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VÁCLAV KNOTEK    ŠÍŘÍME SE DÁL DO SVĚTA 

  DRUHÝ NEJLEPŠÍ ŠKOLNÍ WEB     

SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD   TAŠKA V DPS   

 VYSTOUPENÍ V DŘETOVICÍCH       

      ROZHOVOR O HOKEJBALU
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Na fotografii zleva: Eliška Smetanová, Nicol Šefčíková, Adam Slavík, 
Kristýna Duchková, Eliška Kopencová. Foto: P. Suchopár

CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ V PELÍŠKU: 

 

POWERJÓGA S MARKÉTOU – každé ÚTERÝ od 18:30 
S lektorkou Markétou Matysovou. Bez rezervace. 

JÓGA S GÁBINOU – každý PÁTEK od 18:00 
S lektorkou Gabrielou Ingeli. Rezervace do páteční 17:00 hodiny, 

formou SMS na telefon 774 887 771 (Gábina) nebo 604 453 502 (Jana) 

 

Jóga je skvělé cvičení pro protažení a posílení těla a relaxaci mysli, cvičíme při příjemné meditační 
hudbě a při svíčkách. Vstupné: 80,- pro nečleny RC/ 70,- pro členy RC 

 

 

 

 

Proč cvičit pravidelně jógu: 

- revitalizujete a detoxikujete své tělo 
- protahujete a posilujete celé tělo 

- odbouráváte stres a napětí, relaxujete svou mysl 
- jógou lze posílit sebeúctu, disciplínu, nalézt vnitřní klid 

- pozitivně ovlivňujete hormonální systém 
- naučíte se vědomě správně dýchat 

 

 

 

POHYBOVÉ CVIČENÍ PRO DĚTI 

V PELÍŠKU 
 

Každé pondělí od 16 hodin 

Pohybové cvičení pro holčičky i kluky (cca 4-7 let). 

Kombinace aerobního cvičení a jógy s lektorkou Gabrielou Ingeli. 

Vstupné: 50,- nečleni / 40,- členi RC. 

 
Jóga učí děti správně dýchat, správnému držení těla, posiluje a zpružňuje, zvyšuje 

soustředění, koordinaci i psychickou odolnost. 

 

 

 

 

 

 

 
RC Buštěhradský Pelíšek, Kladenská 207                                           www.mcpelisek.cz 
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Vážení čtenáři,

za redakční radu vám všem, našim 
čtenářům, přejeme hezké prožití 
vánočních svátků. Přejeme vám také 
optimističtější a klidnější rok 2016 

než ten, který končí. 

Děkujeme za vaši trpělivost s na-
šimi nedostatky, kterých se nutně 
dopouštíme při práci na Buštěhrad-
ském zpravodaji. My všichni, jako 

redaktoři, jsme v podstatě neprofe-
sionálové a činnost na tomto časo-
pise vykonáváme zdarma a ve svém 
volném čase. 

RR 
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Usnesení ze zasedání zastUpitelstva města BUštěhradU č. 11/2015

Zastupitelstvo na svém zasedání č. 
11/2015 ze dne 26.10.2015 přijalo 
tato usnesení:

Schvaluje:

Usnesením č. 1 – ověřovatele zápi-
su Jiřího Müllera a Pavla Vavrušku a 
jako zapisovatelku Janu Zemanovou

Usnesením č. 3 – zápis č. 10/2015 ze 
dne 30.09.2015

Usnesením č. 4 – doplněný pro-
gram zasedání zastupitelstva města 
Buštěhradu č.11/2015

Usnesením č. 6 a) pronájem neby-
tových prostor v č.p. 207, 1. patro, 
pro Rodinné centrum Buštěhradský 
pelíšek na dobu 1 roku

Usnesením č. 6 b) pronájem nebyto-
vých prostor v č.p. 207, 1. patro, pro 
Smíšený pěvecký sbor Buštěhrad na 
dobu 1 roku

Usnesením č. 6 c) pronájem ne-
bytových prostor v č.p. 207, pří-
zemí, Spolku Buštěhrad sobě pro 
Buštěhradské muzeum Oty Pavla s 

dobou nájmu na 5 let od uzavření 
smlouvy. 

Usnesením č. 7 –  propachtování 
pozemků, jejichž výlučným vlast-
níkem je Město Buštěhrad, a které 
jsou uvedeny v příloze Pachtovní 
smlouvy uzavřené mezi Městem Bu-
štěhrad a p. Romanem Dědičem, za 
celkovou cenu  48.427,- Kč/rok. Za-
stupitelstvo města Buštěhradu pově-
řuje starostku podpisem Pachtovní 
smlouvy.

Usnesením č. 8  - přijetí dotace po-
skytnuté Ministerstvem životního 
prostředí ČR na akci „Pořízení sys-
tému pro separaci a svoz bioodpadu 
– Buštěhrad“ ve výši 2 124.837,- Kč.

Usnesením č. 9 – pro zpracování 
architektonické koncepční studie na 
Tyršovu ulici v Buštěhradě nabídku, 
kterou vypracoval Ing. Arch. Marek 
Prchal za celkovou cenu 125.000,- 
Kč

Usnesením č. 10 – užívání závěs-
ného odznaku při občanských ob-
řadech pro místostarostku Magdu 
Kindlovou a pověřenou členku za-

stupitelstva Lindu Libertinovou.

Usnesením č. 11 –  rozpočtové opat-
ření č. 17/2015

Usnesením č. 12 –  prodej části 
pozemku parc.č. 599 o výměře cca 
50m2, k.ú. Buštěhrad, panu Ivanovi 
Pavlyuchokovi za stanovenou cenu 
750,- Kč/m2

Usnesením č. 13 – sídlo Spolku ro-
dičů Základní školy Buštěhrad na 
adrese Základní školy a Mateřské 
školy Oty Pavla Buštěhrad, tj. Buš-
těhrad, Tyršova 77.

Usnesením č. 14 – zvýšení nájem-
ného v obecních bytech na částku 
55,- Kč/m2 s platností od 1.1.2016.

Bere na vědomí:

1. Kontrolu usnesení ze zasedání č. 
10/2015 ze dne 30.9.2015

2.  Zprávu kontrolního výboru

3. Informaci o výběru pořizovate-
le na pořízení nového ÚP Města 
Buštěhrad



ČÍSLO 1.  LEDEN  2016           STRANA 4č í S L O  1 . ,  b ř e z e n  2 0 1 5                                                                              s t r a n a  2

DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;

FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
RÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b

Usnesení ze zasedání zastUpitelstva města BUštěhradU č. 12/2015

Zastupitelstvo na svém zasedání č. 
12/2015 ze dne 25. 11. 2015 přijalo 
tato usnesení:

Schvaluje:

Usnesením č. 1  Ověřovatele zápisu 
Pavla Mikšovice a Lindu Libertino-
vou a zapisovatelku Dagmar Novot-
nou

Usnesením č. 3 Zápis ze zasedání č. 
11/2015 ze dne 26. 10. 2015

Usnesením č. 4 Doplněný pro-
gram zasedání zastupitelstva č. 
12/2015 

Usnesením č. 5 Osvědčení o na-
stoupení do funkce zastupitele pro 
p.  Pavla Mikšovice

Usnesením č. 6 Rozpočtové opatře-
ní č. 19/2015

Usnesením č. 7 Pravidla pro posky-
tování dotací spolkům pro rok 2016.

