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Slovo StaroStky

Informace z radnIce

Vážení spoluobčané,
V době, kdy píši tyto řádky, se stejně 

jako vy těším z  krásných podzimních 
dnů. Vidím kolem sebe, jak jich vyu-
žíváte ještě k  posledním posezením 
a na zahrádkách, u grilů, ti odvážnější 
z vás ještě i v bazénech. To mě přimělo 
k tomu, abych se zmínila o tom, že oněch 
krásných dnů brzy ubude a nastanou 
takové, které moc rádi nemáme – deště, 
plískanice a také přízemní mrazíky. Ještě 
předtím, než takové dny nastanou, 
se na vás obracím se žádostí o pomoc 
při úklidu veřejných prostranství. Celý 
Buštěhrad je plný různých hromad 
písku, odpadu ze staveb, odstavených 
aut a dalšího harampádí. Marné je naše 
volání z  radnice, že se jedná o zábory 
veřejného prostranství, které podléhá 

zpoplatnění. Právě teď objíždějí pracov-
níci technických služeb město a sepisují 
ony dlužníky, abychom jim předepsali 
poplatek. Marně si kladu otázku, jak je 
možné, že takovým lidem nezáleží na 
tom, jak jejich okolí vypadá a zda to 
nevadí sousedům či občanům vůbec. 
Projíždíte-li naší republikou, najdete jen 
málo takových míst, která se podobají 
Buštěhradu. A co je nejhorší – někteří 
využívají nezastavěných parcel ve svém 
okolí, aby si z nich udělali skládku. Co se 
jim doma nehodí, odvezou nebo odne-
sou tam. Majitele takových pozemků 
upozorňujeme na jejich zákonnou 
povinnost se o svůj majetek starat, 
jinak jim hrozí opravdu vysoké poplatky 
za jejich nečinnost. Máme pocho-
pení pro ty, kteří opravují svůj dům, že 

nemohou umístit všechen materiál na 
místě stavby, ale proč nemohou odvá-
žet na skládku to, už nepotřebují, aby to 
nehyzdilo okolí? Ulice opravdu nejsou 
jen pro někoho, aby si na úkor ostatních 
dělal, co chce!

Nehledě na to, že všechny ty hro-
mady budou v zimě překážet při zimní 
údržbě. Nebudeme brát zřetel na stíž-
nosti, které z  těchto důvodů budete 
adresovat na městský úřad. My jako rad-
nice jsme si vědomi svých povinností, 
ale to neznamená, že je nemají občané! 
Proto apeluji na váš smysl pro pořádek 
a doufám ve vaše porozumění a pomoc. 
Jak vidíte, tentokrát tedy žádné dobré 
zprávy, ale výzva ke zlepšení prostředí, 
ve kterém žijeme. A na něm musí zále-
žet každému z nás! 

J. Leflerová

Vážení občané města Buštěhradu, 
V následujícím textu vysvětlíme širší 

souvislosti posledních událostí a hlavní 
motivaci současného konání p. Nového, 
která je zcela odlišná od té, za kterou 
se skrývá a kterou „oficiálně“ uvádí. Na 
začátku chceme pouze předeslat, že 
p. Nový používá a vykládá zákony ČR ve 
většině případů zcela účelově a mnohdy 
dokonce v  přímém rozporu s  dikcí 
těchto zákonů. Jeho snahou je působit 
líbivě, znale a odborně, ovšem p. Nový si 
je vědom, že zákony interpretuje ve vět-
šině případů neprávníkům, kteří nejsou 
schopni na místě odhalit v  lepším pří-
padě nepřesnosti a v  horším případě 
mystifikace, kterých se záměrně dopou-
ští. Další nezměrnou drzostí p. Nového 
je, že současné vedení města a měst-
ského úřadu kritizuje za věci, které sám 
měl v nepořádku a v  rozporu s právní 
úpravou ČR.   

Je bezpochyby smutné, že na komu-
nální úrovni, kde se lidé znají a pověřili 
své zástupce, aby pracovali ve prospěch 
města a jeho občanů, vůbec k něčemu 
podobnému došlo. Historie našeho 

města s  největší pravděpodobností 
něco podobného nezaznamenala. Ze 
strany p. Nového se jedná o bezprece-
dentní záležitost. Jeho touha po osob-
ním prospěchu a pro normálního člo-
věka těžko pochopitelná zášť, nenávist 
a zloba, které se v  něm kumulují od 
voleb v r. 2010, ho evidentně dovedly 
ke ztrátě i poslední špetky soudnosti. 
Obklopen hrstkou kamarádů, kteří mu 
dodávají sebevědomí a umocňují jeho 
nezdolnou touhu po pomstě, se roz-
hodl p. Nový vrátit a konat. Bohužel se 
domníváme, že se nechce mstít nám, 
současnému vedení města, ale chce se 
mstít buštěhradským občanům a voli-
čům za to, že si ho dovolili ve volbách 
v r. 2010 nezvolit. A nezvolit p. Nového, 
to se neodpouští. Je skutečně směšné, 
jak se p. Nový prezentuje jako zachránce 
města před nezákonností, který sleduje 
veřejný zájem a  obecné dobro. Sku-
tečný stav věcí je bohužel právě opačný. 
S  odstupem krátkého času bude cíl 
excesů v  podobě různých vystoupení 
tohoto pána zcela zřejmý, nyní Vám ho 
můžeme alespoň nastínit. 

Je nanejvýš pravděpodobné, že 
hlavním smyslem současného konání 
p. Nového je vlastní ekonomický pro-
spěch. Panu Novému nejde o město 
a už vůbec ne o buštěhradské občany. 
Jeho snahou jsou znovuzískání vlivu 
ve městě a to zejména v  souvislosti 
s investičními akcemi města a následně 
pomsta buštěhradským občanům za 
své nezvolení. Jediným možným pro-
středkem pro naplnění těchto cílu je 
získání většiny v  zastupitelstvu, pro-
tože za současné konstelace k  tomu 
prostor nemá. K tomu také v současné 
době směřují veškeré aktivity a způ-
soby jednání p. Nového spočívající 
v zastrašování a vyhrožování. 

Nic se ale neděje samoúčelně. Pan 
Nový se v  posledních týdnech neob-
jevil zpět na Buštěhradě jako chrabrý 
rytíř přijíždějící zachránit město a uvol-
nit ho ze sevření zlého draka, jak se 
snaží působit, ale přijel plynule navá-
zat na své povolební aktivity. Pro 
pochopení současné situace je nutné 
se vrátit právě k volbám v  r. 2010, ve 
kterých buštěhradští voliči odsunuli 
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bývalé vedení města v podobě starosty 
a  místostarosty do pole poražených. 
Nenechte se ale zmást tím, že by to pro 
p. Nového něco znamenalo.

Již dva dny po listopadových vol-
bách v r. 2010, p. Nový nesmířen s fak-
tem, že do zastupitelstva nebyl vůbec 
zvolen, začal obcházet některé zvolené 
zastupitele, které podle svých zvyklostí 
zprvu přemlouval a později jim vyhro-
žoval, aby ho zvolili opětovně staros-
tou. Nabízí se však zásadní otázka, jak 
p. Nový mohl usilovat o zvolení staros-
tou, když vůbec nebyl zvolen do zastu-
pitelstva. Na tuto otázku existuje jediná 
možná odpověď – tah s  přenechá-
ním pozice v zastupitelstvu musel mít 
domluven už tehdy. K  tomuto kroku 
však nakonec nepřistoupil, protože 
neměl zájem stát se řadovým zastupi-
telem, ale „pouze“ starostou, což se mu 
nakonec „předjednat“ nepodařilo. 

Nátlaku byla tehdy vystavena mj. 
také paní Leflerová, kterou p. Nový 
navštívil v  povolebním týdnu v úterý 
s  dotazem, zda chce být starostkou. 
Paní Leflerová odpověděla, že takhle 
neuvažuje, že byla zvolena zastupi-
telkou a  jako zastupitelka se zúčastní 
ustavujícího zasedání a nechá na 
vývoji, zda ji zastupitelstvo starostkou 
zvolí či nikoliv. Pan Nový na to reago-
val tím, že existují varianty, že se stát 
starostkou nemusí. Jinou nově zvole-
nou zastupitelku po volbách navštívil 
se slovy, že je tady pouze do počtu a že 
si má uvědomit, že s ní nikdo nepočítá. 
Podobně „oslovil“ i dalšího zastupi-
tele. Člověk pouze žasne nad tím, jak 
si někdo může dovolit obcházet v řád-
ných demokratických volbách zvolené 
zastupitele a vyhrožovat jim, zastrašo-
vat je a sdělovat, že jsou tady do počtu 
a že s nimi p. Nový nepočítá. Kdo je p. 
Nový, že si vůbec dovolí takové jed-
nání vůči zvoleným členům nejvyš-
šího orgánu obce? A ba co víc, když 
tak činil stále ještě jako úřadující sta-
rosta! Tyto jeho nájezdy na zastupitele 
se v některých dnech odehrávaly i do 
nočních hodin. Je vážně s podivem, že 
člověk, kterému tolik leží na srdci dodr-
žování zákonů a blaho občanů, sám 
nerespektuje základní mechanismus 

demokratické společnosti, kterými jsou 
svobodné volby. Pan Nový výsledky 
voleb dle svého jednání neuznal, čímž 
absolutně pohrdl hlasem buštěhrad-
ských voličů. Je naprosto neuvěřitelné, 
kam se neštítí zajít a co je schopen udě-
lat pro svůj vlastní prospěch. Ono se ale 
není co divit, i volby v r. 2006 p. Nový 
prohrál a do křesla starosty se dostal 
jen na základě podrazu. Tyto praktiky 
jsou v něm zakořeněné. 

Nyní se tedy nacházíme v  době, 
kdy se bývalý starosta snaží rozvrátit 
zastupitelstvo a vytvořit si v něm půdu 
pro své záměry a zřejmě cesty k obec-
ním penězům. Jeho cílem je donutit 
vybrané zastupitele k  hlasování proti 
současnému vedení nebo alespoň 
v případě, že za nimi stojí již „správně 
připravený“ náhradník, donutit je 
nátlakem ke složení mandátu zastupi-
tele. Z vývoje současné situace se lze 
také domnívat, že v případě, že by se p. 
Novému podařilo zastupitelstvo ovlád-
nout, nechá si do křesla starosty zvo-
lit jiného člověka, a sám přes něj bude 
realizovat své záměry z tzv. „druhé 
vlny“. Bohužel pro takového člověka by 
to znamenalo, že by za tyto kroky nesl 
zodpovědnost. To je ale přesně to, co p. 
Nový potřebuje a v čem pro sebe vidí 
obrovskou příležitost.

Vraťme se ale ještě stručně do listo-
padu 2010 do doby před ustavujícím 
zasedáním. V té době bylo zřejmé, že 
se p. Novému nepodaří i přes jasně pro-
hrané volby intrikami dostat do zastu-
pitelstva a následně křesla starosty. 
Poté se nezúčastnil ani ustavujícího 
zasedání, což poněkud komicky, ale 
spíše trapně vysvětluje tím, že na něj 
nebyl pozván. Jen v  krátkosti. Dnem 
voleb končí mandát zastupitelstvu 
obce, správu obce následně zajišťují 
starosta s místostarostou, kteří pokra-
čují ve svých funkcích až do doby, kdy 
je na ustavujícím zasedání zastupitel-
stva zvolen nový starosta nebo alespoň 
místostarosta. Zákonnou povinností 
stávajícího starosty je v příslušné lhůtě 
ustavující zasedání svolat. Pan Nový 
nám tady dneska vypráví, že na toto 
zasedání zastupitelstva nebyl pozván, 
ovšem jako starosta města toto 

zasedání svolal. Výrok starosty města, 
který svolá zasedání zastupitelstva 
a následně si stěžuje, že na toto zase-
dání nebyl pozván, aspiruje na zápis do 
kroniky města jako naprostá kuriozita 
a  pan Pergl by si ji měl poznamenat. 
Trapnosti těchto výmluv se snad už 
nelze ani smát. Ovšem je to spíše jen 
ukázka toho, jak p. Nový mystifikuje 
a manipuluje s fakty. A to už ani nemlu-
víme o tom, že když paní Leflerová 
přišla před ustavujícím zasedáním na 
městský úřad s dotazy ohledně orga-
nizace ustavujícího zasedání a přípravy 
prostor, p. Nový se společně se svými 
kamarády před ní zavřel v  kanceláři 
a vyslal p. Kadlece, který paní Leflerové 
předal klíče od Kulturního střediska. To 
bylo ze strany vedení města vše. A že 
bývá více než dobrým zvykem, že usta-
vující zasedání řídí stávající starosta do 
té doby, než je zvolen nový starosta 
nebo alespoň místostarosta, raději 
nezmiňovat. 

Nicméně to není to nejhorší. Mno-
hem závažnější je již diskutované 
nepředání úřadu novému vedení 
města. Pan Nový to považuje dle 
svých slov za zbytečnost a formalitu, 
což už není jenom drzost, ale doslova 
výsměch. Bohužel opět buštěhradským 
občanům. Nechť si každý z přítomných 
vzpomene, jakým způsobem nastu-
poval na své pracovní pozice, popř. 
jakým způsobem předával agendu své 
pracovní pozice dál. A teď si vezměte, 
že nastupujete jako vedoucí do orga-
nizace, která má rozpočet v řádu desí-
tek milionů korun a váš předchůdce 
ve funkci vám dá najevo, že nic vědět 
nepotřebujete a že je mu jedno, co 
tady budete dělat. Domníváme se, že 
v tomto případě musejí i věrní kama-
rádi bývalého starosty vidět, jak nebez-
pečně se chová, protože tento postup 
samozřejmě musí mít pro město eko-
nomický dopad. Jak má nová starostka 
začít ve své funkci přijímat rozhodnutí, 
když nemá absolutně žádné informace 
a  podklady. Fakt, že přímá povinnost 
předat úřad není právně zakotvena, 
je tvrdě kritizován odbornou veřej-
ností a  lze doufat, že některá z novel 
příslušných zákonů se bude touto 
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otázkou zabývat. Nicméně povinnost 
předat úřad lze dovodit nepřímo. 
Zákon o obcích stanoví, že obec spra-
vuje své záležitosti samostatně (tzv. 
„samostatná působnost“) a že do této 
samostatné působnosti patří záleži-
tosti, které jsou v zájmu obce a jejích 
občanů. A v  zájmu občanů je zcela 
určitě fungující obecní úřad, jehož 
chod je bezesporu ohrožen v případě, 
jestliže nedojde k jeho řádnému a pro-
tokolárnímu předání. Nové vedení 
obce namísto toho, aby se mohlo pus-
tit do práce, se potýká s problémy sou-
visejícími s nepředáním úřadu. Proto-
kolární předání úřadu také důrazně 
doporučují organizace, jako jsou Svaz 
měst a obcí ČR či Ministerstvo vnitra, 
které k  tomuto úkonu vypracovaly 
řadu materiálů. Podle bývalého sta-
rosty jsou ale odborníci z těchto insti-
tucí asi hloupí a zabývají se nesmysly 
a formalitami. Spíše lze ale tento postoj 
vykládat jako další provokaci. Jestliže 
bývalý starosta není schopen pochopit 
všechny souvislosti, tak když už ne pro 
občany Buštěhradu, tak alespoň pro 
těch 242.000,- Kč, které v  souladu se 
zákonem dostal při odchodu z úřadu, 
se měl k  jeho předání postavit jinak 
a neohrozit tak další fungování města. 
Protokolární nepřebrání úřadu pova-
žujeme za největší chybu, kterou jsme 
po nástupu na úřad udělali. Bohužel 
jsme neměli zájem vytahovat kostlivce 
ze skříně a chtěli jsme začít pracovat 
pozitivně. Tato slušnost nás však stála 
dnešní problémy.

Vraťme se ale k vystoupení a článku 
p. Nového. Není smyslem se pitvat 
v  každé větě, protože to zpravidla 
nikam nevede a mnohdy se potom 
ztrácí vlastní smysl. Po přečtení textu 
plného kritiky, invektiv, včetně osob-
ních a to je hodně podúrovňové, se 
pak obsah vytrácí a zůstává v pozadí. 
Smysl článku a vystoupení p. Nového 
je zřejmý a to pošpinit dosavadní práci 
současného vedení města a začít si tak 
tvořit půdu pro vlastní aktivity.

Vystoupení p. Nového by člověk 
v  rámci divadelní branže zařadil asi 
do žánru tragikomedie, která pocho-
pitelně rovněž má svého režiséra, 
osoby a obsazení. Samotný text výše 

uvedeného žánru už tak pečlivě připra-
vený nebyl. To nic ale nemění na tom, 
že paní starostka považuje za nutné 
se p. Novému a buštěhradské veřej-
nosti omluvit za to, že osvědčení, že 
se p. Nový stal zastupitelem a kterým 
dnem se jím stal, neobdržel do 15 dnů, 
ale později. Na druhou stranu chceme 
ale věřit, že to naše město přežilo. Toto 
zdržení nemělo dopad na vznik zastu-
pitelského mandátu náhradníka. Pan 
Nový v této věci ve svém textu odká-
zal na zákon č. 152/1994 Sb. Bohužel 
příslušný paragraf, který měl na mysli, 
je již téměř 10 let zrušen. Snad i proto 
se p. Nový nechá poučit a seznámí se 
zákonem č. 491/2001 Sb., což je ten 
správný. Pokud jde o povinně zveřej-
ňované informace, v  sídle úřadu jsou 
již aktualizovány, výroční zpráva rov-
něž. Jejímu bezproblémovému zve-
řejnění, vzhledem k tomu, že se týkala 
r. 2010, by jistě napomohlo řádné pře-
dání úřadu. V  každém případě se za 
nesrovnalosti v této oblasti veřejnosti 
omlouváme. Naproti tomu tvrzení, že 
starostka nechala čekat na znovupři-
jetí 6  pracovníků technických služeb 
na pracovním úřadě, je obviněním, 
které se nezakládá na pravdě, protože 
p. Nový dobře ví, že každý jednotlivý 
pracovník je samostatně na pracovním 
úřadě projednáván. 

Pan Nový dal ve svém vystoupení 
také najevo nelibost z počtu konaných 
zasedání zastupitelstva, což je argu-
ment, který snad může vyvolat pouze 
úsměv. Zákon o obcích stanoví, že 
zastupitelstvo se schází podle potřeby, 
nejméně však jednou za tři měsíce. 
Současné vedení města chce informo-
vat občany o dění na radnici a nikoliv, 
aby byli postaveni před hotovou věc 
jako tomu bylo například s bioplyno-
vou stanicí. 

Ostatně i dnes zastává p. Nový 
názor, jak potvrzují jeho odpovědi na 
otázky v  právě připravovaném čísle 
BZ, že BPS je – cituji „zbytečné odvá-
dění pozornosti občanů od skuteč-
ných problémů“. Takže BPS vlastně 
podle p. Nového žádným problémem 
není a vydání souhlasu k záměru BPS 
v průmyslové zóně je pouhou forma-
litou, resp. jednou z  podmínek, aby 

investor mohl žádat o dotaci. Takže 
my dáme formální souhlas, investor 
dostane dotaci, začne dotaci využívat. 
My potom řekneme, že BPS nechceme 
a investor nás zažaluje za zmařenou 
investici, včetně náhrady škody. Je to 
neuvěřitelné, ale je to fakt. 

Vraťme se ale zpět k  zastupitel-
stvům. Starostka se v žádném případě 
nezbavuje odpovědnosti za problémy 
s  vyhotovováním zápisů ze zasedání. 
Nedostatky v této oblasti byly již napra-
veny tak, aby zápisy byly pořízeny vždy 
do 10 dnů po skončení zasedání, niko-
liv ale do 7 dnů, jak v článku uvedl p. 
Nový. Povinnost mít zápis vyhotoven 
do 7 dnů po skončení zasedání zastupi-
telstva byla v zákoně zrušena v r. 2003. 
Jednací řád na tuto změnu nereflek-
tuje, bohužel ten, který na úřadě zbyl 
po minulém zastupitelstvu je zastaralý, 
v  současné době máme rozpracován 
jednací řád nový a na některém z příš-
tích zasedání jej zastupitelstvu předlo-
žíme a samozřejmě s ním seznámíme 
veřejnost. 

Dalším problémem, na kter ý 
můžeme aplikovat p. Novým použité 
ono okřídlené, že laik se diví a odbor-
ník žasne, je komentář k  zákonům 
o rozpočtových pravidlech a o finanční 
kontrole ve veřejné správě. To, co před-
vedl p. Nový v této části svého vystou-
pení a článku, vyvolává otázku, zda 
takto interpretoval finanční otázky celé 
čtyři roky, kdy byl starostou. Pan Nový 
v  souvislosti s  těmito zákony uvedl, 
že neexistuje vnitřní kontrolní sys-
tém. Vnitřní kontrolní systém funguje 
stejně, jako za jeho působení a v sou-
ladu s  tím, v  jakém stavu byl minu-
lým starostou předán, resp. nepředán. 
V každém případě to, že p. Nový pova-
žuje tento systém za nedostatečný, lze 
z  jeho strany považovat z  významné 
části za sebekritiku. Tyto otázky jsou 
opravdu natolik závažné a z minulého 
volebního období natolik zanedbané, 
že jsou rozpracovány jejich změny a to 
zcela bez ohledu na vystoupení býva-
lého pana starosty. Nepředání úřadu 
má za následek, že nové vedení města 
musí poměrně dlouhou dobu analyzo-
vat a zjišťovat skutečný stav věcí a pak 
přijímat nápravná opatření, která jsou 
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v  současné době finišována a připra-
vována k  realizaci. Za tato zdržení je 
z významné části zodpovědný p. Nový 
svým povolebním jednáním. Jestliže 
je zhrozen z  počtu zasedání zastu-
pitelstva, může jednoho z  nich vyu-
žít k  vyvození osobní odpovědnosti 
za obrovské komplikace, které svým 
jednáním v podobě nepředání úřadu 
způsobil nejen současnému zastu-
pitelstvu, ale především občanům 
města Buštěhradu a vzdát se mandátu 
zastupitele. Vzhledem k svému zájmu 
o město a jeho blaho lze očekávat, že 
tak učiní. 

