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Milí Buštěhraďáci,

jsme rádi, že se opět setkáváme – tentokrát 

u druhého čísla našeho Zpravodaje. Pro pořádek

bychom se však rádi vrátili k našemu prvnímu

číslu – respektive k ohlasům a dotazům, které vy-

volalo a z kterých vybíráme následující:

„Jak je možné, že je to zadarmo? To musí stát

peněz! Bude zpravodaj zadarmo už napořád?

Fakt by mě zajímalo, kolik za to ta redakční rada

má?“

Tak snad jen pár vět na vysvětlenou….

Buštěhradský zpravodaj díky své dostupnosti,

nízké ceně a rozsahu uveřejňovaných informací

vždy plnil (a rádi bychom, aby tomu tak bylo i na-

dále) funkci výjimečného informačního média na-

šeho města. Z těchto důvodů se těšil a stále těší

velké oblíbenosti u obyvatel všech věkových ka-

tegorií. A proto také městské zastupitelstvo

schválilo distribuci časopisu do všech domácnos-

tí zdarma.

Co se týče ceny, vězte, že díky nové formě

zpracování (dva sloupce šetří místo, tisk časopi-

su místo xeroxu…) a pečlivému výběru tiskárny

došlo k tomu, že „výrobní náklady“ na jeden vý-

tisk Zpravodaje podstatně klesly.

Pro pořádek pár čísel.

V loňském roce spolupracovala redakční rada 

s tiskárnou paní Kutilové na Kladně. Cena jedno-

ho dvacetistránkového výtisku se pohybovala 

v rozmezí 14,50-16,50 Kč (přesnější číslo z pří-

slušných dokladů nelze zjistit). V letošním roce

jsme se na základě výběrového řízení, které pro-

běhlo na konci loňského roku, rozhodli spolupra-

covat s tiskárnou pana Kočky ve Slaném. Pro

srovnání: jeden dvacetistránkový výtisk Zpravo-

daje tak „přijde“ na 8,40 Kč. Cena pochopitelně

roste s rostoucím počtem stránek (první číslo BZ

v roce 2004 včetně přiložených jízdních řádů mělo

29 stránek a cena jednoho výtisku byla 12,60 Kč).

Sami vidíte, že i pokud k této ceně přičteme 0,50 Kč,

což je cena za roznos 1 ks BZ do schránky, je ce-

na nižší než v loňském roce.

A odměna redakční radě? Věřte, že redakční

rada je jen parta zapálených lidí, kteří veškerou

práci spojenou s vydáváním časopisu dělají dob-

rovolně, rádi a zdarma. To, jestli nějakou odměnu

dostaneme a v jaké výši, závisí plně na měst-

ském zastupitelstvu.

Podtrženo a sečteno, oproti předchozímu roku

by se náklady na tisk a distribuci BZ měly při dvoj-

násobném počtu výtisků (nárůst z 500 ks na té-

měř 1000) a nižší ceně zvýšit o cca 30 tis. Kč. 

V rozpočtu města je pro rok 2004 pro Zpravodaj

vyhrazeno 100 tis. Kč. Sami posuďte, zda je to

moc nebo ne. 

V souvislosti s již zmiňovanou roznáškou

Zpravodaje do schránek (mimochodem, tuto práci

pro nás dělá paní Spálenská, které bychom touto

cestou chtěli poděkovat) bychom Vás chtěli po-

žádat o shovívavost, neboť první číslo bylo pro

nás pro všechny velkou premiérou a na všechny

„vychytávky“ teprve přicházíme. Pokud Vám tedy

chybí Zpravodaj ve schránce, pokud ve Vašem

domě bydlí více rodin a rádi byste tedy dostávali

výtisk navíc nebo máte jiné připomínky k distribu-

ci, kontaktujte prosím členku redakční rady a zá-

roveň zaměstnankyni MÚ sl. Lindu Libertinovou

(telefon 312 278 032 nebo 312 250 301), rádi

vše napravíme. Zpravodaj je také možné vyzved-

nout přímo na MÚ nebo v trafice „U Macíků“.

A co dodat na závěr? Snad jen to, že aby byl

Buštěhradský zpravodaj opravdu zpravodajem

občanů města Buštěhrad, nestačí jej jen číst. Byli

bychom rádi, kdybyste se i vy všichni podíleli na

jeho obsahu. Pokud byste tedy rádi do BZ něco

napsali, všimněte si prosím data uzávěrky na po-

slední stránce. Je to termín, do kdy přijímáme

Vaše příspěvky, a to buď e-mailem na adrese 

bzpravodaj@seznam.cz, popřípadě na měst-

ském úřadě nebo v městské knihovně (v tomto

případě – pokud je to alespoň trochu možné, dá-

váme přednost elektronické podobě příspěvku,

pokud to možné není, strojově psanému textu a v

úplně – ale opravdu v úplně – nejkrajnějším pří-

padě rukopisu). Těmito „cestami“ nám můžete

posílat své poznatky, připomínky, návrhy, dotazy,

nápady, kritiku (pochvalám se též nebráníme),

příběhy a jiné zprávy, které byste rádi ve

Zpravodaji četli. Čím více spolu budeme v kon-

taktu, tím více bude Buštěhradský zpravodaj od-

rážet život našeho města.

Za redakční radu

Kateřina Stolárová a Martin Ježek

SLOVO REDAKCE



ZE ZASEDÁNÍ MěZ KONANÉHO 28.1. 2004

Starostka podala informaci o průběhu jednání s ČIŽP

a s ÚOHS ve věci výstavby ČOV a kanalizace. ČIŽP si

vyžádala dodatečné materiály, na jejichž základě vydala

své doporučení k přidělení financí ze SFŽP. Město stále

čeká na vyjádření ministra životního prostředí, zda vyho-

ví žádosti Buštěhradu o přidělení prostředků ze SFŽP.

Další informace se týkala Úřadu pro ochranu hospodář-

ské soutěže, který si vyžádal podklady k vyhlášení soutě-

že na realizátora stavby ČOV a kanalizace v Buštěhradě.

MěZ schválilo návrhy paní Kellerové, předsedkyně

kulturního výboru, k nově vznikajícímu BZ – nová re-

dakční rada, koncepce, statut, financování, cena a pod-

mínky dodávání do domácností. Zastupitelé odsouhlasili

předložené dokumenty a odměnu doručovateli – 0,50 Kč

za jeden doručený výtisk.

Starostka upozornila občany na novou vyhlášku o od-

padech a na její podmínky, vycházející z platné právní 

úpravy. Podnikatelé musí mít uzavřenou separátní

smlouvu s MPS, v rámci kontroly může město požadovat

předložení této smlouvy k nahlédnutí.

O průběhu prodeje obecních bytů informoval JUDr.

Salač. Noví majitelé jsou občané Buštěhradu. Jeden byt

byl zaplacen hotově, částka za druhý byt bude městu po-

ukázána Českou spořitelnou z hypotečního úvěru.  

Objekt Vinohrad, který město získalo zpět do svého

vlastnictví, není dosud vyklizen předchozími majiteli.

Město stanovilo datum vyklizení na 16.1. 2004, bude nut-

né zahájit další jednání a stanovit nový, náhradní termín.

V případě nedodržení nového termínu zahájí město kro-

ky podle platných zákonných předpisů.

JUDr. Salač předložil zastupitelům návrh nové obec-

ně závazné vyhlášky o veřejném pořádku. Zastupitelé

byli vyzváni, aby předali své připomínky do týdne.

Zastupitelé schválili návrh starostky na vyplacení od-

měny paní Dvončové za práci na místním hřbitově při

příležitosti skončení jejího pracovního poměru.

Zastupitelstvo schválilo návrhy ředitelky DPS na zvýše-

ní sazeb za některé služby poskytované obyvatelům a za

masáže. Odsouhlasilo tyto sazby:

– běžné úkony osobní hygieny Kč 20,-/den

– jednoduché ošetřovatelské úkony Kč 10,-/den

– dovoz jídla Kč 10,-/den

– nákupy a nutné pochůzky po městě Kč 15,-/den

– pochůzky mimo město Buštěhrad Kč 25,-/úkon

– práce spojené s udržováním domácnosti Kč 60,-/hod.

– příprava stravy Kč 16,-/den

– doprovod na vyšetření k lékaři Kč 45,-/hod.

– praní prádla včetně žehlení Kč 50,-/kg

– noční služba 22.00-06.00 hod. Kč 10,-/noc

– velký úklid bytu, úklid po malování Kč 90,-/hod.

Masáže:

– částečná Kč   90,-

– celková Kč 200,-

– podvodní Kč 130,-

– vířivá koupel Kč 115,-

– perličková koupel Kč 115,-

Místostarosta V. Nový předložil návrh na převzetí 

úhrady za světlo v ulicích v nové zástavbě Na Chmelnici.

Zastupitelstvo tento návrh odsouhlasilo.

Ing. Kasalický požádal zastupitele o souhlas s po-

skytnutím části projektu kanalizace města firmě PRE-

TON pro vybudování kanalizace v lokalitě U kapličky, kde

firma staví 24 rodinných domů. Jednomyslně schváleno

zastupiteli.

Zastupitelé odsouhlasili návrh Technických služeb na

nákup motorové kosy za cenu 17 000,- Kč.

Zastupitelé schválili žádost pana Jelínka o bezúroč-

nou půjčku ve výši Kč 20.000,-, kterou poskytuje město

svým obyvatelům na opravy rodinných domů. Smlouvu

připraví JUDr. Salač.

Ing. Kasalický přednesl návrh firmy STORMEN na vy-

pracování smlouvy o dílo na zajištění stavebního povo-

lení pro výstavbu ČOV a kanalizace. Částka, za kterou

by firma STORMEN stavební povolení zajistila, činí

150000,- Kč. Zastupitelstvo návrh schválilo.

Starostka seznámila zastupitele i občany se zprávou

Policie ČR, obv. odd. Dubí, o stavu bezpečnosti v Buště-

hradě v r. 2003. MěÚ požádá obv. odd. Policie ČR v Dubí

o pravidelná hlášení, aby s nimi mohli být seznamováni

obyvatelé.

Zastupitelstvo schválilo návrh pana Kadlece na ná-

kup počítačových softwarů pro evidenci obecních bytů 

a výpočtu nájemného a pro digitální zpracování pozem-

kových map pro katastrální území Buštěhradu.

V. Nový informoval o nových předpisech, platných od

1.1. 2004 pro zaměstnance veřejné správy.

Z RADNICE Buštìhradský zpravodaj 2/2004
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PODĚKOVÁNÍ

Zastup i te ls tvo

města Buštěhradu

by touto cestou rá-

do poděkovalo panu

Petru Dütschovi za

vše, co pro Buštěhrad

ve funkci starosty a

jako člen zastupitel-

stva vykonal.



Starostka informovala o svých jednáních, která absol-

vovala na základě zdražení jízdného na trase Kladno-

Praha. Požádala o vysvětlení ČSAD Kladno a Krajský 

úřad Středočeského kraje. Obě instituce předložily k na-

hlédnutí detailní rozpisy kilometrových pásem, tabulky

na stanovení cen za jízdné včetně odkazů na vyhlášky

ministerstva financí a zdůvodnění kroků, které vedly ke

zdražení jízdného. Z jednání vyplynulo, že postup ČSAD

Kladno při zdražení jízdného byl plně v souladu 

s příslušnými platnými předpisy. 

V. Nový, předseda zdravotního a sociálního výboru,

předložil návrh na schválení přijetí p. Štefka do DPS.

Zastupitelé tento návrh schválili.

V. Nový podal informaci o pracích na rybníku. První 

etapa je dokončena, na druhou etapu je třeba vypraco-

vat dokumentaci a požádat o dotace ze SFŽP.

Ing. Kasalický podal zprávu o další etapě opravy

zámku. Je vyvezena suť a provádí se statické zajištění

střední části.

ZE ZASEDÁNÍ MěZ KONANÉHO 24.3. 2004

Paní starostka oznámila, že P. Dütsch podal ke dni

22. 3. 2004 rezignaci na svou zastupitelskou funkci.

Náhradníkem na kandidátce ČSSD byla paní Václava

Šumná, která složila předepsaný slib a stala se tak no-

vou členkou městského zastupitelstva.

Zastupitelstvo odsouhlasilo přednesený návrh paní 

L. Sušické o rozpočtu města na rok 2004 a doporučila 

k odsouhlasení MěZ. Rozpočet je vyrovnaný, s příjmy 

a výdaji ve výši Kč 34 092 840,-. 

J. Kasalický informoval občany o prodeji pozemků měs-

ta. Město vlastní 141 pozemků v celkové výměře 14 ha.

Podotkl, že tyto pozemky jsou převážně komunikace.

Část pozemků je ve vlastnictví ČR, kde má právo užívá-

ní Místní národní výbor. U těchto pozemků je převod na

město sice bezúplatný, ale trvá 1-3 měsíce.

Zastupitelstvo schválilo odprodeje pozemků č. 1627/

2,3,4, 5 o výměře 42,42,23 a 13 m
2 

pana Novotného.

Jedná se o zastavěnou plochu, která patří k jeho objektu.

Bylo schváleno hospodaření DPS za rok 2002 bez vý-

hrad na základě výroku auditora. 

Místostarosta Václav Nový informoval občany o stavu

akce ČOV a kanalizace. Byl zpracován dodatečný pro-

jekt, týkající se připojení „nové zástavby“ v Buštěhradě.

Celkový rozpočet na celou akci je cca 106 mil Kč. Město

se snaží o získání dotace

a) samostatně

b) ve spolupráci s Mikroregionem údolí Lidického 

potoka (z fondů EU)

c) ve spolupráci s městem Kladnem (z fondů EU).

Dále pan místostarosta oznámil, že proběhlo výběrové

řízení na realizátora stavby za asistence odborné firmy

STORMEN. Hodnotící komise doporučila zastupitelstvu

sdružení firem ENERGIE a FISA.

Místostarosta zastupitelstvu předložil návrh Smlouvy

o dílo mezi objednavatelem, městem Buštěhrad, a sdru-

žením. Zastupitelstvo schválilo podepsání smlouvy.

JUDr. I. Salač seznámil občany s návrhem nové 

obecně závazné vyhlášky města Buštěhrad č. 1/2004 

o veřejném pořádku, čistotě města a užívání veřejného

prostranství, kterou doporučil zastupitelstvu ke schvále-

ní. Vyvěšena bude 25.3. 2004 na úřední desce MÚ po

dobu 15 dnů. Vyhláška byla schválena MěZ.

Místostarosta V. Nový informoval o odkoupení po-

zemku č. 1706/63 majitele p. Tatíčka firmou STEVE na

vystavění víceúčelové haly za účelem podnikání. Dále

oznámil, že firma STEVE žádá MěZ o vydání stanoviska

k této stavbě. Zastupitelstvo rozhodlo vydat stanovisko

bez námitek.

MěZ schválilo návrh smlouvy o poskytnutí veřejné

podpory firmě Peroutka, podle níž se město zavazuje za

podmínek stanovených platnou právní úpravou a uvede-

nou smlouvou poskytnout firmě Peroutka veřejnou pod-

poru do výše odpovídající 100 000,- eur. Příjemcem musí

být podle zákonných ustanovení a uvedené smlouvy

použita poskytnutá částka k nezbytné podpoře činnosti 

a rozvoje firmy Peroutka tak, aby poskytovateli mohl být

poukázán příslušný podíl na daňovém výnosu.

Byl schválen plán kontrol finančního výboru.

V diskusi vystoupil J. Kasalický s informací o prove-

dených opravách v zámku. Na začátku března bylo do-

končeno statické zajištění střechy. Zároveň dodal, že

město počítá s částkou 2 mil. Kč z vlastního rozpočtu na

opravy, s částkou 2 mil. Kč již nyní písemně přislíbenou

od ministerstva kultury a s částkou 400 000 Kč. z Krajské-

ho úřadu Středočeského kraje.