Usnesením č. 8  Účast ve spolupráci 
s UCEEB na projektu EU s názvem 
ENER4EDU v rámci Interreg, je-
hož tématem je komplexní sanace 
školských budov, tématem je rekon-
strukce kotelny a topení v ZŠ a MŠ 
Oty Pavla. Zastupitelstvo schvaluje 
15% účast města na nutné předfi-
nancování projektu.

Usnesením č. 9 Uzavření smlou-
vy příkazní č. 35032 se společnos-
tí PRISVICH, s.r.o., IČ 27101053, 
oprávněnou k výkonu územně plá-

novací činnosti v souladu s § 6 odst. 
6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění poz-
dějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon), kterou je zajištěno pro poři-
zovatele, Městský úřad Buštěhrad, 
splnění kvalifikačních požadavků 
pro výkon územně plánovací čin-
nosti podle § 6 odst. 2 stavební-
ho zákona při pořizování nového 
územního plánu Buštěhradu, o je-
hož pořízení rozhodlo Zastupitel-
stvo města Buštěhrad usnesením 
č. 20a) ze dne 3. 12. 2014; Zastu-
pitelstvo města Buštěhrad ukládá 
starostce města: oznámit veřejnou 
vyhláškou rozhodnutí Zastupitel-
stva města Buštěhrad pořídit nový 
územní plán Buštěhradu, který na-
hradí územní plán města Buštěhrad 
schválený dne 30. 3. 2005, ve znění 
pozdějších změn, s výzvou občanům 
obce a vlastníkům pozemků a staveb 
na území obce a dalším subjektům 
uvedeným v § 44 stavebního zákona, 
že je možno uplatňovat návrhy na 
pořízení ÚP Buštěhradu podle § 46 
odst. 1 stavebního zákona a stanovit 
k tomu přiměřenou lhůtu.

Usnesením č. 10 Finanční odměnu 
pro ředitelku ZŠ a MŠ Oty Pavla Bu-
štěhrad ve výši XXXX,-Kč.

Usnesením č. 12 OZV č. 4/2015.

Usnesením č. 13  Sponzorský dar 
pro Domov pod Lípou, Lipník-Ča-
chovice, ve výši 20.000,-Kč, určený 

na pokrytí potřeb nezl. Z.C.

Usnesením č. 14  Z důvodu tech-
nické chyby – přepisu - změnu v 
Žádosti o poskytnutí neinvestičního 
účelového finančního příspěvku na 
rok 2015 Rodinnému centru Buš-
těhradský pelíšek, a to: Položka č. 6 
odměny dětem 5.000Kč; Položka č. 
7 loutkové divadlo 15.000Kč.

Usnesením č. 15 Prodloužení ná-
jemní smlouvy na bytovou jednotku 
v ulici Kladenská 207, panu Havlí-
kovi na jeden rok a to od 1. 1. 2016.

Usnesením č. 16 Novou cenu 
nájmu za m2 v bytech DPS Buš-
těhrad ve výši 55,-Kč/m2.

Usnesením č. 17 Finanční odměnu 
pro ředitelku DPS Buštěhrad Simo-
nu Horníčkovou ve výši XXXX,-Kč.

Usnesením č. 18 Finanční odměnu 
pro ředitele ZUŠ Buštěhrad pana 
Bohumíra Bednáře, za první čtvrtle-
tí školního roku 2014-2015, ve výši 
XXXX,-Kč.

Bere na vědomí:

Bod 2       Kontrolu usnesení ze za-
sedání zastupitelstva č. 11/2015 dne 
26. 10. 2015

Bod 11      Uzavření Dodatku č. 10 
a 11. mezi Městem Buštěhradem a 
firmou Archatt na dokončení re-
konstrukce západního křídla zámku 
Buštěhrad.

často i méně často kladené dotazy (FaQ):
Prý bude město budovat komuni-
kace v zástavbě naproti hřbitovu? V 
Topolové povrch neuděláte a tady ho 
budete dělat lidem, kteří tu ještě ani 
nebydlí?

To je nepravdivá informace. Společ-
nost, která je v lokalitě vlastníkem 
části pozemků a koordinuje vý-
stavbu infrastruktury, nám navrhla, 

že nám tak zvaně „sežene“ dotace 
na jakýkoliv jiný projekt, a my pak 
uděláme za ně komunikace. To však 
není v souladu s obecně platnými 
právními předpisy. Společnost i dal-
ší vlastníci pozemků v předmětné 
lokalitě se zavázali k vybudování sítí 
i komunikací v plánovací smlouvě z 
roku 2009. Město bude trvat na re-
spektování této smlouvy. Bohužel, 

jestliže si někdo (levně) koupí ne-
zasíťovaný pozemek, musí vzít na 
vědomí, že do něj ještě bude muset 
investovat. Rádi bychom majitelům 
pozemků vyšli vstříc, takto to ale 
nelze.

Stále čekám, kdy se opraví ta Praž-
ská, a nic!?
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Opravy Pražské jsou už hotové. Šlo 
pouze o záplatování, nikoliv o celý 
nový povrch.

K parkovišti u hřbitova - pro město 
jsou prioritou parkovací místa? Kde 
a pro koho? Jak projíždím městem, 
jediné místo, které je potřeba řešit, je 
u fotbalového hřiště.

Je vidět, že moc často nechodíte do 
starého Buštěhradu. Nejen tam, kde 
jsou užší ulice, je už situace s par-
kováním neúnosná, auta zabraňují 
ve výhledu, parkují v zatáčkách, v 
křižovatkách (u pošty - prosím, ne-
dělejte to, čekám, kdy tam někoho 
přejedou!), na trávě, na chodnících 
(které se tím ničí), u školy tak, že 
děti neprojdou vedle po chodní-
ku, prostě na tolik aut město není 
zařízené. Odstavné parkoviště u 
hřbitova je tedy potřebné nejen pro 
lidi, kteří jedou na hřbitov. Navíc 
tam plánujeme novou autobusovou 
zastávku. Samozřejmě, věci by po-
mohla důslednost policie a pokuto-
vání nesprávného parkování. Ano, 
křižovatku u fotbalového hřiště je 
potřeba řešit.

Vzhledem k Vašemu vyjádření nabý-
vám pocitu, že o vybudování kana-
lizace v ulicích Javorová, Topolová, 
Břízová, Buková nejevíte zájem, ne-
bude tedy v nejbližších deseti letech 
kanalizace vybudována. 

Nenapsali jsme Vám, že nejevíme 
zájem. Napsali jsme Vám, že po-
ptáváme projektovou dokumentaci. 
Projektanta už máme, takže se brzy 
něco začne dít. Myslím, že momen-
tálně pro Vás děláme maximum. 
Akce bude projekčně připravená. 
Když seženeme finance, může za-
čít. Ale pochopte prosím, že nejdřív 
musíme investovat do urgentněj-
ších věcí – Buštěhrad byl léta za-
nedbáván, musíme řešit dožívající 
infrastrukturu, komunikace, chod-
níky, havárie ve starém Buštěhradě, 
v příštím roce investičně náročnou 
přístavbu školy. Při nejlepší vůli se 
to nedá zvládnout všechno najed-
nou. Bouchalka ještě nemá ani vo-
dovod. 

Stěhovat Muzeum Oty Pavla do Sei-
fertovny je úplný nesmysl. Určitě by 

se vešlo do zámku! Prostor na hlavní 
ulici bude zabírat mrtvá instituce!