Dalším omylem p. Nového je, že 
označil starostku města za správce roz-
počtu. Fakt, že člověk, který byl jedno 
volební období starostou a předtím 
působil ve vedení města jako 2. mís-
tostarosta a poté místostarosta, neví, 
že starosta není správcem rozpočtu, 
je opravdu velmi zvláštní a zarážející. 
Vystávají pak další otázky, jak mohl člo-
věk s takovými znalostmi řídit město. 
Nicméně pravděpodobně tyto nezna-
losti p. Nového způsobily i další hrubé 
omyly a nepřesnosti, které ve svém 
článku uvádí. Např. podle něho není 
rozpočtově kryto 608  tis.  Kč, které 
má město vyplatit spolkům. Jedná se 
o nepravdivé tvrzení, protože ve schvá-
leném rozpočtu města byla v paragrafu 
3319, položka 5229 schválena částka 
452 tis. Kč na dotace neziskovým kul-
turním organizacím a v paragrafu 3419, 
položka 5229 schválena částka 156 tis. 
Kč na dotace neziskovým sportovním 
organizacím. Po sečtení těchto dvou 
částek dojdeme k číslu 608 tis. Kč, tzn., 
že dotace pro spolky jsou finančně 
kryty. Pouze v  rámci rozpočtového 
opatření dojde k přerozdělení finanč-
ních prostředků mezi paragrafy 3319 
a 3419 (mezi kulturní a sportovní 
spolky), což je běžný postup, který 
umožňuje zákon a který byl využíván 
i za působení minulého zastupitelstva. 
Navíc jde o jednu z důležitých priorit 
finančně zajistit další existenci nezis-
kových organizací v Buštěhradě. Tolik 
k  tomuto lživému obvinění a nyní ke 
druhému.  

Pan Nový ve svém článku uvádí, 
že město vyplácí místostarostovi 

p. Opltovi měsíční odměnu, na kterou 
si půjčuje z  provozního úvěru, resp. 
je nuceno čerpat kontokorent. Dále 
p. Nový soudí, že se „s pravděpodob-
ností hraničící s jistotou“ jedná o napl-
nění skutkové podstaty trestného činu, 
kterého se dopouští jak starostka, tak 
místostarosta. K  této věci pak ještě 
dodává, že místostarostova odměna 
není rozpočtově kryta. 

V  případě těchto obvinění se opět 
jedná o zcela bezprecedentní útok 
a osobní invektivy vůči výše uvedeným. 
Je zřejmé, že i v tomto případě p. Nový 
dostal nápovědu od svých kamarádů 
sice rychlou, ale bohužel opět nekva-
lifikovanou a chybnou. Je smutné, že 
p. Nový není schopen se přidržet ale-
spoň minimální etiky. V  této věci jde 
o naprosto lživé obvinění a mystifi-
kaci občanů, protože odměna je roz-
počtově kryta od momentu sestavení 
rozpočtu města a výše odměny vychází 
z  platného nařízení vlády. Další část 
tvrzení, že místostarostova odměna 
je vyplácena na ústní pokyn starostky 
a že ji v rozporu se zákonem neschvá-
lilo zastupitelstvo, je opět lživé, protože 
na místostarostu se vztahuje usnesení 
ze zasedání, na kterém zastupitelstvo 
schvalovalo odměny za výkon funkcí 
svých neuvolněných členů. Na tomto 
zasedání (konalo se dne 15. 12. 2010) se 
schvalovala rovněž odměna za výkon 
funkce místostarosty. Panu Novému 
by měl být tento princip schvalování 
odměn znám. Jelikož ale chápeme, že 
otázka odměny člena vedení města je 
pro občany otázkou citlivou, postoupili 
jsme naši konkrétní situaci Minister-
stvu vnitra, které na ni zpracovalo toto 
právní stanovisko, ve kterém se hovoří:

„Z bodu 3 zápisu jednoznačně 
vyplývá, že zastupitelstvo města roz-
hodovalo jak o odměnách za výkon 
neuvolněné funkce člena zastupi-
telstva města (návrh starostky), tak 
o odměnách za výkon funkce místosta-
rosty města (druhý návrh starostky), 
přičemž oba návrhy byly předneseny 
„obecně“, tedy ve vztahu ke každému 
členovi zastupitelstva města, resp. ke 
každému místostarostovi, kterého 
město má nebo v budoucnu bude mít. 
Zastupitelstvo by samozřejmě mohlo 

rozhodnout i o odměně pouze pro 
některé funkce (např. pouze pro před-
sedy výborů) nebo by mohlo omezit 
poskytnutí měsíční odměny za výkon 
funkce místostarosty města pouze ve 
vazbě na konkrétního zastupitele, jenž 
tuto funkci vykonává, nic takového 
však z  předloženého textu usnesení 
nevyplývá. Naopak, užité formulace dle 
našeho názoru připouští jediný výklad, 
podle něhož stanovené odměny, resp. 
odměna stanovená místostarostovi, 
platí obecně na každého místosta-
rostu, kterého dané zastupitelstvo ve 
svém funkčním období do této funkce 
zvolí. Tento výklad ostatně podporuje 
i usnesení přijaté zastupitelstvem na 
zasedání dne 29. srpna 2011, které 
„výkladově doplňuje“ posuzované 
usnesení z 15. prosince 2010. S ohle-
dem na výše uvedené proto máme za 
to, že zvolením druhého místostarosty 
města k 1. červnu 2011 vznikl i tomuto 
místostarostovi nárok na měsíční 
odměnu za výkon neuvolněné funkce 
místostarosty města, a to od okamžiku 
jeho zvolení do této funkce.“

Tolik vyjádření Ministerstva vnitra, 
které konstatuje ve stanovení platu 
místostarosty dodržení zákonných 
norem. Pan Nový opět zcela záměrně 
lhal a mystifikoval veřejnost, stejně 
jako v drtivé většině případů. 

K  otázce kontokorentu můžeme 
ještě doplnit, že v dnešní době se jedná 
o věc zcela běžnou. Kontokorent vyu-
žívá každá obec či město, ale také firmy 
i domácnosti. Kontokorent využívalo 
město Buštěhrad již v minulosti a vyu-
žívalo jej i za minulého zastupitelstva. 
Proto nás zaráží, že p. Nový poukazuje 
na čerpání kontokorentu, když za jeho 
vedení byl kontokorent využíván také.  

Pravděpodobně není ale náhodou, 
že p. Nový nejvíce křičí v  těch oblas-
tech, kde se sám dopustil největších 
pochybení. Kritika platů a personální 
politiky je opravdu tím posledním, co 
ho usvědčuje ze ztráty jakékoliv sebe-
kontroly. 

Skutečně nevíme, proč bývalý sta-
rosta platové otázky neustále otevírá. 
Abychom učinili přítrž dalším spekula-
cím, seznámíme veřejnost s fakty. Sta-
rosta Nový i starostka Leflerová pobírají 
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funkční odměnu, oba přes 42.000  Kč. 
Místostarosta Kadlec pobíral kumulo-
vaný příjem složený z funkční odměny 
místostarosty a z platu a příplatku jako 
zaměstnanec městského úřadu. Vše 
ale nasvědčuje tomu, že neměl svou 
činnost na úřadě rozdělenu a že tedy 
pobíral plat a funkční odměnu za jednu 
činnost. Dohromady to pak např. za 
10  měsíců od začátku roku 2010 do 
voleb bylo v  průměru včetně odměn 
více než 50  tis.  Kč měsíčně. Starosta 
a místostarosta stály obecní pokladnu 
jen v roce 2010 milion a čtvrt. Už snad 
teď všichni chápete, proč se tak zoufale 
p. Nový snaží dostat zpátky. Zajíma-
vým úkazem precizní personální a pla-
tové politiky byl ale asistent bývalého 
starosty, který byl přijat do pracovního 
poměru v rozporu se zákonem o úřed-
nících samosprávných celků a v rozporu 
s tímto zákonem na úřadě také působil. 
Dalším otazníkem je, že dle funkčního 
zařazení byl tento pracovník označen p.                                       
Novým jako účetní, což je velmi zvláštní, 
protože o účetního se evidentně nejed-
nalo. Naopak to měl být také právník, 
který na úřadě působil vedle toho, že 
si město platilo externí právní kancelář. 
Tento pracovník vedle více než slušného 
platu pobíral také zajímavé odměny. Jen 
právě na prémiích a odměnách vypláce-
ných p. Novým, si všichni zaměstnanci 
přišli dohromady v součtu za celý měst-
ský úřad v období leden až říjen 2010 na 
téměř čtvrt milionu korun. Celá platová 
politika p.  Nového vedla k  poměrně 
kurióznímu výsledku. Náklady měst-
ského úřadu Buštěhrad v  r. 2010 na 
své zaměstnance byly srovnatelné 
s podobně velkými městy zaměstnáva-
jícími o 2 zaměstnance více. Pan Nový 
městský úřad poddimenzoval, platově 
však nepřiměřeně nadhodnocoval. Celý 
tento systém ale mistrně zakrýval sku-
tečnou realitu. Příkladem může být p. 
Kadlec, který byl zařazen jako provozní 
pracovník a který zaštiťoval veškeré 
věci technické a to i na zámku. Realita 
byla ale pravděpodobně taková, že na 
zámku rozhodovali lidé jiní, kteří dneska 
používají jméno p.  Kadlece účelově. 
Druhým doslova mýtem, který tady p. 
Nový vytvořil a na který mu bohužel 
několik lidí skočilo je tvrzení, že systém 

městského úřadu je vlastně bezchybný 
a že všechno je to jen o tom, jestli na 
úřadě sedí někdo, kdo má anebo nemá 
právní povědomí. To je snad samozřej-
mostí, že pracovníci na městském úřadu 
musejí mít právní povědomí. Otázka 
organizace městského úřadu je však 
mnohem složitější, je otázkou mnoha 
mechanismů, které se musejí nasta-
vit, otázkou mnoha vnitřních předpisů, 
které musejí platit a fungovat. Žádné 
organizační ani kontrolní mechanismy 
po p. Novém na úřadu nezůstaly, celá 
otázka je mnohem složitější, než jak je 
veřejnosti předkládáno. Naštěstí již sto-
jíme na prahu změn i v této oblasti. 

Dále se v krátkosti chceme pozastavit 
nad počtem členů zastupitelstva města 
Buštěhradu, protože se domníváme, že 
počet pouhých 9 zastupitelů nereflek-
tuje potřeby obce ve velikostní struk-
tuře, jako je město Buštěhrad, které se 
navíc rozrůstá. Město Buštěhrad mohlo 
mít v tomto volebním období 15 členů 
zastupitelstva a zvolený výkonný orgán 
radu obce. Podíváme-li se do ostat-
ních měst se stejným počtem obyvatel 
a  podobnou působností, jakou vyko-
nává město Buštěhrad, zjistíme, že 
naprosto drtivá většina těchto měst má 
15 zastupitelů a zvolenou radu. Zcela 
jistě se nejedná o náhodu. V  součas-
nosti má tak téměř třítisícové město 
Buštěhrad stejný počet zastupitelů, 
jako mají běžně obce s  počtem oby-
vatel o polovinu nižším než Buštěhrad 
a pouze o 2 zastupitele více, než mívají 
vesničky se stovkou obyvatel a třiceti 
domky. Změnu v  této věci mělo pra-
vomoc učinit minulé zastupitelstvo. 
Buštěhrad je tak i v tomto ukazateli kuri-
ozitou na mapě měst a obcí ČR.

Z vystoupení p. Nového je patrné, že 
je jeho snahou zastupitelstvo rozvrátit 
a pomocí již známých praktik donutit 
vybrané zastupitele k  hlasování proti 
současnému vedení, popř. donutit je 
ke vzdání se mandátu zastupitele. Sou-
časné vedení města se však domnívá, že 
město čekají důležitější úkoly, než jsou 
vzájemné půtky. Přenastavit procesy, 
které v  řízení města p. Nový zavedl, 
popř. v  celé řadě oblastí nastavit pro-
cesy zcela nové, není bohužel otázka na 
půl roku. Šlo by to rychleji, kdybychom 

měli předaný úřad. I z tohoto pohledu 
je z nepředání úřadu patrná účelovost, 
kdy se p. Nový mohl potřebovat vyvi-
nit, svá pochybení hodit na jiné a pak se 
s drzostí vrátit a poukazovat na chyby, 
které sám udělal. 

Vedení města i většina zastupi-
telů chtějí pracovat, dát všechny své 
síly ve prospěch města a jeho občanů. 
To ovšem předpokládá takovou pra-
covní atmosféru, kterou si při půso-
bení p.  Nového a jeho aktivit v zastu-
pitelstvu lze jen těžko představit. Proto 
bychom chtěli Vám, pane Nový, doporu-
čit, abyste zvážil svoji rezignaci na post 
zastupitele města Buštěhradu. 

Rezignaci na mandát zastupitelky 
města Buštěhradu by měla rovněž zvá-
žit paní Ing. arch. Daniela Javorčeková, 
protože se nachází v  jasném a neod-
diskutovatelném střetu zájmu v  sou-
vislosti se svou pozicí v zastupitelstvu 
a  působením v  ateliéru GIRSA. Argu-
mentace, že jako předsedkyně staveb-
ního výboru působí v  orgánu pouze 
poradním a iniciativním, je sice správná, 
ale vzhledem k tomu, že zastupitelstvo 
nepověřilo výbor žádnými konkrétními 
úkoly, neměla mandát k žádné činnosti 
v souvislosti s jakoukoliv investiční akcí 
města. A v případě, že konala v rozporu 
s tímto, mohla konat v rozporu se záko-
nem. A může být přitom zcela liché, že 
výbor je iniciativním a poradním orgá-
nem, protože v  tom netkví podstata 
problému. Žádáme ji proto, aby pečlivě 
zvážila veškeré důsledky svého jednání 
a vyvodila osobní odpovědnost. 

Závěrem se musíme pozastavit nad 
tím, jak p. Nový nezapomene využívat či 
zneužívat i nejnižší politická klišé, která 
na úrovni komunální politiky nemají co 
dělat. Doporučujeme p. Novému, aby 
se i v této oblasti více kontroloval. To se 
týká i často jím používaných slov „sou-
druzi“. Myslíme si, že jejich kvantum už 
dávno vyčerpal, zejména a mj. při svém 
služebním přidělení do Moskvy jako 
příslušníka Čs. lidové armády. Ostatně 
na tuto část svého životopisu si p. Nový 
odpověděl sám onou neuvěřitelně trap-
nou pasáží z článku BZ č. 6 z listopadu – 
prosince 2006, o kterém si buštěhradští 
občané dodnes povídají.  

J. Leflerová, M. Oplt, M. Burešová
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Důležité upozornění
Na základě požadavku zákona 

č. 227/2009 Sb. a zákona č. 424/2010 Sb., 
kterými se mění zákon č. 328/1999 Sb. 
o občanských průkazech, ve znění poz-
dějších předpisů, je nutné zabezpečit 
vydávání nových typů občanských prů-
kazů se strojově čitelnými údaji a s kon-
taktním elektronickým čipem (e-OP).

Matriční úřad Buštěhrad bude přijí-
mat žádosti o vydání nového OP pouze 
do 30. listopadu 2011. Vyhotovené OP 
bude možné vyzvednout pouze do 28. 
prosince 2011.  Po tomto datu budou 
vyhotovené OP vydávány pouze na 
Magistrátu v Kladně.

Od 2. ledna 2012 bude možné požá-
dat o vydání OP u kteréhokoliv obec-
ního úřadu obce s rozšířenou působ-
ností (např. Magistrát Kladno).

Občanské průkazy vydané před 
datem 1.1.2012 zůstávají v  platnosti 
po dobu v nich uvedenou, s výjimkou 
případů, kdy došlo ke změně zapsa-
ných údajů.

Od nového roku budou moci rodiče 
zažádat o vydání občanského průkazu 
pro své děti již od jejich narození. Za 
tento průkaz rodič zaplatí  50,- Kč a OP 
bude mít platnost 5 let.

Stejně jako v  případě cestovního 
pasu bude nutné při změně podoby 
zažádat o vydání nového dokladu.

Dnem 26.6.2012 končí platnost zápisů 
dětí v cestovním pase rodiče, a děti tak 
budou muset mít vlastní doklady.

V souvislosti se zajištěním technického 
zabezpečení agendy e-OP dojde celostátně 
k technologickým odstávkám jak na úseku 
OP, tak na úseku cestovních dokladů.
•	 Žádosti občanů s trvalým pobytem ve 

správním obvodu Kladno o vydání OP 
budou na Magistrátu přijímány nejpoz-
ději do  14. prosince 2011

•	 Žádosti občanů o vydání cestovního 
pasu se strojově čitelnými údaji a nosi-
čem dat s biometrickými údaji budou 
přijímány na Magistrátu nejpozději do 
19. prosince 2011.

•	 Po dobu odstávky bude možné přijí-
mat žádosti o vydání cestovního pasu 
tzv. Blesk.

Jana Zemanová, oddělení matriky 
a evidence obyvatel MěÚ

Sdělení
V koncepci obnovy zámeckého areálu vyvěšené na městském webu se mimo 

jiné objevila myšlenka, že bytovky před zámkem v Revoluční ulici, by měly být 
časem zbourány. Ráda bych zde uvedla, že se jednalo pouze o akademickou 
úvahu, která vznikla z nápadu, že jestliže zde Středočeský kraj bude mít repre-
zentativní sídlo, bylo by pěkné výhledově obnovit francouzskou zahradu, která 
na místě bývala. Je jasné, že takový záměr by v první řadě musel mít souhlas 
vlastníků objektu a mocného investora. Berte tedy prosím tuto zprávu pouze jako 
úvahu, jejíž uskutečnění je spíše nepravděpodobné. 

Ing. arch. Daniela Javorčeková

Dobrá zpráva
Město Buštěhrad nechalo zbudovat v minulém volebním období kanalizaci na 

území staré zástavby města, co by  v první etapě. Bohužel, vinou administrativní 
chyby došlo k tomu, že zbudovaný projekt nebyl včas zkolaudován, a městu tak 
hrozila výrazná pokuta z finančního úřadu.

Proti tomuto rozhodnutí podala paní starostka ing. Leflerová včas žádost 
o prominutí této pokuty. Členové MO TOP 09 navíc projednali tuto záležitost 
osobně s panem ministrem Kalouskem. Na základě jeho rady a upřesnění všech 
dalších kroků, které bylo nutno podniknout, nakonec Město Buštěhrad získalo 
výjimku, a požadovaná sankce byla Městu Buštěhrad prominuta.

Za MO TOP 09 Dagmar Novotná

Zdravotně – sociální výbor
Zdrav. – soc. výbor v minulém období řešil několik žádostí o umístění do pořad-

níku DPS Buštěhrad. U většiny žadatelů bylo provedeno šetření v místě bydliště 
a následně bylo zařazení výborem schváleno. Výbor také řešil obsazení volného 
bytu DPS Buštěhrad. Žadatelé byli osloveni ředitelkou DPS, která předala výboru 
seznam aktuálních žádostí. Výbor tyto žádosti důsledně prozkoumal a návrh na 
umístění předal zastupitelům ke schválení.

Věra Mrázková

Bytová komise
Ráda bych touto cestou pořádala všechny současné, ale i budoucí zájemce 

o městský byt, aby své žádosti v případě změn (např. změna kontaktu - tel.čísla, 
narození dítětě, změna adresy pobytu) doplnili. Tyto skutečnosti bytové komisi 
pomohou při výběru uchazečů o byt.

Věra Mrázková

Zveme Vás již po druhé na VELKOLEPOU CELOVEČERNÍ

TRAVESTI SHOW  
dne 2.12. 2011 v místní sokolovně od 20:30 hod.

Čeká Vás nová show, nové tváře. V průběhu večera vystoupí české, 
ale i zahraniční hvězdy jako např. Madonna, Helena Vondráčková a pod...

Omezený počet míst!!!!!  

Předprodej: cukrárna Buštěhrad, ul: Kladenská.
Těšíme se na Vás Vaše TRAVESTI HVĚZDY PRAHA
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KULTURNÍ VÝBOR

SlavnoStI nepovedenoStI
Dovolte mi pár slov na téma 

Buštěhradské zámecké slavnosti. 
Tak se jmenovala akce, která Vás 
měla přimět k návštěvě zámeckého 
parku, kde započala rekonstrukce 
pod taktovkou odborníků Středo-
českého kraje. 

Jednali jsme i o prohlídce samot-
ného zámku, avšak pan Rath tento náš 
zájem zamítl. Ředitel umělecké agen-
tury Mračtí o.s.  (www.mracti.cz) však 
uvedl návštěvu zámku na plakátech 
jako hotovou věc, a to bylo první velkou 
chybou, neboť Váš zájem o prohlídku 
zámku byl značný. Z  velkého zájmu 
zbylo velké zklamání. Slabou náplastí od 
majitele objektu byla prezentace naslu-
něných počítačových animací budou-
cího vzhledu zámeckého parku formou 
plakátů na polorozpadlém plotu. 

Sliboval jsem si však mnoho od pro-
gramu, který měla v  režii, již podruhé 
negativně skloňovaná, umělecká agen-
tura Mračtí o.s. Nástin jejího programu 
čítal průřez historií od doby těsně po 

Kristu, přes středověk po druhou svě-
tovou válku. Měli jsme být svědky his-
torického tržiště s  dobovými řemesly, 
tábořiště, atrakcí pro děti, potyčky zbroj-
nošů a dalších. Program se neúčastí 
kvanta účinkujících zúžil na vystoupení 
hudebních skupin, z  nichž jedna byla 
naše Buštěhradská dráha, která spolu 
s  rachotící Multikárou TS Buštěhrad  
bavila návštěvníky na úvod akce. Tak si 
to představte, Dráha hrála a ta kára jim 
do toho vozila lavičky pro jejich poslu-
chače. Za největší atrakci pro děti jsem 
vyhodnotil „Skluz po zadku na blátě 
z kopce“. Tato atrakce po akci v parku 
zůstala, je zdarma přístupná všem 
zájemcům, zvláště po dešti. K tomu, co 
mělo být tržištěm s dobovými řemesly 
bych podotknul jen: „pěkná bída“.