Místostarosta informoval o stavu tzv. „malého rybní-

ka“, který je ve vlastnictví města. Oznámil, že loňský rok

se do I. etapy oprav investovalo 1,9 mil. Kč z toho 700 000 Kč

činila dotace. Při provádění I. etapy bylo zjištěno, že 

v havarijním stavu jsou i ostatní hráze, a proto se zastu-

pitelstvo rozhodlo pokračovat v II. etapě oprav, která si

vyžádá částku 4 mil. Kč. Na II. etapu žádá město o dotaci

2,8 mil. Kč. Dále město počítá s částkou cca 100 000 Kč

na zarybnění z vlastního rozpočtu.
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ROZPOČET MĚSTA BUŠTĚHRAD PRO ROK 2004

Usnesením ze dne 24.3. 2004 byly na veřejném zasedání schváleny navrhované změny, úpravy a následně i roz-

počet ve shora uvedené výši a znění.
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PŘÍJMY Výpis dle paragrafů, položek a UZ

Par. Popis ke schválení

0 Příjmy ze SR, z daní, dotací a poplatků – celkem25 337 500

3111 Předškolní zařízení 150 000

3113 Základní školy 10

3231 Základní umělecké školy 10

3314 Činnosti knihovnické 20 000

3319 Ostatní záležitosti kultury 15 000

3612 Bytové hospodářství 1 530 000

3632 Pohřebnictví 20 000

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 200 000

3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 50 000

6171 Činnost místní správy 15 000

6310 Obecné příjmy z finanční oblasti 60 000

6402 Obecné příjmy a dotace (stav účtu k 1.1. 2004) 6 677 320

3612 Bytové hospodářství – kauce 18 000

CELKEM PŘÍJMY 34 092 840

VÝDAJE Výpis dle paragrafů, položek a UZ

Par. Popis ke schválení

2212 Silnice 2 852 740

2221 Provoz veřejné silniční dopravy 180 000

3113 Základní škola a MŠ 2 750 000

3114 Speciální základní školy 20 000

3231 Základní umělecká škola 430 000

3314 Činnosti knihovnické 435 700

3316 Vydavatelská činnost 100 000

3319 Ostatní záležitosti kultury 828 000

3341 Rozhlas a televize 40 000

3419 Ostatní tělovýchovná činnost 482 000

3612 Bytové hospodářství 405 500

3631 Veřejné osvětlení 550 000

3632 Pohřebnictví 525 600

3635 Územní plánování 250 000

3639 Komunální služby (mikroreg.) 45 600

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 481 000

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 10 241 700

4314 Pečovatelská služba 1 535 000

5212 Ochrana obyvatelstva 50 000

6112 Zastupitelstva obcí 1 155 000

6171 Činnost místní správy 9 735 000

CELKEM VÝDAJE 34 092 840



Obecně závazná vyhláška města Buštěhradu

č. 2/2003

o místním poplatku za provoz systému shromažďo-

vání, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-

vání komunálních odpadů

Zastupitelstvo města Buštěhradu se na svém zasedání dne 10.12.2003

usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o míst-

ních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm.

d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-

zení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Město Buštěhrad vybírá dle § 1 písm. h) zákona č. 565/1990 Sb. 

o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, místní poplatek

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů.

Čl. 2

Předmět poplatku

Předmětem je místní poplatek za provoz systému shromažďování,

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpa-

dů na území města Buštěhradu (dále jen „poplatek“).

Čl. 3

Poplatník

(1) Poplatek platí fyzická osoba, která má ve městě trvalý pobyt;

za domácnost může být poplatek odveden společným zástup-

cem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem;

tyto osoby jsou povinny městu oznámit jména, příjmení a data

narození osob, za které poplatek odvádějí.

(2) Poplatek platí fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu ur-

čenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlá-

šena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této

stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek

společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za

jednu fyzickou osobu.

Čl. 4

Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen písemně nebo ústně ohlásit správci poplat-

ku vznik nebo zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změ-

ny nebo ukončení trvalého pobytu na území města Buštěhradu,

a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

(2) Poplatník je povinen správci poplatku písemně ohlásit vlastnic-

tví stavby nacházející se na území města Buštěhradu určenou

nebo sloužící k individuální rekreaci nebo změnu vlastnictví té-

to stavby, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

(3) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit

správci poplatku jméno, příjmení, datum narození a bydliště.

(4) Ohlašovací povinnost se vztahuje i na ty poplatníky, kteří jsou

od poplatku podle této obecně závazné vyhlášky osvobozeni.

Čl. 5

Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí 500,- Kč za jednoho poplatníka a kalen-

dářní rok.

(2) Sazbu poplatku tvoří: 

a) částka 250,-  Kč za poplatníka a kalendářní rok

b) částka 250,- Kč za poplatníka a kalendářní rok dle

skutečných nákladů.

(3) Částka stanovená v tomto článku v odst. 2 písm. b) byla sta-

novena dle následujícího rozúčtování:

– náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu 

v předchozím roce : 779,- Kč

– počet poplatníků /trvale hlášených obyvatel města Buštěhra-

du/: 2300

– náklady na osobu a rok: 426,-Kč

(náklady na 1 obyvatele 979 779 : 2300 = 425,99 Kč. Podle zákona

č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění zákona č. 229/2003

Sb. je stanovena maximální částka 250,- Kč, kterou nelze překro-

čit, a proto byla v uvedeném bodu stanovena částka 250,- Kč).

Čl. 6

Osvobození od poplatku

(1) Od poplatku jsou osvobozeny:

a) fyzické osoby umístěné dlouhodobě (déle než 3 měsí-

ce) ve zdravotnickém nebo sociálním zařízení

b) fyzické osoby žijící na základě rozhodnutí správního

orgánu v domovech důchodců, ústavech sociální pé-

če a obdobných zařízeních

c) fyzické osoby ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu

odnětí svobody

d) fyzické osoby, které v kalendářním roce, tj. od 1.1. do

31.12. žijí trvale v zahraničí. Tuto skutečnost doloží do-

kladem ze země pobytu, společně s českým překladem

(2) Od poplatku stanoveného dle čl. 3 odst. (2) jsou osvobozeny

fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu nacházející se

na území města Buštěhradu určenou nebo sloužící k individu-

ální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná

fyzická osoba, a zároveň mají vlastníci trvalý pobyt ve městě

Buštěhradu.

(3) Vznik nároku na osvobození je poplatník povinen ohlásit píse-

mně správci poplatku ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy nastala

skutečnost zakládající nárok na osvobození. Ve stejné lhůtě je

poplatník povinen ohlásit i zánik nároku na osvobození. Nárok

na osvobození jsou poplatníci povinni doložit potvrzením nebo

jiným způsobem.

(4) Vznikne-li nárok na osvobození v průběhu měsíce, uplatní se

osvobození od prvního dne následujícího měsíce. Zanikne-li

nárok na osvobození v průběhu měsíce, uplatní se osvoboze-

ní do konce měsíce předcházejícího.

Čl. 7

Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný:

a) ve dvou stejných splátkách vždy nejpozději do 15.2. 

a 15.8. příslušného kalendářního roku

b) jednorázově nejpozději do 28.2. příslušného kalen-

dářního roku.

(2) Poplatek se platí na účet správce poplatku

a) v hotovosti na pokladnách správce poplatku

b) převodem z účtu

c) prostřednictvím inkasního střediska České pošty (SIPO)

d) poštovní poukázkou vydanou správcem poplatku.

(3) Číslo účtu a variabilní symbol pro každého poplatníka určí

správce poplatku.

Čl. 8

Správa poplatku

(1) Nebude-li poplatek zaplacen (odveden) včas nebo ve správné

výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem.

Včas nezaplacený (neodvedený) poplatek nebo jeho nezapla-

cenou (neodvedenou) část zvýší správce poplatku na trojnáso-

bek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny

směrem nahoru.

(2) Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou povin-

nost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu.

(3) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanove-

nou touto vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit

do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková po-

vinnost vznikla.

(4) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vymě-

ření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce

roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu písemně uvědomen.

Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce

kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

(5) V jednotlivých odůvodněných případech může správce poplat-

ku na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek

nebo jeho příslušenství částečně nebo zcela prominout.
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(6) Správu poplatku vykonává Městský úřad Buštěhrad a při říze-

ní ve věcech poplatku postupuje podle zvláštního zákona.

Čl. 9

Přechodná a závěrečná ustanovení

(1) Vznikla-li poplatková povinnost před účinností této obecně zá-

vazné vyhlášky, postupuje se podle dosavadních právních

předpisů.

(2) Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška města

Buštěhradu č. 1/2002 o místním poplatku za svoz systému

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-

vání komunálního odpadu.

(3) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1. 2004.

Buštìhradský zpravodaj 2/2004

8

Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu

Upozorňujeme občany, že na základě obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 má fyzická osoba, která má v obci trva-

lý pobyt nebo vlastní stavbu k individuální rekreaci, povinnost uhradit poplatek za svoz a likvidaci komunálního od-

padu. Poplatek byl splatný do 15. 2. 2004. Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost, může správce

daně uložit pokutu ve smyslu ustanovení § 37, 37a) zák. č. 337/1992 Sb. nebo obecně závazné vyhlášky č. 2/2003.

_______________________ _______________________

Ing. Jitka Leflerová Ing. Václav Nový

starostka místostarosta

_______________________

i § 37 a 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

ii zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

ZPRÁVA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31.12. 2002 MĚSTSKÉHO ÚŘADU BUŠTĚHRAD (VÝTAH)

Audit hospodaření města Buštěhrad za rok 2002 provedla dle smlouvy uzavřené i pro předchozí roky firma AUDIT CORPORATION,

spol. s r. o., Váňova 3180, Kladno, číslo Komory auditorů (KA) 074 – odpovědný auditor: Ing. Jaroslav Rajtora, č. dekretu KA 081.

Tato firma byla zastupitelstvem města Buštěhrad pověřena provedením auditu i za rok 2003. 

Plné znění dále uváděné zprávy je k dispozici na Městském úřadě města Buštěhrad v úřední dny. Postup při žádosti o informaci je upraven

zákonem č. 106/1999 Sb. 

Výhrady auditora, dále uvedené v kapitole III. „Výrok auditora“, jsou podrobně doloženy následným komentářem, který například v bodě do-

dávek zboží a služeb – odběratelských smlouvách znamená 5 stran textu (opis zveřejňujeme) a dalších 6 stran tabulek detailního rozpisu doda-

ného zboží. 

Zveřejnění celého následujícího textu i textu Závěrečného účtu za rok 2002 bylo schváleno zastupitelstvem města Buštěhrad na veřejném za-

sedání v roce 2003. V roce 2002 byly neoprávněně vyplaceny odměny zastupitelům. Na veřejném zasedání dne 24. března 2004 bylo jejich na-

vrácení do rozpočtu města jednomyslně schváleno zastupitelstvem. 

III. Výrok auditora

Provedli jsme přezkoumání hospodaření účetní jednotky v souladu s vyhláškou MF ČR č. 41/2002 Sb., a audit její účetní závěrky v souladu

se zákonem o auditorech a s auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Tyto směrnice požadují, aby byl audit naplánován a pro-

veden tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka a závěrečný účet města neobsahují významné nesprávnosti. Audit včetně pře-

zkoumání hospodaření zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce

a závěrečném účtu města. Při našem zkoumání jsme zjistili, že nebyla provedena v plném rozsahu inventarizace v oblasti zásob, nebyly dolože-

ny inventurní soupisy u nehmotného majetku, u jednotlivých účtů nebyly vyčísleny a zaúčtovány zjištěné inventarizační rozdíly. Dále jsme zjistili,

že na dodávky zboží a služeb převyšující často desítky tisíc Kč nebyly vystavovány písemné objednávky s příslušnou specifikací nebo alespoň 

s cenovým limitem. Fakturované služby a zboží nebyly v řadě případů doloženy položkovým rozpisem, dodacími a záručními listy. U smluv na in-

vestiční práce byla vypisována výběrová řízení, která však nebyla vypisována na dodávky prací a služeb neinvestičního charakteru, i když jejich

celoroční objemy přesahovaly milion korun. Účetní jednotka nevykázala v účetnictví umělecká díla a předměty a nezřídila funkce příkazce opera-

cí, hlavního účetního a správce rozpočtu, jak jí ukládá zákon 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Úprava schváleného rozpočtu byla provedena, řa-

da položek upraveného rozpočtu však byla výrazně překročena. Například jen v kapitole správy činilo překročení 1,5 mil. Kč, nejvíce u položek

ostatních služeb, oprav a údržby a nákupů výpočetní techniky. Účetní jednotka neuvedla v příloze účetní závěrky skutečnou cenu majetku, jehož

ocenění v účetnictví je nižší než jeho skutečná cena (pozemky, budovy, stavby), neuvedla výši zastaveného majetku a výši závazků neevidova-

ných v účetnictví a organizace, jejichž je zřizovatelem nebo členem. Audit rovněž zahrnuje posouzení použitých účetních postupů a významných

odhadů učiněných účetní jednotkou.

Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vydání našeho výroku na účetní závěrku, který zní:

Podle našeho názoru předložené účetní výkazy kromě výše uvedených oblastí a jejich částí podrobněji rozvedených v přílohách této zprávy

ve všech významných ohledech věrně zobrazují majetek, závazky, vlastní i cizí zdroje a finanční situaci města Buštěhrad ke dni 31.12. 2002 a vý-

sledky plnění příjmů a výdajů jeho schváleného rozpočtu za účetní období roku 2002 v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, záko-

nem o obcích, rozpočtovými pravidly a ostatními příslušnými předpisy České republiky.

Auditor proto doporučuje schválit účetní závěrku

s výhradou

k výše uvedeným oblastem s tím, že budou přijata opatření k odstranění zjištěných závad.

Auditor neověřoval jiné informace, než které mu byly předloženy v účetní závěrce a účetních knihách.

Příloha k dopisu auditora k ověření roční účetní závěrky města Buštěhrad za rok 2002 III. ODBĚRATELSKÉ SMLOUVY



Bylo ověřeno smluvní zajištění

– pro provádění údržby systému výpočetní techniky (smlouva s Janem Šváchou ze dne 13.8. 2001),

– údržby veřejného osvětlení (smlouva s firmou Elektro-služby Šulák Miroslav ze dne 1.7. 2000). Dle vyjádření starosty byla ústně dohod-

nuta její platnost i pro rok 2002,

– vánočního osvětlení města Buštěhrad (smlouva s firmou Elektro-služby Šulák Miroslav ze dne 26.11. 2002),

– smlouvy celoroční pro roky 1998 (ze dne 6.1. 1998) a 1999 (datum není uvedeno na kopii ověřované smlouvy) na údržbu veřejné zeleně

s Miroslavem Švestkou. Dle vyjádření starosty byla ústně dohodnuta její platnost i pro rok 2002.

III.1.  Smlouva o provádění údržby systému výpočetní techniky mezi MÚ Buštěhrad a Janem Šváchou

1. Smlouva byla podepsána dne 13.8. 2001, kdy zhotovitel nebyl plátcem DPH. V době podpisu smlouvy spadala (a stále spadá) smluvená

činnost pod zvýšenou sazbu DPH, tj. 22 %. Vzhledem ke konstrukci výše sjednané ceny (nebyla uvedena sazba 22 % ani nebylo obec-

ně stanoveno, že cena služby poté, co se zhotovitel stane plátcem bude navýšena o DPH – to je bez uvedení konkrétní sazby) lze před-

pokládat, že bylo ujednáno, že do doby než se zhotovitel stane plátcem, bude cena služby 8500 Kč a poté, co se stane plátcem, celková

cena včetně DPH nepřekročí částku 8500 Kč + 5 %, to je 8925 Kč. Další možností by mohlo být, že předmětem smlouvy jsou pouze

práce a činnosti spadající pod sazbu 5 % DPH, což u výše uvedené služby nepřichází v úvahu. Zhotovitel se stal plátcem v dubnu 2002

a bez jakékoli úpravy výše sjednané ceny (například dodatkem o směně sazby DPH z 5 % na 22 %) začal fakturovat DPH ve výši 22 %,

aniž by snížil daňový základ tak, aby celková fakturovaná částka odpovídala smluvně sjednané výši ceny, to je 8925 Kč. Rozdíl mezi vý-

ší sjednané ceny a ceny fakturované, to je 10 370 Kč činí 1445 Kč, což činilo za rok 2002 celkem 13 005 Kč. Na fakturách není ani pod-

pis stvrzující převzetí provedených prací, byly pouze zaúčtovány a schváleny podpisem starosty na likvidačních lístcích. Protože však byly

zaúčtovány a uhrazeny, lze předpokládat souhlas města s vyšší než sjednanou sazbou DPH.

2. Ve smlouvě není písemně stanoven (jak ukládá pod II.11. smlouvy) odpovědný pracovník a jeho zástupce, který má objednávat zásah

pracovníků zhotovitele a přebírat provedenou práci. Písemné pověření nebylo auditorovi doloženo. Faktury uvádějí pouze účtovanou část-

ku bez jakéhokoli odkazu na provedené činnosti a jejich rozsah. Rovněž není nikde dokladováno, co bylo objednáno, kdy to bylo objed-

náno a kdy provedeno. Dle vyjádření starosty pověřil tímto ústně paní Šváchovou a v její nepřítomnosti paní Soukupovou, které práci

objednávaly dle potřeby telefonicky a které jí rovněž přebíraly. Dodací listy ani předávací protokoly nebyly auditorovi předloženy.

3. V bodě VI.4. smlouvy je uvedeno, že pokud se při provádění předmětu smlouvy vyskytne potřeba provedení dalších prací, které nejsou

uvedeny v článku I. smlouvy a nemohly být předvídány, nebo které si objednatel přeje nad rámec sjednaného rozsahu prováděných pra-

cí, bude o nich uzavřen písemný dodatek ke smlouvě, v němž se vymezí jejich rozsah, doba provedení a jejich cena. Auditorovi nebyl žád-

ný písemný dodatek smlouvy, ani kopie písemných objednávek předloženy, přesto byly mimo činnosti vymezené v článku I. od pana

Šváchy nakoupeny prostředky výpočetní techniky za 188 tis. Kč a kancelářský a ostatní materiál za téměř 146 tis. Kč v cenách bez DPH.