Nesouhlasím! S autory expozice 
Michalem Cihlářem a Veronikou 
Richterovou jsme prošli všechny 
momentálně volné prostory v zám-
ku. Buď byly místnosti prostorově 
nevhodné, měly moc oken a dve-
ří, nebo klenby (t. j. na zdech není 
moc prostoru pro rámy s exponáty, 
kterých je kupodivu docela hodně), 
anebo byly zase moc velké (místnos-
ti ve 2. patře, kde je výška stropu 3,7 
m) – expozice je však koncipovaná 
poměrně komorně. Seifertovna je 
zdaleka nejvhodnější prostor, který 
je k dispozici. Že je na hlavní ulici, 
je dobře – muzeum bude lépe do-
stupné, s lepší možností propagace a 
parkování. Snad bude jen trochu dál 
od rybníků a bude se muset upravit 
trasa Stezky historií Buštěhradu. A 
že je to mrtvá instituce není prav-
da – myslím, že přestěhováním také 
dostane nový vítr do plachet. Ko-
nečně zde bude prostor pro besedy 
a promítání (ten v původním muzeu 
nebyl) a možná zde vznikne nako-
nec i ta kavárnička. Mimochodem 
stále mám pocit, že Buštěhraďáci 
Otu Pavla jaksi nedoceňují – přitom 
jeho knihy jsou krásné a jeho věhlas 
mezinárodní (viz článek paní Kasa-
lické v minulém čísle BZ). Možná to 
je tím, že není mrtvý aspoň sto let. 
Ale to je na samostatný článek...

Dnes se mi dostal do rukou Buš-
těhradský zpravodaj a na straně č. 4 
se dočítám, že nejnovější pracovnicí 
na úřadě je paní XY, která jak uvá-
díte v závorce, prošla v říjnu „výběro-
vým řízením“. Jelikož pravidelně ode-
bírám novinky z městského úřadu, 
velice mne to překvapilo. Nikde jsem 
nezaznamenala, že by toto výběrové 
řízení bylo uvedeno. Můžete mi pro-
sím tuto informaci nějak vysvětlit??

Veřejná výzva k přihlášení zájemců 
byla vyvěšena na úřední desce  dne 
25. 9. (zde: http://www.mestobuste-
hrad.cz/meu/uredni-deska/archiv.
php). Výběrové řízení proběhlo zce-
la standardním a zákonným způso-
bem.

V ulici Akátová je dům s č. p. 1000, 
u kterého je neustále zaparkovaná 

dodávka. Nejen, že parkuje ze 3/4 na 
chodníku, tedy není možné bezpečně 
po chodníku projít, ale všichni chod-
ci přecházejí v tomto místě na silnici, 
což je ohrožuje, ale taktéž je nutné 
se mu vyhýbat, což je díky umístění 
v křižovatce velmi nevhodné. Vím o 
tom, že územní rozhodnutí hovoří o 
povinnosti využívat parkování pouze 
na svém pozemku, nechápu tedy, jak 
to, že to pro některé občany neplatí.

Platí to pro všechny, problémem je 
nedostatečná kapacita obecní poli-
cie Stehelčeves. Důsledné pokutová-
ní špatného parkování od nich vy-
žadujeme opakovaně, ale zdá se, že 
nestíhají. Podobný problém je i na 
Hřebečské – někteří majitelé domů 
parkují před svými garážemi tak, že 
nelze projít po chodníku, případně 
zeleň, kterou si zasadili do předza-
hrádky či dokonce na obecní po-
zemek, bují natolik, že také ztěžuje 
průchod. Pomohla by větší ohledu-
plnost všech.

Na ulici Hřebečská - naproti benzino-
vé pumpě je již velmi dlouhou dobu 
zaparkovaná tmavě zelená Felicie s 
reklamním potiskem. Je opět velmi 
nevhodně umístěna, protože je nut-
né se jí vyhýbat téměř do protisměru. 
Při křižování aut ze všech směrů jde 
o velmi nebezpečnou situaci a do-
mnívám se, stane-li se na tomto mís-
tě „ťukanec“, že majitel této reklamy 
(pochybuji, že má umístění reklamy 
zpoplatněno!!!) škodu vozů neuhradí. 

Upozornili jsme policii. Dá se s tím 
něco dělat pouze v případě, že auto 
parkuje tam, kde se parkovat nesmí. 
Hřebečská nepatří městu, ale KSÚS-
ce (Krajské správě a údržbě silnic), 
takže případný poplatek za reklamu 
by měla vyžadovat ona, což je samo-
zřejmě nereálné.

U trafačky u rybníka stojí na trávě 
vrak!

Tak už nestojí.

DJ

(Pokud zde některý svůj dotaz nena-
jdete, je to proto, že odpověď teprve 
zjišťujeme)
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FaceBooková stránka města

Jako předvoj chystaného nového webu jsme spustili oficiální facebookovou stránku města! 

https://www.facebook.com/Město-Buštěhrad-104680633237533/?fref=nf

DJ

S P O L E Č E N S K Á  R U B R I K A

Ve středu 25.11.2015 jsme v obřadní síni Městského úřadu přivítali do života nově narozené občánky.  Dětem 
přejeme, aby prožily hezké, klidné a pohodové dětství uprostřed rodinného kruhu, a rodičům, aby největší odmě-
nou pro ně byla láska a úcta jejich děťátka. 

Jana Zemanová 
Matrikářka 

Dobrý den,
píši jménem mé maminky Jiřiny Uxové. Požádala mne, abych jejím jménem poděkovala zástupkyním městské-

ho zastupitelstva za milé blahopřání a dárek k jejímu životnímu jubileu. Velice ji to potěšilo. Děkuji a přeji všem 
krásný předvánoční čas.

Jiřina Borovičková 

václav knotek

Sportovec tělem i duší. Tak si pa-
matuji pana Václava Knotka. Neměl 
jsem možnost jej více poznat, ale z 
toho, co jsme si spolu mohli povědět, 
vím, že to byl družný člověk, měl rád 
společnost a hlavně pohyb. V Buš-
těhradě i jeho okolí ho bylo možné 
vidět, jak často „běhá“ i ve svém po-
kročilém věku dlouhé vzdálenosti.

Byl účastníkem pochodu „A“ Vejšlap 
v loňském roce. Tehdy mi ukazoval 
ještě potvrzení o absolvování pocho-

du spolu se svou manželkou ještě v 
době socialistického Československa, 
kdy pochody pravidelně organizoval 
buštěhradský Sokol. Měl běh a pohyb 
rád. Na rady doktorů, aby se šetřil, 
mnoho nedal. Pohyb byl pro něj ve 
stáří smyslem jeho života. 

Když jsem ho míjel při jeho okruzích 
kolem našeho města, obdivoval jsem 
ho a chtěl jsem s ním sepsat jeho pa-
měti sportovce. Již k tomu nedošlo. 
Všiml jsem si, že jsem ho již dlouho 

neviděl chodit, ale i tak mě překvapi-
la zpráva, že nás opustil a svůj životní 
běh zakončil.

Uvědomuji si, že mi jeho chodící po-
stava v koloritu života naší obce chy-
bí, ale nikdy nezapomenu jeho nad-
šení pro běh, pochody a jeho úsměv.

Ing. Jiří Janouškovec

Foto JJ

V. Knotek na pochodu „A“ Vejšlap 2014
V. Knotek ukazuje potvrzení 
o účasti na historickém pochodu organizovaném Sokolem
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ČÍSLO 1. LEDEN  2016

I N FO R M AC E

šíříme se dál do světa…

Intenzita společenského a kulturního života v Buštěhradě zaujala i sousední obec Zájezd. Pokud dojde k dohodě vedení 
obou obcí, rozšíříme okruh čtenářů  a spoluautorů Buštěhradského zpravodaje i o občany ze Zájezdu.