Privilegovaně delegovaní místní 
podnikatelé zajišťující na této nepo-
vedené akci občerstvení pro pláno-
vaných 1500  lidí se stali nechtěnými 
sponzory, protože jeden prodělal 10 
a druhý 13.5 tisíc korun. Tímto děkuji 

sponzorům a zvu do restaurantu U Beč-
vářů v Buštěhradu a také na vaši příští 
uzenou rybu na některém z  Jarmarků 
mezi rybníky.

Obrat k lepšímu v průběhu této akce 
nastal až v době, kdy většina z vás zkla-
maně odešla. V  19:00 se v  kostele na 
půl hodiny rozezněly varhany a poté 
začalo promítání nového, velkolepého 
filmového zpracování navždy hořkého 
příběhu Lidic. Mimochodem, promítání 
snímku na prostěradlo ve zbouraném 
letním kině má také svou symboliku 
čehosi v tomto státě.

Jménem Kulturního výboru města 
Buštěhrad děkuji „umělecké agentuře“ 
Mračtí o.s. za první a také poslední spo-
lupráci při pořádání jakékoli kulturní 
akce ve městě. Shodli jsme se na tom, že 
si podobnou akci dokážeme uspořádat 
sami lépe, a ve spolupráci s majitelem 
objektu snad již v nasluněném a upra-
veném, za...

vstupné dobrovolné!
Petr Sejkora, Výbor pro kulturu a sport

podzImní jarmark
I přes dopolední nepřízeň počasí se 

přeci jen nakonec vyvedl. Kouzelník si 
sice nedokázal vykouzlit opravu auta, 
které ho cestou zradilo, ale děti si při-
šly na své ve skákacím hradu nebo 
při výrobě předmětů z  lesních plodů, 
které si předtím nasbíraly. Stovky spo-
kojených návštěvníků si měly mož-
nost nakoupit zboží, které v  okolních 
supermarketech nedostanou. A ti, co 
se těšili třeba na zabíjačku, se dočkají 
někdy příště. Starší návštěvníci poseděli 
u  ohníčku za poslechu flašinetu nebo 
skupiny Kramle. Odpoledne se vše-
stranně vydařilo a  všichni se budeme 
těšit na jarní pokračování. Ukázalo se, 
že vznikající nová tradice na hrázi se 
osvědčila.

Jaroslav Pergl
Podzimní jarmark foto: Jaroslav Pergl  
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Památník Lidice
připravuje pod záštitou mistra světa

Anatolije Karpova
druhý ročník 

„Lidické 
simultánky“

pro mladé šachisty.

 
Turnaj se uskuteční 21. ledna 
2012 od 11 hodin v 1. patře 
Lidické galerie. Pořadatelům 

se  podařilo zajistit účast velmistra 
Ing. Vlastimila Jansy, který 

se  utká s nadějnými šachisty na 
20 šachovnicích, navíc po boku 

A. Karpova. 
Zájemci o účast na turnaji se již 

mohou přihlásit prostřednictvím 
přiloženého formuláře. Vyplněný 

formulář zašlete na adresu 
Památníku Lidice.

Zdroj: www.lidice-memorial.cz

mIkroregIon Údolí lIdIckého potoka
Historicky prvé setkání 

Ano, je tomu tak, dne 10. 11. 2011 se uskuteční v Lidické galerii historicky 
prvé setkání Mikroregionů Středočeského kraje. Ve druhém čísle BZ jste 
byli informováni, vážení obačané o tom, že byly zahájeny přípravné práce 
na tomto setkání. Nyní Vás již mohu informovat o finále. Organizátorem 
setkání je Mikroregion Údolí Lidického potoka, jehož naše město je členem. 
Ostatně až půjdete kolem našeho MěÚ, můžete se v nejbližších dnech podí-
vat, jak vypadá mapa našeho Mikroregionu a které obce jsou jeho členy. 
Jsme přesvědčeni, že již samotný fakt setkání bude pro Mikroregiony uži-
tečný. V rámci Středočeského kraje je ke dnešnímu dni zaregistrováno 
80 Mikroregionů, sdružujících většinu jeho obcí a měst, ale které se dosud 
nikdy nesetkaly. Přišli jsme s nápadem uskutečnit toto setkání proto, aby-
chom zde promluvili o potřebách současné komunální politiky, jejích pro-
blémech, ale také o možnostech realizace těch úkolů, jejichž časový horizont 
a finanční možnosti překračují každodenní úkoly a které členové Mikro-
regionů, tedy jednotlivé obce či města, nejsou schopny sami realizovat.  
Neméně důležitá bude i neformální diskuse účastníků setkání mezi sse-
bou, zejména pokud jde o výměnu zkušeností a dosažené výsledky. 
Věříme, že i pro naše město to bude přínosné. Pro Vaši informaci je zde 
program setkání, který byl právě v těchto dnech dokončen.

RNDr. Miroslav Oplt CSc.

DSO MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA
se sídlem v Buštěhradě

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA
REGIONSERVIS, s.r.o

I. Setkání mikroregionů 
Středočeského kraje

Konané pod záštitou 
p. Ing. Kamila Jankovského, ministra pro místní rozvoj

Lidická galerie, Lidice, 10. listopadu 2011
P R O G R A M

8:30  Prezence účastníků
9:00 Zahájení setkání, představení programu, poděkování part-

nerům a hostům - moderátor
9:15 Přivítání účastníků hostitelem
 Ing. Jana Nedvědová, předsedkyně DSO Mikroregion Údolí 

Lidického potoka
 RNDr. Miroslav Oplt, CSc., tajemník DSO Mikroregion Údolí 

Lidického potoka
 JUDr. Milouš ČERVENCL, ředitel Památníku Lidice, příspěv-

kové organizace
9:30 Význam mikroregionů v regionálním rozvoji 
 Ing. Michal Janeba, MMR, náměstek ministra pro regionální roz-

voj a cestovní ruch

Přihlašovací formulář
„Lidická simultánka 2012“

Jméno a příjmení

Rok narození

Šachový oddíl

Výkonnostní třída

ELO

Kontaktní telefon

E-mailová adresa

Poštovní adresa

Poznámka
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9:45 Regionální rozvoj a evropská integrace
 PhDr. Marcel CHLÁDEK, náměstek hejtmana Středo-

českého kraje, senátor Parlamentu ČR
10:00 Legislativní změny ve veřejné správě 
 Mgr. Ondřej VESELSKÝ, MV, náměstek ministra pro 

veřejnou správu, legislativu a archivnictví
10:15 Možnosti samosprávy při realizaci zodpovědného 

přístupu k ochraně životního prostředí
 Mgr. Tomáš Úlehla, poslanec Parlamentu ČR, místo-

předseda Výboru pro životní prostředí
10:30 Projekt „Vzdělaný zastupitel“
 Mgr. František LUKL, MPA, starosta města Kyjov, 

místopředseda Svazu měst a obcí ČR
10:45 Diskuse k předneseným tématům
11:00  Přestávka na občerstvení
11:30 Podpora obcím v  tomto a příštím programovém 

období, rozvoj venkova metodou LEADER 
 Ing. Lucie Krumpholcová, Ministerstvo zemědělství 

ČR, Odbor Řídící orgán PRV
11:45 Monitoring geografického vymezení a funkčnosti 

mikroregionů a další výstupy činnosti ÚÚR využi-
telné mikroregiony 

 Mgr. Robert VESELÝ, ředitel Ústavu územního rozvoje, 
Brno

12:00 Spoluúčast vysokých škol na řešení rozvojových pro-
jektů mikroregionů – modelová studie krajinného 
řešení obcí Mikroregionu Lidického potoka

 RNDr. Oldřich VACEK, CSc. vedoucí Katedry zahradní 
a krajinné architektury České zemědělské univerzity

 Ing. arch. Iveta MERUNKOVÁ, Katedra zahradní a kra-
jinné architektury České zemědělské univerzity 

12:15  Veřejné investování a legislativa
 Mgr. Jan Sixta, MMR, náměstek ministra pro veřejné 

investování a legislativu 
12:30 Diskuse k předneseným tématům
12:45 Odpadové hospodářství v obcích a jeho perspektiva 

z pohledu OPŽP
 Ing. Petr STEJSKAL, vedoucí oddělení odpadů II 

SFŽP ČR
13:00 Projekty a podpory životního prostředí v rámci SFŽP
 Ing. Radka BUČILOVÁ, pověřená řízením SFŽP
13:15 Diskuse k předneseným tématům
13:30 Krátká přestávka na malé občerstvení 
13:45 Celostátní síť pro venkov - aktivity
 PaedDr. Věra LIBICHOVÁ, Ministerstvo zemědělství 

ČR - Agentura pro zemědělství a venkov
14:00  Možnosti spolupráce samosprávy s Burzovní komorou
 Ing. Pavel ŠTORKÁN, předseda Burzovní komory 
14:15  Diskuse k předneseným tématům 
14:45 Závěrečné slovo pořadatele
 Ing. Jana Nedvědová, předsedkyně DSO Mikroregion 

Údolí Lidického potoka
15:00 Společné foto účastníků setkání
 Neformální setkání a diskuse účastníků v rámci slav-

nostního pohoštění – restaurace v Lidické galerii.

Dotazy k místostarostovi

RNDr. mIroSlavu opltovI, cSc.
1. Pane místostarosto Oplte, začal 

bych otázkou, která mě při čtení kro-
niky Buštěhradu zaujala. Všiml jsem si, 
že v zápisu se několikrát příjmení Oplt 
vyskytuje. Například můžeme číst ze 
zápisu z roku 1930, z měsíce června, že 
tehdy vyhořela garáž a autobus pana 
Václava Oplta na „skalech“, a tím byla 
doprava horníků a hutníků do práce na 
čas zastavena. Byl Václav Oplt s  vámi 
v  nějakém příbuzenském poměru? 
Můžete upřesnit, kde bylo místo ozna-
čované jako na „skalech“? Jak daleko 
sahá historie vaší rodiny ve městě? Mohl 
byste některé předky vyzdvihnout z hle-
diska jejich působení v obci? 

Pan V. Oplt, na kterého se ptáte, 
s naší rodinou v žádném příbuzen-
ském poměru nebyl. „Skala“ je místo, 
které každý starší rodilý buštěhraďák 
zná. Nachází se ve svahu v západní 
části zástavby našeho města. Nako-
nec název ulice „Na skalech“, která 
je prvou ulicí nalevo při příjezdu 
z Kladna do Buštěhradu, toto místo 
lokalizuje. Podle mých znalostí 
„Skala“ pochází skutečně od slova 
skály, tedy horniny, která se v těchto 
místech nachází a  která se použí-
vala pro výstavbu domů. Odborně 
řečeno, jde o opuky turonského 
stáří, patřící do geologického sou-
vrství doby křídové. 

Pokud jde o dotaz, jak daleko sahá 
historie mé rodiny a předků ve městě, 
odpovím velmi stručně. Nelze totiž 
na tomto místě psát životopis rodiny, 
jejich předků, protože upřímně 
chápu, že by to nikoho nemuselo 
ani zajímat. Předci a má rodina, ales-
poň kam já osobně jsem „dosáhl“, žijí 
v Buštěhradě kolem 200 let.  Pokud 
bych uvedl i Jakuba Oplta za jednoho 
z našich předků (můj otec se touto 
otázkou zabýval) a který, jak uvádějí 
některé prameny, je spolu s panem 
Burgrem označován za nálezce 
uhlí na Kladensku, potom k  oněm 
200  letům je třeba přičíst ještě dal-
ších 100 let.

2. Můžete se vyjádřit k  vzneseným 
obviněním pana Nového?

Tuto otázku zodpoví samostatný 
článek v tomto čísle BZ. 

3. Máte na starost mimo jiné realizaci 
cyklostezky. Jak dlouho již celý projekt 
běží a je možné někde shlédnout výkres 
budoucích cyklostezek?

Realizaci cyklostezky na starosti 
nemám, ale zřejmě vycházíte z toho, 
že jsem předsedou Výboru pro 
životní prostředí. Budu stručný. Mik-
roregionu Údolí Lidického potoka, 
jehož je naše město členem, se 
podařilo s pomocí SKÚ vybudovat 
zcela nedávno cyklostezku o délce 
2,5 km, která je vlastně prodlou-
žením cyklostezky vedoucí z  obce 
Běloky, postavené za peníze EU k sil-
nici, která je spojnicí mezi obcí Hře-
beč a obcí Hostouň a odtud dále do 
obce Dolany. Tím se podařilo propo-
jit rekreační oblast Okoře s kladen-
skou kotlinou a jejími cyklostezkami. 
Chtěli bychom vybudovat cyklo-
stezku vedoucí podél dnešní silnice 
spojující Buštěhrad s Lidicemi, aby 
došlo k  propojení této cyklostezky 
s  trasou, která je popsána výše. Je 
tady i varianta cyklostezky na seve-
rovýchodě města směrem k historic-
kému Sv. Jánu a odtud dále k cyklo-
stezkám Kladenska. Na SKÚ existuje 
odbor v jehož pracovní náplni je mj. 
návrh plánu výstavby cyklostezek 
v rámci SKÚ. S tímto odborem naše 
město komunikuje a naše před-
stavy o trasách cyklostezek jsou do 
předmětných map promítnuty.  Vše 
je otázka zajištění financí, protože 
jeden metr obyčejné cyklostezky, 
tedy se zaválcovaným štěrkem, 
není nejlacinější. Pokusíme se získat 
prostředky jak na SKÚ, který zatím 
odpověděl negativně, tak možná od 
některých investorů, kteří podnikají 
v blízkosti Buštěhradu.
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4.  Vím, že nemáte dotační politiku 
přímo na starost, ale jedná se o  důleži-
tou záležitost, o které by zastupitelé měli 
být informováni, proto se ptám i vás, jaké 
nové žádosti o dotace byly městem uplat-
něny od vzniku nového zastupitelstva 
a v jaké výši? Zdá se vám politika města 
vzhledem k maximálnímu využití různých 
dotací dostatečná a proč?

Dotační politiku opravdu nemám 
přímo na starosti. Plně si však uvědo-
muji její důležitost pro realizaci někte-
rých úkolů, které jsou obsaženy v hlav-
ních úkolech zastupitelstva na léta 
2011-2014. S odborem Strategie a regi-
onálního rozvoje MMR, který disponuje 
pro rok 2012 s dotační částkou kolem 
360 ml. korun, bylo zahájeno jednání 
o možnosti předložení žádosti k někte-
rým dotačním titulům. MěÚ bylo při-
jato opatření ke sledování celého spek-
tra vyhlašovaných dotací centrálních 
orgánů ČR. V souvislosti s dotacemi je 
třeba si také uvědomit, že dotace jsou 
téměř vždy spojeny s finanční partici-
pací města, což někdy možnost získání 
dotace limituje. V současnosti očekává 
MěÚ dotace ze SFŽP a SKÚ. Určitě ale 
bude třeba na tomto úseku práce přilo-
žit ještě větší úsilí. 

5. Jak byste s odstupem času reagoval 
v kauze bioplynové stanice ve městě? Dělal 
byste jako tehdejší zastupitel něco jinak? 

Geneze všech kroků, které se týkají 
BPS, byla uvedena v minulém čísle BZ. 
Nemám, co bych dodal. Nyní je důležité 
se pokusit o odmítnutí tohoto investič-
ního záměru v etapě do tzv. Územního 
rozhodnutí, které bylo do března 2012 
pozastaveno. 

 6 Jaké vidíte prokazatelné úspěchy 
vedení obce po téměř roce působení 
v novém zastupitelstvu?

Odpovědět na tuto otázku není 
vůbec jednoduché. Především proto, 
že je lépe k hodnocení přistupovat 
spíše kriticky ve smyslu, že je třeba 
stále co zlepšovat. Nicméně je věcí 
vedení MěÚ, jak a v kterém termínu 
vyhodnotí svojí a práci zastupitel-
stva. Nepřísluší mi, abych tak činil 
bez projednání se zastupiteli města. 
Jsme přesvědčeni a máme dobrý 
pocit, že úkoly, které MěÚ musel řešit, 
se podařilo zvládnout dobře. Jde jak 
o tzv. denní úkoly, kterých není málo 
a které se bezprostředně týkají pro-
blémů či nejrůznějších žádostí našich 
občanů. S tím souvisí jedna z prio-
rit, kterou jsme si vytýčili, zlepšení 
komunikace a vstřícnosti k občanům 
našeho města. Myslím, že můžeme 
mít dobrý pocit. Před MěÚ a jeho 
zastupitelstvem stojí od začátku řada 
nelehkých úkolů umocněných napja-
tou finanční situací. Jmenujme jen 
některé z nich. Buštěhradský zámek, 
park Ořešín spolu s výstavbou řado-
vých domů, investiční záměry v prů-
myslové zóně Kladno-východ s  její 
páteřní komunikací, severozápadní 
obchvat Buštěhradu, ale také hlavní 
úkoly, které byly již několikrát vzpo-
mínány na léta 2011-2014 a které jsou 
zcela konkrétní a velmi dobře kontro-
lovatelné. Odkazujeme ještě jednou 
na jejich prostudování. Byly uveřej-
něny v BZ č. 3. Jistě se mnou budete 
souhlasit, že jejich naplnění není „pro-
cházka růžovým sadem“. Budou při-
jata i  některá připravovaná opatření 
týkající se vnitřního chodu MěÚ, která 

by měla rovněž k jejich plnění přispět 
a možná i docela významně. Řadu 
těchto úkolů řešily i příslušné Výbory.

Některé úkoly mají charakter, jako 
by se města a jejich občanů bezpro-
středně netýkaly, ale jejich zodpo-
vědné a kvalifikované řešení musejí 
dát záruku, že se za nějakou dobu 
neobrátí proti městu a jeho občanům. 
To se týká všech zásadních investič-
ních záměrů, které se objevily v době 
od nástupu nového vedení MěÚ 
a  zastupitelstva a  o nichž občané 
města byli vždy informováni. Do této 
kategorie jen pro přiblížení o co jde, 
patří např. naše aktivní účast na pro-
jednávání Zásad územního rozvoje 
SKÚ účast a vystoupení na tzv. Veřej-
ném projednání výstavby paralelní 
dráhy RWY06R/24L, aktivní účast na 
setkání starostů a místostarostů SKÚ 
a  řady dalších. Ostatně o tom hovoří 
můj článek v  předchozím čísle BZ 
na který odkazuji. Mám-li shrnout, 
vedení MěÚ a jeho zastupitelé při-
stupují k úkolům podle mého názoru 
zodpovědně. Jsme vždy připraveni 
z dobře míněné kritiky či připomínek 
k práci vyvodit závěry pro další zlep-
šení své práce. To není laciné „klišé“ 
ale fakt a  to jistě není v porovnání 
s minulostí málo.

7. Jaká je vaše představa spolupráce 
zastupitelstva jako celku, po konfrontač-
ním vystoupení zastupitele pana Nového 
a jeho podporovatelů?

Tady bych prosil se zeptat úplně 
někde jinde a někoho jiného. Možná, že 
část odpovědi naleznete na jiném místě 
tohoto čísla BZ.

Dotazy na zastupitele

pana Ing. václava nového
1. Pane zastupiteli Nový, oceňuji vaši 

odvahu opět se angažovat v řízení obce. 
Někdo si může myslet, že vaše aktivita 
je motivována osobním zaujetím vůči 
některým osobám ve vedení města. Je 
skutečným důvodem vašeho návratu, 

naučit nové zastupitele chodu vedení 
obce, jak jste naznačil ve svém pro-
hlášení na veřejném zasedání, kde jste 
skládal slib zastupitele, nebo jde ještě 
o jiné důvody?

Nejedná se o zaujetí vůči některým 
osobám, ve skutečnosti se opravdu jedná 
o změnu ve vedení obce za účelem efek-
tivního hospodaření a dodržování platné 
legislativy, o čemž současné vedení nemá 
ani páru. Viz můj článek v minulém čísle BZ.
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2. Ze zveřejněných materiálů z  his-
torie kauzy bioplynové stanice (BPS) 
v  Buštěhradském zpravodaji (BZ) je 
zřejmé, že zastupitelé se s bodem, který se 
jí týkal, setkali na zasedání, kde se projed-
nával. Patrně si ale vůbec neuvědomovali 
negativní reakci obyvatel na tuto stavbu. 
Očekával jste, vy sám, takovou reakci 
obyvatel po tom, co vešla na veřejnosti 
ve známost studie vlivu stavby na životní 
prostředí, tzv. Oznámení dle zákona 
č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na 
životní prostředí společnosti Empla AG?

Na Buštěhradě je možné vše. Dle 
mého názoru se jedná o zbytečné odvá-
dění pozornosti občanů od skuteč-
ných problémů, kterým BPS není. V ČR 
bezproblémově fungují desítky BPS, 
a pokud obce dokáží vyjednat s inves-
torem odpovídající podmínky, jsou pro 
obce jednoznačným přínosem…

 
3. V  minulosti jste veřejnost vybízel 

k  účasti na tematických projektech na 
stránkách BZ. Například na koncepční 
studii regenerace veřejné zeleně. Proč jste 
nezorganizovali jako minulé zastupitel-
stvo veřejnou diskusi k výstavbě bioply-
nové stanice s představiteli MPS tak, jak 
to proběhlo později za nového zastupitel-
stva v Sokolovně, kde však již byla situace 
dosti dramatická a rozjitřená? O problé-
mech s výstavbami bioplynových stanic 
v naší zemi jste musel vědět. 

Minulé zastupitelstvo (a někteří tam 
sedí i dnes a např. paní Leflerová byla 
tehdy členkou výboru pro životní pro-
středí, který záměr doporučil) takovou 
akci nepožadovalo a ani já osobně jsem 
k tomu proto neměl důvod.  

4. Každý má možnost vyjádřit svůj 
názor na dění ve městě na stránkách BZ 
v rubrice čtenáři nám píší. Proč jste neza-
reagoval na téma BPS? 