Protože město není plátcem DPH, skutečná cena těchto nákupů činila u prostředků výpočetní techniky 229 tis. Kč a kancelářského 

a ostatního materiálu téměř 188 tis. Kč. Podrobná specifikace fakturovaných služeb a materiálu je uvedena v přílohách. Dle vyjádření sta-

rosty pověřil ústně paní Šváchovou, aby u pana Šváchy na základě potřeby objednávala a od něj přebírala práce a zboží vymezené v bo-

dě VI.4. smlouvy, které je nezbytně nutné pro zajištění plynulého chodu městského úřadu. Dále starosta uvedl, že se s panem Šváchou

ústně dohodl, že všechny práce a zboží vymezené v bodě VI.4. smlouvy bude fakturováno za ceny v daném místě a daném čase 

obvyklé. 

4. Mimo smluvně dohodnutou odměnu, která za rok 2002 činila v cenách s DPH 160 310 Kč, byly dle názoru auditora v roce 2002 fakturo-

vány práce vymezené v bodě článku I., to je práce a činnosti mající charakter oprav a běžné údržby výpočetní techniky a jejího příslu-

šenství a oprav programového vybavení celkem za více než 160 tis. Kč. Například je účtováno instalování tiskárny do sítě a příprava sítě

a zjištění závad v částce 7 800 Kč – to je 13 odpracovaných hodin (fa 2002005 ze dne 14.11. 2002) nebo instalace modernizovaných PC

do sítě a zapojení jejich periferií (4 hod), nahrazení poškozeného HD novým a záloha KEO na ZIP Medium (6 hod) v částce 6000 Kč (fa

2002008 ze dne 17.1. 2002). Podrobná specifikace těchto služeb je uvedená v přílohách. Na tyto práce nebyl, jak ukládá bod VI.4. smlou-

vy, uzavřen písemný dodatek s vymezením jejich charakteru, rozsahu a ceny, který by jednoznačně vymezil, že nespadají pod práce vy-

mezené v článku I. smlouvy. Nikde není například písemné uveden požadovaný nebo dohodnutý rozsah a obsah objednaných prací, výše

hodinové sazby (účtována ve výši 600 Kč/hod) nebo že bude součástí fakturované ceny i dopravné (účtováno ve výši 16 Kč/1 km). Dle

vyjádření starosty hodinová sazba za provedené práce a sazba za ujetý km (celkem bylo v roce 2002 fakturováno za dopravu přes 23 tis.

Kč) byly dohodnuty mezi ním a panem Šváchou ústně tak, že budou účtovány ve výši v daném místě a daném čase obvyklé. Rozsah vý-

še uvedených oprav a údržby na základě ústního pověření starosty objednávala telefonicky a přebírala vedoucí účtárny paní Šváchová 

a v její nepřítomnosti paní Soukupová.

5. Dále byly na základě ústního pověření starosty objednány bez písemných podkladů a převzaty paní Šváchovou prostředky výpočetní 

a kancelářské techniky za více než 192 tis. Kč a kancelářský a ostatní materiál za více než 137 tis. Kč. Auditorovi nebyla doložena žád-

ná písemná objednávka nebo dodací listy od prvotního prodejce na objednanou výpočetní techniku nebo kancelářský materiál, cenová

specifikace, nebo že bude součástí fakturované ceny i dopravné. Dopravné bylo účtováno ve výši 16 Kč/1 km (celkem bylo v roce 2002

fakturováno za dopravu přes 23 tis. Kč). V některých případech se jeví auditorovi účtování dopravného dodavatelem jako účelové, napří-

klad je-li účtováno 293 Kč za dodání jednoho plnicího pera a jedné propisovací tužky (fa č. 20020110 ze dne 1.11. 2002), když mohly být

přiřazeny k dodávce z předchozího dne nebo k příští dodávce o 5 dní později. Dle vyjádření starosty sazba za ujetý km a ceny za doda-

né zboží a materiál byly dohodnuty mezi ním a panem Šváchou ústně tak, že budou účtovány ve výši v daném místě a daném čase ob-

vyklé. Tyto nákupy byly v řadě případů zaúčtovány pouze s písemným schválením starosty (jeho podpise na likvidačním lístku přiloženém

k prvotnímu dokladu), aniž by bylo na prvotních či jiných odkladech doloženo jejich převzetí podpisem toho, kdo je skutečně věcně pře-

bíral. Na řadě dokladů bylo věcné převzetí podepsáno paní Šváchovou a jejich schválení starostou. Obecně lze konstatovat, že fakturo-

vané dodávky jsou většinou v oblasti výpočetní techniky nedostatečně specifikovány – například faktura č. 2002054 ze dne 29.5. 2002 na

dodávku serveru za 112 484 Kč neuvádí kromě odečtení zálohy žádnou specifikaci jeho komponent ani nepřikládá dodací list od jeho vý-

robce nebo prvotního prodejce. Naproti tomu například u dodávek kancelářského materiálu jsou tyto podrobně rozpisovány nejen v dru-

hovém členění, ale včetně jednotkové ceny a počtu dodaných kusů.

III.2.  Smlouvy celoroční pro roky 1998 a 1999 mezi OÚ a MÚ Buštěhrad a Miroslavem Švestkou – služby zahrádkářům

1. V podstatě se nejedná o smlouvu, ale o objednávku údržby zeleně veřejných ploch. Není stanovena cena jednotlivých prací ani její cel-

ková výše. Rovněž není stanoven rozsah a četnost objednaných prací včetně doby jejich provedení. Rovněž není uvedeno, kdo bude pro-

vedení prací kontrolovat a přebírat.
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2. Byly kontrolovány

2.1 faktura č. 7 ze dne 9.1. 2002. Celková fakturovaná částka činí 48 800 Kč za okrasné keře pro doplnění výsadby v parku. Není 

uveden rozpis účtovaných položek, to je druhy dodávaných keřů, počet kusů a cena u jednotlivých druhů. Na faktuře je uvedena

jednotková cena 40 000 Kč a množství 1, DPH 8 800 Kč. Na faktuře je kromě podpisu a razítka dodavatele nečitelný podpis – pa-

rafa, aniž je u něj uvedeno, čeho se týká nebo co ověřuje.

2.2 faktura č. 36 ze dne 2.5. 2002. Celková fakturovaná částka činí 49 195,70 Kč a je rozepsána do položek dle provedených prací 

a činností včetně jednotkové ceny a počtu účtovaných jednotek. Na faktuře jsou kromě podpisu a razítka dodavatele 2 nečitelné

podpisy, aniž je u nich uvedeno, čeho se týkají nebo co ověřují.

2.3 faktura č. 48 ze dne 21.6. 2002. Celková fakturovaná částka činí 25 234,70 Kč a je rozepsána do položek dle provedených prací

a činností včetně jednotkové ceny a počtu účtovaných jednotek. Na faktuře je kromě podpisu a razítka dodavatele nečitelný pod-

pis, aniž je u něj uvedeno, čeho se týká nebo co ověřuje.

2.4 faktura č. 60 ze dne 9.8. 2002. Celková fakturovaná částka činí 34 359,20 Kč a je rozepsána do položek dle provedených prací 

a činností včetně jednotkové ceny a počtu účtovaných jednotek. Na faktuře jsou kromě podpisu a razítka dodavatele 2 podpisy,

aniž je u nich uvedeno, čeho se týkají nebo co ověřují.

3. Na všech fakturách je uvedeno, že fakturovaná cena byla smluvně dohodnuta. Auditor neměl k dispozici žádný písemný podklad o sta-

novení fakturovaných cen smluvními stranami. Dle vyjádření starosty byly ceny fakturovaných prací dohodnuty mezi ním a firmou ústně

tak, aby odpovídaly cenám v daném místě a daném čase obvyklým.

4. Předpokládaný objem prací byl dle prohlášení starosty projednán zastupitelstvem při tvorbě rozpočtu a zahrnut do něj. Práce byly zadá-

vány jím nebo pověřenou osobou ústně, a to na základě požadavků obyvatel, respektive na základě pochůzkových kontrol prováděných

jak jím samotným, tak pověřenými osobami. O rozsahu provedených prací včetně jejich budoucí potřeby informoval zastupitelstvo ve zprá-

vě o stavu zeleně pan Švestka na 89. zasedání zastupitelstva dne 26.6. 2002. Zastupitelstvo vzalo jeho zprávu na vědomí.

III.3.  Smlouva o vánočním osvětlení Města Buštěhrad s firmou Elektro-služby Šulák Miroslav ze dne 26.11. 2002

1. Smlouva při stanovení limitované ceny 50 000 Kč odkazuje na cenovou kalkulaci dohodnutou mezi smluvními stranami, zahrnující mon-

táž, údržbu po dobu instalace a demontáž. Tuto kalkulaci neměl auditor k dispozici. Dle vyjádření starosty bylo s firmou ústně dohodnu-

to, že nemusí předkládat kalkulace, ale že bude provedené práce fakturovat za ceny v daném místě a daném čase obvyklé.

2. Ve smlouvě je uvedeno, že vánoční výzdoba nadále zůstává v majetku města. Není však stanoveno, kdo výzdobu firmě Miroslav Šulák

předá a kdo ji od ní převezme po demontáži zpět. Auditor neměl k dispozici doklad o její evidenci v majetku města, ať již v účetnictví ne-

bo v podrozvahové evidenci.

III.4.  Smlouva o údržbě veřejného osvětlení s firmou Elektro-služby Šulák Miroslav ze dne 1.7.2000

1. Ve smlouvě je uvedeno, že se firma zavazuje provádět opravy, údržbu a modernizaci na veřejném osvětlení a objektech města dle poky-

nů zastupitelstva a starosty. Dále se uvádí, že práce budou prováděny ve spolupráci s místním občanem panem Václavem Šebkem, kte-

rého zastupitelstvo pověřuje ke spolupráci s firmou Šulák a který je odpovědný za výše uvedené práce včetně revizí. Ze znění smlouvy

není jasné, je-li pan Šebek zaměstnancem firmy provádějící smluvně dohodnuté práce nebo zda s touto firmou při jejich provádění spo-

lupracuje, například jako subdodavatel. Auditor rovněž neměl k dispozici písemný souhlas pana Šebka, že pověření zastupitelstva a z něj

vyplývající povinnost a odpovědnost přijímá. Výše uvedené přenesení odpovědnosti z firmy za jí provedené a fakturované práce na fy-

zickou osobu dle mínění auditora odporuje obchodnímu zákoníku. Ve smlouvě je dále uvedeno, že objem prací je projednáván zastupi-

telstvem dle naléhavosti prací a cenové kalkulace.

2. Byly kontrolovány následující faktury

2.1 faktura č. 35/2002 ze dne 29.3. 2002 na částku 35 700 Kč. K faktuře není přiložena objednávka. Jsou fakturovány práce za montáž

a demontáž závěsného kabelu veřejného rozhlasu v ulici Lípová. Není však uvedena jeho metráž ani členění na materiál a práci. Na

faktuře je uveden podpis přebírajícího provedenou práci a podpis starosty schvalující provedenou hospodářskou operaci.

2.2 faktura č. 53/2002 ze dne 15.5. 2002 na částku 37 590 Kč. K faktuře není přiložena objednávka. Jsou fakturovány práce za mon-

táž a demontáž kabelového vedení v délce 600 m, není však uvedeno členění na materiál a práci. Na faktuře je uveden podpis

přebírajícího provedenou práci, není však podpis starosty schvalující provedenou hospodářskou operaci.

2.3 faktura č. 75/2002 ze dne 12.7. 2002 na částku 54 600 Kč. K faktuře není přiložena objednávka. Jsou fakturovány práce za roz-

šíření veřejného osvětlení na skládce (montáž 2 ks stožárů, montáž a demontáž kabelového vedení v délce 190 m, montáž svět-

la), není však uvedeno členění na materiál a práci. Na faktuře je podpis starosty schvalující provedenou hospodářskou operaci,

není však uveden podpis přebírajícího provedenou práci.

2.4 faktura č. 108/2002 ze dne 27.9. 2002 na částku 26 250 Kč. K faktuře není přiložena objednávka. Jsou fakturovány práce za mon-

táž a demontáž závěsného kabelu veřejného rozhlasu v ulicích Kladenská a Oty Pavla v délce 218 m. Není však uvedeno členě-

ní na materiál a práci. Na faktuře je uveden podpis přebírajícího provedenou práci, není však uveden podpis starosty schvalující

provedenou hospodářskou operaci.

2.5 faktura č. 149/2002 ze dne 14.11. 2002 na částku 49 980 Kč. K faktuře není přiložena objednávka. Jsou fakturovány práce za pro-

vedené opravy, elektro repase a výměny komponentů u 4 ks rozvaděčů. Není však uvedeno členění na materiál a práci. Na fak-

tuře není uveden podpis přebírajícího provedenou práci, ani podpis starosty schvalující provedenou hospodářskou operaci.

2.6 faktura č. 170/2002 ze dne 19.12. 2002 na částku 47 250 Kč. K faktuře je přiložena objednávka specifikující objednané práce po-

depsaná starostou. Objednané práce jsou fakturovány včetně členění na materiál a na práci. Na faktuře je uveden podpis přebí-

rajícího provedenou práci i podpis starosty schvalující provedenou hospodářskou operaci.

3. Celkem zaplatilo město firmě za roky 2000 až 2002 částku 4 106 103 Kč, a to v roce 2000 1 261 720 Kč, v roce 2001 1 427 365 Kč 

a v roce 2002 1 417 018 Kč. V roce 2002 připadlo z uvedené částky na opravy veřejného osvětlení (50x fakturována provedená oprava)

535 794 Kč a na opravy městského rozhlasu (24x fakturována provedená oprava) 322 343 Kč. Ve smlouvě není stanovena cena za jed-

notlivé druhy prací, pouze odkazuje na kalkulace, na jejichž základě bude zastupitelstvem projednáván a následně zadáván objem poža-

dovaných prací. Auditorovi nebyly předloženy žádné výše uvedené kalkulace a ani v zápisech ze zasedání zastupitelstva za rok 2002

nebyl zápis o projednání a zadání smluvně sjednaných činností. Dle vyjádření starosty byl předpokládaný objem prací projednán zastu-

pitelstvem při tvorbě rozpočtu a zahrnut do něj. Práce byly zadávány jím nebo pověřenou osobou ústně a to na základě požadavků oby-

vatel, respektive ne základě pochůzkových kontrol prováděných jak jím samotným, tak pověřenými osobami. Vzhledem k naléhavosti řady

objednaných prací bylo s firmou ústně dohodnuto, že nemusí předkládat kalkulace, ale že bude provedené práce fakturovat za ceny v daném
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místě a daném čase obvyklé. Vzhledem k četnosti prováděných oprav a jejich celkové výši auditor vítá rozhodnutí zastupitelstva o vypo-

vězení výše uvedené smlouvy.

VI. DALŠÍ ODMĚNY VYPLACENÉ ZASTUPITELŮM V ROCE 2002

Další odměny zastupitelům v roce 2002 byly vyplaceny v plné a nikoli poloviční výši, jak ukládalo platné znění nařízení vlády ČR č. 358/2000 Sb.,

a to i za druhé pololetí, kdy zanikl jejich mandát a odměna neměla být vyplacena ani v poloviční výši. Celkem bylo zastupitelům na dalších od-

měnách vyplaceno v prvním pololetí 38 605 Kč místo 27 102 Kč a za druhé pololetí, kdy nevznikl žádný nárok, 42 205 Kč. Kromě výše uvedené-

ho schválilo zastupitelstvo starostovi panu Dütschovi dvakrát odměnu ve výši 30 tis. Kč, u kterých lze předpokládat, že jde o dary v souvislosti 

s oceněním jeho zásluh při dlouhodobém výkonu funkce starosty.

Další vyplacené odměny v členění dle jednotlivých zastupitelů v Kč

Zastupitel                                                                       1. pololetí 2002                                                        2. pololetí 2002                   

Nárok                                       Vyplaceno                                                                         

Ing. Leflerová 505 1 010 1 010

Paní. Teršová 505 1 010 1 010

Paní. Zemanová 505 1 010 1 010

Pan Kadlec 505 1 010 1 010

Paní. Kellerová 505 1 010 1 010

Pan Mikšovic 505 1 010 1 010

Pan Votýpka 505 1 010 1 010

Ing. Koutecký 7 967 15 935 15 935

Pan Dütsch 15 600 15 600 19 200

Celkem 27 102 38 605 42 205

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BUŠTĚHRAD ZA ROK 2002

Struktura závěrečného účtu: 

a) Tabulka čerpání rozpočtu za rok 2002, dle účetního výkazu 040-FIN 2-12 M

b) Hodnocení čerpání rozpočtu

c) Přílohy

Město Buštěhrad má zřízeny příspěvkové organizace: 

– Základní školu Buštěhrad

– Dům s pečovatelskou službou Buštěhrad

– Základní uměleckou školu Buštěhrad

Je členem DSO mikroregionu „Údolí Lidického potoka“ 

Zpráva o výsledku vypořádání hospodaření výše uvedených příspěvkových organizací je nedílnou součástí tohoto závěrečného účtu. 

a) Tabulka čerpání rozpočtu za rok 2002 dle účetního výkazu 040-FIN 2-12 M

Závěrečný účet je předkládán na základě zákona č. 250/2000 Sb., § 17. Výše uvedená tabulka je členěná na jednotlivé oddíly/paragrafy nebo

položky dle platné rozpočtové skladby. Ve sloupci „plnění“ jsou uváděné hodnoty skutečného příjmu nebo čerpání rozpočtu. Sloupec „rozpočet

upravený“ vykazuje rozpočet zvýšený o položky neinvestičních dotací ze SR na školství a upravené položky rozpočtu, které byly navýšeny roz-

hodnutím zastupitelstva. V 6. a 8. sloupci jsou vykázána procenta plnění před změnou a po změně. Podrobný účetní výkaz, podle kterého je zá-

věrečný účet sestaven, je k nahlédnutí v účtárně MÚ stejně jako bilance města a všechny další předepsané přílohy. 

b) Hodnocení čerpání rozpočtu

PŘÍJMY

Příjmy města Buštěhrad podle platné rozpočtové skladby za rok 2002 dosáhly výše 40 606 210,69 Kč, tzn. 130,93 % vůči upravenému rozpočtu.

