapůjčil, za což 

majiteli všichni moc děkujeme.

kolik zajímavých informací. Díky 

němu jsme tak měli možnost na-

vštívit také „Ledovou jeskyni víl“.

Kyjovským údolím jsme dále 

došli na rozcestí „Pod praporkem“, 

od kterého jsme začali stoupat 

na skalní hrad Kyjov. Zde na nás 

čekaly desítky dřevěných a ka-

menných schodů, úzké průrvy 

ve skalách, kam se někteří sotva 

vešli, a dokonce i kolmý žebřík. Při 

této krkolomné cestě jsme se mu-

seli navíc vyhýbat s protijdoucími 

turisty. Po úžasné vyhlídce jsme pokračovali dále nahoru, až jsme 

dosáhli vrcholu, kde byla další 

pauza na odpočinek. Postupně, 

přes další vyhlídky, jsme sestou-

pili do údolí říčky Křimice a došli 

do obce Kyjov, kde jsme doplnili 

chybějící tekutiny. Již poklidnější 

cestou jsme došli do Krásné Lípy. 

Na nádraží v Krásné Lípě jsme do-

razili  již za tmy. Po krátkém přejez-

du jsme se ocitli opět v Rumburku 

a posléze i v chatě, kde nás čekal 

poslední večer. Po večeři byly roz-

děleny poslední vydělané oddílo-

vé peníze, tolik potřebné ke hře 

„Zlatá horečka“.

V neděli nás čekala opět snída-

ně a pak vše řádně uklidit a vy-

fasovat proviant na cestu zpět. 

Vlakem jsme dojeli do Kralup nad 

Vltavou, kde zazněl závěrečný zá-

lesácký pokřik!

Za Junáky Zálesáky Petr Fürst

Foto P. Fürst

Neziskové organizace

Zálesácká výprava na Sever

Hned v pátek ráno proběhlo 

několik her a soutěží do celoroční 

hry „Zlato na Aljašce“. Odpoledne 

jsme si obešli okolí Křečan. Večer 

se hrála ruleta a další drobné spo-

lečenské hry.

Na sobotu byla naplánována 

hlavní trasa celého víkendu do Ná-

rodního parku České Švýcarsko. 

Po snídani jsme popojeli vlakem 

do Brtníků a odtud jsme se vydali 

přes Šternberk do pískovcových 

skal, a že jich tam bylo! Nejprve 

jsme navštívili „Soví hlídku“, ná-

sledně jsme prohlédli i několik 

z brtnických ledopádů, jako první 

jsme viděli „Oponu“, následoval 

převis „Pruský tábor“. 

První větší pauza nás čekala 

na Brtnickém hrádku. Ten jsme 

zdolali po namáhavém výstupu 

přes zledovatělý a nebezpečný te-

rén, ještěže je zde umístěno v nej-

obtížnějších místech několik zá-

bradlí. Po svačině jsme sestoupili 

k říčce Křimici a u turistické lávky 

jsme se setkali se strážcem Národ-

ního parku, který nám poskytl ně-
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Kanáři opět zpívali Buštěhradu
Neziskové organizace

Harcčtí kanáři v Havlíčkově Brodě 
a Alice Masters

Neziskové organizace

Kanáři zpívali Havlíčkovu Brodu

Dne 28. 12. 2013 proběhl již 

čtvrtý ročník soutěže ve zpěvu 

harckých kanárů o pohár města 

Buštěhradu.

Soutěžili pouze tři členové naší 

organizace celkem se šesti kolek-

cemi.

Hodnocení provedl MUDr. Ka-

rel Edelman z Ústí nad Labem. 

Po pěti hodinách bylo vše jasné. 

Vítězem se stal náš nový člen pan 

Josef Tichý s 351 body, druhý pan 

Bohumil Fábera s 350 body a tře-

tí pan Josef Kotouč s 332 body. 

Vzhledem k tomu, že kvalifi kace 

na M.M.S. vyžaduje 330 bodů, 

kvalifi kovali jsme se všichni tři 

na mezinárodní mistrovství, které 

se bude konat v Havlíčkově Brodě 

od 13. ledna 2014.