Neviděl jsem k tomu důvod. Jedná se 
o standardní patentované zařízení, které 
bezproblémově funguje v  Rakousku, 
jak se mohli zastupitelé přesvědčit 
na vlastní oči. Jedná se o  spolehlivou 
a  ověřenou technologii s  možností 
efektivního využití odpadního tepla 

pro vytápění budov, jak je tomu např. 
v Třeboni a jinde, tak proč by to nešlo na 
Buštěhradě? Vydání souhlasu k záměru 
v průmyslové zóně bylo pouhou formali-
tou resp. jednou z podmínek, aby inves-
tor mohl žádat o dotaci. Obec nemá 
žádné objektivní možnosti, jak podob-
ným záměrům v  průmyslové zóně 
zabránit. Jinak se vystavuje riziku žalob 
za zmařené investice. O tom může část 
buštěhradské veřejnosti a zastupitelstva 
dlouze a zbytečně diskutovat, to je ale 
všechno, co s tím může dělat. Mohu se 
pouze usmát některým hlupákům, kteří 
v souvislosti s BPS volají po mojí trestní 
odpovědnosti. Investor neměl potřebu 
nikoho uplácet, protože obec mohl v pří-
padě zamítavého stanoviska lehce obe-
jít. Já jsem pouze akceptoval doporučení 
výborů pro životní prostředí a výstavbu, 
které záměr zodpovědně a odborně 
posoudily i na místě samém.

5. Nejsem pamětníkem předávání 
vedení města po volbách za vašeho 
nástupu do zastupitelstva, kde jste se stal 
starostou. Přesto se chci zeptat, zda neli-
tujete, že jste nebyl přítomen na prvním 
zasedání nového zastupitelstva? Vaše 
osobní přítomnost odstupujícího sta-
rosty na prvním zasedání nového zastu-
pitelstva a oficiální předání vedení města 
novému zastupitelstvu a nově zvolené 
starostce a blahopřání k zvolení, by bylo 
jistě vhodné, korektní a sportovní. 

Nelituji. Splnil jsem všechny zákonné 
povinnosti a na ustavujícím zasedání 
jsem nebyl záměrně pozván. Svůj zájem 
o účast a o zahájení zasedání jsem sdě-
lil leaderovi vítězných „nezávislých“ 
prostřednictvím svého asistenta-práv-
níka, pozvání však nepřišlo. Jak vidíte 
i v komunální politice se sportovní cho-
vání nenosí.

6.   Co vás vedlo k tomu, že jste osobně 
nepředal agendu města nové starostce? 
Vím, že to zákon nepřikazuje, ale člověk 
může odejít z  funkce nebo zaměstnání 
beze slova a nebo vyhotoví předávací 
protokol, který podepíše strana předá-
vající i nabývající, aby nedocházelo poz-
ději k  různým obviněním, jak jsme toho 
svědky nyní. 

Viz odpověď na předcházející otázku. 
Nepovažoval jsem to za nutné, je to 
zcela zbytečná formalita, a proto ji 
zákon neukládá. Veškerá dokumentace 
i informace byly v té době u příslušných 
pracovníků městského úřadu k dispozici 
komukoliv. 

Mimochodem, podepsaný předá-
vací protokol paní starostka obdržela 
v  zastoupení od tehdejšího místosta-
rosty, takže různá obvinění jsou vylo-
ženě účelová a jsou zástěrkou vlastní 
neschopnosti. A že něco pořád ztrácí 
nebo nachází je její problém.

7. Co bylo podle vašeho názoru důvo-
dem toho, že jste nebyl zvolen do součas-
ného zastupitelstva z první pozice kandi-
dátky ODS? Dělal byste něco jako bývalý 
starosta jinak? 

V  první řadě moje osoba. Nedě-
lal jsem líbivou politiku, a jak se říká, 
nechodil jsem od chaloupky k  cha-
loupce. Pouze jsem efektivně hájil zájmy 
obce jako celku, sehnal dotace v řádu 
desítek milionů, málo medializoval 
úspěchy, špatně a mnohdy arogantně 
jsem komunikoval s některými občany. 
Mimochodem, i ze zvolených leaderů si 
nikdo první místo neudržel.

Po boji je každý generál. Samozřejmě 
by se našly věci, které bych dělal jinak. 
Namátkou zmíním, že bych nepodpořil 
přidělení obecního bytu bezdětné dceři 
zastupitelky paní Burešové ani zvýšení 
platu tajemníkovi mikroregionu panu 
Opltovi.  Klasik praví, že nejvíc nenávidí ti, 
kteří by měli být nejvíc vděčni. A víte co 
je na tom nejzajímavější a kdo vládne na 
Buštěhradě? Volby na Buštěhradě ve sku-
tečnosti vyhráli komunisti, kteří vůbec 
kandidátku nedokázali postavit. Vyhráli 
totiž tzv. jejich „nezávislí“, kteří za ně kan-
didovali v minulých volebních obdobích 
tj. dámy Leflerová, Burešová a mistr Oplt.

8. Jaká je vaše představa spolupráce 
zastupitelstva jako celku, po konfrontač-
ním vystoupení s  výzvou k  odstoupení 
a odvolání starostky a 2. místostarosty?

Různorodá. Současné vedení se samo 
usvědčilo, o co se mu jedná. Buštěhrad 
je jim pouhou záminkou k  tomu, jak 
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se lehce dostat k  penězům z  obecní 
pokladny a přilepšit si k  důchodu. Na 
předposledním zasedání za účasti veřej-
nosti tzv. 2. místostarosta Oplt prohlásil 
k neoprávněně vyplácené odměně„ … 
když jsme diskutovali s paní starostkou 
o mojí odměně hovořili jsme o 70-ti nebo 
50-ti procentech… tak já tu odměnu vrá-
tím…“ Pokud si myslíte, že veřejný příslib 
dodržel, máte smůlu. Na následujícím 
mimořádném zasedání bez účasti veřej-
nosti si nechal svými věrnými schválit 
měsíční odměnu v  maximální možné 
výši a to se zpětnou platností. Ptám 

se za co, když nemá stanoveny žádné 
kompetence ani odpovědnost. Zřejmě 
se asi jedná o ombudsmana známé 
Buštěhradské dráhy. Položte si otázku. 
Mohou vést město rozsahu Buštěhradu 
způsobem, jaký dosud předvádějí, zapo-
mětliví jedinci s platem cca 24 000,- Kč 
(neuvolněný 2. místostarosta) a 45 000- 
Kč (uvolněný starosta/stka)? Na to by si 
měla odpovědět zatím mlčící většina. 
Do čela se musí dostat lidé v produktiv-
ním věku, kteří chápou, jak funguje obec 
jako veřejně právní korporace, nemusí si 
na svou odměnu vypůjčovat od banky 

a zadlužovat město a dokáží kromě pří-
jmů z  daní zabezpečit další finanční 
zdroje. A takoví lidé v zastupitelstvu jsou. 
S těmi budu spolupracovat. A pro pořá-
dek, osobně neusiluji o žádnou placenou 
funkci, jak se někteří mylně domnívají.

9. Co je vaší největší prioritou v půso-
bení zastupitele v obci? 

Změna ve vedení města, demontáž 
komunálních dinosaurů, zvětšení kapa-
city mateřské školky a udržitelné životní 
prostředí.

Dotazy k zastupitelce

paní Ing. arch. danIele javorčekové
1. Paní zastupitelko Javorčeková, 

cením si vaší dlouholeté snahy o záchranu 
zámku. Sám mám rád historii a každá 
památka je pro obec zpestřením a její 
ozdobou. Mohla byste shrnout, od kdy 
se město angažuje o zámek a kolik nás 
opravy zámku za tu dobu stály?

Město koupilo zámek v  roce 2003 
v  dražbě od firmy Petersburg, která 
ho před tím nechala totálně zchát-
rat. Bylo tedy velkým štěstím, že se 
v  té době podařilo přesvědčit zastu-
pitelstvo, aby se zámek koupil (nutno 
dodat že současná starostka ing.Lefle-
rová – v  té době rovněž starostka – 
byla jako jedna z  mála tehdy proti, 
kdežto tehdejší místostarosta pan 
Nový se o jeho získání naopak velmi 
zasadil). Od té doby zámek postupně 
zajišťujeme pomocí dotací především 
z Ministerstva kultury, zčásti i Středo-
českého kraje. Do loňského roku bylo 
do zámku investováno okolo třiceti 
milionů, z toho zhruba polovinu tvoří 
dotace a polovinu peníze z  rozpočtu 
města. Vzhledem k tomu, že za to byly 
kompletně opraveny krovy a střechy 
a zajištěny závažné havárie to pova-
žuji za velmi efektivně investované 
peníze. Zámek není jen zpestření 
nebo ozdoba, jak říkáte, ale pro město 
naprosto klíčový objekt s obrovským 
potencionálem do budoucna.

2. Co se stalo s  mohutnými stromy 
v  zámeckém parku po jejich likvidaci? 
Všiml jsem si, že šlo, podle mého hodno-
cení, o některé kvalitní stromy. Bylo dřevo 
majetkem obce nebo ne? Mělo z  dřeva 
město nějaký příjem? 

Co se stalo se stromy v parku nevím, 
to by spíš mohl vědět Výbor pro životní 
prostředí. Nicméně park je již majetkem 
Středočeského Kraje, a tedy i stromy. 
Je plně na uvážení Kraje, co s parkem 
provede a jakým způsobem jej revi-
talizuje  - přestože i na mě to půso-
bilo tak, že některé stromy možná byly 
pokáceny zbytečně, město do toho již 
nyní nemůže zasahovat. Myslím si, že 
v zásadě jsou změny v parku pozitivní 
– proběhl velký úklid a chystá se rekon-
strukce zdí okolo parku.

3. Na zasedání 10. 8. jste se rozhodně 
postavila s  paní Kindlovou a panem 
Novým za odvolání starostky a 2. mís-
tostarosty z důvodů faktických pochybení 
proti zákonům České republiky a likna-
vosti při řešení městských záležitostí. Bylo 
vaším skutečným cílem jejich odvolání 
nebo jen demonstrativní upozornění na 
nedostatky ve vedení města? 

Ano, jejich odvolání bylo našim 
skutečným cílem. Situace na radnici, 
kdy řada věcí nefunguje, jak má, se 
totiž stává neúnosnou. A místo, aby 

radnice přijala dalšího zaměstnance 
na běžnou agendu (to totiž město 
potřebuje), vymyslí si funkci druhého 
místostarosty.

4. Jak závažné byly nebo nyní jsou chyby, 
kterých se vedení dopouštělo nebo dopou-
ští? Mohla byste konkretizovat některý 
případ, který by měl za následek přímou 
finanční ztrátu pro město z hlediska nedba-
losti nebo protiprávního jednání? 

Z  minulosti se jedná například 
o nepodařenou smlouvu se Středočes-
kými vodárnami na předplacený nájem 
kanalizace a ČOV Buštěhrad, zabezpe-
čenou a podepsanou tehdejší a nynější 
paní starostkou. Tato smlouva byla 
Evropským účetním dvorem vyhodno-
cena jako neoprávněný příjem v  prů-
běhu vlastní výstavby, a město obdrželo 
při vyúčtování dotace cca o 2 miliony 
méně. Věcí, která mi například dělá 
starosti v současnosti, je liknavost, se 
kterou paní starostka vyřizuje „papíro-
vání“ okolo již přislíbených dotací. Řada 
potřebných dokumentů není přísluš-
ným institucím dodávána v termínu. 
Obávám se, abychom tímto způsobem 
o některé dotace nepřišli.

5. Vaše podpora návrhu pana Nového, 
na odstoupení a posléze hlasování 
o odvolání starostky a 2. místostarosty, se 
může jevit čtenářům tak, že upozornění 
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na chyby a nedostatky přišly až po vstupu 
pana Nového do zastupitelstva. Co jste 
dělala jako zastupitelka před tím? Jak jste 
na nedostatky upozorňovala? 

Na nedostatky jsme upozorňovali 
spolu s  některými dalšími zastupi-
teli průběžně – nejprve na pracovních 
schůzkách zastupitelstva. Upozorňo-
vali jsme na řadu věcí, které podle nás 
fungovaly špatně a měly by se změnit, 
a navrhovali jsme i způsoby změny. 
Pochopitelně jsme se nejdříve snažili 
řešit vše v  klidu dialogem s  ostatními 
zastupiteli – nicméně efekt to nemělo 
téměř žádný. Například zápisy ze zase-
dání se na městském webu objevily až 
po výstupu pana Nového, přestože jsme 
je požadovali již na jaře. 

6. Proč jste nezvolila formu seznámení 
veřejnosti prohlášením, možná méně 
konfrontačním, než jakého jsme byli 
svědky na zasedání 10. 8., o nedostatcích 
na radnici, když po vašich upozorněních 
nedocházelo k nápravě? 

Po pravdě řečeno, o některých 
závažných věcech jsem se dozvěděla 
až z  vystoupení pana Nového. Jako 
běžný zastupitel, který se s  prací na 
radnici teprve seznamuje, se o fungo-
vání některých věcí mnoho nedozvíte. 
Já mám na starosti stavební výbor, 
takže jsem v obraze, co se týká staveb-
ních záležitostí, a zde mohu upozor-
ňovat na nedostatky, což také dělám. 
Pokud se to zrovna netýká mého 
výboru, tak například do finančních 
záležitostí nevidím.

Ještě bych se zde zmínila o zámku 
– nedokážete si představit, s  jakými 
problémy se potýkám, abych celý 
záměr dotáhla do konce. Město sice 
opravě zámku dalo oficiálně zelenou 
a přestěhování úřadu kvůli zvýšení 
kapacity školky hlásá jako prioritu, 
svou neuvěřitelnou laxností však sta-
vební práce zároveň brzdí. Přestože 
firma, která na zámku pracuje, je 
velmi šikovná, solidní a vstřícná, nemá 
to jednoduché. Od března pracují na 
vlastní náklady, město jim dluží peníze 
za některé provedené práce (které 
navíc zasmluvnilo až se zpožděním 

několika měsíců). Paní starostka včas 
nepodepisuje smlouvy, neobjednává, 
nezařizuje různé věci potřebné pro 
plynulé pokračování stavby, takže 
mám velké obavy, že se nový úřad do 
konce roku dokončit nestihne. Máme 
sice druhého místostarostu, ten však 
takovéto věci v popisu práce bohužel 
nemá… Protože jsem již začala tyto 
nedostatky dosti neodbytně připomí-
nat a kritizovat, vedení města se nyní 
vzbudilo a snaží se vinu za problémy 
se stavbou shodit na mě. Je mi to 
trochu trapné, když musím připome-
nout, že zámek zachraňuji již osm let, 
sehnala jsem na něj v součtu již přes 
18 milionů dotací, a to vše jsem dělala 
jako soukromá osoba (do loňska), ve 
svém volném čase a bez nároku na 
odměnu. Vidina zprovoznění alespoň 
části zámku je pro mě splněním něko-
likaletého snu – a někdo má tu neoma-
lenost obviňovat ze zpoždění stavby 
právě mě?!? K tomu mě napadá pouze 
věta, že každý dobrý skutek musí být 
po zásluze potrestán.

Nepříjemně mě překvapila také 
reakce lidí z  radnice na návštěvě 
stavby. Já vím, že teď to tam ještě 
není na pohled moc pěkné, ale to se 
dá na stavbě čekat. Oni se ale netěší, 
jaké budou prostory na zámku krásné, 
noblesní, jaké budou skýtat úžasné 
možnosti. Neustále nad něčím ohr-
nují nos – tu jsou zdi moc silné, tu 
zase stropy příliš vysoké, okna divná 
(ne, v barokním zámku opravdu nebu-
dou eurookna!) a zastíněná stromy 
z  parku, určitě tam bude zima, tma 
a  průvan, ovšem paradoxně napros-
tým vrcholem schválnosti jsou pro 
paní starostku kachlová kamna navr-
žená do její kanceláře. K  čemu prý 
kachlová kamna? Argument, protože 
jsou krásná a do zámeckého interiéru 
patří, je zřejmě nedostatečný. Paní 
starostka si tedy alespoň prosadila, 
že komín nebude funkční. Myslím, 
že bude svého rozhodnutí litovat při 
prvním zimním výpadku elektřiny… 
Chápu, že stěhování je věc nepří-
jemná, ale úřad jde z ošklivé sociali-
stické kostky do krásného zámku, tak 
proč proboha taková nechuť a otrá-
venost?

7. Jak se vám daří skloubit povinnosti 
matky při výchově dětí, povinnosti pro 
město jako zastupitelky a povinnosti 
v oboru, kde působíte?  

Je toho skutečně hodně a je to 
náročné, ale zvládám to pomocí vstříc-
nosti manžela, babiček a dědečků.

8. Jaká je vaše vize spolupráce v obmě-
něném zastupitelstvu do budoucna? 

Není žádným tajemstvím, že 
v zastupitelstvu se sešly dvě skupiny, 
které mají o řešení mnoha problémů 
diametrálně rozdílné představy. Jedna 
skupina řeční, mudruje nad volebními 
programy, a  myslí si, že řízení města 
poběží tak nějak samo, druhá skupina 
takzvaně dělá potíže a vyžaduje větší 
akceschopnost, avšak ta je bohužel 
v menšině. Mrzí mě, že mnoho lidí 
netuší, jak je vedení města neschopné. 
Vidí pouze to, že bývalý starosta byl 
arogantní, kdežto současná paní sta-
rostka působí mile a rozumně. Ale 
v současném složení je radnice zcela 
paralyzována, vedení zřejmě razí heslo 
„Kdo nic nedělá, nic nezkazí“, po téměř 
roce vládnutím tímto způsobem se 
začínají kupit problémy – jedním 
z nich je i kauza zámek.

V  čele radnice by především měl 
stát někdo, kdo bude perfektně znát 
práva, povinnosti, možnosti a kom-
petence města, a nebudou pro něj 
problémem banality. Pak by zde 
měl přibýt nějaký úředník na běž-
nou agendu – za poslední rok odešli 
tři zaměstnanci úřadu a mnoho věcí, 
které dělali, dnes nedělá nikdo. Nebýt 
zaměstnanců úřadu, zvyklých z minu-
lého volebního období na určitý způ-
sob práce, chod úřadu by zřejmě již 
dávno zkolaboval.

Na závěr bych zde vyjádřila zvěda-
vost, jestli tentokrát vyjde Buštěhrad-
ský zpravodaj. V době uzávěrky marně 
čekáme na článek paní starostky, 
kterým se slíbila v  minulém BZ vyjá-
dřit k obviněním pana Nového, a bez 
tohoto článku prý BZ nevyjde. Paní 
starostka na to při tom měla dva 
měsíce.
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Dotazy k zastupitelce

paní mrázkové
1. Paní zastupitelko Mrázková, při-

znám se, že o vás mnoho nevím. Mohla 
byste nám přiblížit, od kdy ve městě 
Buštěhrad působíte a jaký je váš profesní 
zkrácený životopis?

Na Buštěhradě bydlím od roku 1997. 
V roce 1988 jsem odmaturovala na 
Střední zdravotnické škole v Kladně. 
Poté jsem nastoupila na chirurgické 
oddělení v nemocnici na Kladně. Po 
třech letech jsem odešla na hemodia-
lyzační jednotku, která se v té době 
právě otevírala. V roce 1996 jsem 
nastoupila jako sociální pracovnice na 
odd. sociálně  – právní ochrany dětí 
a rodiny  na Okresním úřadě v Kladně. 
Zde jsem byla až do nástupu na mateř-
skou dovolenou. Od roku 2001 pracuji 
jako reg. zdravotní sestra u pana MUDr. 
Karla Jeřábka.

 
2. Kandidovala jste za ČSSD. Proč právě 

za tuto stranu? 

Byla jsem oslovena panem Kadle-
cem, se kterým společně pracuji v před-
stavenstvu BDB Buštěhrad. Kandidovala 
jsem jako nestraník.

3. Co vás vedlo k úmyslu se angažovat 
ve vedení města? 

Možná bude má odpověď na tuto 
otázku jednoduchá – zlepšit naše město a 
mít možnost se přímo na zlepšení podílet.

4. Můžete čtenářům přiblížit, jak to fun-
guje, aby nečlen strany mohl kandidovat 
jako nestraník na kandidátce např. ČSSD? 

Na tuto otázku nemohu odpovědět.

5. Na zasedání z 10. 8. jsem si nemohl 
nevšimnout vaší reakce na otevřené pro-
hlášení pana Nového, že staří mají uvolnit 
místa mladším, jinými slovy, že současní 
starší zastupitelé jsou méně schopní než 
ti mladší. Co nám k tomu můžete sdělit? 

K tomuto zasedání bych se nevyja-
dřovala. Pro mě jako nového zastupitele 
jsou zkušenosti starších kolegů velikou 
pomocí. Myslím si, že nezáleží na věku, 
ale na zkušenostech a schopnostech 
jednat, a to hlavně jednat s lidmi.

6. Jaký je váš názor na hlasování paní 
Kindlové, která kandidovala za stejnou 
stranu jako vy, ale hlasovala opačně než vy 
při odvolání starostky a 2. místostarosty? 

Myslím si, že povinně hlasovat, jak 
strana káže, je už dávno za námi. Já jsem 
hlasovala dle svého vědomí a svědomí. 
Od zvolení zastupitelkou jsem se pravi-
delně zúčastnila všech pracovních porad 
a  zasedání zastupitelstva, takže jsem 

mohla práci paní starostky i pana Oplta 
sledovat. Já osobně jsem hlasováním  
Magdy ( pí. Kindlové) byla překvapena, 
ale co jí vedlo takto hlasovat, se musíte 
zeptat jí.

7. Můžete nás seznámit s  nějakými 
úspěchy ve vašem sociálním a zdravot-
ním výboru?

 
Úspěchy bych to v sociální oblasti 

nenazývala. Sociální služby jsou pomocí 
pro občany. Spolupracovali jsme s vede-
ním DPS ohledně obsazení volných 
bytů v DPS, dále pak provedli několik 
šetření ohledně zařazení do pořadníku 
DPS. Zároveň jsme řešili soc. pomoc jed-
nomu z našich občanů. Pracuji také ve 
školské radě a v bytové komisi a i zde 
řešíme sociální problémy občanů.

8. Jaká je vaše vize spolupráce v obmě-
něném zastupitelstvu do budoucna? 

Vizí je mnoho, ale v dnešní době je 
vše závislé na penězích. Pokud bude mít 
Buštěhrad dostatek prostředků, je možné 
naše město pěkně zvelebit. Já osobně, 
se plně ztotožňuji s Hlavními úkoly pro 
rok 2010 – 2014, o kterých jsme již naše 
spoluobčany informovali. Splnění těchto 
úkolů bude nesnadné, ale budeme se 
snažit, co nejvíce jich splnit.