LZ

krádež palet a plastových Beden

Dovoluji si upozornit, že v Buštěhra-
dě řádí nová škodná. Po zavedení bez-
hotovostních plateb ve výkupnách 
druhotných surovin se snížil objem 
vykupovaných předmětů asi o 50%. 
Nicméně jíst se musí pořád, a proto 

se pozornost sběračů obrátila směrem 
k obalům. Za ukradený obalový ma-
teriál se dá utržit více než za nějaký 
kovový nebo papírový odpad.
Apeluji proto na podnikatele, kteří 
mají svoje dřevěné podlážky, plastové 

nebo ocelové kontejnery uskladněné 
na volném, byť oploceném prostran-
ství, že se vystavují riziku okradení 
bez náhrady od pojišťovny.

LZ

oprava zámkU

Zajisté jste si všimli, že firma Archatt 
památky Třebíč pracující na opravě 
našeho zámku splnila termín a do-
končila fasádu do ulice Revoluční. Po 
odstranění lešení je náš zámek zase o 
něco hezčí. Do vnitřní strany nádvoří 
před knihovnou už večer svítí krásné 
lucerny, které dodala firma Pasířství 
Houska – Douda. Technické služby 
upravily i budoucí trávník a prostor 
podloubí před knihovnou ozdobily 
květinami. Možná se vám zdá, že to 
jde pomalu, ale i zámek sám se stavěl 
téměř sto let a od r. 1948 šedesát let je-
nom chátral. Rád budu věřit tomu, že 
se dožiji toho, až buštěhradský zámek 
zazáří v celé své kráse a zase začne 
sloužit zdejším obyvatelům tak, jak se 
to už děje se zámeckou zahradou.

 JP
Fasáda zámku, Foto: J. Pergl

N E Z I S KOV É  A  P Ř Í S P Ě V KOV É  O R G A N I Z AC E

7. 1. Novoroční štěstíčko – výroba 
talismanu pro štěstí (prasátko, pod-
kovička).
14. 1. Tři králové – povídání příbě-
hu, zpívání a tvoření v jedné výtvar-
né dílničce.
21. 1. Krmítko pro ptáčky – tvoření 
a poznávání ptáčků, kteří u nás zů-

stali na zimu.
28. 1. Výroba ozdobného rámečku 
– krásný rámeček na fotky, na ro-
dinný strom.

Aktualizace a případné změny v 
programu sledujte na našem webu 
www.mcpelisek.cz

lednový pelíšek
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Pondělí:      8:30-11:30     Klub bez maminek
                    16:00-16:45   Pohybové cvičení pro děti s Gábinou, bez rezervace
Úterý:         10:00-11:30   Zpívánky s kytarou + volná herna
                   18:30-19:30    Powerjóga s Markétou – pro dospělé, bez rezervace                              
Středa:        8:30-12:00     Angličtina (s hlídáním dětí) + volná
                                            herna
                   17:00-18:00    Dramatický kroužek s Michalem
Čtvrtek:     10:00-11:30    volná herna
                   16:00-18:00    Tvořivá dílna + volná herna                                                             
Pátek:         8:30-11:30      Klub bez maminek
                   18:00-19:00     Jóga s Gábinou – pro dospělé, s rezervací

týdenní program na leden

Za RC Pelíšek Jana Zárubová 

Letos poprvé se konala celostátní 
soutěž s názvem sCool web (www.
scoolweb.cz) a zúčastnila se jí i bu-
štěhradská škola. Přihlášeno bylo 
celkem 74 webů základních škol 
z celé ČR, do finále jich šlo pouze 
10 včetně Buštěhradu. O postupu 
rozhodovali odborníci v dané pro-
blematice, speciální software, ale i 

nezávislí dobrovolníci. Posuzovala 
se otevřenost školy, resp. webu vůči 
veřejnosti, uživatelská přívětivost, 
bezpečnost a samozřejmě grafické 
zpracování. Na konferenci a slav-
nostním vyhlášení, které se konalo 
na Magistrátu hlavního města Prahy 
20. listopadu 2015, si hlavní admi-
nistrátor stránek buštěhradské školy 

Václav Barták převzal ocenění a di-
plom za celkové druhé místo v pří-
slušné kategorii.
A jak takový web vlastně vznikl a 
jak se tvoří jeho obsah? Nové strán-
ky školy vznikly vloni ve spolupráci 
vedení školy s webovou designérkou 
Danou Heráňovou, která se stará 
o internetové stránky např. městu 
Buštěhrad, Památníku Lidice či ně-
kterým kladenským školám. Učitelé, 
vychovatelé a občas i žáci na ně píší 
články o veškerém dění ve škole, jež 
potom spolu s aktualitami a dalšími 
důležitými informacemi pro veřej-
nost vkládají do redakčního systé-
mu takzvaní administrátoři. Nejdů-
ležitější zprávy jsou také zasílány na 
emailové schránky příjemců, kteří 
se přihlásili k odběru novinek.
Hlavním cílem webu je maximální 
otevřenost a informovanost veřej-
nosti o dění ve škole. Jestli se to daří, 
můžete posoudit na www.zsbuste-
hrad.cz. Ocenění v soutěži sCool 
web je minimálně důkazem, že se 
jde správným směrem.

Mgr. Václav Barták

BUštěhradská škola má drUhý nejlepší školní weB v repUBlice

Předání diplomu. Foto archiv Autora

   Letošní lampionový průvod před-
cházelo velké napětí, ale nakonec se 
nám naštěstí podařilo zajistit staré 
dobré patrony této akce – jak herce 
(díky, Jirko Žitníku a Jane Swarte, 

bando dětí), tak i majitele zúčast-
něných koní (díky Ilono, Hedvi-
ko i Mirko), kterým tímto znovu 
mnohokrát děkujeme za to, že nás 
nenechali ve štychu a podali nám 

svou pomocnou dobrovolnou ruku. 
Navíc předvedli velice povedené a 
originální divadelní vystoupení i s 
nechtěnou komickou vsuvkou při 
sesedání Svatého Martina z koně :)  

svatomartinský průvod
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ČÍSLO 1. LEDEN  2016

Naše poděkování patří i dětskému 
sboru pod vedením paní Holeyšov-
ské, který za doprovodu akordeonu 
zazpíval krásné písničky, dále panu 
Klímovi, který pro nás připravil pře-
kvapení největší, a to téměř opravdo-
vý sníh :) Děti si na průvod přinesly 
krásné lampiony, často vlastnoručně 
vyrobené ve školce nebo ve výtvarné 
dílničce v Pelíšku. Lampionového 
průvodu se letos zúčastnil rekordní 
počet osob 342,  z toho bylo 189 ma-
lých a 153 velkých poutníků. 
   Počasí nám úplně nepřálo, vítr 
foukal o sto šest a u rybníka odnášel 
slova hercům i organizátorům z úst, 
což byl při bohaté účasti veřejnos-
ti opravdu oříšek. Na příští akce se 
pokusíme zajistit mikroporty, snad 

to vyjde. Příjemné překvapení ne-
nastalo ani letos v případě hledání 
pokladu – plněných rohlíčků, které 
bohužel opět nezbyly na všechny 
děti, i když jich bylo dostatek. 