Dovolte, abych touto cestou 

poděkoval našim spoluobčanům, 

kteří v hojném počtu navštívili 

naši soutěž, zvlášť bych chtěl po-

děkovat paní Alici Masters, která 

pro soukromou televizi Velké Bri-

tánie natáčí dokument o chovu 

harckých kanárů v naší buště-

hradské organizace a která se také 

s námi zúčastní mezinárodní sou-

těže v Havlíčkově Brodě.

Celý můj život mě bavily koníč-
ky, hobby, záliby a sbíraní. Už jako 
malá jsem patřila hned do několika 
kroužků: od dramatického, kde můj 
největší výkon byla role koktavého 
čerta v Kladenském divadle, po hraní 
na saxofon, jízdu na koni, malování, 
šití a foceni. Kreativita mi zůstala až 
do dneška a živím se jako režisérka 
krátkých fi lmů a dokumentů, žijící 

78. mezinárodní mistrovská 

soutěž ve zpěvu harckých kanárů 

České a Slovenské republiky se 

konala 13.–19. ledna 2014 v Hav-

líčkově Brodě – chovná sezona 

2013.

Buštěhradská organizace opět 

zazářila, náš chovatel Pepa Tichý 

se umístil z 46 soutěžících cho-

vatelů na krásném pátém místě. 

Kolega Fábera se umístil v první 

půlce soutěžní tabulky.

Bohužel¸ já jsem se zúčastnil 

pouze jako pozorovatel, protože 

mi jeden kanárek z kolekce uhy-

nul a tím kolekce nebyla úplná 

(v soutěžní kolekci musí být 4 ka-

náři) a tím přišla i celá chovatelská 

sezóna vniveč.

Letošní sezóna bude zahájena 

v květnu soutěží v Železné Rudě, 

v červnu se bude konat soutěž 

na Slovensku ve Vrútkách a vrchol 

sezóny mistrovství rovněž na Slo-

vensku v Bratislavě.

Budeme se opět všichni snažit, 

abychom náš Buštěhrad propago-

vali co nejlépe.

Na závěr bych chtěl poděkovat 

MÚ Buštěhrad za podporu naší 

organizace.

J. Kotouč 

Pamětní deska na domě Karla Havlíčka Borovského

v Londýně. Většina mých fi lmů se 
zaměřuje na design a architekturu 
a to mi umožňuje procestovat prak-
ticky celý svět. Nikdy se ale nezapo-
menu podívat zpátky do Čech a při 
jedné takové návštěvě mě můj táta 
seznámil s panem Kotoučem z Buště-
hradu a tím se mi otevřel svět chovu 
Harckých kanárů.

Kanáří „pracovna“ pana Kotouče 
mě naprosto uchvátila hned na po-
prvé a rozhodla jsem se o tomto ne-
všedním koníčku udělat krátký doku-
mentární fi lm.

Mimo jiné jsem také byla pozvá-
na na 78. mezinárodní mistrovskou 
soutěž ve zpěvu harckých kanárů 
v Havlíčkově Brodě, kde jsem měla já, 
můj producent a zvukař možnost na-
fi lmovat průběh soutěže, hodnocení, 
rozhovory a udílení cen. 

Musím se přiznat, že takové při-
jetí, jaké se nám dostalo ze strany 
chovatelů a organizátorů mistrov-
ské soutěže, jsem zatím nezažila 
nikde jinde ve světě. Chovatelé jsou 
parta neuvěřitelných nadšenců, ba 
jak je i paní Eliška Stejskalová ze 
svazu Českých chovatelů nazvala, 
pábitelů doslova Hrabalovských 
rozměrů. Myslím, že ne každý má 
charakter na tak náročného koníč-
ka, ale při předvádění nejlepších ko-
lekcí jsem si byla naprosto jistá, že 
zpěv harckých kanárů je v podstatě 
výsadou (Hrabalovských králů), od-
měnou za láskyplnou práci a urči-
tým stylem života, který vás prostě 
musí chytit!