Chtěl bych poděkovat zastupitelům za jejich odpovědi. 
(zapsal: Jiří Janouškovec)

rozhovor
 Pan Antonín Nešpor: Radost pro přátele přátel

Traduje se následující historka. 
Možná jí nebudu vyprávět přesně, 
ale aspoň přibližně. Na Václavském 
náměstí kdysi prodával v trafice 
jakýsi Franta sirky. Znalo ho celé 

náměstí a široké okolí. Jednoho dne 
se tam seznámil s nějakým Ameri-
čanem, který se po návratu za vel-
kou louži rozhodl, že Frantovi pošle 
pohled. Jen tak, pro radost. Neznal 

však jeho příjmení, natož adresu. 
Očividně zapomněl i to, v jaké zemi 
se nachází Praha. Proto pohled adre-
soval takto: Franta-SIRKY-Evropa. 
A svět je asi opravdu malý, protože po 
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nějaké době pohled opravdu skon-
čil v rukou trafikanta Franty. V sou-
sední obci Lidice žije pan Antonín 
Nešpor. Má  mnoho koníčků, zájmů 
a ušlechtilých aktivit. S Frantou z 
Václaváku nemá vůbec nic společ-
ného. Snad jen… ano, přeci jen… 
když řeknete v našem 
širokém místním regi-
onu (viz Buštěhradská 
gubernie) pojem pan 
Nešpor –  sirky, snad 
každý, kdo se alespoň 
trochu pohybuje v kul-
turním a společenském 
životě, ví, o kom je řeč. 
Pan Antonín Nešpor 
p osk ytl  Buštěhrad-
skému zpravodaji zají-
mav ý rozhovor,  ve 
kterém se i Vy, laskaví 
čtenáři, dozvíte o jed-
nom krásném a veskrze 
přátelském zájmu. 

Zamýšlel jsem, že zcela 
na začátku se Vás zeptám na to, co Vás 
k  Vaší nezvyklé činnosti vedlo. Je to 
přeci jen ojedinělý nápad a nevím jistě, 
jestli má u nás obdoby. Ale abych byl 
systematický, přeci jen se zprvu zeptám: 
Kdy to všechno začalo? 

Začalo to všechno v roce 1998. 
Úplně první nálepka nebyla vytvo-
řena na krabičku zápalek, ale k příle-
žitosti protestní manifestace v Praze 
na Žižkově. Na podporu protestu (šlo 
o zdražení internetového poplatku) 
jsem vytiskl první nálepku. Byla to 
samolepka s převzatým motivem tele-
fonního sluchátka, která se rozdávala 
účastníkům manifestace. 

A teď k tomu, co mě tak zajímalo. Jak 
vznikl ten nápad vytvořit tematický ští-
tek a hlavně jej pak nalepit na krabičku 
od sirek? 

Vyvíjelo se to postupně. První série, 
kterou jsem vytvořil v roce 1999, byla 
série nálepek k mým narozeninám. 
Vymyslel jsem si, že hostům na oslavě 
narozenin dám nálepky s mou karikatu-
rou, které umístím na krabičky od sirek. 
Byl to jednoduše nápad. Postupně  
přicházely další příležitosti, pro které 

jsem vyráběl nálepky na krabičkách 
od sirek a dával jsem je lidem přede-
vším o svátcích, narozeninách a dalších 
příjemných příležitostech. A pak jsem 
navázal spolupráci a vztah s kavár-
nou Ateliér v Kladně Kročehlavech. 
S panem Perglem, majitelem kavárny, 

jsme se dohodli, že budu krabičkami 
od sirek podporovat jeho kulturní akce. 
To se mi právě na Ateliéru libí. Ve vět-
šině hospod se dělají „vepřové hody“ 
a podobně, ale tady se dělá kultura. 

Ovšem s postupem času to z nejrůz-
nějších oslav a Ateliérovských akcí pře-
rostlo v intenzivní a velkoplošný záběr. 

Vyrobit tematické zápalky musela 
a musí být pro mne především radost. 
Abych to ještě vysvětlil, měl bych 
o sobě říct, že mám rád obrazy, vlastně 
miniatury. Ty však většinou nemohu 
mít. Nálepky jsou v určitém smyslu 
miniatury a reprodukce různorodých 
uměleckých počinů. Zanáším tedy 
to, co se mi líbí, na nálepky od sirek 
a časem eviduji. Miniatury mají svůj 
půvab. A dalším aspektem je to, že 
miniatury se dají sestavovat do sérií. 
Tematický soubor nálepek řadím do 
různě velkých sérií. Ale zpět k položené 
otázce. Řekněme, že tak od roku 2002 
jsem dostával zvýšený počet pozvánek 
a má činnost se zintenzivnila. 

Přijímáte všechna pozvání a objed-
návky, které Vám přijdou?

Rád vyhovím všem pozváním, 
i když musím přiznat, že je jich tolik, 
že je nemohu všechna stihnout. To 
víte, všude se něco děje. Jen okrajově, 
to máte Majrovku, muzeum, gale-
rii Radost, Ateliér, kladenský zámek. 
Člověk se seznámil s tolika lidmi, že 

už opravdu nejde při 
vší dobré vůli všechno 
postihnout. Jak již jsem 
řekl, hlavní je však pro 
mne dobrý pocit, musí 
mne to bavit. Jsou to „přá-
telské nálepky“, kterými 
uctívám přátele. 

Přátelské nálepky, tak 
jim říkáte?

V ý r a z  p ř á t e l s k é 
nálepky znamená to, že 
pro někoho sirky vyrobím 
a dám mu je. S tím, že to 
co jsem nyní popsal je 
v  prvé řadě, a to zdůraz-
ňuji, přátelským aktem. To 
je nejpodstatnějším sym-

bolem a smyslem mé činnosti. Proto 
termín „přátelské zápalky“. Krabičku 
zápalek si nechávám od obdarované 
osoby podepsat, pokud to jde.  Mám 
pak radost z radosti obdarovaných 
a pak také z podpisu, kterým si nechá-
vám krabičku podepsat.  Autentický 
podpis totiž zařadí krabičku do mojí 
vlastní sbírky. Stává se, že i někteří 
ostatní návštěvníci vernisáží si nechá-
vají krabičku podepsat. Je to takový 
můj malý vklad do kultury.

Soustřeďme se nyní na otázku evi-
dence krabiček s nálepkami.

Každá krabička s nálepkou má své 
sériové číslo. Můžete ho vidět vytiš-
těné drobným písmem na krabičce 
dole v tiráži. Sériová čísla jsou vedena 
také i v mé počítačové databázi. Tak 
například v současnosti jsem někde 
u série 1200. 

Mohl byste nám popsat vlastní 
výrobní proces?

Je to jednoduché. Námět je daný. 
Buď si grafiku navrhnu a zpracuji 
sám, nebo mi ho někdo pošle. Dnes 
mám dostatečnou zásobu vlastních 

Antonín Nešpor ve společnosti Jitky Válové a ing. arch. Emila Hyska                                                                                                                                            
          foto: Alois Garamszegi
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fotografií a tak vycházím z ní. V kraj-
ních mezích si stáhnu něco z  inter-
netu, upravím výřez a doplním text 
do obrázku, který uložím do souboru 
- tiskového archu, jenž pak odešlu do 
tiskárny, kde jej vytisknou. Jednot-
livé nálepky vystřihuji prastarými 
zděděnými nůžkami. Rozstříhané 
nálepky nalepuji na krabičky dis-
perzním lepidlem. 

Kolik jste polepil takových krabiček? 
Jde to vůbec spočítat?

Spočítat to jde, řekl bych, že asi tak 
šedesát tisíc krabiček. 

Víte, že jsou lidé, přiznám, že i naše 
rodina, kteří si doma dělají nástěnky 
z Vašich sirek?

Ano, ano, vím to a těší mne to.

V Ateliéru jste měl již svou druhou 
výstavu zápalek. Tuším, že první byla 
v roce 2007 a druhá probíhá právě nyní, 
v září 2011.

  Ano, již dvakrát jsem měl výstavu 
v kavárně Ateliér a právě budova Ate-
liéru je nejčastějším námětem (ponej-
více na zadní straně) mých zápalek. 
Častým objektem je též recitátor Vác-
lav Fikrle s jeho poetickými večery. 

Ačkoliv jste v našem regionu známá 
osoba, můžeme předpokládat, že někteří 
čtenáři Vás a Vaši činnost neznají, nebo 
po přečtení tohoto rozhovoru Vás budou 
chtít oslovit, zda byste jim zápalky vyro-
bil. Mohou Vás oslovit, a pokud ano, 
jakým způsobem?

Jak říkám, vyrábím přátelské 
zápalky a v přátelském duchu rád 
oslovujícím vyhovím. Pokud to bude 
pro kulturní použití, mohou mě kon-
taktovat elektronickou poštou na 
adrese: neston@volny.cz. 

Pokud vůbec lze na takovou otázku 
odpovědět – jaké zápalky si ceníte nejvíc?

Vážím si, že jsem mohl vytvořit 
zápalky pro výtvarnici paní Jitku Válo-
vou. Panu ing. arch. Emilu Hysekovi jsem 
rád zpracoval na nálepky také několik 
sérií s jeho obrazy. Oba měli pro mě vždy 
pěkný úsměv. Jsou to lidé, se kterými 
se již nesetkáme a tak nálepka má pro 
mne i pietní rozměr. Panu Jiřímu Bou-
dovi jsem k jeho jubileu zpracoval sérii 
obrázků a pak i jeho nádražácké hrací 
karty. Pro 650. výročí Karlova mostu jsem 
vydal sérii s jeho sochařskou výzdobou. 
Zase z jiného pohledu si cením i kuri-
ózní krabičky sirek, která se dostala až 

do Kolumbie. To je pro mne zajímavá 
a pozoruhodná situace. Studentka 
z České republiky měla sebou na cestě 
do Kolumbie mou krabičku sirek. Tu pak 
použila jako měřítko k sarančeti, které si 
v pralese fotila. Samozřejmě, aby vynikla 
velikost toho sarančete. Právě tuto kra-
bičku mi slavnostně přinesla na druhou 
vernisáž, což mne velmi potěšilo. 

Na závěr rozhovoru opět oživím svou 
tradici rozhovorů a poprosím Vás, zda 
byste cokoliv svého řekl na závěr.

Neustále mne těší to krásné udi-
vení lidí, kteří přijdou a řeknou „jéééé“. 
Víte, dostanou ode mne balíček sirek 
a upřímně se udiví a to mi úplně stačí 
k tomu, abych měl pocit, že to celé 
je dobře. Rád bych toto „dobře“ udě-
lal každému, kdo mne osloví. Abych 
nemusel z časových důvodů odmítat 
a mohl připravovat jen potěšení a pře-
kvapení. Rád bych přátelské zápalky 
a překvapení rozdával i do budoucna, 
aby mohly i přátelům přátel dělat 
radost. 

Vážený pane Nešpore, přeji Vám 
mnoho nadšení do Vaší činnosti a těším 
se, že v pokoji naší chalupy zakryjeme 
malbu na zdech kol dokola samými 
nástěnkami ze zápalek od Vás.

 Jan Paulík

základní škola 
a mateřSká škola oty pavla
Informace ze školní jídelny 

Školní jídelna zahájila letošní školní 
rok další novinkou. Připravuje žákům 
dopolední svačiny. Je to většinou celo-
zrnná bageta s máslem, sýrem a nebo 
šunkou, vždy doplněná salátem, pří-
padně jinou zeleninou. Bageta je za 
10,- Kč, což je částka, která umožní 
i dětem, které se z důvodů finančních 
nestravují ve školní jídelně, dopřát si 
dobrou svačinu.

Obědy se skládají z polévky, hlav-
ního jídla, které si strávníci mohou 
vybrat ze dvou jídel a pití. Dvakrát 
v  týdnu je oběd doplněný saláty, 

kompotem nebo čerstvým ovo-
cem, jedenkrát v  týdnu zákuskem. 
V jídelně se používají pouze suroviny 
bez konzervantů a chemických ochu-
covadel. 

Po celkové rekonstrukci kuchyně 
je možné připravovat více obědů 
i pro cizí strávníky. Tyto obědy jsou 
za 61,- Kč a vydávají se do vlastních 
nádob.

Př ípadní  zájemci  s i  mohou 
podrobnosti zjistit u vedoucího ŠJ 
Radka Zemana na tel. 312 250 394.

Radek Zeman, vedoucí ŠJ

Začal nový školní rok

V  novém školním roce 2011/2012 
jsme přivítali 44 prvňáčků. S  dalšími 
žáky, kteří se do naší školy nově při-
hlásili, dosáhl počet žáků 250. Důvěra 
rodičů v naši školu je pro nás velkým 
závazkem. Ještě o prázdninách jsme 
hledali vhodné adepty učitelství. Mys-
lím, že tento školní rok je škola obsa-
zena vysoce kvalifikovanými peda-
gogy, z nichž dvě učitelky jsou čerstvé 
absolventky pedagogických fakult 
a dva jsou kvalifikovaní učitelé z jiných 
fakult. Věkový průměr pedagogů 
se za dobu pěti let snížil z  53 na  38. 

ŠKOLSTVÍ
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Na  druhém stupni se kvalifikovanost 
pohybuje okolo 90 %. 

Mladí pedagogové, především muži, 
jsou přirozenou autoritou, které se ve ško-
lách s převážně ženským obsazením často 
nedostává. Oba naši noví pedagogové 
dokončují na VŠ magisterské a dokto-
randské studium, jeden z nich v Německu. 
Jejich rozhled, aktuální orientace v oboru 
i schopnost poutavě a zajímavě je předat 
žákům, je pro řadu z nich novou zkuše-
ností. Naopak tito vyučující si nemohou 
vynachválit zájem žáků o  výuku. Dou-
fejme proto, že jak žákům, tak novým 
pedagogům nadšení vytrží. 

Od počátku školního roku sbírá naše 
škola slávu za úspěchy získané v minu-
lém školním roce. 13. září bylo v Praze, 
v areálu VŠCHT, představeno 15 výtvar-
ných prací žáků z ČR a ostatních prací 
ze zemí Evropy na téma „Životodárná 
voda“, které putují po zemích Evropy 
a Asie. Mezi nimi je i obrázek naší žákyně 
Anežky Kasalické.

V pondělí 3. října byla v Praze ve Chva-
lovské tvrzi pokřtěna kniha „Praha očima 
dětí“. Tuto knihu sestavenou z 912 nej-
krásnějších výtvarných dětských prací 
z  Prahy vydal pod záštitou primátora 
hlavního města Prahy pan Václav Bárta. 
Jako bonus vložil do této knihy 16 výtvar-
ných prací žáků naší školy, které se žáky 
vytvořila paní učitelka Mgr. Lidmila Voš-
miková. Patronem knihy se stal „Zlatý sla-
vík“ Karel Gott, který spolu s primátorem 
Prahy knihu pokřtil. Tohoto nevšedního 
zážitku se zúčastnili autoři děl s  rodiči, 
prarodiči i dalšími hosty. Z naší školy byl 
vypraven plný autobus. Příjemné pro-
středí Chvalovské tvrze, doprovodný 
program i  samotný křest knihy zakon-
čený snahou snad každého přítomného 

o podpis Karla Gotta, byl neopakovatel-
ným zážitkem. Ty z dětí, které si knihu 
nekoupily, si odnášely Mistrův pod-
pis v  památníčku, na pohlednici nebo 
dokonce na čepici. Tuto jedinečnou 
knihu si můžete prohlédnout v sekreta-
riátu naší školy. 

Druhý rok jsme zapojeni do grantu 
EU. Pokračuje tak posílení výuky ang-
ličtiny, čtenářské, matematické, příro-
dovědné, finanční a počítačové gra-
motnosti. Jelikož nás v budoucnu 
čeká povinné testování výsledků žáků 
5. a 9. třídy, budou naši žáci dobře při-
praveni. Do testování se zapojujeme již 
několik let. Zatím tyto výsledky sloužily 
škole, v  některých případech dostali 
výsledky jednotlivě i žáci. Plošné tes-
tování bude sledováno MŠMT a patrně 
bude mít vliv na financování školy.

Tak jako v předchozích letech nabízí 
škola mnoho zájmových kroužků. 
Letos poprvé jsou zpoplatněny. Platby 
za kroužky jsou v  relaci s platbami na 
jiných školách (počítáno průměrem na 
žáka a hodinu). Ceny jsou včetně spo-
třebního materiálu, případně pomůcek. 
Od úhrady kroužků si slibujeme mimo 
jiné i to, že na ně budou chodit žáci, kteří 
budou mít o kroužek skutečný zájem 
a tento zájem neskončí s hezkým poča-
sím, nebo tím, že výsledky práce vyža-
dují určitou námahu. 

Vybrat si žáci mohou z této nabídky 
kroužků – výtvarný, přírodovědný, 
taneční, keramický, sportovní (florbal, 
atletika a malá kopaná), origami, počí-
tače, sportovní pro 1. stupeň, chemický 
pro 8. a 9. třídu i s přípravou na olympi-
ádu a šachový.

Škola dále nabízí přípravu na přijímací 
zkoušky z českého jazyka a matematiky, 

ale bohužel se přihlásil minimální počet 
žáků, proto kroužek nebude realizován. 
Tak jako v  předchozích letech bude 
v 1. a 2. třídě probíhat nepovinná výuka 
anglického jazyka.

Reálně se rýsuje vzájemná výměna 
žáků se školou Thetford Grammar 
v Thetfordu v Anglii. Tato škola působí 
v  jedné z  nejprůmyslovějších oblastí 
Anglie a lidé zde mají v souvislosti s útlu-
mem průmyslu podobné problémy jako 
my na Kladensku. Připravujeme proto 
společný projekt o historii a součas-
nosti obou regionů. Žáci se tak nejprve 
seznámí s místy, která pak budou moci 
skutečně vidět. 

Od začátku října se našimi pravidel-
nými návštěvníky stanou předškolní 
děti z mateřské školy Buštěhradu a Lidic. 
Celoroční setkávání s  názvem „Škola 
před školou“ má již několikaletou tra-
dici. Předškolní děti se nenásilnou for-
mou seznamují s  prostředím školy, 
vyzkouší si sezení v lavici, domácí úkoly 
a další, pro školáka nezbytné úkony. Prv-
ňáčci jim zase rádi předvedou, co již umí. 
Společně se pak setkáváme u zápisu do 
první třídy a tam už nikdo z předškoláků 
nepláče, protože ví, co jej čeká. 

S rodiči žáků se budeme setkávat při 
různých příležitostech po celý rok. Již 
brzy to bude tradiční Halloween a vyře-
závání dýní. Na nejkrásnější období roku, 
Vánoce, připravujeme opět pro rodiče s 
dětmi výrobu keramických betlémských 
figurek, pečení vánoček a netradiční pří-
pravu tradičních vánočních pokrmů.

Všechny nás čeká hodně práce, ale 
určitě i mnoho hezkých společných 
zážitků. O tom, jak se nám co povedlo 
nebo také nepovedlo, zase příště.

Věra Sklenářová, ředitelka škola

Festival poezie 
Již v  prvních dnech měsíce září se 

stala školní družina registrovaným 
členem letošního 13. ročníku festi-
valu s názvem „Den poezie“. Uskuteční 
se ve dnech 7. – 21. listopadu 2011 
na památku výročí narození básníka 
K. H. Máchy (16. 11. 1810) a jeho letošní 
téma zní: „Poezie na volné noze“.

Během dvou zmíněných týdnů pro-
běhne ve školní družině již nachystaný, 

bohatý program, zaměřený na poezii. 
Jeho obsah bude zveřejněn na našich 
webových stránkách. Je pravděpo-
dobné, že některých částí se zúčastní 
zatím nejmenovaní básníci z  České 
republiky i ze zahraničí.

Propagaci bude zajišťovat Společ-
nost poezie, která je koordinátorem 
tohoto celorepublikového festivalu. 
Ten se koná za podpory Ministerstva 

kultury ČR a Magistrátu hlavního 
města Prahy. 

Budeme potěšeni, když i doma 
pomůžete dětem při jejich snažení 
a svoji přízeň vyjádříte osobní účastí na 
veřejných vystoupeních, která se usku-
teční v době festivalu. 

Anna Holeyšovská, vedoucí vychovatelka 
školní družiny při ZŠ Oty Pavla Buštěhrad
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základní umělecká škola Buštěhrad
Zahájení nového školního roku 2011/2012 v ZUŠ Buštěhrad

Vzhledem k  velkému zájmu žáků 
o umělecké obory, které vyučujeme 
v naší ZUŠ byly 1. 9. 2011 odpoledne 
provedeny talentové zkoušky přihláše-
ných žáků do PHV. Bylo přijato celkem 
15 žáků. V ostatních oborech TO a VO 
nebyly tento školní rok přípravky ote-
vřeny. Byla to jediná cesta jak nepře-
kročit kapacitu školy stanovenou na 
56 žáků v  ostatních oborech a  200 
v hudebním oboru. Kapacita školy byla 
ke 30. 9. 2011 naplněna.

V současné době má stálý pracovní 
poměr 14 pedagogů 2 zaměstnanci 
zajišťují provoz školy.

ZUŠ bude pokračovat jak v koncer-
tech žáků spojených s výstavou prací 
žáků VO /termíny jsou uveřejněny na 

našem webu/. Připravujeme i kon-
certy večerní.

Krásná myšlenka, se kterou při-
šla a také uskutečnila paní starostka 
Ing.  J.  Leflerová, provést koncerty 
v  rámci buštěhradského podzimu. 
Koncert smyčcového souboru se konal 
v kostele v Buštěhradě 26. 9. 2011. Na 
70 posluchačů odměnilo vynikající 
výkony mladých virtuosů dlouhotrva-
jícím potleskem. Buštěhradský pod-
zim bude pokračovat 8. 11. 2011 v 19 
hod. Slavnostním koncertem ke 170. 
výročí narození Antonína Dvořáka. 
Program bude sestaven pouze z  děl 
tohoto genia české hudby. Účinkovat 
budou jak učitelé ZUŠ, tak i významní 
umělci jako např. Smyčcové kvarteto 

Symfonického orchestru českého roz-
hlasu Praha a nebo Klavírní trio. Poslu-
chači se mohou těšit i na árie z Rusalky 
a nebo na klavírní skladby.