Na začátku účetního období 2002 byl stav finančních prostředků na bankovních účtech k 1.1. 2002 následující: 

ČSOB 22 290,38 Kč

Česká spořitelna 87 409,98 Kč

celkem 126 369,46 Kč

Nejdůležitější složkou příjmové části rozpočtu jsou příjmy daňové, které dosáhly částky celkem 18 976 936  Kč. Jedná se příjmy vybírané finanč-

ními úřady. Od roku 2001 platí nový zákon č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům, který

podstatně změnil rozdělení daní mezi státní rozpočet a obce. Novou sdílenou daní pro obce je nyní také daň z přidané hodnoty. 

Příjmy vybírané finančními úřady byly v porovnání s rozpočtem plněny v rozmezí 88,88 %-176,57 %. 

Nejnižší procento plnění zaznamenala daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků. 

V příjmech jsou zahrnuty i celkové dotace ze SR. 

Investiční nenávratné dotace byly v roce 2002 poskytnuty na dostavbu kulturního střediska „Seifertovny“ ve výši 4,594 mil. Kč. Tato dotace byla

plně vyčerpána. 
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Ostatní dotace ze SR byly společně s dotacemi zajišťujícími provoz školské sféry a ostatními neinvestičními dotacemi poskytnuty ve výši

11852 845,94 Kč. 

Zůstatek účtu bez blokovaných prostředků a zůstatky fondu rezerv a rozvoje představují dle zákona možné zdroje financování pro rok 2003. V na-

šem případě byl bohužel tento stav záporný. 

Zůstatkovým příjmovým rozdílem je částka 2 752 117,20 Kč V této částce jsou zahrnuty příjmy z poplatků správních, místních a ostatních, dále 

z nerozpočtovaného prodeje akcií (869 704,- Kč), odvodů za odnětí ze zem. půdního fondu (19331,- Kč) a splátek půjček od obyvatelstva

(115 500,- Kč). Dalšími nerozpočtovanými příjmy byly prodeje pozemků (58870,- Kč) i ostatního dlouhodobého hmotného majetku (52650,- Kč),

úroků, sankcí a nekapitálových náhrad. 

Příjmy vybírané městským úřadem byly plněny v rozpětí 22,83% - 107,80%. Nízké procento plnění zaznamenaly poplatky za užívání veřejného

prostranství. 

VÝDAJE

Výdaje města dosáhly výše 41 294 154,- Kč, po konsolidaci 40 606 210,69Kč. 

Výdaje po konsolidaci celkem byly vzhledem vůči upravenému rozpočtu čerpány ve výši 133,15%.

Rozpočet města byl v průběhu roku upravován, ale hospodaření nebylo vedeno vhodným směrem, s výjimkou tří §§: školky, zájmového studia 

a ochrany obyvatelstva byly ve všech ostatních §§ překročeny výdaje v řádu desítek, ba i stovek procent.

Podrobný přehled čerpání výdajů je součástí přílohy shora jmenovaného výkazu, pouze pro názornost uvádíme několik nejvýraznějších příkladů

překročení čerpání:

čerpání v %

§ Pozemní komunikace 678,99 %

§ Kultura 319,50 %

z toho knihovna – výdaje za telefon 324,14 %

ostatní kultura – nákup služeb 531,38 %

§ Sdělovací prostředky 510,39 %

z toho opravy a udržování 1180,53 % tj. 354 158 Kč 

§ Bytové hospodářství 148,71 %

z toho nákup materiálu, služeb a opravy vše přes 400,00 %

kulturní středisko – Seifertovna 145,28 % 

plán pro 2002 byl 4,900 mil. (dotace) skutečnost 7,118 mil. Kč

§ Komunální služby 174,35 %

z toho veřejné osvětlení 165,21 % tj. 1 007 769,77 Kč

§ Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 160,27 %

z toho opravy a udržování 701,72 % tj. 1 403 444,80 Kč

neúměrně vysoké náklady za telefon TS 29 288,46 Kč, vedle shora uvedených oprav ještě další položka materiálu jinde nezařazeného za

200 212,50 Kč. 

§ Zastupitelské orgány 121,70 %

překročení čerpání v platech zastupitelů a pojistném s tím spojeným – viz zpráva auditora – bod 10. 

Dále jsou zde účtovány i výdaje na volby do zastupitelstev ÚSC, které ale byly plně kryty dotací ze SR. 

§ Regionální a místní správa 137,28 %

čerpání rozpočtu bylo překročeno především v oblasti nákupu materiálu (176,01 %) a služeb (209,98 % - kde namísto plánovaných 300 000 Kč

bylo vydáno 653 046,50 Kč), dále u oprav (153,35 %) a bankovních poplatků, stejně jako u investičních dotací nefinan. podnik. subjektům – 

fyzickým osobám (173,33 % – 1 300 000 Kč). 

Po skončení účetního období, tj. k 31.12. 2002 mělo město k dispozici tyto prostředky: 

ČSOB 91 852,02 Kč

Česká spořitelna 12 645,70 Kč

Kontokorent ČSS -666 072,17 Kč

celkem -561 574,45 Kč

Výsledek hospodaření za rok 2002 je schodek 687 943,91 Kč, po konsolidaci této částky je vyrovnaný. 

K hospodaření města bylo využíváno během roku 2002 kontokorentního účtu, jehož stav vykazoval k 31.12. 2002 -666 072,17 Kč, v závěrce

byl upraven konsolidací. 

Dále zůstala neuhrazena faktura za odvoz odpadu, která byla evidována v roce 2002 ve výši 492 637 Kč její splátka byla během roku 2002 ně-

kolikrát odložena a zatížila tak rozpočet roku 2003. 
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Chybný postup nastal i ve splácení závazku stanoveného smlouvou (její právní závaznosti jsou řešeny v průběhu roku 2003), kdy vůči nefinanč-

nímu podnikatelskému subjektu – fyzické osobě – byla poskytnuta investiční dotace ve výši 100 000 eur (ekvivalentně v Kč), kde nebyl dodržen

splátkový kalendář a město bylo zatíženo splátkou 1,9 mil. Kč do roku 2003. 

Město nemělo v roce 2002 zřízeny žádné fondy. 

Výše zastaveného majetku v roce 2002: 0,- Kč

Výše závazků neevidovaných v účetnictví: 0,- Kč

c) Návrhy opatření

V souladu s výrokem auditora doporučuje finanční výbor (dále jen FV) pro rok 2003 i následující tato opatření: 

– stanovit s okamžitou platností funkci příkazce operací, hlavního účetního a správce rozpočtu. Doporučujeme, aby příkazcem operací by-

la stanovena starostka obce a kumulovanou funkci hlavního účetního a správce rozpočtu doporučujeme přiřadit účetní města (zákon

320/2001 Sb). Zde je pak nutné v návaznosti na zákony ministerstva financí a ministerstva vnitra dodržet složení zkoušek o odborné způ-

sobilosti státních zaměstnanců.

– provést inventarizaci v oblasti zásob, doložit inventurní soupisy u nehmotného majetku 

– vyčíslit a zaúčtovat zjištěné inventarizační rozdíly

– doplnit náležitosti všech inventárních karet

– provést řádnou a dle všech předpisů platnou inventarizaci majetku a zásob v roce 2003 

– u dodávek služeb a zboží dodržovat postup v předepsaném pořadí: objednávka, dodací a záruční list, faktura s položkovým rozpisem

– u smluv na práce neinvestičního charakteru, které přesahují v celoročním obsahu 500 000 Kč (ze zákona 1 000 000 Kč), vypisovat výbě-

rová řízení

– zavést kontrolní opatření, která umožní snížit náklady v oblastech oprav a údržby sdělovacích prostředků, veřejného osvětlení, u péče 

o veřejnou zeleň, nákupu služeb a materiálu a nákupů výpočetní techniky

– doporučujeme stanovit ocenění majetku města cenou skutečnou (tzn. opatřit přesný rozpis pozemků, stanovit jejich aktuální cenu dle od-

lišení jejich bonity, sestavit soupis budov a staveb dle ceny skutečné, která bude, vzhledem k absenci odpisů, rovna ceně účetní)

– vykázat v účetnictví umělecká díla a předměty

– provádět případná rozpočtová opatření písemně a včas, a po jejich schválení na veřejném zasedání je neprodleně zanést do účetních vý-

kazů

– upravit nájemní smlouvy (i stávající) na jednotnou úroveň – dodržet požadavky zákona

– právní cestou zahájit vymáhání škody, která dle zjištění auditora městu vznikla v roce 2002 a v předcházejících letech v souvislosti se

smlouvou na údržbu systému výpočetní techniky a neoprávněným vyplacením odměn zastupitelům

– požádat Finanční úřad Kladno o provedení hloubkové kontroly u příslušných firem v souvislosti se zjištěními auditora spojenými s proplá-

cením faktur jednotlivým firmám za údržbu a opravy veřejného osvětlení, údržbu zeleně a údržbu systému výpočetní techniky. FÚ předat

k přezkoumání příslušné účetní sestavy a poskytnou potřebnou součinnost

– evidenci jízd u referentských vozidel provádět odpovídajícím způsobem, provádět pravidelné měsíční kontroly, zajistit nákup pohonných

hmot prostřednictvím CCS karet

– provést doplnění vnitřních směrnic a předpisů a to následně: 

- změnit interní směrnici – „část 11 zásoby“ dle správných postupů účtování

- zajistit vnitřní předpis k šetření, evidenci a hlášení pracovního úrazu

- vnitřní předpis k pracovním cestám a cestovním náhradám

– FV doporučuje zastupitelstvu založení účtu stavebního spoření jako vhodnou formu zúročení volných finančních prostředků

– FV doporučuje přezkoumat smlouvu se stávajícím auditorem, který je ze zákona i dle objednávky, která byla ze strany města podána

včas, splnit závazné termíny auditu, které v tomto případě nebyly dodrženy. Doporučujeme možnost zvážit sankce ze smlouvy vyplývají-

cí, nedoporučujeme uzavírat smlouvu na další období a navrhujeme využít služeb krajských státních orgánů, které jsou obcím k dispozi-

ci zdarma. Úvahy o předpokladu nutnosti auditorské zprávy vystavené pouze členem AK za účelem dotací považujeme za nepodloženou

a nerelevantní. 

– dbát na řádné a průkazné vedení účetnictví, tak jak předpokládá zákon o účetnictví 563/1991 Sb. a jeho další novely

– vyvodit závěry z výše uvedených skutečností a stanovit termíny jejich plnění

– zveřejnit zprávu o hospodaření města za rok 2002 a přijatá nápravná opatření v Buštěhradském zpravodaji nebo v jeho zvláštním bez-

platném vydání 

Buštěhrad, dne 27. října 2003 Starostka města: Ing. Jitka Leflerová

Výkazy a zprávy, které jsou nedílnou součástí závěrečného účtu za rok 2002::

– Výkaz o plnění rozpočtu k 31.12. 2002

– Rozvaha k 31.12. 2002

– Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace

– Stavy a obraty na bankovních účtech

– Přehled přijatých dotací a půjček ze SR

– Rozhodnutí o registraci akce v ISPROFIN

– Vybrané záznamové položky

– Doplňující ukazatele

– Inventarizace – zpráva

– Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření – audit

– Vypořádání příspěvkových organizací

– Přehled pohledávek za obyvatelstvem

– Opatření k nápravě zjištěných nedostatků
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ZPRÁVY ZE STAVEBNÍHO VÝBORU

Kdy konečně bude na Buštěhradě splašková ka-

nalizace a centrální čistička odpadních vod (ČOV)?

To je otázka, již kladou mnozí a na kterou nelze od-

povědět jednou větou. Pokud někdo očekává, že se do-

čte přesný datum, bude zklamán. Pokud si přečte tento

článek, dozví se, jak to tedy vlastně s kanalizací a ČOV

vypadá, proč a co se dá očekávat.

Pro pochopení všech souvislostí je třeba popsat his-

torii, současnost a budoucnost a jakkoliv se to obecně

nedoporučuje, uvést pro představu několik čísel. 

Vyřešením tohoto problému se zabývala i předcháze-

jící zastupitelstva Buštěhradu. Koncem devadesátých let

byl zpracován projekt na celou akci, který zahrnoval pů-

vodní zástavbu města s rozpočtem okolo 80 milionů Kč,

a následně bylo Magistrátem Města Kladna vydáno územ-

ní rozhodnutí. Na projekt se podařilo předchozímu zastu-

pitelstvu vyjednat s ministerstvem pro životní prostředí

dotaci 60 % tj. v celkové výši 50 mil. Kč, z čehož to byla

nenávratná dotace ve výši 37,5 mil. Kč a 12,5 mil. Kč

půjčka se zvýhodněným úrokem. Podmínkou udělení do-

tace je, že zbývajících 30 mil. by muselo město zabez-

pečit z vlastních zdrojů, například prodejem obecního

majetku či dalším úvěrem apod. a město zadlužit na

dlouhou dobu. Tato dotace nebyla minulým zastupitel-

stvem přijata, termín pro její udělení vypršel a vydané 

územní rozhodnutí na celou stavbu ztratilo platnost.

Po komunálních volbách v roce 2002 se stávající za-

stupitelstvo prostřednictvím svého úřadu (městský úřad

tvoří ze zákona starosta, místostarosta a zaměstnanci)

snažilo pokročit dále. V první řadě bylo nezbytně nutno

zabezpečit dopracování původního projetu, a to minimál-

ně ze dvou důvodů. Výše uvedený rozpočet byl poplatný

době svého vzniku a po přepočtu na ceny roku 2003 Buš-

těhrad pro původní zástavbu potřebuje cca 112 mil. Kč.

Druhým důvodem byla nutnost do projektu zahrnout

všechny nové lokality, kde v souladu s návrhem územní-

ho plánu města probíhá a bude probíhat nová zástavba.

Nové lokality představují požadavek na dalších cca 20

mil. Kč, čili se dostáváme celkově na cca 130 mil. Kč (ce-

na se uvádí bez DPH, která je dnes 5 % a ke dni zahá-

jení stavby se může změnit). Městský úřad zabezpečil

prodloužení platnosti územního rozhodnutí a začal jed-

nat s ministerstvem pro životní prostředí o navýšení do-

tace. Podle platných zásad by celková státní podpora

neměla překročit 80 %. Požádali jsme ministra životního

prostředí o udělení výjimky na 100 %, následná jednání

ukázala, že průchodných je max. 95 %, což je nakonec

předmětem dosud nevyřízené žádosti.

Udělení výjimky je pro Buštěhrad nezbytností z několi-

ka důvodů. Dle dostupných informací je Buštěhrad neza-

viněně jednou ze dvou posledních obcí ve Středočeském

kraji nad 2 tisíce obyvatel, jež dosud nezahájily výstavbu

nebo nemají vyřešenou otázku splaškové kanalizace

a ČOV. Město nemá volné finanční prostředky ani majetek,

kterým by mohlo ručit za úvěr v řádu desítek milionů.

Mimochodem, prakticky na počátku našeho volebního ob-

dobí jsme se museli v roce 2003 vypořádat se schodkem,

který jsme převzali od minulého vedení města ve výši 

celkem cca 3 mil. Kč (viz zprávu auditora a účetní uzávěr-

ku za rok 2002 na jiném místě Buštěhradského zpravodaje)

záporný stav účtu, nezaplacená faktura za svoz komunál-

ního odpadu a neplněná smlouva o veřejné podpoře).

Město může ručit pouze svým rozpočtem. Ať to dopadne 

s dotací jakkoliv pozitivně, musíme počítat s tím, že bude

nutno s největší pravděpodobností město v rozumné míře

zadlužit. Za přijatelnou míru zadluženosti se obecně při-

pouští zadlužení do výše nepřesahující třetinu ročního roz-

počtu obce (v tomto smyslu se zvažuje i příslušná právní

úprava, jelikož zadluženost obcí se v našem zadluženém

státě stává zásadním problémem). Ani to nebude pro kom-

plexní řešení stačit. Nutno podotknout, že u státních orgá-

nů jsme se zatím setkali s pochopením i s ohledem na

nezpochybnitelné staré i nové ekologické zátěže města

(Buštěhradská halda, plánovaná rychlostní komunikace

Praha-Kladno a aglomerační okruh, zvýšení leteckého

provozu z nedalekého letiště Ruzyně po výstavbě další

VPD atd.). Zatím se podařilo prodloužit lhůtu pro definitiv-

ní odmítnutí původně získané dotace a kalkuluje se s jejím

navýšením na oněch 95 %. 