Velice doufám, že fi lm prospěje 
k propagaci chovu jak v České repub-
lice, tak také v Anglii, kde bych moc 
ráda s fi lmováním tohoto tématu 
pokračovala.

Chtěla bych tímto poděkovat všem 
pánům chovatelům (+paní Elišce 
Stejskalové) a jejich opeřeným miláč-
kům za pár neskutečně perfektních 
dnů v Havlíčkově Brodě a těším se 
zase na brzké shledání, doufejme že 
při promítání našeho fi lmu.

Alice Masters
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o investičních plánech v na-

šem klubu jsem Vás informoval 

v minulém vydání BZ. Dnes vás 

chci seznámit o chystaných spor-

tovně-společenských událostech 

v tomto roce.

27. 3. 2014 10.00–15.00 h Nábor  

hráčů do TŠ

Současně bude probíhat testo-

vání nových raket zn. Tecnifi bre.  

Akce je určená nejen začáteční-

kům, ale všem, kdo má tenis rád 

a chce si vyzkoušet  nové rakety.

25.–27. 4.2 014 Jarní tenisové 

soustředění

květen-červen 2014 Mistrovská 

utkání našich soutěžních družstev 

minitenistů, babytenistů, mlad-

ších a starších žáků.

Sport

Vážení tenisté a kamarádi,

Sport

Ohlednutí za činností T.J. Sokola Buštěhrad  
a výhled do roku 2014

19.–20. 7. 2014 VZP Cup 

celostátní tenisový turnaj mini-

tenistů, babytenistů

28. 7.–1. 8. 2014 Letní tenisové 

soustředění

2.–4. 8. 2014 VZP Cup

celostátní tenisový turnaj mlad-

ších žáků

9.–11. 8. 2014 VZP Cup

celostátní tenisový turnaj star-

ších žáků

13. 9. 2014 Náborová promoak-

ce ve spolupráci se ZŠ a mateřský-

mi školami v nejbližším okolí

Prosinec 2014 Mikulášská a Vá-

noční sportovní párty

Podobné akce jsme realizova-

li už v loňském roce, věřím tedy, 

že získané zkušenosti zúročíme 

ke spokojenosti všech členů, hrá-

čů a návštěvníků. Nutno podo-

tknout, že bez spolupráce našich 

partnerů by některé akce nebylo 

možné v takovém rozsahu usku-

tečňovat. 

Našimi partnery jsou: VZP ČR - 

generální partner TŠ, Emot-Medi-

co, s.r.o., město Buštěhrad 

Věřím, že se nám všechno po-

daří a naši hráči i návštěvníci bu-

dou spokojeni. O výsledcích na-

šeho snažení vás budu průběžně 

informovat.

Sportu zdar    

Tonda Jeřábek
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Vzpomínka
 

10. března 2014 by oslavila naše maminka a babička paní Jana 

Dütschová, krásné jubileum - sedmdesátiny.

Maminka  se narodila v roce 1944 v Buštěhradě a strávi-

la zde celý život. Vystudovala Střední zdravotnickou školu 

v Kladně a pracovala jako zdravotní sestra v kladenské ne-

mocnici. Od osmdesátých let  byla vedoucí sestrou v jeslové-

ho oddělení v mateřské škole v Buštěhradě.  

Po celý život se aktivně podílela na kulturním a společenském životě 

města.

Prosím, kdo jste ji  znali a měli rádi pro její přívětivou a empatickou 

povahu a dobré srdce, věnujte ji vzpomínku.  

Monika  Vodičková, dcera s rodinou

Sokol žije v naší obci aktivním ži-

votem, ale o jeho činnosti se toho 

ví mezi širší veřejností poměrně 

málo. Článek si proto klade za cíl 

tento nedostatek alespoň trochu 

napravit. 

V současnosti máme téměř 120 

aktivních členů sdružených v ša-

chovém, stolnětenisovém a vo-

lejbalovém oddíle, ve zdravotním 

cvičení žen a tanečním kroužku 

„Buštěhradské šťabajzny“. 