Velký dík paří jak paní starostce 
Ing. J. Leflerové, ale i Jakubu Novákovi 
členu Symfonického orchestru čes-
kého rozhlasu Praha za zprostředko-
vání a se svým bratrem Ondřejem za 
technické zázemí. Sponzor koncertu 
byla Sochorová válcovna TŽ akciová 
společnost Kladno.

Zdravím všechny naše příznivce 
a  těším se nashledanou na koncer-
tech.    

Bohumír Bednář

ŠKOLSTVÍ

Kanáři nám zazpívali

Dne 11. října 2011 se děti ze všech 
oddělení školní družiny soustře-
dily v  herně, aby přivítaly zajímavou 
návštěvu.

V době poledního klidu za nimi při-
šel pan Josef Kotouč, chovatel zpěvných 
kanárů, aby jim představil některé ze 
svých mladých pěvců. Program se sklá-
dal z několika částí. V té první uviděly 
děti krátký film a uslyšely nejednu zají-
mavost z historie. Tito drobní ptáčci byli 
např. využíváni jako významní pomoc-
níci horníků v uhelných dolech v Anglii 
a to ještě v osmdesátých letech minu-
lého století. Za těžkou službu se kaná-
rům dostalo významných, až neuvěřitel-
ných privilegií.

Následovala beseda s  dotazy 
k  viděnému filmu a s  netrpělivostí 
očekávané seznamování s přítom-
nými kanárky i pokyny k chovu. Děti 
si mohly osahat veškeré chovatelské 
potřeby, podkladky, rodokmeny jed-
notlivých opeřenců, bodové ohod-
nocení kanárů z  pěveckých soutěží, 
kroužky i podrobné záznamy chova-
tele. Ke svému velkému překvapení 

zjistily, že i tito drobní tvorečkové 
chodí do školy. Tam se učí zpěvu, aby 
pak mohli, ale jen jednou za život, 
zazářit v pěvecké soutěži. 

Děti s velkým zájmem poslouchaly 
téměř hodinové, velice poutavé vyprá-
vění. Za jejich projevený zájem i akti-
vitu, prokázanou v  průběhu celého, 

pečlivě připraveného programu, zís-
kaly od pana Kotouče keramického 
kanárka. Bude ve družině všem připo-
mínat příjemně prožité chvíle, za které 
děkujeme.

Anna Holeyšovská, vedoucí vychovatelka 
školní družiny při ZŠ Oty Pavla Buštěhrad

Skupina posluchačů historie našeho okolí foto: A. Holeyšovská
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Místní soutěž ve zpěvu 
harckých kanárů

Chtěl bych vás pozvat na soutěž ve zpěvu harckých 
kanarů ZO Buštěhrad „O pohár města Buštěhradu“, která 
proběhne 10. 12. 2011 ve volební místnosti v hasičárně. 
Od 15 hodin je vyhlašování výsledků a ukázky ve zpěvu i pro 
veřejnost. Všichni jste vítáni. Můžete se zde dozvědět vše 
o chovu kanárů.

Srdečně zve ZO Buštěhrad

S kanárkem na Slovensko
Letní mezinárodní soutěž ve zpěvu harckých kanárů 

proběhla 4. - 5. června t.r. opět ve Slovenských Vrútkách. 
Tento ročník byl jubilejní - 25. Na soutěž jsem se vydal 3. června 
vlakem z hlavního nádraží. Cesta proběhla celkem hladce, jen 
na „malé“ 1,5 hodinové zpoždění v Kolíně. Přesto jsem pří-
poj v Žilině stihl a krátce po poledni jsem byl ve Vrútkách. Po 
malé přestávce jsem místním spojem pokračoval do stanice 
Karvaša - Blahovce a odtud asi 2 km pěšky k vytouženému cíli. 
Po srdečném přivítání jsem se ubytoval a poté s ostatními 
chovateli jsme probrali novinky o chovu kanárů.

Josef Kotouč jednatel ZO Buštěhrad

Štvrťstoročie  letných súťaží v speve  kanárikov na Slovensku
článek o této soutěži z časopisu „Slovenský chovatel“

S hĺbavými myšlienkami a spomien-
kami sa schádzali účastníci 25. jubilejnej 
súťaže v speve kanárikov 3. júna 2011 
na chatu Kamka vo Vrútkach. Všetci 
ľutovali, že minuloročnému víťazovi 
Františkovi Rázgovi už nevyspytateľný 
životný osud nedoprial obhajovať titul 
osobne. Jeho priatelia však zariadili, že 
kanárik z jeho chovu nechýbal a súťažil 
aspoň in. memoriam. 

Priateľstvo je ten pravý dôvod, pre 
ktorý sa na Slovensku, každoročne bez 
prerušenia od roku 1987 schádzajú 

chovatelia spevavých kanárikov, aby sa 
pokúsili dokázať, že aj v tomto netradič-
nom termíne ich šampióni vedia podať 
dobrý výkon. Časom prišli na skusy  aj 
nemeckí a rakúski chovatelia. Českí sú 
takými  pravidelnými účastníkmi, že ich 
so samozrejmosťou považujeme za svo-
jich. Teší nás však hlavne to, že sa táto 
nová myšlienka ujala a podobné súťaže 
sa už objavujú aj v zahraničí. Postupne 
sa do súťaže hlási čoraz viac záujemcov 
a tak, aby hodnotenie spevu netrvalo 
príliš dlho s pribúdajúcimi účastníkmi 

museli byť upravované pravidlá súťaže. 
Teraz už môže každý chovateľ priniesť 
do súťaže len jedného samčeka.

Po nočnom oddychu a aklimatizácii 
na zdravý horský vzduch bola sobota 
4.  6.  2011  pre kanáriky súťažným 
dňom, pre chovateľov zdrojom získava-
nia vedomostí o hodnotení spevu a pre 
posudzovateľov pracovným dňom. Jed-
notným spôsobom bolo treba vyloso-
vať a pripraviť kanáriky od 32 chova-
teľov  (22 slovenských a 10 českých) na 
ich 30 minút pravdy, skrátka hop, alebo 

Kol.
čís. Chovateľ Čís. 

kl.
Čís.
kr. Buroň Jankovič Petráš Tomica Ø Poznámka

1

Štefan Vysolajský 1 055 66 66 66 66 66,0 28. m.
Rudolf Chlebek 2 051 86 88 86 86 86,0 12.-15.m.
Bc. Vladimír Kubík 3 019 86 85 86 83 85,5 16.-18. m.
František Rázga in.m. 4 315 87 80 88 84 85,5 16.-18. m

2

Břetislav Severa 5 270 88 87 88 87 87,5 6. miesto
Josef Kozár 6 809 87 88 88 88 88,0 4. miesto
František Šopík 7 37 89 89 89 90 89,0 3. miesto
Mojmír Kračmar 8 288 64 64 64 63 64,0 30. m.

3

Miroslav Procházka 9 40 60 63 63 66 63,0 31. m.
Miroslav Hrstka 10 19 86 84 86 86 86,0 12.-15.m.
Jiří Tomica 11 42 45 44 45 45 45,0 32. m.
Josef Sikora 12 14 87 84 87 85 86,0 12.-15.m.

4

Ľubomír Krištof 13 025 82 84 84 86 84,0 20. m.
Karol Bustin 14 926 84 87 84 88 85,5 16.-18. m
Janka Pohánková 15 035 70 74 72 71 71,5 26. m.
Miroslav Jankovič 16 017 90 90 90 90 90,0 1. miesto

5

Anton Černay 17 009 85 86 87 87 86,5 11. m.
František Miškay 18 052 87 86 87 88 87,0 8.-10. m.
Stanislav Karchňák 19 019 87 86 87 87 87,0 8.-10. m,
Prof. Ladislav Kunák 20 044 88 86 87 89 87,5 5. miesto

6

Jozef Frgelec 21 915 82 83 83 82 82,5 21. m.
Ing. Jozef Helc 22 912 80 78 76 79 78,5 25. m.
Ing. Jozef Tolnay 23 703 80 79 80 79 79,5 23. m.
Eran Zulbeari 24 906 75 79 79 79 79,0 24. m.

7

Peter Černiansky 25 020 86 85 86 86 86,0 12.-15.m.
Viliam Ťapťík 26 003 87 87 87 86 87,0 8.-10. m
Marek Petráš 27 029 89 85 88 87 87,5 7. miesto
Jozef Petráš 28 922 68 66 68 66 67,0 27. m.

8

Ing. Bruno Drong 29 303 83 79 84 78 81,0 22. m.
Daniel Buroň 30 003 89 87 89 89 89.0 2. miesto
Ondřej Kučera MCH 31 003 69 66 66 64 65,0 29. m.
Josef Kotouč 32 920 84 86 85 84 84,5 19. m.

ORGANIZACE A SPOLKY

Diplomy pre najúspešnejších prevzali z ľava: 
Daniel Buroň - 2. miesto, Miroslav Jankovič - 1. miesto 
a Františka Šopíka - 3. miesto zastúpil Josef Kozar

Účastníci 1. letnej súťaže v speve kanárikov, ktorá sa konala 
13. júna 1987 v Martine
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Prázdninový Pelíšek
Dočasně uzavřené dveře našeho 

centra po dobu letních prázdnin roz-
hodně nebývají synonymem nečin-
nosti. Naopak. Píše se, tvoří se, plánuje, 
upravuje, vylepšuje a z plodů našich 
kreativních schůzek se pak můžete 
těšit po celý rok. Ani letos nechyběly 
mimořádné (po)prázdninové akce, na 
které nám uvolněná letní atmosféra 
s sebou přinesla nové pomocníky, a to 
i z „civilních“ řad nečlenů. 

S dětmi jsme se vydali na naučnou 
návštěvu do Zoo Zájezd, projeli jsme 
se po Buštěhradě kočárem a na letním 
jarmarku jsme pro děti organizovali 
výtvarné dílničky. Děkujeme všem, 
kteří nám přispěli napečeným cukro-
vím. Výtěžek z prodeje vámi věnova-
ných laskomin byl použit na vybavení 
herny. Inventář hraček a pomůcek 
se nám tak rozrostl o domeček plný 
objevů a psychomotorický padák, 
který využijeme zejména při našem 
pravidelném úterním cvičení dětí ve 
věku 1-3 roky.  

Ani letos v  našich prázdninových 
aktivitách nechybělo dopravní odpo-
ledne. Velkého soutěžení se mohli 
zúčastnit řidiči kol, koloběžek, tříkolek 

i odrážedel. Na programu byla jízda 
zručnosti, řešení dopravních situ-
ací, a aby si děti na závěr rozdávané 
řidičské průkazy skutečně zasloužily, 
musely dokázat, že se umějí řádně roz-
hlédnout, poznají základní dopravní 
značky a také vědí, co jim při cyklo-
jízdě nesmí chybět. Na bezpečnost 
našich malých „motoristů“ dohlížely 
členky buštěhradského Červeného 
kříže, které se následně s dětmi podě-
lily o své znalosti v  ošetřování pora-
nění. Velké nadšení vzbudila přítom-
nost pracovníků kladenské policie. 
Děti tak využily jedinečné příležitosti 
prohlédnout si policejní vůz, mohly 

zapnout sirénu a  blikačky a také si 
vyzkoušet neprůstřelnou vestu. Děku-
jeme firmám Auto Štěpánek a Arval, 
s  jejichž podporou jsme na tuto akci 
zakoupili dopravní značky.

Dveře Pelíšku s  pravidelným pro-
gramem se opět otevřely 5. 9. 2011. 
První mimořádnou akcí nového škol-
ního roku byla velká pelíškovská draki-
áda, aneb přehlídka ručně vyrobených 
létajících draků. Na výrobcích si soutě-
žící dali skutečně záležet, ovšem pově-
trnostní podmínky nám letos nepřály. 
Pro děti značně frustrující bezvětří se 
stalo výzvou pro doprovázející tatínky 
a vítězný drak se dokázal ve výšce udr-
žet i několik minut. Soutěžilo se o nej-
krásnějšího ručně vyrobeného draka 
a jako každý rok se po ocenění vítězů 
a  všech zúčastněných dětí opékaly 
buřty. 

Za aktivní účast na letních akcích 
děkujeme Evě Boudníkové, Věře Špe-
linové, Drahomíře Čermákové, Karlovi 
Urbářovi, Markétce a Veronice, Janu 
Zamprovi a členkám Červeného kříže 
Zdeně Doležalové, Janě Spálenské 
a Olze Procházkové.

trop. O túto časť sa vzorne postarali prof. 
Ladislav Kunák z Košíc a Josef  Kotouč 
z 500 km vzdialeného Buštěhradu, 
veď nestalo sa, aby čo len jeden kaná-
rik nespieval.  Hodnotenie, bez nároku 
na odmenu  vykonali posudzovatelia 
Daniel Buroň, Miroslav Jankovič, Marek 
Petráš a  Jiří Tomica.  Po vylúčení naj-
vyššieho a  najnižšieho hodnotenia 
bol zo zvyšných dvoch spriemerovaný 
výsledok, ktorý určil konečné poradie.

Víťazom  jubilejného 25. ročníka sa 
stal Miroslav Jankovič z Bratislavy – 
90 bodov, druhé miesto získal Daniel 
Buroň z Námestova – 89 bodov, tretí 
bol František Šopík z Brna -  89 bodov. 

Zavedenou novinkou bolo vyhodno-
tenie najlepších organizácií, kde sa počí-
tali traja najlepší chovatelia. 

Prvenstvo získala ZO Brno – 264,5 
bodov, druhé miesto ZO kanárikárska 
Martin – 262,5 bodov, tretie miesto 
ZO Košice – 261,5 bodov.

Pri tomto malom výročí bol konečne 
do súťaže zavedený aj pekný putovný 
pohár, ktorý venovala  ZO SZCH Košice. 
Ďalší pohár do trvalej držby víťazovi 
venovala novozaložená ZO SZCH Kaná-
ria Bratislava. Viacerí účastníci  vyjadrili 
spokojnosť či už s regulérnosťou súťaže, 
alebo s vytvorenými ďalšími potrebami 
pre hladký priebeh súťaže. Preto sa aj 

spoločné posedenie, ktorým vždy vrcholí 
vyhlásenie výsledkov nieslo v duchu pri-
ateľstva a splnilo svoj účel. Noc už dávno 
prevzala moc do svojich rúk, keď nielen 
kvalitným guľášom posilnení chovatelia 
končili, rôznymi dialektmi podfarbené, 
témy nielen o kanárikoch, ale presne tak, 
ako to už na podobných stretnutiach 
býva aj o všeličom inom.

Na záver  v mene  organizačného 
tímu blahoželám víťazom k ich umiest-
neniu, ostatným účastníkom prajem 
kúsok viac šťastia  nabudúce a ďakujem 
všetkým čo nám vyšli v ústrety pri orga-
nizovaní nášho malého jubilea.

Bc. Vladimír Kubík, garant podujatia

ORGANIZACE A SPOLKY

Nová výzdoba v Pelíšku foto: archiv MC Pelíšek

aktualIty z mateřSkého centra 
BuštěhradSký pelíšek
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V nejbližší době jsme pro vás 
připravili:
7. 11. Výtvarné kouzlení
Výroba lampionů na Martinský průvod od 
15.30 hod.

11. 11. Martinský průvod 
Na tradiční světélkovou pouť za legendou 
svatého Martina a symbolikou martinského 
pokladu se vydáme společně v 17 hod. ze hři-
ště u Pelíšku.
 
14. 11. Výtvarné kouzlení
Papírový ježeček jako stojánek na ubrousky od 
15.30 hod.
 
16. 11. Posezení s logopedkou
Hodinový přednáškový blok Pae Dr. A Merun-
kové. Pro informace sledujte www.mcpelisek.cz
 
21. 11. Výtvarné kouzlení
Pro všechny korálkové prince a princezny korál-
kování s Blankou od 15.30 hod.
 
22. 11. Večerní dílna pro dospělé
Výroba adventních věnců. Bližší informace 
včas uvedeme na našich internetových strán-
kách www.mcpelisek.cz

28. 11. Výtvarné kouzlení
Z  rychle schnoucí keramické hmoty si vyro-
bíme Mikuláše s čertem a andělem

2. 12. Pelíškovská Mikulášská 
Bližší informace k  času a místu konání včas 
uvedeme na našich internetových stránkách 
www.mcpelisek.cz

5. 12. Výtvarné kouzlení
Zápich čert od 15.30 hod.
 
12. 12. Výtvarné kouzlení
Svítící hvězda (svícen na stůl z papíru) od 
15.30 hod.

19. 12.Výtvarné kouzlení
Vánoční dílnička od 15.30 hod.

Sledujte naše webové stránky www.mcpeli-
sek.cz, kde se dozvíte bližší informace o chys-
taných akcích a případných změnách.

Za MC Pelíšek Kristina Reist

pozvánka do dpS
Kavárna pro dříve narozené

Již v jednom z minulých čísel BZ 
jsem informovala o tom, že chys-
táme otevřít Kavárnu pro dříve 
narozené. Konečně nastala pří-
hodná doba a  můžeme vás infor-
movat o tom, že ke slavnostnímu 
zahájení provozu došlo ve čtvrtek 
13. 10. 2011. 

Kavárna pro dříve narozené 
byla otevřena v  nově vzniklých 
prostorách  DPS Buštěhrad zatím 
1x týdně ve čtvrtek od 14.00 do 
17.00 hodin. 

Měla by být výjimečná tím, že si 
zde mohou návštěvníci dát nejen 
něco dobrého a popovídat si, ale 
hlavně by měla dát možnost seni-
orům zahrát si různé společen-
ské stolní hry, šipky, poslechnout 
si čtení, setkat se se zajímavými 
lidmi. Vše bude na výběru návštěv-
níků, kterými by měli být, jak název 
napovídá, senioři, ale samozřejmě 
i jejich mladší přátelé. Protože 
provoz Kavárny bude v  rámci 
aktivizačních programů pro seni-
ory, ceny budou pouze k  pokrytí 
nákladů za zboží.

Možná „nevýhodou“ Kavárny 
bude vstup na zazvonění, protože 
do objektu DPS musíme zacho-
vat kontrolovaný přístup osob. 
Návštěvníci budou zvonit na 
zvonek označený Pečovatelky – 
Kavárna. 

O obsluhu se budou po týdnech 
střídat Simona Horníčková s Hele-
nou Bleskovou, naše pečovatelky.

Provozem „Kavárny pro dříve 
narozené“ bychom se chtěli otevřít 
pro širší veřejnost a dát tak mož-
nost nahlédnout „pod pokličku“ 
Pečovatelské službě. 

Současně s  otevřením Kavárny 
proběhl Den otevřených dveří, 
který byl již po třetí v  rámci celo-
republikového Týdne sociálních 

služeb ČR. Den otevřených dveří 
je možností pro všechny obyva-
tele Buštěhradu, a nejenom pro ně, 
podívat se na zázemí pečovatelské 
služby, na prostředí ve kterém žijí 
obyvatelé DPSky a kde je možnost 
zúčastnit se akcí nabízených seni-
orům. Letos byla prohlídka zajíma-
vější tím, že návštěvníci viděli nové 
společenské prostory. Kdo je nevi-
děl při slavnostním ukončení stavby 
3. 6., měl možnost si je prohlédnout 
13.  10. Čas ukázal, že stavba byla 
opravdu účelná a výrazně zlepšila 
provoz pečovatelské služby a život 
jejím klientům. 

Jak Den otevřených dveří letos 
dopadne, ve chvíli kdy píši článek 
nevím, ale věřím, že v příštím čísle 
budu moci napsat, že se vydařil. 

St. Šumná

Nápojový lístek

KÁVA rozpustná 5,- Kč
KÁVA turecká 4,- Kč
KAPUČÍNO 5,- Kč
ČAJ 3,- Kč
COCA COLA 2dl 5,- Kč
DŽUS 2dl 5,- Kč
VODA (Kohoutí pramen) neomezeně 0,- Kč
VÍNO BÍLÉ 1dl 9,- Kč
VÍNO ČERVENÉ 1 dl 9,- Kč
Smetana do kávy 1,- Kč

Něco na zub

Arašídy (podle pořizovacích cen) ..,- Kč
Brambůrky (podle pořizovacích cen) ..,- Kč
Sušenky (podle pořizovacích cen) ..,- Kč
Oplatky (podle pořizovacích cen) ..,- Kč
Upečeno ke kávičce 5,- Kč

Podle zájmu bude nabídka rozšiřována



Z RADNICE ORGANIZACE A SPOLKY

Prázdniny skončily, a tak Městská 
knihovna v Buštěhradě uspořádala ve 
čtvrtek 22. 9. opět v restauraci U Beč-
váčů další přednášku cestovatele a foto-
grafa Davida Švejnohy „Všebarevná 
etnika světa“.

V sobotu 24. 9. se 20 zájemců o his-
torii okolí našeho města sešlo před kni-
hovnou, odkud jsme vyrazili již na třetí 
naučnou procházku, tentokrát ke 
sv. Jánu, opět s naším skvělým kroniká-
řem Jaroslavem Perglem, kterému patří 
velký dík za vždy dokonalý výklad.

24. 11. se uskuteční další přednáška 
Jitky Mahovské „Nepál 2011 - Trek 
kolem Annapuren“, na kterou jste 
všichni srdečně zváni.

Drahomíra Čermáková

David Švejnoha foto: www.svejnoha.cz Z cesty ke sv. Jánu foto: D. Čermáková Hrob německých obětí z r.1945
foto: D. Čermáková

měStSká knIhovna
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Oddíl Vlci
Náš oddíl Vlci má kořeny v  oddíle 

Zálesáků. Dříve jsme bývali částí tohoto 
oddílu, jehož hlavním vedoucím byl 
Havran (Tomáš Skála). Postupem času 
se oddíl začal rozšiřovat o další mladší 
členy. V roce 2004 zde bylo asi 12 star-
ších členů a 10 mladších členů, a tak se 
Tayllor (Michal Tyller) s  Obím (Tomáš 
Rudčenko) rozhodli, že založí oddíl 
mladších členů, a to oddíl Vlčata. Postu-
pem času do oddílu přibyli další členové 
i vedoucí, ale zároveň někteří i odešli.

Na letním táboře v roce 2009 už vět-
šina členů oddílu získala Skautský slib, 
a  s  tím přišlo i přejmenování oddílu 
Vlčata na oddíl Vlci.