Legenda o svatém Martinovi ho-
voří o tom, že se rytíř se žebrákem 
rozdělil o své věci. Tudíž jeden po-
měrně velký rohlíček byl určen pro 
dvě děti, které si ho přepůlí, v čemž 
spočívá kouzlo oné legendy. Ovšem 
ani letos nebyla vyslyšena… Děku-
jeme Zuzce Šípkovské za napečení 
těchto výborných rohlíčků.
   Následující pouštění lodiček na 
potůček u rybníka s sebou neslo 
menší úskalí v podobě dotěrného 
větru, takže svíčky v ořechových 

skořápkách někdy zhasínaly ještě 
dřív, než se je podařilo donést na 
hladinu, nicméně i přes to se paní 
Monice Žitníkové podařily krásné 
fotky mnoha  světýlek, které může-
te zhlédnout na našem webu. Tímto 
velice děkujeme Monice za krásné 
fotky. 
   Protože jsme tuto akci jako nová 
parta v Pelíšku organizovaly poprvé, 
věřte, že jsme si z určitých situací 
vzaly ponaučení a příští rok se uká-
že, jak se nám podaří pozměnit.
   V neposlední řadě děkujeme všem 
zúčastněným za účast a podporu na-
šeho rodinného centra.

Za tým RC Pelíšek Jana Zárubová 

mUzeUm oty pavla od nového rokU nově v seiFertovně

Po 13 letech, kdy buštěhradské mu-
zeum Oty Pavla fungovalo v soukro-
mém domě „U Rotta“, se právě nyní 
stěhuje do městských prostor uvol-
něných po městské knihovně. Nově 
ho tedy najdete na hlavní ulici  v 
přízemí domu Kladenská 207, v tzv. 
Seifertovně. Větší prostory poskyt-
nou větší komfort návštěvníkům a 
především umožní rozšířit stávající 
expozici. Ještě před oficiálním zno-
vuzahájením provozu bychom rádi 
pozvali všechny zájemce na bezplat-
nou komentovanou prohlídku ob-
novené expozice. Termín sledujte na 
městkém webu, facebooku a strán-
kách spolku Buštěhrad sobě (www. 
bustehrad.cz). Těšíme se!

Veronika Richterová 
a Michal Cihlář Stěhování. Foto: Archiv autora

vystoUpení v dřetovicích

Večer 12. prosince v 17,00 hod. se 
v dřetovickém kostele konal kon-
cert, na jehož průběhu se podíleli 
i členové Smíšeného pěveckého 
sboru města Buštěhradu. 

Je skutečností, že většinu členů 
buštěhradského sboru tvoří muži 

a ženy, kteří v Buštěhradě nebydlí, 
ale na zkoušky a cvičení do naše-
ho města pravidelně každé pon-
dělí zajíždějí. Řada zpěváků pak 
tvoří součást i jiných sborů napří-
klad v Hostivicích nebo právě v 
Dřetovicích. Výraznou postavou v 
našich řadách je sopranistka Jana 

Nšoči, opora sboru, která je prá-
vě z Dřetovic a zorganizovala celý 
koncert v sobotu 12. prosince. 
Patří zároveň do souboru Ozvěna 
Dřetovice. 

A nutno zdůraznit, že po umě-
lecké a organizační stránce byla 



ČÍSLO 1.  LEDEN  2016           STRANA 10č í S L O  1 . ,  b ř e z e n  2 0 1 5                                                                              s t r a n a  2

DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;

FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
RÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b

věčně mladí senioři

Vážení a milí spoluobčané, do-
voluji si vás informovat o nově 
vzniklé organizaci u nás v Buš-
těhradu.

Již z názvu vyplývá, že se bude za-
bývat činností pro seniory. V Buš-
těhradu je spousta zájmových or-
ganizací od Junáků přes fotbalisty 
až po Pelíšek a každá má svá spe-
cifika. Specifické zájmy seniorů, 
nebo důchodců, jak chcete, zatím 
řešeny nebyly. Určitě se i my dří-
ve narození rádi účastníme akcí 
pořádaných ostatními organiza-
cemi, ale možná si můžeme něco 
připravit sami pro sebe.  Sešlo se 
nás z počátku 6 „věčně mladých 
seniorek“ a řekly si, že by nás ba-
vilo dělat něco společně a pro lidi, 
kterým se chce setkávat a užívat si 

náš zasloužený důchod. Snad se v 
našich představách najdete i vy a 
bude mít chuť přijít. 

V první řadě bychom se chtěly 
setkávat u ručních prací, stolních 
her a turistiky. Dalšími akcemi by 
měly být výlety, přednášky, výsta-
vy, soutěže, možná i dovolené a 
mnoho dalších. Očekáváme, že s 
nápady přijdete i vy a společně se 
pokusíme je uskutečnit. 

První setkání si dovolíme nabíd-
nout vám již v lednu. V sobotu 
9.1.2016 se uskuteční Tříkrálový 
pochod, veškeré podrobnosti si 
můžete přečíst na letáčcích ve vý-
věskách MěÚ Buštěhad.

Druhé setkání, již méně aktivní 
fyzicky a s pohoštěním, vám na-

bídneme během druhého ledno-
vého týdne, podrobnosti opět na-
jdete ve vývěskách.

Nechceme být ale uzavřenou or-
ganizací, a tak budeme rádi, když 
se budou našich akcí zúčastňovat 
také ostatní občané, rádi také bu-
deme spolupracovat s ostatními 
organizacemi.

Pro pořádek musím napsat, že 
jsme organizací Svazu důchodců 
ČR a oficiální název je SDČR MO 
Buštěhrad, pro vás ale budeme 
„Věčně mladými seniorkami“. 

Jsme plni očekávání a těšíme se na 
to, co nám budoucnost nachystá. 

Za výbor „Věčně mladých seniorů“ 
se na vás těší  St.Šumná 

celá akce velmi zdařilá, a přestože 
Dřetovice jsou malou obcí, za po-
dobné kulturní vystoupení, které-
ho mohli být návštěvníci svědky v 
místním kostele, se nemusí vůbec 

stydět, právě naopak. 

Posluchači i vystupující si večer v 
Dřetovicích užili. Kostel byl pří-
jemně vytopen a pěvecké sbory 

Ozvěna Dřetovice, Song ladies a 
Smíšený pěvecký sbor města Bu-
štěhradu si večer příjemně užily.

Ing. Jiří Janouškovec

taška přijela zahrát do dps BUštěhrad

Protože se neustále snažíme pro-
střednictvím společenských a 
kulturních aktivit podporovat 
své klienty v kontaktu se sociál-
ním prostředím, připravili jsme 
pro ně ve středu 11. listopadu ve 
spolupráci s divadelní společností 
TAŠKA hudební odpoledne. Přišli 
mezi nás i obyvatelé Buštěhradu, 
kteří se rádi účastní těchto hu-
debních programů, ale nejen jich. 
Pokud organizujeme akci, nikdy 
nezapomeneme na občany Buš-
těhradu, kteří s jejich svolením si 
dovolím říct, jsou našimi „kama-
rády“, a se  kterými vždy počítáme.

Podle spokojených a usměvavých 
tváří lze soudit, že se tato akce 
velice vydařila, a když vystoupe-

ní skončilo, všichni 
odcházeli s prosbou a 
dotazem, kdy zase po-
zveme TAŠKU?

Věřte, že TAŠKU ne-
necháme dlouho zahá-
let a pro velký úspěch 
si ji brzy opět pozve-
me.