Ministr pro životní prostředí dosud nepřijal konkrétní

rozhodnutí stran udělení výjimky. Své rozhodnutí nám

sdělí cestou Fondu pro životní prostředí ČR, jehož rada

zasedá v druhé polovině příštího měsíce. 

Nezávisle na tom město hledá další zdroje možného

financování, a to jak u domácích investorů, tak i cestou

získání dotace z EU. Z tohoto důvodu je aktivně zapoje-

no v mikroregionu „Údolí Lidického potoka“, kde se jeví

šance získat příslušnou dotaci a rovněž jedná se statu-

tárním městem Kladnem o připojení do tzv. fondu sou-

držnosti pod patronací Kladna. I tam jde o dotaci 

z evropských fondů ve výši minimálně okolo 300 mil. Kč

pro účastníky zapojené v našem regionu. Čerpání fi-

nančních prostředků se předpokládá již v příštím roce.

Nutno ale říci, že naše zastupitelstvo podmínilo udělení

plné moci Městu Kladnu pro zastupování Buštěhradu při

jednáních s EU pouze za přesně vymezených podmínek

pro rozdělení získané dotace (např. zohlednění konkrét-

ních koeficientů podle počtu obyvatel apod.), které musí

být předem smluvně ošetřeny. 

Z výše uvedených skutečností je zřejmé, že k dneš-

nímu dni je nemožné uvádět přesný termín zahájení

stavby, v optimálním případě to může být červen letošní-

ho roku, ale také třeba až za dva roky. To nezávisí pou-

ze na stávajícím zastupitelstvu, nýbrž na dalším

ekonomickém a politickém vývoji v tomto státě a dalších

faktorech spojených se vstupem do EU. Abychom ale

prodlužování termínu následně minimalizovali, musíme

být po technické stránce připraveni stavbu neprodleně

zahájit.

Z tohoto důvodu proběhlo v souladu se zákonem o za-

dávání veřejných zakázek výběrové řízení na realizátora

stavby a v těchto dnech bude s vítězem podepsána pří-

slušná smlouva. Účinnost smlouvy nastane až od data při-

dělení finančních prostředků. Od tohoto data bude stavba

splaškové kanalizace a ČOV pro původní zástavbu Buště-

hradu dokončena do 18 měsíců. V závislosti na výši dota-

ce se následně předpokládá připojení nových lokalit. 



Podmínkou zahájení stavby je schválení návrhu územ-

ního plánu města a získání stavebního povolení.

Schválení návrhu územního plánu se dá předpokládat

nejpozději do konce května t.r. a je nezbytnou podmín-

kou pro bezplatný převod pozemků pod budoucí čistič-

kou od Pozemkového fondu ČR. Inženýrskou činnost pro

vydání stavebního povolení včetně jednání se všemi

vlastníky dotčených pozemků již pro město zajišťuje spe-

cializovaná firma a termín nebude zřejmě o mnoho delší

než v případě schválení územního plánu. 

Zastupitelstvo a jeho úřad nepolevuje v aktivní čin-

nosti za účelem dosažení konkrétního výsledku a hledá

dostupné finanční zdroje. Nemá v úmyslu město nepřija-

telně zadlužit ani prodlužovat současný neuspokojivý

stav na hranici závazného termínu pro ukončení stavby

splaškové kanalizace a centrální ČOV pro obce nad 2 ti-

síce obyvatel. 

Ing. Václav Nový – místostarosta

OTÁZKY ZVĚDAVÉHO OBČANA

Pozornějšího občana Buštěhradu mohou při prochá-

zení města napadat některé otázky, které se týkají sta-

vební činnosti. Tento zvědavý občan ale nemá dostatek

času, nebo z jiného důvodu nezjišťuje informace na

městském úřadě, proto bych zde rád velmi stručně zod-

pověděl otázky, které jistě zajímají nemálo lidí, ale zů-

stávají zpravidla nevysloveny.

Proč je horní rybník polovypuštěný a nic se na

něm neděje?

Jak většina z občanů ví, v závěru povodňového ob-

dobí v září 2002 došlo ke zřícení hlavní hráze horního

rybníka. Od začátku jara 2003 jsme začali připravovat

jeho rekonstrukci ve spolupráci s projekční firmou SVIP

s.r.o., která se specializuje na vodní díla. Od počátku

jsme se snažili v projektu dát tomuto rybníku přátelštější

tvář s možností sportovního rybolovu, tak, aby ztratil do-

savadní charakter požární nádrže, k jejíž hladině se

prakticky nedá dostat. Projekt rekonstrukce zřícených

a dalších nejvíce ohrožených hrází byl hotov již na za-

čátku léta, ale začátek realizace jsme odkládali z toho

důvodu, že stále nebyla potvrzena informace bývalého

starosty o tom, že nám poskytne dotaci ministerstvo ze-

mědělství. Začátek prací bez přiznané dotace by šance

na její získání přirozeně snížil. Jednání byla zdlouhavá

a rekonstrukci jsme začali až na začátku zimy, v době,

kdy se šance na získání dotace zdála téměř nulová.

Možnost provádět rekonstrukci v zimě umožnila také 

úprava projektu, a to tak, že odpadly betonáže a byla vy-

užita zemina, která byla získána při úpravě tréninkové

plochy u fotbalového hřiště. V závěru roku se městské-

mu úřadu přece jen podařilo získat dotaci 700 000 Kč ne

od ministerstva zemědělství, ale od Krajského úřadu. Při

provádění rekonstrukce a maximálním odpuštění bylo

zjištěno, že i základy hráze u jižní strany rybníka jsou 

v katastrofálním stavu a že k jejich zřícení může dojít ve

velmi krátké době. Proto jsme začali hned připravovat 

II. fázi rekonstrukce rybníka. Půjde o celkovou rekon-

strukci dlouhé jižní strany a obložení severní hráze ga-

biony (klece z pozinkované oceli vyložené kamenivem).

Cílem je, aby byl rybník znovu napuštěn až po definitiv-

ním dokončení. V této chvíli firma SVIP dokončila projekt

druhé etapy a zároveň vedeme jednání s ministerstvem

životního prostředí o možnostech dotace z fondů tohoto

ministerstva ve výši 70 % potřebné částky. Výsledek by-

chom měli znát koncem dubna. Zatím máme informace

o tom, že stanoviska dotčených orgánů jsou kladná.

Koncem května po výběru realizační firmy by mělo dojít k

zahájení prací na II. etapě a ukončení rekonstrukce lze

očekávat cca do dvou měsíců. V rámci II. etapy rekon-

strukce by pravá hráz měla být upravena do přírodnější-

ho tvaru než je stávající, tak, že linií břehu bude kopírovat

sousedící stromy. Počítá se také se zřízením malého

ostrůvku pro vodní ptactvo v blízkosti vtoku potoka a ná-

sledně po napuštění se zarybněním.

Proč nikdo neopravuje některé zřícené nebo po-

lozřícené opěrné zdi, zejména na schodech nad sta-

rou lékárnou?

Ke zřícení opěrných zdí došlo na konci zimy 2003

a MÚ začal připravovat jejich opravu provedením nejdří-

ve základního statického posouzení těchto konstrukcí

statikem ing. Dvořákem a posléze provedením podrob-

ného geologického průzkumu. Takto byl vypracován po-

měrně podrobný materiál hodnotící tyto zřícené kon-

strukce a možnosti jejich zabezpečení. Součástí doku-

mentace byla i geometrická zaměření. Z těchto zaměře-

ní jsme s překvapením zjistili, že většina z opěrných 

zdí – zejména na schodech nad starou lékárnou - nepat-

ří městu, ale jsou v majetku majitelů přiléhajících domů.

Pouze opěrná zeď pod schodištěm nad DPS je v majet-

ku města, ale geologickým průzkumem bylo zjištěno, že

rekonstrukce, vzhledem k výšce navážky, v těchto mís-

tech bude nejkomplikovanější a tím pádem také nejdraž-

ší. Zatím byla spočtena na částku přesahující 3 miliony

korun, což je pro rozpočet města velká rána. Naštěstí se

městskému úřadu podařilo i na tuto stavbu získat dotaci,

a to ve výši 2,2 milionu korun. Oprava ostatních zříce-

ných nebo polozřícených opěrných zdí pak zůstává na

bedrech jejich vlastníků. Město samozřejmě má zájem,

aby k jejich opravě došlo co nejdříve, a bude hledat ces-

ty, jak vlastníkům jejich rekonstrukci usnadnit, na druhé

straně nechce a ani si nemůže dovolit investovat do oprav

cizích staveb veřejné prostředky.

Proč trvá tak dlouho, než se opraví schody nad DPS?

Jak bylo uvedeno v předchozí odpovědi, tato oprava

bude velmi nákladná a složitá. Na projektu začal pracovat

statik ing. Dvořák zhruba v polovině roku 2003. Oprava je

ale komplikovaná tím, že se jedná o památkově chráněné

území zapsané v celostátním rejstříku památek, a k re-

konstrukci (způsobu rekonstrukce a k navrženým materiá-

lům) se tím pádem vyjadřují orgány památkové péče. 

V tomto případě projektant pravděpodobně poněkud pod-

cenil komplikace, které tento fakt může přinést, a projekt při-

pravoval bez konzultací s památkáři. Teprve v závěrečném

stadiu projektu se ukázalo, že zástupci orgánů památkové
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péče (Národní památkový ústav pro Střední Čechy) poža-

dují některé změny v projektu, které znamenaly bohužel

odsunutí rekonstrukce do roku 2004. Stavební výbor na-

vrhoval, aby během zimy byla alespoň polovina schodiště

přístupná na vlastní nebezpečí, tento návrh ale zastupitel-

stvo z bezpečnostních důvodů zamítlo.

Proč se málo opravují chodníky a silnice?

Domníváme se, že investice do chodníků a vozovek

před vybudováním kanalizace mají smysl zatím pouze v nej-

nutnějších případech oprav. I tak v rozpočtu na rok 2004

opravy komunikací představují jednu z největších polo-

žek ze stavebních prací. Stoky kanalizace jsou v projek-

tu navrženy s průměrem 300 mm, s projektovanou šířkou

paženého výkopu minimálně 1 m. To znamená, že zásah

do vozovek a chodníků bude značný, a případné dnešní

větší investice do oprav mohou být velmi neefektivní.

Už byl schválen územní plán (ÚP)?

Bohužel ne. První návrh územního plánu ze srpna

2002 byl poměrně důkladně projednán a zdálo se, že 

v průběhu roku 2003 bude možné dokončit jeho schválení.

Schválení ÚP je pro město klíčové také z hlediska realiza-

ce kanalizace a ČOV. Během jara 2003 jsme ale narazili

na velmi zásadní problém: trasa silnice Kladno-Praha ne-

zohledňovala potřeby města Buštěhradu umístěním trasy

zejména v oblasti křižovatky u vodojemu. Realizace silni-

ce, tak jak byla zakreslena v dokumentaci naší i v doku-

mentaci VÚC (Velkého územního celku) Pražský region,

by znamenalo extrémní zatížení hlukem v oblasti ulice

U Dálnice a přilehlých částech zástavby. Pro tuto trasu je

připravována rekonstrukce na čtyřpruhovou, což bude

bezpochyby znamenat zvýšení rychlosti projíždějících

vozidel, a tedy i hluku. Proto jsme, i přesto, že bylo jasné,

že dojde k nepříjemnému zdržení ve schvalování ÚP, vy-

volali jednání s Krajským úřadem a Ředitelstvím silnic

a dálnic, která byla velmi zdlouhavá a která směřovala 

k cíli upravit trasu plánované silnice a její okolí tak, aby

nedošlo k ohrožení zmiňovaných lokalit. Bylo třeba jed-

nat i s obcí Lidice, neboť navrhované změny se jí rovněž

týkají. Nakonec se tato úprava zdařila, silnice byla v do-

kumentaci zapuštěna do terénu a odsunuta dále od

Buštěhradu, a zároveň s některými drobnými změnami

byl zakreslen 2. návrh ÚP, který byl veřejně vystaven. 

V průběhu přípravy této druhé verze se ukázala obtíž-

nost provádění jakýchkoliv změn oproti již jednou projed-

nané dokumentaci, a proto se nepodařilo zcela splnit

přání všech občanů např. na zakreslení jejich pozemků

jako ploch určených k zástavbě. K dokončení schvalová-

ní ÚP by mělo dojít do konce května.

Není starost o zakoupený zámek příliš velkým

břemenem pro rozpočet města?

Zdá se že ne. Zastupitelstvo schválilo v závěru minulé-

ho roku, že na záchranné práce v zámku bude v roce 2004

investovat 8 % svého ročního rozpočtu. To je pro srovnání

menší částka než ta, kterou se podaří za rok ušetřit tím, že

údržbu zeleně a veřejného osvětlení od minulého roku pro-

vádí technické služby města a ne soukromé firmy. Vývoj

získávání dotací ze státních fondů je zatím uspokojivý, a to

i díky tomu, že se o realizaci rekonstrukce stará renomo-

vaný konzervátorský ateliér GIRSA-AT. Je potvrzena do-

tace na tento rok z ministerstva kultury 2 miliony Kč a od

Krajského úřadu 400 000 Kč. Zajišťovací práce, které

jsou dnes již v takovém stadiu, že nehrozí bezprostřední

nebezpečí zřícení krovu, provedla firma pana Haniše 

z Českého Krumlova. Je třeba ocenit pracovníky této fir-

my, kteří prováděli několik týdnů tuto riskantní práci pod

krovem hrozícím zřícením. Podrobnější informace o vý-

voji rekonstrukce od ing. arch. Daniely Javorčekové jsou

v tomto BZ uvedeny v rubrice „Zámecké okénko“.

Co se staví v Buštěhradě na svahu U kapličky

a na ploše U hřbitova?

V lokalitě U kapličky staví sdružení vlastníků společně 

s firmou Preton s.r.o. 24 samostatně stojících rodinných domů,

v současné době se budují sítě a komunikace. V lokalitě

U hřbitova probíhá výstavba 64 rodinných domů sdružených

do několika řadových bloků. V této době se rovněž provádí po-

kládání některých sítí a další příprava pozemku.

Jaké hlavní investice do staveb hodlá město v ro-

ce 2004 učinit?

V tomto roce by měla proběhnout generální oprava

schodiště nad DPS, jak bylo uvedeno v jedné z předcho-

zích odpovědí. Před několika dny došlo také ke zřícení

části opěrné zdi pod Revoluční ulicí, kterou bude třeba

vzhledem k provozu na silnici od rybníků ke kostelu rea-

lizovat co nejrychleji. Bude pokračovat úprava tréninko-

vého prostoru za fotbalovým hřištěm a hřiště pro volejbal

u Sokolovny. Chceme provést také rekonstrukci šaten te-

nisového oddílu, které jsou ve vlastnictví města. Je třeba

říci, že investice do zázemí a sportovišť klubů má jeden

důležitý smysl: podpora sportu a zejména klubového ži-

vota, který je v dnešní televizní době hlavním projevem

života města jako komunity a jednou z mála možností

pravidelných vzájemných kontaktů občanů nebo celých

rodin mimo hostince. Letos bychom chtěli také realizovat

rekonstrukci dětského hřiště v areálu MŠ (nové herní

prvky, případně rekonstrukce brouzdaliště a jeho zastí-

nění). Proběhnou stavební úpravy a opravy v DPS, ZUŠ

a ZŠ, investovat se bude do opravy stropů v hasičárně,

které jsou v havarijním stavu.

Za stavební výbor Ing. Jan Kasalický

ZÁMECKÉ OKÉNKO

V březnu byla úspěšně dokončena první etapa zajiš-

tění havárie ve střední části hlavního křídla. Znamená to,

že byly podepřeny propadlé a ohrožené konstrukce hlav-

ního sálu z přízemí až do úrovně krovu a vše ošetřeno

tak, že zde již nehrozí zřícení. Nyní tedy již můžeme kon-

statovat, že zámek vyvázl z nejhoršího nebezpečí. Toto

zajištění bylo totiž klíčové pro další osud objektu, přišlo

doslova minutu před dvanáctou; je dosti pravděpodobné,

že bez něj by ještě tuto zimu došlo ke zřícení střední části

hlavního křídla, což by znamenalo jednak obrovské ško-

dy architektonicko-umělecké, jednak prodražení obnovy
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o další desítky milionů korun (kdo zámek navštívil v po-

sledních letech, kdy připomínal scénu z válečného filmu,

dokáže si to představit).

Firma, která zajištění provedla, si zaslouží velké díky

a obdiv. Zatímco běžný návštěvník se bál do objektu i jen

vstoupit, její lidé zde po tři měsíce pracovali doslova 

v ohrožení života, při každém větším větru (a tato zima

byla na vichry a sníh bohatá) jim hrozilo, že budou po-

hřbeni pod padajícími troskami. Při polevení mrazů se

samovolně uvolňovaly tašky, omítka i celé trámy. Přesto

se zdařilo střední část podepřít, vyčistit a vyvézt veške-

rou suť (v ní byly nalezeny kusy obou kamenných barok-

ních krbů, které byly původně osazeny v hlavním sále –

bude tedy možné provést jejich rekonstrukci).