Dnes do našeho oddílu chodí Lukáš 
Dvořák (Kouzelník), Matěj Kovařík, 
Vašek Vestfál, Štěpán Kožmín, Ondra 
Novák, Martin Novák, Martin Hoser, 
Pepa Kožmín, Marek Hanzlík, Michal 
Tyller (Tayllor), Zdeněk Kočárek (Kočí), 
Vít Kolářík (Vitouš), Ondřej Horký (Óňa), 
Lucka Kratochvílová a Jakub Kořínek.

Pokřik vlků:
„Smečka vlčí jako jeden loví, když jí 

souží hlad. Oddíl vlků jde též směle o čest 
svoji bojovat!“

Pravidelně se scházíme každé pon-
dělí od 17:00 do 19:00. Běžná schůzka 

probíhá v  Sokolovně. Hodinu trávíme 
čas v  tělocvičně a poté jsme hodinu 
v klubovně. Pokud je venku ale pěkné 
počasí, vyrážíme ven!

Jedna z  prvních letošních schůzek 
se právě venku uskutečnila. Vyzkoušeli 
jsme hru zvanou Geocaching [geoke-
šink] (hra spočívá v tom, že hráč pomocí  
navigačního systému GPS hledá podle 
souřadnic schované předměty tzv.
Cache, které vytvořili jiní hráči. Těchto 
předmětů je po celém světě spousty, 
a  tak se tato hra dá spojit i s turisti-
kou. ) Cache, kterou jsme si na inter-
netu vybraly, měla název „Ota Pavel a 
Buštěhrad“. Dostali jsme čtyři souřadnice 

a jednu rovnici, do které jsme postupně 
museli dosazovat za písmena A, B, C, D, 
E, F číslice. Například jsme došli na místo, 
kde jsme podle informační tabulky měli 
zjistit, kolik oken měl tzv. Mashaus, 
a toto číslo dosadit za jedno z písmen. 
Postupně jsme tedy do rovnice dosadili 
všechna čísla, a tím vznikla souřadnice, 
kde jsme předmět nalezli.

Klukům se geocaching líbil a mys-
lím si, že příště touto hrou oživíme naše 
budoucí výpravy.

O našem oddíle se můžete dozvědět 
více na našich nových webových strán-
kách: www.vlcibustehrad.g6.cz

Za oddíl Vlků Ondřej Horký (Óňa)

Skautky z Buštěhradu se zúčastnily celorepublikového kola Indiánské stezky
Ptáte se, co je Indiánská stezka (IS)?

Indiánská stezka je soutěž určená dětem a mládeži ve věku 
od 7 do 19 let. Závodníci jsou rozděleni do 4 věkových katego-
rií a startují ve dvoučlenných hlídkách, zvlášť chlapci a dívky. 
Hlídky plní úkoly v jednotlivých soutěžních oblastech na stano-
vištích (kontrolách) podle pravidel IS a podle pokynů stavitele 
trati.  Indiánská stezka zpravidla probíhá ve třech kolech.

Trnitá cesta do Haluzic
Na začátku Indiánské stezky  jsme si nasadily vysokou laťku. 

4. 4. 2011 jsme si na soutěži místního kola s Dominikou Mňuko-
vou řekly, že musíme vybojovat minimálně třetí místo, ale počasí 
nám moc nepřálo a IS byla odložena na 6. 6. 2011. Vyjely jsme 
tedy podruhé na místní kolo. Tentokrát bylo nádherně a vybo-
jovaly jsme druhé místo a tím jsme postoupily do krajského 
kola, které se konalo hned druhý den jako místní kolo, také na 

Oddíl Vlci foto: Lucie Kratochvílová

Verča a Katka foto: Jiří Müller

junák Buštěhrad
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Čabárně. Tehdy jsme získaly první místo, 
což znamenalo, že postupujeme do celo-
republikového kola zároveň i s Verčou 
Mňukovou, která vyhrála první místo, 

ale v mladší kategorii. Její spoluhráčka se 
nemohla celorepublikového kola účast-
nit, a tak ji nahradila Katka Müllerová.

Prázdniny utekly jako voda a my jsme 
začátkem školního roku zjišťovaly, že 
vlastně nemáme odvoz na celorepub-
likové kolo Indiánské stezky. Nakonec 
se nám podařilo přesvědčit mého tátu, 
že je to opravdu dobrý nápad, aby nás 
odvezl kamsi na Moravu až do Ždánic. 
S menším brbláním typu „pod stanem 
spát nebudu, to už si radši seženu pen-
zion“,  vybaven itinerářem a mnoha dob-
rými radami, které mu udělily starostlivé 
maminky a Vladěnka Koucká, jel. 

9. 9. 2011 v 17:00 jsme tedy opravdu 
vyjeli směrem na Moravu. Posádku vozu 
tvořili: Eliška a Katka Müllerovy, Domi-
nika a Veronika Mňukovy a statečný 

řidič Jiří Müller. Až do Brna pokračovala 
cesta výborně,  když jsme projeli třemi 
vesnicemi za Brnem, začalo se smrá-
kat. Navigace nebyla a mapa  nám byla  

jaksi k  ničemu, pro-
tože na ni nebylo 
vidět a  čelovku jsem 
neměla, ani bych ji 
nemohla použít. Když 
jsme přijeli do Ždánic, 
zaparkovali jsme na 
parkovišti, rozsvítili, 
koukli do mapy a já 
hned dostala vyna-
dáno, že jsem hrozný 
navigátor a že i ta 
máma je lepší než já. 
Z podpůrných papírů, 
které nám máma 
vytiskla, jsme zjistili, že 

Indiánská stezka se nekoná ve Ždánicích, 
ale v jakési Haluzické hájence, kterou jsme 
na žádné mapě neměli zakreslenou. Táta 
se rozhlížel, brblal a s náhlým výkřikem:  
„Hurá domorodci!“ otevřel dveře a spě-
chal se zeptat na cestu, což nebylo jen tak, 
protože místní hovořili pro nás nezvyk-
lým nářečím. Domorodci nás poslali vždy 
někudy jinudy. Než jsme dojeli do další 
vesnice, několikrát jsem si vyslechla, jaký 
jsem hrozný navigátor a že táta ani neví, 
kudy jedeme (ale to nevěděl nikdo). 
Tátovy radostné výkřiky „hurá domo-
rodci!“ jsme slyšely ještě mnohokrát, byla 
stále větší tma, pak nám jedny domo-
rodé paní řekly, že musíme ujet dalších 
50 km, abychom se dostali do Haluzické 
hájenky, načež táta oznámil, že dojede na 
místo, kam mu ty paní řekly a jestli to tam 

nebude, tak se vracíme domů. Naštěstí 
v městě, kam jsme dojeli, byla otevřená 
restaurace a  tam jsme se dozvěděli, že 
musíme přes les a tam by to teoreticky 
mělo být. Projeli jsme lesem, kde měli 
mimochodem silnici, která vypadala líp, 
než naše hlavní ulice. Po této silnici jsme 
konečně dojeli k Haluzické hájence, kde už 
na nás čekali a přesto, že bylo deset hodin 
večer, nám dali výtečnou večeři. Vyfaso-
vali jsme pokoje a šli jsme spát. Druhý den 
ráno jsme se probudily s holkama dřív, 
a tak jsme šly prozkoumat okolí. Moc se 
nám tam líbilo, v areálu měli bazén, vlastní 
malé lanové centrum, chatky, a také 
místo, kde bylo možné postavit stany. Po 
snídani se vyhlašovalo, kolikátá která dvo-
jice poběží. Já a Domča  jsme běžely osmé 
a Kačka s Verčou až třicáté druhé. Vybíhalo 
se po čtyřech minutách. 

Vyběhly jsme! Začínalo se stavbou 
stanu, zvládnuto... Po silnici se běželo 
špatně, ale po 100 metrech nás zavedla 
trasa soutěže do lesa. Lesem se běželo tři 
čtvrtiny trasy. Určovaly jsme památky, dře-
viny, rostliny, zvířata, stavěly ohně, uzlo-
valy, střílely z praku, ale nejhorší byl pro 
nás hod „oštěpem“,  protože daný oštěp 
byla lyžařská hůlka, která vůbec nedržela 
směr a tudíž bylo zcela nemožné se trefit 
do určeného čtverce o velikosti 1 x 1 m. 
Když jsme vyběhly z lesa, dostaly jsme se 
do kempu, kde jsme střílely z luku, přechá-
zely po kládě, prolézaly lanovou dráhou 
a zatloukaly hřebíky. „Třešínkou na dortu“ 
bylo přeplavání bazénu na loďkách bez 
pomoci pádel či vesel. To jsme s Domčou 
zvládly za jedna. Po dokončení této dis-
ciplíny jsme se konečně dostaly do cíle. 
Když jsme přiběhly, Kačka s Verčou teprve 
vybíhaly a my čekaly další hodinu, než 
doběhnou i ostatní. Když všichni doběhli,  
rozhodčí měli nesmírně rychle vypočítané 
výsledky. Při vyhlašování výsledků měli 
všichni nervy napnuté k prasknutí. 

Verča s Katkou vyhrály první místo 
ve své kategorii celorepublikového kola 
Indiánské stezky! 

Já s  Domčou jsme ve své kategorii 
byly čtvrté. Škoda, víme, že i my jsme 
mohly být první, protože čas jsme měly 
nejlepší, ale dostaly jsme  20 trestných 
minut za zvorané azimuty. Takže trénu-
jeme a příští rok? Uvidíme!

Eliška MüllerováEliška, Domča, Verča, Katka foto: Jiří Müller

Eliška a Domča foto: Jiří Müller
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Sdružení Střela
OHLÉDNUTÍ ZA LETNÍM TÁBOREM „STŘELA 2011“  SOVOLUSKY

Sobota 23. července 2011 nastal den 
„D“. To jsme se sešli na hlavním vlako-
vém nádraží v Kladně k odjezdu vlaku, 
který měl na Stochově přibrat druhou 
část účastníků tábora. Ale jaké překva-
pení nás čekalo! Vlaky mezi Kladnem 
a Rakovníkem měly výluku. Proto nás 
autobus ČD odvezl do Rakovníka na 
nádraží, kde jsme konečně nasedli do 
vlaku. Větší štěstí měla druhá část účast-
níků tábora, kterou autobus ČD odvezl 
ze Stochova přímo až do Žlutic, kde nás 
již čekali. Když jsme se konečně všichni 
ve Žluticích setkali, tak jsme společně 
nasedli do objednaného a přistaveného 
autobusu, který nás všechny přepravil 
do Sovolusek ke kapličce. Zvlášť přepra-
vovaná naše zavazadla už na nás čekala 
v  táboře díky spolehlivosti našeho 
táborového kočího Jardy Slezáka a jeho 
dostavníku. Ještě přibrat Davida (účast-
níka tábora z Karlových Varů) a všichni 
se vydali na pěší cestu do tábora. 

Nejdříve děti seznámit s rozdělením 
do oddílů a oddíly ubytovat do stanů. To 
již obstarali oddíloví vedoucí a jim při-
dělení  instruktoři. Všichni pracovníci se 
ujali svých povinností a tábor mohl začít. 
Po ubytování se jednotlivé oddíly rozešly 
na orientační procházku v okolí tábora a 
protože všechny cesty vedou okolo krás-
ných lesů, tak děti posbíraly dostatek 
dřeva a dopravily ho do tábora a posléze 
zpracovaly na malý táboráček. Program 
k němu dětem připravil kamarád vedou-
cího Jirky Aleš. Ukázkami písniček dopro-
vázené kytarou měly děti vyluštit tajenku 

v křížovce. Tato soutěž sblížila děti v jed-
notlivých oddílech a soutěž mezi oddíly 
byla odstartována.  V neděli dopoledne 
plnily oddíly první úkol – batikování 
triček vylosovanými barvami. Vedení 
tábora se po loňských zkušenostech roz-
hodlo nevymýšlet jména oddílů, protože 
se děti stejně jmenovaly barvami triček. 
Tak na letošním táboře budeme mít oddíl 
červených, zelených a modrých.  Navečer 
byly děti vtaženy do děje celotáborové 
hry Alvarez přečtením úvodu a jednot-
livé etapy mohou od pondělí začít.

Počasí prvního týdne našeho pobytu 
bylo ideální pro hry. Pouze prvních pár 
dnů v noci teploměr zaznamenal  5 °C, 
ale během dne se děti zahřály na slu-
níčku. Každý den jedna nebo dvě  etapy 
a zbylý čas mezi etapami vyplnili vedoucí 
ze Stochova drobnými hrami. Držíme 
se přísloví: „Když si dítě hraje, nezlobí.“  
Umístění jednotlivých oddílů v soutěži 
mohli rodiče denně sledovat ve zprávách 
z tábora na internetu na našich stránkách 
www.ltstrela.cz. Denně chodilo pro děti 
tolik pošty přes internet, že admin využil 
tiskárnu, zprávy vytiskl, ty byly posléze 
rozstříhány a předány dětem při večer-
ním nástupu.  Kdybychom je všechny 
četli, tak bychom těžko stíhali večerku. 
Vybírali jsme pouze takové, kterým se 
všichni srdečně zasmáli. Např. dědy 
kluků Adama a Fandy, který překrásně 
popsal pohromy, které postily Slaný, 
básničku rodiny Filipovic, pozdrav Verči 
Marečkové a jiné a jiné.  Byli jsme rádi za 
všechny vzkazy a děkujeme za ně.

Vše šlo jako po másle, až přišla sobota 
a neděle. Celé dny nám propršely, tak se 
děti musely zabavit jiným způsobem. 
V sobotu odpoledne děti strávily v han-
gáru jídelny, kde jim ke zpěvu a poslechu 
zahráli Katka Eberlová na kytaru a Ferda 
na foukací harmoniku. Kdo písničky znal 
zpíval, kdo neznal poslouchal. V neděli 
dopoledne déšť utichl a tak se tábor 
vydal na procházku do Skoků. Prohlédli 
si krásně opravený vnitřek kostela a kou-
zelně zazněl v jeho prostorách zpěv naší 
zpěvačky Báry Slámové. Odpoledne, 
kdy se opět rozpršelo, se děti rozhodly 
vystrojit si táborové Vánoce. Nejdříve 
jsme my dospěláci  nevěděli, co se za 
tím skrývá, ale když jsme vešli do jídelny 
a ucítili a uviděli vánoční stromek krásně 
vyzdobený a pod ním haldu krásně zaba-
lených dárečků, bylo to dojemné. Každý 
oddíl si vánočně vyzdobil svůj stůl, kde 
nechyběla vánočka (ta zbyla od snídaně) 
a cukroví, které napekla pro všechny 
jedna obětavé maminka a na tábor 
poslala. Pravou atmosféru vánoc dokres-
lil nádherný zpěv Barči , která zazpívala 
několik vánočních písní a děti, které 
znaly, zpívaly s ní a my dospělci se též 
přidali. Poté došlo na rozdávání dárků. 
Každý zabalil to, co mohl postrádat 
a věnoval kamarádovi, nebo kamarádce. 
I došlo na předání živého dárku. Honza 
Král vydržel celou tu dobu stát vedle 
stromku obalený toaletním papírem 
a  čekat na vysvobození dárkyní, které 
se sám daroval. A tak ho Barča musela 
za tu vytrvalost odměnit polibkem. Tak 

Pohled na tábor foto: Roman Kaiml
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skončilo kouzelné odpo-
ledne, v  kouzelné atmo-
sféře za stálého bubno-
vání deště. Ale nám všem 
to vůbec nevadilo. I za 
deště se dají zažít kouzelné 
chvíle. A  tak jsme prožili 
dva dny, jediné dva dny, 
které nám po celou dobu 
tábora propršely. 

Druhý týden už svítilo 
slunce a bylo hned veseleji. 
V pondělí se oddíly vydaly 
na výlet do Údrče, kde 
si měly možnost zakou-
pit nějaké ty mlsky, které 
některým již chyběly. To 
bylo takové malé odrea-
gování se před posledními 
etapami Alvareze, stezky 
odvahy mladších a star-
ších. Současně probíhala 
i anketa o nejsympatičtější 
děti tábora, pracovníky, 
vedoucí, instruktory. Boj 
mezi oddíly v  celotábo-
rovce se dostával do finále. 
Napínavé až do poslední 
chvíle. Před poslední eta-
pou bylo pořadí následné: 
první byli modří, druzí čer-
vení  a třetí zelení, kteří 
však ještě nebyli ze hry 
venku. V  tomto napětí se 
čekalo na den příští, který 
rozhodl o konečném vítězi 
celotáborové hry. Po Rodri-
gově chytání klíče (zasvě-
cení určitě ví, o co se jedná) 
skončili na prvním místě 
oddíly dva  - modří a čer-
vení. Zelení tak obsadili 
skvělé druhé místo. Pořadí 
oddílů také určilo množ-
ství pokladu pro jednotlivé 
členy oddílů – byly všechny 
stejné. Myslíme si totiž, že 
nejde o to vyhrát spoustu 
dobrot a pamlsků, ale spíše 
o to, aby se děti zabavily 
něčím, co je baví a na co 
budou mít snad vzpomínky na celý život.  

Konec tábora se nezadržitelně blížil. 
To jsme samozřejmě poznali nejen podle 
datumu v kalendáři, ale i podle toho, že 

den ode dne se dříve smívalo a děti tak 
chodily spát prakticky již za tmy. Stmívání 
je zde však těžko popsatelné. Ptáci, kteří 
nás celý den doprovází svým zpěvem, 

začínají pomalu utichat. 
Utichá i hmyz, který celý 
den nepatrně, ale vydatně 
hučí. Naproti tomu začíná 
padat rosa na dosud slun-
cem vyprahlou trávu 
a vylétávají netopýři k prv-
ním loveckým výpravám. 
V  posledních záblescích 
již dávno zapadnutého 
sluníčka vycházejí i  první 
hvězdy i celé galaxie, vzdá-
lené od nás miliony světel-
ných let. Utichá i samotný 
tábor. Z některých stanů se 
ještě ozývá tlumený šepot, 
jinde zase slabé chichotání, 
ale z většiny stanů je slyšet 
sladké pochrupování uta-
haných dětí z celodenního 
pohybu na čerstvém vzdu-
chu ve zdejším nádherném 
kraji, kdy jim ke spánku 
hraje svou nekonečnou 
píseň říčka Střela, poskaku-
jící po větších, či menších 
kamenech, pomalu mize-
jící v  nedaleké přehradě. 
Při této úchvatné atmo-
sféře se opravdu jen těžko 
přemýšlí nad tím, jak za tři, 
či čtyři dny půjde člověk do 
práce a ze všeho toho krás-
ného co prožil, zbudou  jen 
vzpomínky či několik fotek. 
Ale co naplat, tak to je.

Tábor však ještě nekončí. 
Další den nás čeká stavba 
táboráku, příprava pro-
gramu k němu a samotné 
jeho zakončení. Dopole-
dne jsme ještě stačili sehrát 
hru „Zlatá horečka“, odpo-
ledne postavit táborák 
a večer … opět déšť. Už nás 
jímala hrůza, že to dopadne 
jako minulý rok, kdy jsme 
postavený táborák kvůli 
dešti nemohli ani zapá-
lit. Ale štěstí stálo při nás 
a déšť ustal a my jsme mohli 

k poslednímu táboráku. Děti pojaly tábo-
rák jako rej masek a každý si připravil i tu 
nejjednodušší masku. Co nás dospěláky 
ale opravdu dojalo, byl samotný nástup 

Oddíl modrých foto: Roman Kaiml

Oddíl zelených foto: Roman Kaiml

Oddíl červených foto: Roman Kaiml

Celotáborové foto foto: Roman Kaiml
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oddílů k ohni. Nastoupily ze tří různých stran v zástupech za prvním, který 
nesl rozsvícenou louč a celý nástup doprovázel zvuk bubínku, na který 
použily malý barel. Nádhera,  dojemné!!  Zapálení ohně, program jednot-
livých oddílů, předání dortů za celotáborovku, vyhodnocení nejlepších 
masek a táborák zakončil „Šáteček“, oblíbená hra. 

Tak skončil náš letošní tábor. Tábor bezvadné party dětí a bezvadné 
party dospělých. Chceme poděkovat všem lidem, kteří se tábora 
zúčastnili a nejvíce chceme vyjádřit svůj vděk a obdiv všem dětem, se 
kterými jsme mohli prožít krásný kus jejich prázdnin. 

Díky za vše Naďa a Ferda 
Slavnostní táborový oheň foto: Jiří Müller

čtenářI nám píší
Zamyšlení nad veřejným zasedáním ze dne 10. 8. 2011

Jak jsem si předsevzal, vracím se k zase-
dání, které podle mého názoru ještě naše 
obec v  novodobé historii nepamatuje. 
Abych řekl pravdu, po jejím ukončení, 
dá-li se to tak nazvat, mě přepadl smutek. 

Osobně byl pro mě překvapením kon-
krétní výčet nedostatků v prohlášení pana 
Nového, ze kterých obvinil vedení města. 
O většině jsem neměl potuchy. Uvědomil 
jsem si, že pokud chce někdo pracovat 
ve vedení obce, musí se dobře oriento-
vat alespoň v základních zákonech týka-
jících se obce. Nebo být alespoň zpočátku 
obklopen lidmi, kteří mají s  legislativou 
zkušenosti. Tedy mít alespoň nějakého 

právně zběhlého člověka, který by zastu-
pitelstvu v  jejich práci pomáhal. Snad 
jím nyní bude současná posila Bc. Martin 
Tocauer po odchodu pana Mencla. Je také 
nevyhnutelně nutné se zákony a vyhláš-
kami řídit a nedělat v nevědomosti, ne-li 
vědomě, chyby. 