Nutno dodat, že tato 
zdařilá akce se konala 
za podpory Mikrore-
gionu údolí Lidického 
potoka.

Všem, kteří mezi nás 
přišli, moc děkujeme a těšíme se 
na další setkání, která jsou pro nás 
velice příjemná a důležitá, protože 

přátele si musíme hýčkat.

Za  DPS Buštěhrad
Simona Horníčkova

TAŠKA v DPS  Foto: Archiv autora
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ČÍSLO 1. LEDEN  2016

 S P O RT

rozhovor o hokejBalU s panem mgr.václavem sýkoroU, aBsolventem Ftvs Uk  
legendárním hokejistoU a Uznávaným trenérem

Jak jste se seznámil s hokejbalem?
Přes syna, který začal chytat za  Ry-
tíře Buštěhrad v roce 2010. Chodil 
jsem se dívat na soutěžní utkání.
V našem městě je snaha vybudovat 
sportovní areál, kde by se dal hrát ho-
kejbal, basketbal a dokonce i v zimě 
bruslit. Jak si stojí Česko v porovnání s 
cizinou  například Finsko. Je tam více 
sportovišť? 
Finové jsou sportovní národ a rozvoji 
této činnosti věnují velkou pozornost 
v mnoha odvětvích. Vzhledem k cel-
kem rovinatém  terénu jsou běžně 
zvyklí masově používat kola a v zimě 
lyže. Není vzácností potkávat na běž-
kách staré 70-80 leté seniory.  Nejpo-
pulárnější je samozřejmě lední hokej. 
Ale i hokej s míčkem (na bruslích a 
na fotbalovém hřišti), florbal atd.   V 
zimě  mají v městských parcích po-
lité plochy na bruslení a lední ho-
kej. Udržuje je městská správa a tam 
má každý  přístup zdarma. Všechna 
sportovní střediska jsou víceúčelová 
a perfektně vybavená. Většinou jde o 
komplexy ledových ploch (min.dvě),  
dále část tartanové dráhy, fitness cen-
trum a hala na míčové hry. Proto je 
Finsko vyhledávané profesionálními 
týmy pro pořádání  tréninkových 
kempů. 
Pro mladého člověka je důležité vidět 
vzory, sportovat... pomáhá tomu i ho-
kejbal?
Každá sportovní aktivita zvlášť pro 
mladého člověka je prospěšná. K 
těmto aktivitám patří rozhodně i ho-
kejbal. Má velkou výhodu  pro svoji 
relativní dostupnost ve srovnání tře-
ba s ledním hokejem. 
V čem má výhodu hokejbal, ve srov-
nání  s florbalem?
Myslím, že hokejbal má mnohem 
blíž k lednímu hokeji, který je u nás 
hodně populární a atraktivní hlavně 
pro kluky.   V době mého mládí jsme 
prakticky všichni hráli „hokejbal“, jen 
se tomu říkalo jinak a nebylo to nijak 
organizované.   Tehdy všichni ligoví 

hráči začínali na ulici s „pozemákem“ 
a potom se hlásili do hokejových od-
dílů.   „Pozemák“ byla skvělá průpra-
va pro zdokonalování techniky hole. 
Florbal je odlišný hlavně tím, že se 
hraje krátkou plastovou   hokejkou 
a lehkým plastovým míčkem. Je tam 
také povolen jen minimální tělesný 
kontakt a připadá mi, že je to sport 
spíše vhodnější pro dívky.
Hrával jste za Kladno s buštěhrad-
ským rodákem Edou Novákem. Máte 
na něj nějakou vzpomínku? 
Na Edu vzpomínám velice rád. Byl o 
několik let starší, a když jsem přišel 
do „áčka“ v sedmnácti letech, Eda pa-
třil ke střední generaci týmu a spolu s 
Františkem Pospíšilem to byli největ-
ší osobnosti a tahouni týmu. Eda byl 
velice vstřícný a přátelský k mladým 
hráčům a já jsem měl tu čest, že jsem 
s ním hrál dlouhou dobu v jednom 
útoku. Byl vždycky hodně aktivní a 
vitální.  Byl jsem zrovna na zahranič-
ním angažmá, když mě zastihla zprá-
va o Edově odchodu 
do hokejového nebe. 
Nemohl jsem tomu 
uvěřit, byl ještě hod-
ně mladý.
Myslíte, že sportovní 
hřiště pro širokou ve-
řejnost, může pomoct 
městu i jinak?
Rozhodně je pro 
město nutnost spor-
tovní zařízení bu-
dovat. Znamená to 
možnost vyžití pro 
mladé lidi. Zvlášť 
v dnešní době je to 
důležité.
Je prokázáno, že po-
hybové schopnosti 
dnešních dětí jsou na 
nižší úrovni  oproti 
předchozím genera-
cím. Celá společnost 
by měla mít zájem o 
zvýšení sportovních 
aktivit mladých lidí. 

Hlavně ze zdravotních důvodů, ale i 
k vytvoření vztahu ke zdravému ži-
votnímu stylu.
Mám na vás poslední otázku formou 
hádanky .-)... který oddíl byl dříve po-
jmenován Rytíři.... Rytíři Kladno-ho-
kej, nebo Rytíři Buštěhrad hokejbal?
Vím to, protože jsem na Rytíře Buš-
těhrad chodil dřív, než se kladenský 
hokejový klub přejmenoval také na 
Rytíře.
Co byste závěrem popřál Buštěhradu a 
buštěhradskému sportu do roku 2016?
Popřál bych jim, aby měli velkou 
podporu obce ve svém sportovním 
snažení a podařilo se jim vychovat co 
nejvíc takových sportovců a lidí, jako 
byl Eda Novák.

Rozhovor vedl Jan Maškulík, který 
jménem oddílu z.s HBC Buštěhrad 
Rytíři přeje všem čtenářům krásné 

svátky vánoční a vše dobré v roce 
2016. 

Pan Sýkora sleduje utkání. Foto: Autor
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oddíl včelky: po stopách svojsíka a návštěva neviditelné výstavy

Na začátku tohoto školního roku 
jsme si daly za cíl připravit jednou za 
měsíc nějakou zvláštní schůzku nebo 
výpravu. Zatím se toho zdárně drží-
me.
V září jsme si udělaly jednu schůzku 
vyráběcí. Vytvářely jsme výzdobu v 
podobě včelích úlů, které jsme si na-
lepily na skříň v naší nově předělané 
klubovně.
V říjnu proběhl v Buštěhradě svato-
martinský průvod, kterého se určitě 
spousta z vás účastnila, a ani my jsme 
tam nechyběly. Při této příležitos-
ti jsme si vyrobily lucerničky, které 
nám v průběhu průvodu svítily na 
cestu.
Teprve teď se ale dostáváme k pod-
statě článku. V sobotu 21. 11. 2015 
jsme se v 9 h. ráno sešly v sokolov-
ně. Kolem půl desáté čekal na Včelky 
první úkol. Podle indicií v obálkách 
měly zjistit významnou skautskou 
osobnost. Několik z nich už sice na 
začátku tušilo, oč běží, ale nenechaly 
se tím odradit. Obálky byly rozmís-
těné po Buštěhradě - v potravinách 
U Školy, v Bráně zdraví, u rybníka a 
v zámecké zahradě. Včelky vyluštily 
všechny šifry a správně tak zjistily, 
že se jedná o Antonína Benjamina 
Svojsíka, zakladatele skautingu v Če-
chách. Po poledni jsme se vydaly do 
Prahy na Vyšehrad, kde bylo naším 
cílem navštívit hrob A. B. Svojsíka. 
Podívaly jsme se i do baziliky sv. Pet-
ra a Pavla, která stojí jen o kousek dál. 
Naše další kroky směřovaly na Karlo-
vo náměstí, kde jsme měly zamluve-
nou „prohlídku“ Neviditelné výstavy. 
Rozdělily jsme se na tři skupiny. Ta 
první se výstavy nezúčastnila a měla 
svůj vlastní program. Ostatní dvě ne-
trpělivě čekaly, až se budou moci vžít 
do světa nevidomých. Jedna skupina 
šla se sedm let slepým průvodcem 
Ondrou, ta druhá měla průvodkyni 
Míšu, taktéž nevidomou. Oba prů-