Technické služby zároveň vyřezaly křoví a nálety na

nádvoří, vyvezly odpadky, kterými byly zčásti zavaleny

sklepy a přízemí zámku, a zajistily ho proti nezvaným ná-

vštěvníkům. V čištění budou pokračovat ve spodní části

zámeckého parku.

Nyní budou následovat nutné průzkumy (např. myko-

logický, ornitologický průzkum parku apod.) a pokračo-

vání statického zajištění. Na cestě je mimo jiné dotace 2

miliony Kč z Havarijního fondu MK. 

Za stavební výbor ing. arch. Daniela Javorčeková

ZPRÁVY Z KULTURNÍHO VÝBORU

Možná si někteří z vás vzpomínají na dotazník, který

kulturní výbor distribuoval v říjnu loňského roku. Jeho cí-

lem bylo zjistit návštěvnost kulturních akcí v našem měs-

tě a především získat od obyvatel našeho města co

nejvíce námětů pro plánování akcí na rok 2004. 

Rozhodně jsme nečekali, že se vrátí všech 700 ks roz-

daných dotazníků, ale výsledek – 42 vrácených vyplně-

ných formulářů – nás přece jen zklamal. Je to škoda, neboť

jsme doufali, že právě tento dotazník by mohl v mnohém

přispět k lepšímu kulturnímu vyžití všech obyvatel, že

skladba akcí by se mohla více přiblížit jejich vkusu a přá-

ní. Ostatně – šlo a jde přece o peníze z městského roz-

počtu a tudíž o peníze nás všech. Pro informaci uvádíme

stručné vyhodnocení pořádaných akcí. Hodnocení bylo

prováděno známkovou stupnicí 1-5. S podrobným vyhod-

nocením dotazníku je možné se seznámit v Městské kni-

hovně či na Městském úřadě (sl. Libertinová).

Vám, kteří jste dotazník vyplnili, bychom chtěli velice

poděkovat. Vaše ochota podělit se o zkušenosti a nápa-

dy byla pro nás vodítkem při sestavování plánu kultur-

ních akcí na rok 2004 a jejich následné zapracování do

rozpočtu. Doufáme, že si každý z připravovaného spektra

kulturních akcí v letošním roce vybere a že se vám bu-

dou líbit. A pokud budete mít chuť se s námi podělit

o další nápady či připomínky, budeme rádi a zkusíme vy-

hovět.

NÁZEV AKCE – POČET HODNOTÍCÍCH – PRŮMĚRNÁ ZNÁMKA

Čarodějnice (30.4. u rybníka) 36 1,4

Rozsvícení vánočního stromu 24 1,6

Masopustní průvod 19 1,3

Dětský den na hřišti 14 1,6

Otevření a návštěva Muzea O. Pavla 13 1,2

Procházka městem s výkladem archeologa 10 1,1

Dětský karneval (Sokolovna) 10 1,1

Koncerty skupiny Knezaplacení 10 1,4

Šibřinkový maškarní ples pro dospělé 10 1,5

Posezení při muzice (Sokolovna) 10 1,8

Vystoupení Pěveckého sboru Buštěhrad 9 1,1

Koncerty žáků ZUŠ 9 1,2

Koncerty pořádané ZUŠ 8 1,0

1. narozeniny muzea O. Pavla (30.3. v ZUŠ) 8 1,1

Den matek (Sokolovna) 7 1,1

Zájezd Zahrada Čech Litoměřice 4 1,3

Co pro vás kulturní výbor připravuje na 1. polovinu

roku 2004?

30.5. Tento víkend bude patřit dětem: v sobotu dopoled-

ne připravujeme INDIÁNSKÝ DĚTSKÝ DEN na

hřišti, v neděli od 16 hodin bude v Sokolovně diva-

delní představení pro děti (divadlo Buchty a loutky).

12.6. Chtěli bychom vás pozvat na divadelní představe-

ní pro dospělé. Do Buštěhradu přijede Činoherní

klub Ústí nad Labem s výjimečným představením

hry Ladislava Fukse „Pan Theodor Mundstock“.

Pevně doufáme, že představení zhlédnete v sále

U Bečvářů od 16 hodin.

9.5. a 27.6. Posezení při muzice se bude vždy konat

v Sokolovně od 15 do 19 hodin.

Připravujeme i zájezd na divadelní představení,

o kterém vás budeme včas informovat.

O všech akcích budete informováni formou plakátků

na vývěskách, hlášením městského rozhlasu a v Buště-

hradském zpravodaji (pokud to uzávěrky dovolí).

Kulturní výbor pracuje od listopadu 2003 ve složení:

předsedkyně Veronika Kellerová, členové Ing. Jan Paulík,

Ing.Jiří Procházka, Mgr. Ivona Kasalická, Drahuše Smutná.

Za kulturní výbor I. Kasalická
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Na 13. veřejném zasedání, které se konalo 29.10. 2003 v Kulturním středisku, schválilo městské zastu-

pitelstvo možnost informovat občany o dění ve městě formou e-mailů. Proto vy, kteří máte zájem o ten-

to způsob informování, kontaktujte laskavě písemně, telefonicky (312250 301, 312278032) nebo

e-mailem (libertinova@mestobustehrad.cz) zaměstnankyni městského úřadu Lindu Libertinovou a sdělte

své příjmení, jméno, bydliště a e-mailovou adresu.



MODRÝ DEN – 3. BŘEZNA 2004

První fotografie tohoto dne jsou z Kladenského dení-

ku /4. března 2004/. Uvnitř je aktuální reportáž, fotogra-

fie „modré třídy“ a školní tablo obou prvních ročníků.

Noviny byly v Buštěhradě beznadějně vyprodány již 

v 7.30 hod. Mnozí rodiče mířili do Kladna, kde měli větší

šanci toto vydání získat.

Ihned po vyhlášení „Modrého dne“ ve školním rozhla-

se si žáci druhého stupně zhotovili a rozvěsili po škole

poutavé plakátky. „Modrý den“ neměl narušit výuku

a všichni věříme, že ji nenarušil. Organizátoři si přáli, aby

přinesl dětem zábavu a radost ze hry, která do vzděláva-

cího a výchovného procesu patří. Byl jiný než všechny

minulé dny tohoto školního roku. Měl povědět dětem, že

škola je tu pro ně.

První žáci přicházeli do školy v 6.30 hod. Od prvního

okamžiku bylo zřejmé, že toto ráno i dopoledne bude za-

jímavé. Všichni si byli nápadně podobní, usměvaví, těši-

li se na příchod dalších spolužáků, zvědavě i obdivně se

prohlíželi. Počet modrých

svršků jednotlivých dětí

zapisovaly a sčítaly vy-

brané dvojice před vyu-

čováním a o přestávkách

na soutěžní karty. Všude

bylo plno ruchu i klidu

současně, nikdo se ne-

pral, nenadával a nehonil

mezi lavicemi. O velké

přestávce proběhlo foto-

grafování interiérů všech

tříd školy a následovalo

sčítání bodů jednotlivců,

kteří si ozdobili svá těla

mnohými modrými doplň-

ky. Nejzajímavější byl modrý šátek, určený pro břišní ta-

nec. Na modrých kalhotách vypadal opravdu zajímavě.

Kromě náramků, náušnic a sponek do vlasů zde byla ta-

ké modrá pouzdra na psací potřeby, modré desky na se-

šity, modrý obal na svačinu, modrý sáček na bačkory.

Nápadů bylo úžasné množství a není možné zde každý

detailně popisovat.

Co dodat na závěr? Děti byly šťastné. My dospělí se

nestydíme za to, že jsme

se společně s nimi oblékli

a nazdobili do modrého.

Rodičovské sdružení ško-

ly bylo opravdu přátelské

a opakovaně pomohlo s fi-

nančním zajištěním. Všich-

ni soutěžící tak obdrží

podle dosažených výsled-

ků drobné ceny za své

snažení. Možná, že v příš-

tím školním roce budeme

mít opět barevný den.

Mohl by být třeba červený.

Pana učitele Červeného

už naše škola má.

Anna Holeyšovská, vedoucí vychovatelka ŠD
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5.B – vítězové kategorie modrého oblečení

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OTY PAVLA

Vítězové třídního kolektivu (výzdoba tříd i jednotlivých pracovních

míst žáků).

Vpravo Anetka Míšková se svým krásným šátkem; vlevo Romana Boucha-

lová z 5.B – vítězka jednotlivců v počtu modrého oblečení.

oznamuje, že 

v Malé galerii KLUB ÍČKO, 

která je instalována v prostorách

Obecního úřadu Lidice, přichystala

VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ BOHUMILA KUČERY

Expozici připravila studentka Bára Kučerová za technic-

ké podpory firmy MARTIN PEROUTKA. Pozoruhodnou

výstavu můžete navštívit ve všední dny až do konce

května 2004. Těšíme se na Vaši návštěvu.



PLES SRPŠ – 17. LEDNA 2004

V tomto článku se chci předem omluvit všem sponzo-

rům, kteří čekali poděkování v prvním čísle „Buštěhrad-

ského zpravodaje“, ale bohužel nedopatřením se můj

článek někde zatoulal poštou.

Již v prosinci proběhla „přípravná fáze“, které se zú-

častnilo několik členů výboru SRPŠ. V průběhu ledna

2004 jsme navštívili podnikatelské subjekty v Buštěhradě

a požádali je o příspěvek do tomboly. Velká většina ma-

jitelů prodejen i úřadů byla velice vstřícná a poskytla nám

i letos skutečně hodnotné dary. Jsme rádi, že máme 

v našem městě tolik lidí, kteří chápou účel našich akcí,

které děláme pro všechny děti naší základní školy.

Všem následně jmenovaným upřímně děkujeme: Back-

aldrin s.r.o.; Potraviny paní Štefková; Tabák p. Bartoš;

Bára paní Kučerová; Obuv p.Bušek; Cukrárna p.Náprstek;

RP Trade; Potraviny p. Vinkl; Linea; Eso Market paní

Peterková; Kantýna Koněv paní Pezlová; paní Veronika

Kellerová; Lékárna Buštěhrad; Autoopravna a pneuservis

pan Kiml; Avon paní Provinská; Pasířství Buštěhrad; pan

Karel Šípek; Potraviny paní Čechová; Kadeřnictví Petra;

Kosmetika paní Hrmová; pan Tomáš Mahovský, překlada-

tel a tlumočník; Potraviny Moravanka pan Orct; manželé

Mudrovi.

Zvláštní poděkování chceme ještě vyslovit Městské-

mu úřadu v Buštěhradě a panu Peroutkovi, kteří poskytli

přímé finanční dary SRPŠ.

Ples byl zahájen předtančením žáků 5.A pod vede-

ním paní učitelky Romany Dosoudilové. Na děti čekala

sladká odměna a patří jim naše poděkování. Na všechny

zúčastněné čekal večer plný hudby, kterou zajišťoval 

A club pana Šroubka.

Výtěžek z prodeje vstupenek i lístků do tomboly byl

7894 Kč. Tato částka bude věnována na nákup pomůcek

pro děti naší základní školy.

Děkujeme ještě jednou všem, kteří nám pomáhali,

včetně manželů Fürstových, kteří po celý večer zajišťo-

vali pohoštění. A na příštím plese SRPŠ se těšíme na

shledanou!

Markéta Jindrová

V pátek 20. února 2004

jsme navštívili Středočeské di-

vadlo v Kladně. Od 16.00 hodin

jsme zhlédli veřejnou generál-

ku hudební komedie „KDE-

KDO TO RÁD HORKÉ“. Během zkoušky jsme měli 

s dětmi i příležitost navštívit technické zázemí osvětlo-

vače a zvukaře. Byli jsme svědky posledních pokynů re-

žiséra Miroslava Hanuše, který hru volně napsal na

motivy známého amerického filmu Někdo to rád horké.

Vynikající převleková veselohra s napínavou detektivkou

v jednom se všem líbila a můžeme vám ji jen doporučit.

Návštěvy v divadle se zúčastnilo osm dětí z „ÍČKA“ 

a osm dospělých z řady rodičů, učitelů a kamarádů.
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ANKETA

Dovolujeme si oslovit všechny rodiče dětí z Buštěhradu a dětí, které chodí do mateřské školy v Buštěhradě.

Máte-li zájem o umístění vašeho dítěte v MŠ Buštěhrad v době letních prázdnin, vyplňte laskavě přiložený kupón 

a odevzdejte ho v Městské knihovně do připravené schránky, a to do 20. května 2004.

Výsledky ankety budou zveřejněny v příštím čísle BZ.

------------------------------------------------------------------ Zde odstřihněte -----------------------------------------------------------------

Prohlašuji, že mám zájem o umístění svého dítěte v MŠ Buštěhrad v době letních prázdnin.

JMÉNO DÍTĚTE: ROK NAROZENÍ DÍTĚTE:

ADRESA: 

V TOMTO TERMÍNU: ........................

DÍTĚ NAVŠTĚVUJE MŠ BUŠTĚHRAD:        ANO        NE

PODPIS RODIČE: DATUM:

Zleva: Vojtěch Horký, Ondřej Horký a Jakub Bulajcsik (foto: Marek Veselý)



ŠKOLSTVÍ

JAK SE „BALETÍ“ V BUŠTĚHRADĚ 

aneb přípravka taneční výchovy v ZUŠ Buštěhrad

Paní Helena HÁJKOVÁ-BLAGOEVOVÁ je bývalou

tanečnicí Národního divadla a shodou šťastných náhod 

i učitelkou taneční přípravky v ZUŠ Buštěhrad. Stejně ja-

ko za ostatními dveřmi školy, panuje i v tanečním sálku

především laskavá, přátelská a mateřská atmosféra.

Práce a umění s ní plynou samozřejmě, přirozeně, bez

afektu a drilu. Daří se zde to nejpodstatnější – děti se na

hodiny těší, „svou“ učitelku milují a s ní vše, co jim přiná-

ší – pohyb, tanec, krásu i vyprávění o velkém divadelním

světě. A to ještě paní učitelka slíbila, že jim přinese uká-

zat opravdové „špičky“, ve kterých se tancuje na špič-

kách v opravdovém divadle…

Jak jste se dostala k profesionálnímu tanci a kde

jste tanec studovala? 

V pěti letech mě maminka přihlásila na kurzy taneční

výchovy, protože jsem neustále „poskakovala“ na jakou-

koli hudbu. Asi v 10 letech mě naše sousedka paní

Ogounová, tehdejší sólistka Národního divadla, odvedla

ke své kolegyni na hodiny baletu a tam se obě shodly, že

mě připraví na talentové zkoušky na Státní konzervatoř

obor tanec. Tam jsem se ze 150 uchazeček (po dvou ko-

lech konkurzu) dostala a přešla tehdy ze šesté třídy zá-

kladní školy. Zde jsem absolvovala tři roky přípravky

taneční konzervatoře a pět let studia konzervatoře ukon-

čených maturitou a absolventským představením. 

Jaká byla vaše angažmá? Která představení jste

měla nejradši?

V posledním roce studia mě škola vybrala na roční

studium v tehdejším Leningradě, ale jelikož jsem byla zá-

roveň přijata do angažmá baletu Národního divadla, roz-

hodla jsem se, že raději nastoupím do divadla. Byla jsem

zde totiž obsazena ještě před vstupem do angažmá do 

epizodní role v baletu „Bachčisarajská fontána“. V tomto

divadle jsem nakonec zůstala celou svoji taneční kariéru,

která trvala téměř 22 let. Tančila jsem jak v tanečním sbo-

ru, tak i sólové epizodní role a sólové variace. Baletních

titulů bylo velmi mnoho, já jsem měla nejraději klasická 

baletní představení – „Labutí jezero“, „Louskáček“,

„Giselle“, „Sylfidy“, „Pachita“, „Coppelie“ a další. Za tuto

dobu jsem zažila mnoho pěkného, jako byly úspěšné pre-

miéry, radost z „práce“, kterou jsem vždy chtěla dělat, vý-

borní kolegové, ale hlavně setkání a práce s choreografy

a pedagogy z celého světa. Projeli jsme také mnoho ze-

mí, nejdále jsme byli na Tchaj-wanu, kde jsme měli ob-

rovský úspěch s romantickým baletem „Giselle“. Mnozí

zdejší diváci viděli takové divadlo poprvé v životě.

Samozřejmě že všechno to krásné bylo „vykoupeno“

tvrdou a nekonečnou prací na sálech při trénincích 

a zkouškách, přísnou životosprávou a také někdy úrazy

a velkou únavou, ale vše za to stálo. 

Jak se stalo, že učíte na ZUŠ v Buštěhradě?

Ke konci své taneční kariéry jsem v divadle začala po-

máhat některým mladým kolegyním a zjistila že by mě

práce pedagoga bavila, a tak když mi můj bývalý kolega 

a současný ředitel konzervatoře pan Slavický zavolal, že

pan ředitel Bednář ze ZUŠ v Buštěhradě hledá učitelku ta-

neční výchovy, dlouho jsem neváhala a přijala to.

Jaká je hlavní náplň a cíl vaší práce s dětmi? 