Překvapilo mě, že záležitosti, které 
se mohly zvládnout, nebyly prováděny. 
Například zveřejňování zápisu z  veřej-
ných zasedání. Rozumím tomu, že může 
být hodně práce, ale existuje také mož-
nost práci delegovat a zpětně kontro-
lovat, aniž se tím zbavuji odpovědnosti. 
Mnoho současných zastupitelů má již 

letité zkušenosti z práce v zastupitelstvu 
v  minulosti. Jak tedy fungují kontrolní 
mechanismy a znalosti o chodu rad-
nice? Jsou ovšem nedostatky, které se 
dají snadno napravit, jako jsou již zmiňo-
vané zápisy a jejich zveřejňování, ale jsou 
i nedostatky a chyby, které mohou vést 
k pokutám, ztrátám, penalizacím a jiným 
finančním zátěžím, které by nemusely 
být nevyhnutelně nutné, a které by eko-
nomiku našeho města zbytečně zatížily. 
To je věc, na kterou v  této souvislosti 
nejvíce myslím. To, zda na dveřích rad-
nice visí správná vizitka, pro mě není až 
tak dalece podstatné, to se dá se lehce 

SpolečenSká ruBrIka
Vítání občánků

V úterý 4. října 2011 jsme uvítali do 
života další nově narozené občánky. 
Rodičům přejeme hodně radosti a spo-
kojenosti z dětiček.

SMUTNÉ VÝROČÍ
Dne 6. září 2011 uplynulo 5 let od úmrtí 
naší manželky, maminky a babičky paní 
Věry Veselé, rozené Šíchové. Kdo jste ji 
znali, věnujte ji prosím společně s rodi-
nou tichou vzpomínku.

Manžel a syn s rodinou 

Věnujte vzpomínku skvělému člověku, 
obětavému sokolovi a báječnému tátovi 
Čeňkovi Bukovi. 7. listopadu to bude 
už 10 let, co není s námi. (Moc nám 
chybíš...) Bukovi

Na fotografii zleva: Markéta Müllerová, Barbora Zárubová, Nela Kimlová, Viktor Kluiber, 
Viktorie Hrubá, Michal Doležal                        foto: P. Suchopár
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napravit. Ale pokud z nedodržení napří-
klad nějakého termínu projektu ztratíme 
možnost dotace, pak mě to silně zajímá 
a jde-li o zanedbání výkonu zodpovědné 
osoby, je třeba tuto záležitost řešit rychle 
a důsledně. Jde o peníze nás všech. Zatím 
nemám důkazy o tom, že by k něčemu 
podobnému docházelo. Vím jen o údajné 
nezákonné odměně pana Oplta, jak ji for-
muloval pan Nový. Povinností nás všech 
je, abychom se o peníze z  našich daní, 
a jak se s nimi hospodaří, zajímali a ptali 
se. Uvítal bych například zveřejňování 
výsledků výběrových řízení na zakázky 
města na městském webu s finančními 
částkami a důvody, proč byla daná firma 
vybrána. Uvítal bych přednostní oslovení 
živnostníků – řemeslníků a malých firem 
z našeho města, abychom je podpořili. 
Uvítal bych projekci na zeď s uvedením 
mapy a pozemku, o který se jedná na 
zasedání, aby měl každý jasnou před-
stavu, o co jde. 

Ale zpět k vlastnímu zasedání. Upozor-
ňuji čtenáře, že následující pohled nemusí 
být ve všech ohledech skutečností, ale je 
mým osobním názorem k tomu, co jsem 
slyšel a mohl pozorovat na místě jednání. 
Kritika ze strany pana Nového – ano. Styl, 
který byl použit - ne. Vyhrocení kritiky do 
hlasování o odvolání paní starostky Lefle-
rové a místostarosty Oplta nebylo podle 
mého názoru ani nutné, ani taktní, ani 
konstruktivní. Výsledkem toho všeho je 
snaha o nápravu a vlastní náprava nezpo-
chybnitelných nedostatků ze strany obvi-
něných osob. Došlo k vytvoření jasné 
bariéry mezi stranou starostky Leflerové 
a stranou zastupitele pana Nového, která 
podle mého mínění ke konstruktivnímu 
přístupu ke každodennímu řešení záleži-
tosti města neprospěje. A nakonec vyhro-
cení osobních averzí. Jak bude takto slo-
žené zastupitelstvo věcně fungovat, si 
skutečně dokážu jen těžko představit. Jak 
hluboké jsou problémy práce na radnici, 
nevím. Doufám, že ne horší, než je popsal 
pan Nový.

Zajímavé bylo vyprofilování jednotli-
vých osob v této kritické situaci. Nemohu 
se zbavit dojmu, že někteří zastupitelé byli 
o chystaném pokusu „o převrat“ informo-
váni předem. Pan Sejkora se zdržel hlaso-
vání, přestože byl panem Novým vybíd-
nut otázkou – „čeho se bojíte?“.  Cením si 

tedy vlastního názoru pana Sejkory, který 
jednal tak, jak jednal, aniž by se dal ovliv-
ňovat. Ale možná byly jeho pohnutky při 
hlasování jiného důvodu… Co napsat k 
postoji paní Kindlové? Na zasedání byla 
přítomna historicky podruhé, ale jasně 
věděla, jak se zachovat při hlasování. 
Kolikrát byla na pracovních schůzkách 
radnice, mimo veřejná zasedání nevím, 
moc jich asi nebylo. Kolikrát tedy na 
nedostatky upozorňovala starostku nebo 
ostatní zastupitele před tímto zasedá-
ním nevím, ale pochybuji, že k tomu kdy 
došlo. Tento postoj mě asi překvapil nej-
více. Postoj paní Javorčekové je z mého 
pohledu jasný. Podpora vychází ze spo-
lečné kandidátky ODS s panem Novým 
a upřímná snaha o nápravu a efektivnější 
postup vpřed v práci zastupitelstva. Pan 
Nový svůj cíl projevil také jasně. Svrhnout 
starostku a 2. místostarostu a následně 
převzít kontrolu nad hospodařením rad-
nice pod taktovkou bloku ODS s pod-
porou ČSSD a TOP 09. Možná, pokud by 
došlo k odvolání starostky a místostarosty 
pana Oplta, byla by dále snaha o dosažení 
stavu na radnici ve složení starosta pan 
Sejkora, místostarostka paní Javorčeková 
nebo pan Nový, aby se voliči příliš nepo-
buřovali. To je má osobní dedukce. Není 
to tak nereálná situace, pokud by blok 
pana Nového měl na své straně pana Sej-
koru, paní Javorčekovou, paní Kindlovou 
a dokázal by zpracovat i paní Mrázkovou. 
Chci věřit, že panu Novému jde o řádný 
chod radnice. Jak se ale vypořádá s tím, co 
v jeho působení na pozici starosty v minu-
lém volebním období vedlo k jeho nezvo-
lení v posledních volbách? Uvidíme. 

Druhý blok byl jasně vymezen pozicí 
obsazení židlí na zasedání. Pomyslný pře-
děl začínal mezi panem Sejkorou a paní 
Leflerovou. Je úsměvné, že z pozice poslu-
chačů napravo od paní starostky můžeme 
s nadsázkou říci, že seděla pravice (pan 
Sejkora, paní Kindlová, paní Javorčeková, 
pan Nový). Nalevo od ní pak levice (paní 
Leflerová, paní Burešová, pan Oplt, paní 
Mrázková). Paní Burešová působila zdr-
ženlivě. Zřejmě na ní doléhala nepříjemná 
situace, asi si uvědomovala i řadu nedo-
statků. Byla však loajální k paní starostce. 
Pan Oplt vždy reagoval na slova pana 
Nového. Jeho kritiku vnímal jako zahořk-
lost pana bývalého starosty, že nebyl 

znovu zvolen a uznával, že pokud došlo 
k chybám, je připraven věci napravit. Byla 
však vznesena fakta a reagovat se musí 
věcně k faktům a oprostit se od osobní 
roviny. Paní Mrázková byla pobouřena 
výroky pana Nového o méně schopných 
starých zastupitelích. To ji zřejmě ovlivnilo 
v jejím rozhodnutí podpořit starostku.

Zarazilo mě i to, kolikrát musel pan 
Nový vyzvat k hlasování. Jestliže někdo 
ze zastupitelů dá návrh na hlasování, 
mělo by se hlasovat neprodleně bez 
obstrukcí a dlouhých odkladů. Byl jsem 
však svědkem toho, že se k  hlasování 
muselo několikrát vyzývat. 

S  podivem jsem sledoval postupný 
odchod zastupitelů. Podle § 5 Jednacího 
řádu zastupitelstva města Buštěhradu, 
předčasný odchod ze zasedání omlouvá 
starosta. U nikoho z odcházejících zastu-
pitelů, před ukončením zasedání, jsem 
však tuto omluvu nezaregistroval. To se 
týkalo pana Nového, paní Javorčekové, 
paní Kindlové a pana Sejkory. Podle 
§ 12 ukončuje zasedání předsedající. 
K  tomuto ukončení, ale nedošlo před 
odchodem jmenovaných zastupitelů. 
Pokud se tedy budeme striktně držet 
znění zákonů, vyhlášek, řádů a předpisů, 
pak by se jich měli držet i ti, kteří druhé za 
jejich porušování kritizují.

Je škoda, že nebylo více posluchačů 
z řad občanů. Já sám jsem se o zasedání 
dozvěděl narychlo. Dříve jsem informaci 
o plánovaném zasedání obdržel v ozná-
mení elektronickou cestou z  radnice. 
Domnívám se, že není hanbou přiznat 
chyby, omluvit se a napravit je. Chyby 
děláme každý. Mám na mysli chyby 
z  nedbalosti nebo neúmyslné. Jde-li 
o úmysl poškodit zájmy města nebo se 
obohatit na jeho úkor, je to záležitost 
jiná a neměla by se tolerovat. 

Situace na radnici bude v následujících 
měsících jistě zajímavá a možná budeme 
překvapeni dalším vývojem, i když bych 
si přál, aby zastupitelé jednali bez emocí 
věcně a konstruktivně ve prospěch města, 
navzájem se upozorňovali na nedostatky, 
příležitosti a možnosti ke zkvalitnění své 
práce a přenesli se přes osobní averze 
a  napadání, které jde mimo skutečné 
řešení problému. Jde o efektivní fungo-
vání města, které zastupitelé představují.    

 Jiří Janouškovec 2. 10. 2011
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Šachový oddíl Sokol Buštěhrad
Velká cena města Buštěhradu

Závěrečný turnaj seriálu regionál-
ních žákovských turnajů jsme uspořá-
dali 30. dubna v Sokolovně. Do organi-
zace se zapojilo více dospělých členů 
oddílu a několik rodičů, takže šedesátku 
účastníků čekala různá zpestření. Ti, kteří 
dohráli rychle své turnajové partie, mohli 
zkusit štěstí proti Michalu Schmalzovi 
v bleskových simultánkách, pro koumáky 
bylo připraveno 10 otázek znalostní sou-
těže a díky paní Varadiové a Dvořákové 
byl pro všechny otevřen bufet s domá-
cím štrúdlem, párky v  rohlíku a dalšími 
dobrotami. Rozhodčí řídili turnaj z podia 
a nemuseli nikoho překřikovat, pro-
tože škola zapůjčila ozvučení. Medailisté 
vystoupali na stupně vítězů (také zapůj-
čené školou) a medaile a poháry přebrali 
od paní starostky, Ing. Leflerové.

Přes pohodovou atmosféru se nad 
šachovnicemi jiskřilo, protože v  někte-
rých kategoriích se ještě bojovalo o cel-
kové pořadí v Regionálním přeboru (a tím 
o velké poháry) a také o poslední postu-
pová místa na Krajský přeboru mládeže. 

Vítězem 8. ročníku Velké ceny města 
Buštěhradu se ziskem 6 bodů (ze 7 partií) 
stal Jirka Vrecion ze Zdic, který potvrdil 
roli favorita. Z našich hráčů se dařilo Mir-
kovi Šefčíkovi, který si druhým místem 
vybojoval postup do Krajského přeboru 
a v  kategorii do 14 let získal stříbrnou 
medaili. Celkové 7. místo stačilo Jen-
dovi Šefčíkovi k zisku bronzové medaile 
v kategorii do 16 let.

Turnaj mladších ovládli hráči ŠK Řev-
nice, kteří obsadili první tři místa. Naším 
nejlepším hráčem byl Mates Mayrho-
fer, který celkovým 10. místem získal 
bronzovou medaili v kategorii do 10 let 
a také využil poslední příležitost k vybo-
jování postupu.

Největší radost nám na domácím hři-
šti udělaly dívky. Zlatou medaili získala 
jak Martina Tajovská v kategorii starších 
dívek, tak Eva Vrbová v kategorii mladších.

Ze závěrečného vyhlašování letošního 
ročníku Regionálního přeboru (skládá 
se z 8 turnajů v průběhu školního roku) 
si velké poháry odnesli: Eva Vrbová za 2. 
místo v kategorii mladších dívek, Lukáš 
Dvořák za 2. místo v kategorii do 16 let 
a v kategorii do 10 let David Lang (za 2. 

místo) a Mates Mayrhofer (za 3. místo). 
Postup do Krajského přeboru si dále 
vybojovali Jenda Šefčík (H16), Ondra Šku-
bal a Mirek Šefčík (oba H14).

Krajský přebor mládeže:
titul a pět postupů na Mistrovství Čech

O třešničku na dort vynikající sezóny 
se postarali naši žáci v Krajském přeboru, 
který se hrál 25. a 26. června v Mladé Bole-
slavi. K šesti chlapcům, kteří si vybojovali 
postup z Regionálního přeboru, se přidaly 
čtyři dívky (mají výhodu volného startu) 
a početnou výpravu ještě doplnili dva 
náhradníci.

Martina Tajovská se v  kategorii do 
14 let stala Krajskou přebornicí (po loň-
ském úspěchu Katky Budíkové je to druhý 
titul pro náš oddíl z této soutěže), Míša 
Nová získala ve stejné kategorii bronzo-
vou medaili! Obě dívky mají zjevně talent, 
protože tohoto úspěchu dosáhly už po 
půl roce soutěžního hraní.

Chlapci sice medaili nezískali (Jen-
dovi Šefčíkovi unikla jen kvůli horšímu 
pomocnému hodnocení), ale vybojovali 
rekordních 5 postupových míst na Mist-
rovství Čech! V posledním říjnovém týdnu 
nás v Harrachově budou reprezentovat 
Jenda Šefčík, Lukáš Dvořák (v kategorii do 
16 let) a Ondra Škubal (v kategorii do 14 
let). Zúčastní se i úspěšné dívky, které mají 
opět volný start.

Pro Davida Langa a Matese Mayrho-
fera se Mistrovství Čech do 10 let koná 
také v Harrachově v prvním listopadovém 
víkendu.

Honza Šáfr oddílovým přeborníkem
Dlouhodobého oddílového přeboru se 

ve dvou výkonnostních skupinách zúčast-
nilo celkem 30 hráčů. V hlavní skupině A 
zvítězil přesvědčivě Honza Šáfr, když zís-
kal 6,5 bodu ze sedmi možných a titul 
měl v kapse už po 6. kole. Druhé místo 
vybojoval (jako host hrající) Michal Černý 
před Mirkem Mrázem, oba získali 5 bodů. 
Výrazně se prosadili nejlepší žáci – čtvrtý 
Martin Vytáček a pátý Ondra Škubal 
uhráli po 4 bodech. Ve skupině B zvítězil 
po napínavém průběhu Kryštof Budík se 
6 body před Evou Vrbovou (ta ale získala 
dva oddílové tituly) a Dominikem Himlem 
(oba 5 bodů).

Medailová umístění ve věkových 
kategoriích oddílového přeboru:

dospělí do 16 let
1. Šáfr Jan Vytáček Martin
2. Mráz Miroslav Škubal Ondřej
3. Vytáček Martin Šefčík Miroslav

dívky do 12 let do 10 let
1. Vrbová Eva Vrbová Eva
2. Nová Michaela Mayrhofer Matyáš
3. Tajovská Martina Střeska Marek

Oddílového přeboru v rapid šachu se 
19. června zúčastnilo rekordních 26 hráčů. 
Devítikolovým turnajem s 20 minutami na 
partii neprošel nikdo bez porážky, roli nej-
výše nasazeného hráče potvrdil Michal 
Schmalz, který zvítězil se 7,5 bodem. 
Druhé místo obsadil až 16. nasazený Tibor 
Lacza a třetí skončil hostující Michal Černý 
se 6,5 bodem. O žákovských přebornících 
rozhodlo v obou kategoriích až pomocné 
hodnocení. 

Medailová umístění oddílového 
přeboru v rapid šachu:

dospělí žáci do 15 let
1. Schmalz Michal Škubal Ondřej
2. Bureš Jiljí Dvořák Lukáš
3. Vytáček Martin Šefčík Jiří

Jaká bude sezóna 2011/12?
Na začátku nové sezóny jsme se 

počtem členů (41) stali největším oddí-
lem okresu Kladno a pátým největším ve 
Středočeském kraji. Většinu členů tvoří 
žáci (23) a více než pětinu (9) ženy a dívky. 
V oddíle máme prvního kandidáta mis-
tra. Michal Schmalz tento titul získal díky 
výborným výsledkům na prázdninových 
turnajích v Klatovech a v Pardubicích.

Dlouhodobých soutěží se letos 
zúčastní rekordních 6 týmů. Družstvo 
mladších dorostenců bude hrát 1.  ligu 
opět ve skupině Západ. Ve středočeských 
soutěžích dospělých nás po loňských 
postupech čekají pravděpodobně boje o 
udržení vyšších soutěží. Áčko bude bojo-
vat v Krajské soutěži, Béčko (s historicky 
první kapitánkou Janou Sochorovou) 
v Regionálním přeboru. Regionální sou-
těž budou hrát týmy C, D a E.

Hlavní náplní činnosti oddílu je stále 
práce s mládeží. Ke třem tréninkovým 
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Tak trochu závidím některým buštěhradským, že se mohou denně kochat pouhým pohledem 
z okna zrcadlením vodní hladiny. Už od dětství jsem si moc přál bydlet někde na břehu. 
Mým korzárským plánům však vždycky vyhovovala spíše řeka, než stojatý rybník. Prostě 
mi řeka učarovala, protože řeka prostě čaruje. Fascinace tou nezadržitelně plynoucí 
masou vedla dítě křtěného Vltavou pochopitelně i k zájmu o vodní sporty. A jako veslař 
jsem se začal nořit do té mokré problematiky stále hlouběji. Pochopil jsem, že plavba 
po proudu je snadnější, než dostat přívoz ke druhému břehu. Také, že dřina proti směru 
plynoucí vody je odměněna možností podrobnějšího prozkoumání rozmanitosti přilehlé 
krajiny a beze studu pohodlným návratem do přístavu. Pochopil jsem, že říčního proudu 
lze sice dobře využívat, avšak opomenout jeho sílu a vytrvalost, může být osudné.

Před časem jsem se pokusil přirovnat fenomén řeky se životem v obci. Ten jsem si 
představil jako jakýsi fyziologický roztok pro uchovávání tradice i genetické paměti, 
stejný jakým je pohádková živá voda. Filozof však nejsem, tak se mi více líbila 
představa jakéhosi obrázku, jenž by mohl být třeba ilustrací v nějakém almanachu. 

Slunce pálí, je pěkně a pěkně vedro. Na břehu řeky je spousta netečně 
polehávajících lidiček. Děti neméně bezstarostně skotačí na mělčině, maminky ukrývají 
do stínu vrbiček tašky se svačinou, zatímco otcové v pravidelném rytmu šátrají pro 
osvěžení v chladicích boxech. Vprostřed řeky zápolí s proudem několik plavců. Plavčík 
je profesionál, takže ví své, proto raději věnuje více pozornosti krasopisnému 
vykružování číslic na tabuli. „Vzduch: 30 °C  Voda: 25 °C“… co víc si přát? 

Ale, i tento způsob léta může se zdát poněkud nešťastným!  Voda je živel, dají 
se s ní dělat věci, ale ... A tak každý cáká na každého a nezbývá čas vybrečet si 
někde své újmy. Obzvlášť rozjívená děcka si užívají radosti doslova plnými doušky. 
V tom všeobjímajícím halasu si jen málokdo všímá slabého zvolání o pomoc. Naštěstí se 
v neštěstí ocitlo mladé děvče, takže je letní letargie narušena jen krátce, když ze 
břehu vzápětí skáče několik obětavých supermanů. Představa byť chvilkového zisku je 
více než lákavá. (Na později opuštěné Plaváčky v košíku v ten moment nikdo nemyslí…) 
Však ani toto nenadálé vzrušení nedoléhá do hluboké tůně v říčním ohybu. Nepostřehne 
ho ani bedlivý rybář, natož párek plavců, kteří zde zručnými pohyby čeří poklidnou 
hladinu. Bezpečně vzdálena od cákajících adolescentů chrání si tu svůj účes velectěná 
paní lékárníková a ctihodný pan řídící jí k tomu didaktickým hlasem vysvětluje slavnou 
teorii o nesmrtelnosti chrousta. Jejich paže rozhrnují hladinu ve shodném tempu 
s majestátním grifem zaoceánských lodí. Jen zkušený pozorovatel ví, že se v tomto 
případě nejedná ani o rekreační sportování. Oba zkušení plavci totiž nohama stojí 
bezpečně mezi těžkými balvany na dně. Tam na dně, co leží staleté nánosy utonulých 
nadějí a pokrokových vizí, kde se zpod deklíků vodníkových hrnečků marně ozývají hlásky 
přehlížené pravdy a rozumu. (No, ty hrnečky jsou jen v pohádkách, že ano?) 

Každopádně je v létě u řeky pěkně. Pěkně v suchu, s cigárkem, na dece, vůbec 
netušíme, jak pomalu a jistě jsou ty zdánlivě bezpečné břehy podemílány. Spokojení se 
zdáním klidu a pohody nevnímáme, že jen kousek opodál hledí do hlubin osamělý sebevrah 
s rozervanou duší a balvanem na krku. Ten, který určitě nechce budovat přehradu, žádné 
pyšné vodní dílo „jenž však zabíjí den, co tě nosil v náruči romantické“. Jen to prostě 
vzdal. A mne jímá hrůzou představa, stát se stejným zoufalcem, protože těch našich 
kamenů by v řece mohlo přibývat čím dál víc, takže by neviděno rostlo podobné obludné 
vodní dílo. A z toho by určitě nebyly jen lokální záplavy, ale tutová potopa světa.

Jiří Blesk

BuštěhradSký chodec
Kámen na krku

skupinám (pondělí a úterý v Sokolovně) 
letos přibude i kroužek pro nejmenší ve 
školní družině.

Aktuální výsledky turnajů žáků a prv-
ních zápasů našich družstev najdete 

na našich internetových stránkách 
na adrese www.sachybus.net .

Pavel Buk, 2. 10. 2011
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