vodce ale mohly spatřit až na kon-
ci celé výstavy. Neviditelná výstava 
je celá v absolutní nerozkoukatel-
né tmě. Nejdříve jsme prošly celým 
bytem – obývákem, kuchyní a kou-
pelnou, potom následovala cesta 
po ulici. Byly jsme v roubence, na 
zahradě, v lese a v galerii, kde jsme 
hádaly, jaké tam jsou sochy. Na konci 
nás čekalo občerstvení v kavárně. Po 
celou dobu výstavy jsme se spoléha-
ly pouze na hmat a sluch, při chůzi 
kolem stánku s ovocem a zeleninou i 
na čich. Celkem rychle jsme si na vše 
zvykly a výstavu zvládly bez potíží. 
„Bylo to skvělé!“ říká hlavní vedou-
cí oddílu Zuzka. Holky ze skupiny, 
která se výstavy nezúčastnila, měly 
přání jít se podívat na Tančící dům. 
Proplétaly jsme se úzkými uličkami, 
kde nás překvapilo malé náměstíč-
ko. Byly tam nainstalované houby v 
nadživotní velikosti a nad hlavami se 
nám vznášely sochy dvou lidí zachy-
cených deštníky o dráty mezi domy. 
Na poslední chvíli náš zrak upoutala 
obří masařka lezoucí po fasádě jed-
noho z domů. U Tančícího domu 
jsme si zopakovaly, které pražské 
památky odtamtud můžeme vidět. 
Kolem rodného domu Aloise Jiráska 
jsme se pomalu vracely zpět. A pro-

tože nám zbyl ještě nějaký čas, než 
ostatním dvěma skupinám skončí 
„prohlídka“, zašly jsme si do kavárny 
na horkou čokoládu. Ještě teď se po 
ní olizujeme! 
Tím se naše sobotní cestování blížilo 
ke konci. Všichni do metra, na auto-
bus a hurá do sokolovny. Šunkofleky 
k večeři na sebe sice nechaly chvíli 
čekat, ale o to víc potom chutnaly. Po 
jídle jsme vybalily dobroty z domo-
va, bouchly dětské šampáňo a párty 
mohla začít! Pouštěly jsme si písnič-
ky, tančily, hrály hry. Před spaním 
jsme si ještě chvíli četly z knihy Stole-
tí skautingu něco málo o A. B. Svoj-
síkovi a Robertu Baden – Powellovi.
V neděli ráno nás čekalo uklízení. 
Shrnuly jsme si celou výpravu – co se 
komu líbilo a co naopak ne a stihly 
jsme i nějaké drobné hry. Všechny 
jsme byly spokojené a těšíme se na 
akce v prosinci!
Za celý oddíl Včelek bychom vám 
touto cestou rády popřály krásné a 
klidné prožití vánočních svátků a ne-
zapomeňte, že i letos v prosinci si bu-
dete moci od buštěhradských skautů 
nechat připálit Betlémské světlo.

Za oddíl Včelky, vedoucí Zuzka a 
Kačka

Včelky. Foto: Archiv autora
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ČÍSLO 1. LEDEN  2016

jUdo
V lednu 2016 zahájí činnost oddíl 
Juda - Sokol Buštěhrad.
Sokol Buštěhrad spolupracuje s Ju-
do4Fun, které nám zajistilo kvalitní 
trenéry:

Josef Fraško, 
vedoucí klu-
bu SKS Aréna 
Kladno, profe-
sionální malíř a 
grafik, 2. DAN 
judo, trenér 2. 

třídy judo, rozhodčí 3. třídy judo, 
zkušební komisař 2. třídy judo. Judo 
dělá od roku 1977, začínal v Mostě. 
Trenérem je od roku 1982. Doposud 
prošel 8 oddíly a vychoval mnoho 
mistrů republiky. Založil dva oddíly 
juda. 

Martin Plocar, 
trenér klu-
bu SKS Aréna 
Kladno, 1. KYU 
judo, trenér 
3. třídy judo, 
zdravotník (od-
borný kurz). 

Judo dělá od roku 1985, začínal v 
oddíle ZPA Košíře.

Proč JUDO a proč zrovna MY 
Naše koncepce je založena na třech 
hlavních pilířích a těmi jsou disci-
plína a úcta k soupeři, gymnastika 
a atletika.

Judo pod naším vedením je zamě-
řeno na komplexní harmonický 
rozvoj, a to zejména velkým množ-
stvím kondiční přípravy, úpolovou 
gymnastikou a atletickou průpra-
vou.
Snažíme se v dětech vytvořit pozi-
tivní celoživotní vztah ke sportu.

co je jUdo?
V překladu jemná cesta. Judo učí se 
bránit, ne útočit.
Judo naučí přijímat výhry, ale i pro-
hry (ne každý to zvládne).
Judo je nejbezpečnějším plnokon-
taktním sportem (uměním), učí 
děti se bránit a získávat sebedůvě-
ru v sebe sama.
V pátek 8. ledna 2016 od 16:00 
hod. proběhne v sokolovně ukázko-
vá hodina spojená s náborem. Přijď-
te se podívat a vyzkoušet (cvičební 
oděv s sebou).

rozhodni se a tancUj v BUš-
těhradské sokolovně

Osud tomu chtěl a zavál herečku Pe-
tru Jungmanovou do buštěhradské 
sokolovny, kde se s ní (pravděpo-
dobně dalším zásahem osudu) dala 
do řeči Blanka Kufnerová. Slovo 
dalo slovo a paní Petra nám přislíbi-
la na druhou polovinu ledna ukáz-
kové hodiny jejích tanečních lekcí. 
Pokud bude na Buštěhradě dosta-
tečný zájem, její lekce by mohly být 
pravidelné. Přesné termíny ukázko-

vých hodin včas zveřejníme.
O svých tanečních lekcích nám na-
psala pro Buštěhradský zpravodaj:
Zvu všechny tanečníky ve věku 16-
100 let ke vzájemnému setkávání 
se...
Pokud máte chuť zdokonalit svou 
taneční techniku, užívat si rados-
ti ze spontánního pohybu a třeba i 
potřebu překonat zábrany a koneč-
ně opravdu začít tančit, těším se na 
Vás!  Petra Jungmanová

divadlo v sokolovně

Po hrách Rozpaky zubaře Svatoplu-
ka... a Píseček uvede naše/Vaše oblí-
bené divadlo V.A.D. 20. února 2016 
od 19:00 hod. komedii z prostředí 
domova pro seniory – Upokojenky-
ně.
„Mi řekni, proč je to na světě tak de-
bilně zařízený – když je ti třicet, tak 
nevíš co dřív, musíš se starat vo děti, 
vo barák, vydělávat na hypotéku a 
když jseš pak starej a máš čas, tak na 
knížky nevidíš, nic už dělat nemů-
žeš, jenom ležíš, koukáš do stropu a 
čekáš, jestli tě někdo poctí třicetimi-
nutovou návštěvou…“
Předprodej vstupenek od 15. 1. 
2016 v „krámečku U školy“, nebo 
si je můžete zamluvit na tel. čísle 
603 848 889. 