Práce s dětmi mě vždy moc bavila. Mám totiž doma

dvě odrůstající holčičky (dvojčata), které také chodily zá-

jmově tancovat. V buštěhradské škole jsem samozřejmě
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ZÁKLADNÍ UMÌLECKÁ ŠKOLA

Představení Don Quijotte, archiv M. Blagoeové

Taneční hodina nejmladších dětí (Foto ZUŠ balet: Martin Aushaus)

Taneční hodina starších dětí (Foto ZUŠ balet: Martin Aushaus)



musela slevit z profesionálních požadavků, avšak vzhle-

dem k nízkému věku holčiček a přece jen omezenému

prostoru si myslím, že se mi dobře daří u nich rozvíjet ko-

ordinaci pohybu a smysl a cit pro hudbu a její rytmus.

Hlavně však, aby už od útlého věku rostly a držely správ-

ně své „tělíčko“. Vědecky je dokázáno, že má tanec (ja-

kýkoliv) velmi pozitivní vliv na vývoj dítěte a mladého

člověka, a to samozřejmě i duševní. V dospívání mají 

tyto děti lepší postavu, lepší koordinaci pohybu, lepší

držení těla, větší sebevědomí a samozřejmě menší zdra-

votní problémy. Bohužel často dívky skončí v době, kdy

by měly mít pohybu co nejvíce, ale už se jim „nechce“.

Proto do naší školy dochází nejvíce dětí od 5 do 12 let.

Držím jim moc palce a těším se na spolupráci s nimi.

Děkuji za rozhovor a přeji, aby se vám všem 

v Buštěhradě tančilo co nejlépe.

Ivona Kasalická

PROČ JSME SLAVILI VELIKONOCE 11. DUBNA?

Lidé se mě často ptají, proč jsme Velikonoce v loň-

ském roce slavili 20. dubna a proč letos 11.dubna?

Vánoce mají pevné datum, a to je 25.prosince. Velikonoce

pevné datum nemají. Velikonoce se řídí podle prvního jar-

ního úplňku. Neděle po prvním jarním úplňku je Neděle

velikonoční a týden před touto nedělí je Svatý týden.

Ve svatém týdnu slaví církev tajemství spásy, která

Kristus vykonal v poslední dny svého života.

Svatý týden začíná Květnou nedělí (letos 4.4.), kte-

rá spojuje předpověděný Kristův královský triumf a osla-

vu utrpení. Památka vjezdu Páně do Jeruzaléma se

koná odedávna slavným průvodem, jímž křesťané napo-

dobují volání židovských zástupů, které vyšly naproti

Pánu a volaly „Hosana“ /Mr 11,1-10/.

Největší tajemství vykoupení lidstva slaví církev kaž-

doročně od večerní mše svaté na památku Večeře Páně

na Zelený čtvrtek až do večerních motliteb neděle

Zmrtvýchvstání Páně. Toto časové rozmezí se vhodně

nazývá velikonoční triduum, tzn. triduum ukřižovaného,

pohřbeného a vzkříšeného Pána, protože se v něm zpří-

tomňuje přechod Pána Ježíše z tohoto světa k Otci.

Zelený čtvrtek - Mší, která se slaví večer, začíná veliko-

noční triduum. Tématem večerní liturgie jsou dvě události:

Ježíšova večeře, při níž ustanovuje tajemství eucharistie a my-

je apoštolům nohy, a Ježíšova motlitba v Getsemanské zahradě

a jeho zajetí. Kristus nás posiluje svou láskou a v této síle se

pak můžeme vydávat na cestu do zaslíbené země. Je to ces-

ta, která vede i přes poušť utrpení a smrti, ale též skrze bránu

vzkříšení. Cílem této cesty je „země“, ze které nebudeme vy-

hnáni, totiž „nové nebe a nová země“ nebeského království.

Velký pátek – Podle prastaré tradice se dnes nesla-

ví eucharistická oběť, ale obřady na památku utrpení

Páně. Ty mají tři části: Bohoslužba slova (ve které se

čtou pašije) zakončená přímluvami za celý svět; uctívání

kříže; přijímání. Velký pátek je postním dnem.

„Proklet je každý, kdo visí na dřevě“ /srov. Gal 3,13/.

Ježíšův spásný čin spočívá v tom, že všechen následek

hříchu dopadl na něj místo na nás. Vzal naše prokletí na

sebe. Na kříži protrpěl to, co způsobuje hřích – ztrátu Boha.

Toto největší utrpení vytrpěl až do dna. „Bože můj, Bože

můj“ – zvolal Ježíš na kříži – „proč jsi mě opustil?“ /Mt 27,6/

Bílá sobota – Na Bílou sobotu církev trvá na motlitbách

u Kristova hrobu a uvažuje o jeho umučení, smrti a o jeho

sestoupení mezi mrtvé. V motlitbě a postu očekává jeho

vzkříšení. Bílá sobota je tzv. aliturgickým dnem, neboť se

dnes zásadně neslaví mše svatá a další svátosti. Oslava

vzkříšení Páně začíná až po západu slunce v noci ze so-

boty na neděli. Je to noc, v níž Kristus rozlomil pouta smrti.

Kristus po svém zmrtvýchvstání řekl apoštolům a ženám:

„Nebojte se?“ Tato slova potřebujeme i dnes a možná více

než kdy jindy. Jít ve stopách Ježíšových je naším povolá-

ním. Je to jediná cesta, která vede skrze smrt k životu.

„Je nutné, aby zesílila jistota, že existuje ten, kdo dr-

ží v rukou osudy tohoto pomíjivého světa, kdo má v ru-

kou klíče od smrti a podsvětí, kdo je alfou i omegou. 

A tento někdo je Láska… Jen on se může plně zaručit za

slova ,Nebojte se?’“ /Jan Pavel II./

páter Bořivoj Bělík
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ZPRÁVY Z KOSTELA

POZOR!

Vážení občané,

dovolujeme si vám nabídnout k našim

běžně poskytovaným masérským

službám další službu, kterou bude

provádět masér pan Burgr, jehož

práci dobře znáte.

Jedná se o prospěšnou a vyhledáva-

nou proceduru, která prospěje vaše-

mu zdraví a zlepší působení masáže.

PARAFÍNOVÝ ZÁBAL 

(50,- Kč)

RAŠELINOVÝ NOSIČ TEPLA

(50,- Kč)

Tyto procedury si můžete objednat

na telefonním čísle: 312 250 003.

Služby vám budou poskytovány v běž-

ných pracovních hodinách maséra

PO 12.30–21.00 hod.

ÚT 7.00–15.30 hod.

ST 12.30–21.00 hod.

ČT 12.30–21.00 hod.

PÁ 7.00–15.30 hod.

Těšíme se na vaši návštěvu ve výše

uvedené provozní době.

inzerce

DPS BUŠTĚHRAD NABÍZÍ NOVÉ SLUŽBY PRO VŠECHNY OBČANY.
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Vážení čtenáři!

Velice ráda bych vás seznámila se skutečností, že 

z iniciativy maminek v našem městě vzniklo občanské

sdružení. Ministerstvo vnitra ČR nás zaregistrovalo v úno-

ru pod názvem Mateřské centrum Buštěhradský pelí-

šek. Cílem sdružení je provozování mateřského centra 

v našem městě, určeného především pro aktivity mami-

nek s malými dětmi. Získaný oficiální statut nás těší, po-

vzbuzuje a zavazuje.

18. března 2004 jsme na ustanovující 1. členské

schůzi přijaly první řádné členky. Sídlem sdružení je

Městské kulturní středisko, Kladenská 207. Potěšil nás

zájem maminek a příjemně překvapila skutečnost, že se

k nám hlásí i maminky z okolí (z Lidic a Makotřas). Je pro

nás více než povzbudivá i oficiální zpráva, že nás město

v tomto roce podpoří nejen morálně a pronájmem svých

prostor, ale i finanční injekcí. Děkujeme všem, kdo naše

úsilí v tomto směru podpořil, zvláště pak paní starostce

Jitce Leflerové.

Věříme, že aktivity maminek v mateřském centru

sdružených poslouží k prospěchu a spokojenosti všech.

Od dubna bude provoz MC doplněn pravidelným progra-

mem. Sledujte naše vývěsky – v knihovně, MŠ, ordinaci

dětského lékaře... 

Těšíme se na viděnou, a abychom vás nalákaly,

ještě pár fotek z naší 1. členské schůze. Víte ještě 

o jiné, kde by se oficiální „úřednosti“ mohly bez újmy

schvalovat při hraní na koberci s pískajícím králíč-

kem?

Za MC Buštěhradský pelíšek

Monika Mňuková, Zuzana Kráčmarová (foto)

Buštìhradský zpravodaj 2/2004
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NOVINKY PRO MAMINKY

„Naše malé členky“

„I na schůzi je třeba si pohrát“„Diskuze je v plném proudu“

BUŠTÌHRADSKÉ MUZEUM OTY PAVLA U ROTTA

PŘEKVAPENÍ:

VELIKONOČNÍ VÝSTAVKA

HRAČEK Z KINDERVAJÍČEK

Soukromá sbírka zakladatelů muzea Oty Pavla

10.4.–27.6. 2004

Otevřeno v sobotu a v neděli od 10 do 17 hod.



ŠIBŘINKY 2004

„Z ČECH AŽ NA KONEC SVĚTA“

Šibřinky s podtitulem Jiráskovy knihy se konaly

5.března od 20.00 hod. v buštěhradské sokolovně, za-

hájila je znělka kapely A-CLUB pod vedením Jiřího

Šroubka a na pódiu přivítala ses. Táňu Hrabinovou, kte-

rá ples zahájila i přes velký smutek, jejž vyvolala krádež 

nejen nově ušitých záclon, které měly být překvapením 

a zároveň zvelebením naší malé sokolovny.

Do začátku jsme vstoupili s předtančením buště-

hradské mládeže, jež oproti loňským country tancům 

letos předvedla upravenou Moravskou besedu, která 

sklidila honosný potlesk od všech přítomných. 

Ani letos nebyli návštěvníci ochuzeni o druhé před-

tančení – Akrobatický rokenrol, který s nadhledem před-

vedla slečna Kellerová a pan Nedbal, při jejichž různých

nadhozech všem tuhla krev v žilách. Oba z parketu od-

cházeli s obdivem a potleskem všech přihlížejících.

Letos nás mile překvapila hojná účast masek, ale ví-

ce jsme užasli při zjištění, že kapacita sálu nám nestačí,

a proto někteří návštěvníci zde pobyli tzv. „na stojáka“. 

Některé masky byly tak vydařené, že se člověk ne-

stačil divit; našel se i turista, který si s sebou v batohu 

přinesl i něco k snědku, myslíme, že majitel občerstvení,

které nám již dlouhá léta zajišťuje pan Pavel Fürst, tak

přišel o výdělek, ale vzhledem k celkové návštěvnosti si

jen mnul ruce a od pípy nestačil ani odejít, jelikož spo-

třeba jídla i pití se oproti již proběhlým akcím pohybova-

la v astronomických výškách.

Za masky, které se představily v průběhu celého ve-

čera, můžeme napsat např. tyto: Hurvínek s Máničkou

(1. cena za masku), Batman, Všeználek, vysloužilý kor-

zár, Carmen, Mexičanka, jeptiška, Caesar, Hloupý

Honza (dle majitele masky šlo o chytrého Honzu), ko-

mando amerických vojáků, námořník a jiné velmi hezky

vypracované masky.

Okolo půlnoci byla vyhlášena tombola, která i letos

byla velmi bohatá, neboť našimi sponzory se stali:

Martin Peroutka – polygrafická a papírenská výroba

ZZN Beroun – pobočka Buštěhrad (zemědělské

zásobování a nákup)

Zahradnictví Kněževes

Ivan Růžička – prodej počítačů, komponentů 

a potisk stuh

Kladenský deník – Deníky Bohemia

Václav Bušek – obuv

Linea – květiny a dárkové předměty

obyvatelé města Buštěhradu

Hlavní cenou v tombole se opět stala vepřová hlava.

Tombola obsahovala i jiné hodnotné dary – např. oleje do

motorových pil, whisky, ale také masážní stroj — perlič-

kovou koupel pro nohy, ale to by nebyly buštěhradské

šibřinky, aby se to neobešlo bez srandy – např. hodiny 

s jelenem bez hodin, které nahradila hlava plyšové myši,

olej do sekačky v kombinaci s okurkami, fernet s fran-

covkou na nohy (prošlou již 7 let) a jiné zdařilé kombina-

ce, ale jako největší „bomba“ – pytel pšenice, resp. dva

pytle. K našemu údivu se 99 % účastníků plesu zajímalo

o dětskou hračku – fialového Teletubbies (cca 60 cm vy-

soký).

Během celého plesu se tančilo na skvělou hudbu

všech žánrů, ať už to byl waltz, valčík, rokenrol, ale jako

každoročně také letkis se sólem bicích. 

Celý ples byl zakončen kolem druhé hodiny ranní 

a spousta návštěvníků odcházela se smutkem, že tak

vydařený ples již končí. 

Již teď pomalu chystáme 5. šibřinky, ale téma si ještě

ponecháme pro sebe.

Na závěr musíme poděkovat všem, kteří se hojně 

podíleli na přípravě šibřinek, jmenovitě: br. František

Rák, ses. Táňa Hrabinová, ses. Jana Potůčková, DiS.,

br. Pavel Hrabina, zaměstnanci MěÚ Buštěhrad a ZŠ

Buštěhrad.

Za T.J. Sokol Buštěhrad

ses. Jana Potůčková, DiS. (jednatelka jednoty)
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SPOLEÈENSKÁ RUBRIKA

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Ve čtvrtek 12.února jsme uvítali do života nově naro-

zené občánky, kterými jsou:

MARIA TADEVOSYANOVÁ

NATÁLIE MARTINA RÁCZOVÁ

KAROLÍNA ŘEPOVÁ

DAVID MACÍK

AGÁTA DUŠKOVÁ

Nakonec, jak na fotografii vidíte, byla malá účast.

Opět nechybělo krásné vystoupení žáků ze základní ško-

ly. Městské zastupitelstvo darovalo dětem drobné dárky

a maminky byly obdarovány květinou.

Chtěli bychom popřát našim novým občánkům, aby

vyrůstali k radosti svých rodičů. A rodičům přejeme mno-

ho trpělivosti a radosti z jejich dětí.

red

Musíme se omluvit paní Anně Jilmové, která

17.11. 2003 oslavila své 80. narozeniny. Chtěla také

touto cestou poděkovat všem, kteří si na ni vzpomněli 

a kteří ji potěšili krásnými přáníčky a dárky, ale bohužel

se někam do redakce vloudil šoteček a její poděkování

se ze stránky vytratilo. Ještě jednou se paní Jilmové

omlouváme.

Děkuji Městskému zastupitelstvu, Městskému úřa-

du, rodině a přátelům za milé dárky a všem těm, kteří

mi přáli k mému životnímu jubileu. Byl jsem velice po-

těšen.

Karel Horák

Děkuji touto cestou zástupcům MěÚ, ostatním přáte-

lům i známým, kteří mi přišli poblahopřát k mému život-

nímu jubileu. Moc mě to potěšilo.

Růžena Čermáková

Buštìhradský zpravodaj 2/2004
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Za městské zastupitelstvo, Buštěhradský zpravodaj a celý Buštěhrad si dovolujeme jubilantům u příležitosti jejich

kulatých výročí popřát do dalších let všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví!

70 let

KALOUSOVÁ Jarmila 6.4. 1934

Průchodní 255

VILTOVÁ Růžena 22.4. 1934

Kladenská 543

BONAVENTŮROVÁ Helena 10.5. 1934

Bezručova 467

75 let

VESELÁ Věra 9.4. 1929

Sadová 228

STUJOVÁ Anna 10.4. 1929

Zahradní 607

PROCHÁZKA Josef 20.4. 1929

5. května 347

80 let

BUNDOVÁ Růžena 17.4. 1924

Hradní 22

ZÁRYBNICKÁ Jiřina 5.5. 1924

Hřebečská 513

MATĚJKOVÁ Helena 20.5. 1924

Lípová 407

85 let

KOLÁŘOVÁ Věra 23.4. 1919

Revoluční 323

Narodila se

MALAROVÁ Nikola 18.2. 2004

Pražská 70

BLAHOPØEJEME !

zleva: Agátka, Karolínka, Davídek

PODÌKOVÁNÍ



Tak jako v nové podobě Buštěhradského zpravodaje

našly své místo různé zprávy, zajímavosti a informace,

tak se do něj samozřejmě dostanou i všechny novinky tý-

kající se sportu v našem městě.

Z tohoto důvodu jsme kontaktovali představitele spor-

tovního dění, abychom vám mohli přinést to nejčerstvější,

co se ve sportu děje.

Nejvýznamnější událostí je bezesporu změna ve vý-

boru fotbalového oddílu SK Buštěhrad, kde po rezignaci

předsedy došlo na Valné hromadě, dne 28.2. 2004, k vol-

bě nových členů výboru.