Mezi nejaktivnější patří jistě ša-

chový oddíl se 48 členy především 

z řad mládeže. Jeho hlavním cílem 

je výchova mladých nadějných 

šachistů. To se mu daří v nebývalé 

míře, jak dokazují desítky umístě-

ní na stupních vítězů na krajských 

a celorepublikových turnajích 

a mistrovstvích. Za poslední rok 

připomeňme alespoň reprezen-

taci dvěma členkami na žákov-

ském Mistrovství EU (Vrbová, 

Nová), 3. a 4. místo na Mistrovství 

Čech šestnáctiletých (Nová, Tajov-

ská), 2. a 3. místo na Mistrovství 

Čech osmiletých (bratři Koršinští), 

9. místo na Mistrovství republiky 

žákovských družstev v rapid šachu 

a účast dvou žákovských týmů v 1. 

lize družstev mladšího dorostu. 

Podrobnější informace naleznete 

na internetových stránkách http://

www.sachybus.net/.

Oddíl stolního tenisu (24 členů) 

má tři družstva dospělých hrajících 

od II. krajské třídy po II. okresní třídu. 

V poslední době je věnována velká 

pozornost našim nástupcům - osmi 

žákům a dorostencům trénujících 

třikrát týdně, kteří pod vedením 

zkušeného trenéra Havlíčka dosa-

hují výborných výsledků na kraj-

ské úrovni. Naše výsledky najdete 

na internetových stránkách http://

mujweb.cz/petrsok/stopkl.htm. 

Volejbalový oddíl (9 členů) se 

účastní soutěží veteránů. Z jeho 

úspěchů rozhodně stojí za zmínku 

10. místo na mistrovství republiky 

superveteránů. 

V prosinci loňského roku se ko-

nala valná hromada jednoty, kdy 

došlo k opětovné volbě F. Ráka sta-

rostou T. J. Sokola Buštěhrad. Dále 

byli zvoleni jako místostarosta D. 

Stolz, jednatelka V. Buková, hospo-

dářka E. Varadiová a členové výboru 

M. Hnidka a M. Šumný. Před novým 

vedením stojí závažné problémy: 

zhoršující se stav sokolovny, ne-

dostatek fi nancí na její provoz, ab-

sence akcí pro širší veřejnost a malá 

propagace Sokola. Velkým úkolem 

je i příprava oslav letošního 120. vý-

ročí založení Sokola v Buštěhradě. 

Nejpalčivějším problémem je 

zcela jistě současný stav sokolovny. 

Podali jsme žádost na Krajský úřad 

o dotaci na renovaci parket na vel-

kém sále. V následujících měsících 

by měla proběhnout alespoň zá-

kladní údržba (vymalování a natře-

ní stěn, oprava poškozeného zaříze-

ní a nábytku, úprava předzahrádky, 

dokončení obložení ve velkém sále 

atd.).

V rámci zpřístupnění sokolovny 

širší veřejnosti a oslav výročí založe-

ní Sokola jsme na letošní rok naplá-

novali několik kulturních a sportov-

ních akcí.

Jako první uvedeme 29. 3. 2014 

v 19:00 divadelní představení kla-

denského amatérského divadelní-

ho spolku V.A.D. „Rozpaky zubaře 

Svatopluka Nováka“. 12. dubna 

chystáme sportovní odpoledne 

pro děti v sokolovně a 17. května 

připravujeme u příležitosti Mezi-

národního dne rodiny sportovně 

naučnou soutěž pro celou rodinu 

Sokolská stezka. Vyvrcholení oslav 

120. výročí založení pak plánujeme 

na polovinu září.

Malou informovanost by měly 

zlepšit nové internetové stránky, 

které budou uvedeny do provozu 

v nejbližší době na adrese www.so-

kolbustehrad.cz. Tam vás budeme 

pravidelně informovat o dění v Soko-

le a o všech připravovaných akcích.

Na závěr bychom chtěli dodat, že 

v Sokole rádi přivítáme nové členy 

i nové nápady. Prostory sokolovny 

také nabízíme k pronájmu pro po-

řádání vašich akcí. 

Kontaktovat nás můžete e-mai-

lem: sokol.bustehrad@seznam.cz 

nebo v sokolovně.

D. Stolz, V. Buková, F. Rák
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