Věra Buková
(Foto trenérů archiv SKS Aréna) 

zprávy ze sokolovny
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sk BUštěhrad - FotBal

V minulém příspěvku jsem vás 
mimo jiné informoval o vzestupné 
výkonnosti buštěhradského A týmu. 
Po utkání v Dubí začala naše vítězná 
série a zastavila se až na počtu sedm 
vítězství v řadě. Tedy po výhrách v 
Dubí, se Spartou Kladno, na Slavo-
ji a na Stochově, o kterých jsem vás 
již informoval, jsme doma přivítali v 
derby Spartu Dřetovice. Po jasném 
výkonu jsme Dřetovice převálcovali 
3:0 góly Novotného, Kapra a Křiš-
ťana. Následně jsme vycestovali na 
hřiště nevyzpytatelné Velké Dobré B 
kde se nám po kolektivním a taktic-
kém výkonu podařilo opět zvítězit, a 
to 3:1 (Kapr, 2x Novotný). Na vítězné 
vlně jsme se vezli i následující kolo 
-  doma se Slovanem Kladno. Opět 
po taktickém, velmi pohledném a 
kolektivním výkonu jsme brali tři 
body po výhře 5:0. Góly dali, Roz-
točil, Falc, Výborný, Novotný, Kapr. 
V posledních dvou podzimních ko-
lech se nám však podařilo získat již 
jen jediný bod. S velkou marodkou 
pěti hráčů ze základní sestavy jsme 

v improvizované sestavě nastoupili 
v Bratronicích. Ovšem po bojovném 
výkonu jsme odváželi krásný bod za 
remízu 2:2. Góly 2x Roztočil. V po-
sledním kole jsme doma nestačili na 
Novoměstské Kladno 1:3. V podzim-
ní části se na hře týmu určitě projevi-
la dobrá tréninková morálka, kolek-
tivní výkony a rozšíření hráčského 
kádru o Vojtu Kapra z týmu Tuchlo-
vic, o Ondřeje Křišťana, který se 
vrátil z Brandýska a také o mladého 
talentovaného Dominika Roztočila. 
Přezimujeme na výtečném šestém 
místě s 22 body a se ztrátou pouhých 
3 bodů na třetí místo. Toto je vel-
mi dobrá výchozí pozice do bojů o 
umístění v jarní části soutěže. 

V mládežnických kategoriích jsme 
také zaznamenali značné úspěchy. 
Žáci v podzimní části soutěže na-
sbírali cenné body za devět vítězství 
a jednu remízu. Pouze dvakrát ode-
šli ze hřiště poraženi. To je opravdu 
úctyhodný výkon, který připisujeme 
jejich talentu a zájmu o hru, ale také 
z velké části kvalitní tréninkové pří-

pravě, o kterou se stará zkušený tre-
nér Radek Hlavsa. Dobře hoši!!

Naše nejmladší, tedy buštěhradská 
Lvíčata, také čekala jejich první fot-
balová mistrovská podzimní část 
soutěže. Lvíčata máme rozdělena na 
dvě části mladší a starší. Mistrovská 
utkání pod vedením Pavla Heidenre-
icha se týkala starší poloviny Lvíčat. 
Klučíků, kteří si již uvědomují,  jak 
se fotbal  hraje, kterou branku musí 
bránit a do které naopak dávat góly. 
S převážně se zkušenějšími soupeři 
měli možnost i oni několikrát zakusit 
sladkou chuť vítězství. Velká gratula-
ce!! Lvíčata nyní o zimní pauze chodí 
trénovat do školní tělocvičny a to v 
pondělí. Mladší od 17.00 hod. a starší 
od 18.00 hod. Více informací o dění 
v oddíle získáte na nově vznikajících 
internetových stránkách www.skbus-
tehrad.cz.

Všem příznivcům s přáním všeho 
nejlepšího do nového roku za SK 

Buštěhrad Aleš Šturm.

1915

 V Í T E ,  Ž E . . .

Vzhledem k tomu, že si připomíná-
me 100 let od událostí Velké války, 
bude dobré si přečíst, čím žili naši 
předkové v té době. 
Poslední měsíc roku 1915 zastihl 
vojáky Koruny české, součásti ra-
kousko-uherského mocnářství, v 
bojových postaveních na frontách 
s Ruskem, na bojištích v Srbsku a 
na italské frontě. Konec války byl 
v nedohlednu, ačkoliv v Srbsku 
museli Srbové ustupovat pod pře-
silou vojsk mocnářství. Východní 
fronta zatlačila carská vojska na je-
jich území a v tomto roce do války 
vstoupivší Italové nedokázali pro-
razit pozice Rakousko – Uherska. 
Na všech těchto frontách bojovali i 
čeští a moravští vojáci.
V Srbsku po vstupu Bulharska do 

války (11. října) na straně Německa 
a Rakouska nezbylo statečně bojují-
cí srbské armádě nic jiného, než se 
stahovat na jih. Porážka Srbska byla 
nevyhnutelná. Od vyhlášení války 
(28. července 1914) se však malé 
Srbsko dokázalo dostatečně hou-
ževnatě bránit proti silnému, mno-
honásobně početnějšímu nepříteli.
23. května 1915 vyhlásilo Italské 
království válku Rakousko – Uher-
sku. Itálie se tak rozhodla opustit 
Trojspolek, kde do té doby byla 
spolu s rakouským mocnářstvím 
a německým císařstvím. Za příslib 
získání Istrie s Terstem a území v 
Dalmácii, pak vstoupila do svazku 
Trojdohody spolu s Francií, Britá-
nií a Ruskem. Přestože měla Itálie 
početní převahu, nepodařilo se jí 

za cenu obrovských lidských ztrát 
během čtyř velkých ofenzív na Soči 
prorazit rakouská postavení. 
Čeští vojáci byli se svými oddíly na 
třech frontách a netušili, že se jejich 
angažování ve válce protáhne až do 
roku 1918. Měli za sebou půldruhé-
ho roku války, která do vypuknutí 
té druhé světové nesla název Velká 
válka. Podle výpočtů demografa 
Vladimíra Srba činil u nás počet 
padlých neregistrovaných v civil-
ních matrikách během války 1914 
– 1918 zhruba 300 000 osob. 
Do Buštěhradu přišli civilisté – ob-
čané rakouského mocnářství z údo-
lí italského Ledra, aby byli ochráně-
ni od válečných útrap a nebezpečí. 

Ing. Jiří Janouškovec
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ČÍSLO 1. LEDEN  2016

 V Í T E ,  Ž E . . .

Včelky. Foto: Archiv včelek (str.12)

Svatomartinský průvod. Foto: Archiv M.Žitníková (str. 8)
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reprezentační

PLES
města Buštěhradu
pátek 22. 1. 2016 od 20:00 hodin v sokolovně

Vstup ve společenském oděvu                                                                                             Vstupné 150 Kč

hraje skupina largo
Předtančení taneční skupina Caramelka, Eliška Plachá a Jan Burant

bohatá Tombola

rezervace a předprodej vstupenek na městském úřadě u paní Soukupové na tel. 312 278 034