Po samostatném hlasování o jednotlivých navrže-

ných kandidátech byl zvolen výbor v tomto složení:

Předseda – Radek Hlavsa

Sekretář – Michal Terš

Hospodář – Iva Forejtová

Členové – Petr Nový, Pavel Týč, Štěpán Kuna,

Jitka Teršová

Na první výborové schůzi byl jednomyslně schválen

plán činnosti na rok 2004 se zaměřením na následující 

úkoly:

– Rozvoj a stabilizace sportovní činnosti s maximální

podporou mládeže a snahou o postup A mužstva

do okresního přeboru.

– Navázání co nejširší spolupráce s MÚ a podnikatel-

skými subjekty v Buštěhradě.

– Rekonstrukce travnaté plochy pro zlepšení trénin-

kových možností hlavně u mládeže a dokončení vý-

stavby a osvětlení tréninkového hřiště.

– Důstojná oslava 85. výročí založení fotbalu v Buště-

hradě, které připadá na 27.4. 2004, ale vzhledem 

k rozehrané soutěži a plánované rekonstrukci hřiš-

tě po skončení mistrovských zápasů se uskuteční

až v druhé polovině srpna.

Nový výbor nám také poskytl řadu informací o zimní

přípravě A i B mužstva. A mužstvo trénuje pod vedením

I.Tichého již od ledna střídavě na hřišti, v tělocvičně a ve

sportovní hale ve Velké Dobré. Příprava byla doplňová-

na rehabilitací v bazénu, zápasem na umělé trávě v Ra-

kovníku a čtyřmi přípravnými zápasy, z nichž na domácí

půdě s Tuchlovicemi (2:3), Bratronicemi (0:2) a Stocho-

vem (2:3) zvítězili a čtvrtý v Sykořici (5:3) prohráli.

B mužstvo zatím trénuje s p. Landou v tělocvičně ZŠ

s tím, že někteří hráči trénují též s mužstvem A a také 

s ním již odehráli některé přátelské zápasy.

Výbor a trenéři se starají také o posílení kádru mužstva.

Výsledkem je zařazení A. Šturmy, M. Kofroně, J. Kryla.

Zájem projevil i O. Tomas. Zvýšená aktivita se objevila 

i u D. Forejta. Bohužel opačný trend je na straně hráčů

Hory, Jansy a Lanberta.

Do přípravy se pochopitelně zapojili i žáci pod vede-

ním p. Falce, jak v tělocvičně ZŠ, tak i na hřišti a v břez-

nu také sehráli několik přípravných zápasů.

Chtěl bych poděkovat Městskému zastupitelstvu 

a celému Městskému úřadu za blahopřání a dárky, kte-

ré jsem dostal ke svému výročí 75 let narození.

Zdeněk Hanzlík 

Chtěla bych poděkovat za blahopřání k mým naro-

zeninám Městskému úřadu, Červenému kříži, KSČM 

a všem známým.

Růžena Lukešová

Dne 13.května to bude již neuvěřitelných 10 roků, co

nám odešel den po svých čtyřicátých narozeninách náš

Jára. Vy, co jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte si na ně-

ho s námi.

Rodiny Soukupů a Náprstkovi

Čas je neúprosný, všem plyne stejně… Dne 4.května

tomu budou již 3 roky, co nás opustil Stanislav Podhrazský.

Za vzpomínku na něho děkuje manželka s rodinou syna.

Marie Podhrazská

Dne 29.března uplynulo 35 let, kdy zemřela moje mamin-

ka Josefa Šiktancová. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Dcera Růžena Viltová s rodinou

Vážená redakce!

Dlouho jsem odebírala BZ. Když loňského roku přišla

zvěst, že se BZ nebude vydávat, bylo nám to dost líto.

Ovšem, když v lednu letošního roku BZ vyšel, uvítali

jsme to. Pročetla jsem jej celý, a nejvíce mě zaujal člá-

nek pana Jiřího Bleska. Jaké to bylo kdysi, většina z nás

pamětníku ví, a jaké je to dnes, ví zase mladá generace.

Každý by si přál, aby byl klid, lidé aby měli práci, aby byl

pořádek. Jenže přání je jedna věc a vědomí, že to ne-

mohu ani změnit, ani ovlivnit, je věc druhá. Ale říká se,

že naděje umírá poslední, tak budeme doufat. 

Redakci BZ zdraví Květa Bílková

Dům peč. služby Buštěhrad
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FOTBAL

VZPOMÍNÁME

ÈTENÁØI NÁM PÍŠÍ



SPORT

Hráči přípravky zahájili tréninky v tělocvičně pod ve-

dením p.Falce a p.Procházky, kteří až do března, kdy

nastoupil p.Kuna, zaskakovali za chybějícího trenéra. Za

tuto pomoc jim patří veliké poděkování. Příprava byla

zpestřena krátkým soustředěním na horách, kterého se

zúčastnili i někteří žáci.

Poslední novinkou z fotbalu je vyhlášení náboru

nových hráčů, který se bude konat 17.5. a 24.5. 2004

v 17 hodin na fotbalovém hřišti SK Buštěhrad. Týká

se ročníků 1990 a mladších.

FOTBALOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ NA HORÁCH

Dne 11.3. 2004 ráno jsme díky výboru fotbalového

klubu SK Buštěhrad, který nám poskytl autobus, odjeli na

čtyři dny na fotbalové soustředění do Krkonoš se starší

přípravkou a čtyřmi kluky ze žáků. Počasí bylo po celou

dobu slunečné, více než metr sněhu, prostě nádhera.

Mezi běháním a tréninky se našel čas i pro bobování 

a rozdávali jsme i diplomy a medaile za různé soutěže.

Naše poděkování patří i panu Hanfovi z Lidic, který nám

za rozumnou cenu pronajal svůj penzion ve Velkých

Hamrech. Zároveň chceme poděkovat manželům

Hanfovým, kteří se o nás po celé čtyři dny úžasně stara-

li a rozmazlovali nás.

Již teď plánujeme letní soustřední, ale určitě bude

delší, protože čtyři dny byly pro nás všechny krátké.

Markéta Jindrová

Druhým významným představitelem sportovního dění

je Tělocvičná jednota Sokol Buštěhrad, kterou nyní před-

stavíme poněkud podrobněji, aby čtenáři získali přehled

o všech činnostech, jimiž se zabývá.

Sokol Buštěhrad spadá do Župy budečské se sídlem

v Kladně, která se skládá z 26 jednot. Nejvyšším orgá-

nem Sokola je Česká obec sokolská se sídlem v Tyršově

domě v Praze. Místní jednotu dotuje jak župa, tak i MÚ.

Nejvyšším orgánem jednoty je Valná hromada, která

zvolila výbor ve složení:

Starosta: br. František Rák

Jednatelka: ses. Jana Potůčková, DiS.

Hospodář: ses. Ing. Renata Fedová 

Náčelnice: ses. Jana Potůčková, DiS.

Členové výboru: br. Ing.Václav Buk, 

br. Milan Šumný

Vedoucí oddílů: Josef Vovsík – stolní tenis

Pavel Buk – šachy

Milan Šumný – volejbal

Marie Heroldová – cvičení žen

Tyto oddíly mají dohromady 68 členů, kteří také při-

spívají členskými poplatky ve výši 150,- Kč za dospělého

člena a 70,- Kč za děti a důchodce.

Všechny oddíly se pravidelně scházejí v místní sokolovně:

Stolní tenis: středa a pátek – od 18 hod.

Šachy: úterý – od 18 hod.

Volejbal: úterý a čtvrtek – od 19 hod.

Ženy: pondělí a středa – od 18 hod.

Všechny tyto oddíly uvítají další nové členy, a to

nejen z řad starší generace, ale především ty mladší,

kteří by pomohli vytvořit nové oddíly pro různé kate-

gorie soutěží pořádaných regionálně nebo i celostát-

ně.

ODDÍL VOLEJBALU

Dnes se budeme blíže zabývat oddílem volejbalu,

který má před sebou velmi důležitý úkol, dokončení vo-

lejbalového hřiště tak, aby se již v květnu na něm dalo

hrát. Oddíl se kromě soutěže pravidelně zúčastňuje

mnoha turnajů. Mezi nejdůležitější patří Přebor republiky

super veteránů. Tento přebor se skládá z pěti kvalifikač-

ních turnajů a devět nejlepších družstev se pak utká ve

finále. V letošním roce se toto finále hraje v Liberci. 

První kvalifikační turnaj se hrál v Ruzyni a náš oddíl

zde po výborném výkonu skončil o jediný bod druhý.

Nejlepším smečařem celého turnaje byl vyhodnocen

hráč Buštěhradu pan Milan Salač.

Základní skupina: 

Buštěhrad – MFF Praha 2:0 (15:10; 15:6)

Buštěhrad – Hr. Králové 1:1 (15:8; 13:15)

Semifinále: 

Buštěhrad – Vysočina 2:0 (15:8; 15:12)

Buštěhrad – Vsetín /vítěz 2003/ 1:1 (15:6; 10:15)

Finále: 

Buštěhrad – Liberec 1:1 (15:10; 11:15)

Druhý kvalifikační turnaj se odehrál v Tanvaldu. I na

tomto turnaji družstvo podalo velmi dobrý výkon, když 

z celkového počtu 23 družstev skončilo na 8.místě.

Základní skupina: 

Buštěhrad – Ústí nad Labem 0:2 (8:25; 10:25)

Buštěhrad – Michle 2:0 (25:15; 25:4)

Semifinále: 

Buštěhrad – Tanvald 2:0 (25:23; 25:18)

Buštěhrad – Brno 1:1 (25:20; 23:25)

O 7.místo: 

Buštěhrad – České Budějovice 1:1 (18:25; 25:23)
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Členy volejbalového týmu jsou: Frank Blahoslav, Fruhauf

Karel, Hykš František, Krb Ladislav, Kropáč Miroslav,

Posekaný Radko, Salač Milan, Stehlík Václav, Škvára

Jiří, Šumný Milan ml., Šumný Milan st., Vavák Petr.

Oddíl volejbalu se nejen turnajů zúčastňuje, ale také

některé pořádá. Prvním v letošním roce byl tzv. turnaj

aprílový, který se odehrál v sokolovně již 3.4. 2004.

Nejvýznamnějším turnajem, pořádaným naším oddílem,

je určitě Memoriál Čendy Buka (na počest bývalého sta-

rosty T.J. Sokol Buštěhrad). Tento turnaj se pořádá kaž-

doročně již od r. 2002. Letos to bude již 3. ročník, který

by měl zahájit provoz nově vybudovaného volejbalového

hřiště na pozemku T.J. Sokol Buštěhrad. Vítězství obou

předchozích ročníků zůstalo doma, naši volejbalisté po-

razili družstva z Unhoště, Křivoklátu a Lán v 1. ročníku 

a družstva z Unhoště, Slaného a Malíkovic ve 2. ročníku.

V příštích číslech BZ vám přineseme podrobnější in-

formace nejen o dalších oddílech Sokola, ale i ostatních

sportovních oddílech působících v Buštěhradě.

Pokud by jste měli nějaké další informace nebo byste

si přáli zveřejnit své postřehy, redakční rada to jenom 

uvítá.

Iva Štěpánková

ŠACHOVÝ ODDÍL

Oddíl má 16 registrovaných členů, z toho téměř polo-

vinu tvoří žáci, kteří se k tréninkům scházejí pod vedením

Míly Mlezivy a Václava Buka každé úterý v Sokolovně. 

Pravidelnou akcí oddílu je pořádání žákovského turna-

je „O putovní pohár města Buštěhradu“, sponzorovaného

městem Buštěhradem. Jeho 28.ročník měl v prosinci

2003 rekordní účast 12 hráčů (včetně dvou žákyň) a po

napínavém průběhu zvítězil Jan Šáfr.

V oddílovém přeboru za účasti 12 hráčů zvítězil Václav

Buk před Mílou Mlezivou a Pavlem Bukem, titul žákov-

ského přeborníka pro rok 2004 získal Jan Šáfr.

Každoročně se zúčastňujeme soutěží družstev dospě-

lých, v letošním již ukončeném ročníku Regionální soutě-

že (skupina B: okresy Praha-západ, Kladno a Rakovník)

skončilo družstvo „A“ na 3. místě a zúčastnilo se jako

„B“ i družstvo žáků.

Získané zkušenosti v partiích s dospělými soupeři se

žákům podařilo přeměnit v zatím nejvýraznější kolektivní

úspěch v historii oddílu. V letošním ročníku Krajského

přeboru žákovských družstev zvítězilo družstvo Sokola

Buštěhrad (ve složení Jan Šáfr, Michal Schmalz, Michaela

Mišičková, Jan Buk, Martin Havelka a Kamil Bělský) 

v jedné ze tří šestičlenných skupin a postoupilo do kraj-

ského finále. To se uskuteční koncem května a jeho vítěz

postupuje do celostátní 1. ligy družstev mladšího dorostu!

Krajský přebor mládeže (jednotlivců) probíhá formou

regionálních turnajů s postupem nejlepších do krajského

finále. Po odehraných šesti turnajích našeho regionu (v

Be-rouně, Kolešovicích, Kladně, Zdicích, Řevnicích a

Rakov-níku) jsou Jan Šáfr a Michal Schmalz na prvních

dvou místech kategorie H14 a postup by jim neměl unik-

nout! 

Zajímavé boje našich žáků mohou občané Buštěhra-

du vidět „na vlastní oči“, protože další turnaj pořádá náš

oddíl v buštěhradské Sokolovně 1.května 2004!

Podrobnější informace přinese příští číslo Buštěhrad-

ského zpravodaje a lze je též získat na internetu: (žá-

kovské soutěže) a (Šachový svaz ČR).

Pavel Buk

ANEB JÉÉDE-JÉÉDE POŠTOVSKÝ PANÁČEK

Jednou z nejdůležitějších institucí v obci je poštovní

úřad. Díky tomuto bohulibému zařízení mohou být oby-

vatelé města v lepším kontaktu se světem okolo, s blíz-

kými i nejvzdálenějšími partnery, s úřadovnami všeho

druhu a nejrůznějšími médii. Pošta umožňuje také vyplá-

cení a zasílání nejrůznějších financí, telefonní a telegraf-

ní spojení s celým světem, můžete si zde koupit dálniční

nebo kolkové známky, popřípadě si i vsadit sázenku.

Prostě a jasně, je to úřad nad jiné důležitý. Občané také

poště věnují tradiční pozornost. Od poštovních úřednic

se očekává ochota, rychlá a přesná obsluha, od doručo-

vatelek potom pravidelnost, vlídná trpělivost a dobrá pa-

měť. Od pošt obecně pak dodržování termínů, zachování

listovního tajemství, pečlivost a spolehlivost. Pravidelná

provozní doba a obsluha i nejvzdálenějších koutů jsou

základními požadavky.

V našem městě je poštovní úřad neméně důležitý.

Více než jiné instituce a provozovny je často navštěvo-

ván, sledován a kritizován. Byl, je a jistě dál bude. I na

zasedání MěZ se již práce pošty probírala. Zda splnil bý-

valý pan starosta úkol a probral situaci s ředitelem pošty

a zda publikoval článek v Kladenském deníku (jak se

psalo v Buštěhradském zpravodaji v lednu 2003), to už

dnes není tak podstatné. Důležitější je, že se situace na

naší poště změnila jen velmi málo.

Pošta má pouze provizorní rozvrh otevíracích hodin.

Někdy se sice dělají fronty, ale obsluha u okének se zlep-

šila. Poplatky a známky jsou dražší, avšak cena za naše

pohodlí a jistotu je to řekněme zanedbatelná. Doručování

a zasílání zásilek probíhá standardně, jen rostou nové

domy i celé ulice, někteří občané přibyli a jiní se odstě-

hovali. Také odešly některé pracovnice pošty. Některé

nově nastoupily a snaží se naučit vše potřebné pro vý-

kon své práce. Také odejdou některé pracovnice pošty. 

I vedoucí zřejmě odejde. Taková je asi situace.

Hlavním důvodem tohoto stavu jednoznačně bude

nízké mzdové ohodnocení pracovnic pošty, a to bez 

ohledu na měnící se objemy práce, praxi apod. Dalším

kamínkem v botě doručovatelek je evidentně neerudované

plánování denních úkonů, standardních časů a metráže
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tras bez zohlednění specifik místního terénu, povětrnost-

ních podmínek a požadavků zákazníků. Je obvyklé, že

pracovnice pošty musí nastavovat začátky a konce pra-

covní doby mnohdy až o jednu nebo dvě hodiny, aby

stihly splnit všechny každodenní povinnosti. Stejně jako

denně našlapou o sta metrů více, než vyměřila kontrola

z ústředí (například trasa roznášky vede pouze ulicí na

hranici pozemků, bez ohledu na schránky na domech 

a uvnitř na schodištích). Problémů a překážek prostě až

dost. Kupodivu se tato praxe netýká jen začátečnic, ale

stává se tak častým důvodem výpovědi zaměstnankyň 

s desetiletou praxí. To když už nestačí trpělivost na sisy-

fofská jednání s úředníky ředitelství, marné stížnosti od-

borům a nepomáhá už ani láska ke své práci. Nemálo

vrásek přidává pracovnicím doručování reklamních tis-

kovin a balíčků. To je kapitola sama pro sebe. Letáky 

a katalogy prodejních firem jsou na naší poště součástí

doručovaných zásilek. Tak zatímco jinde přeplňují do-

movní schránky nájemní kolportéři, u nás ve městě je 

tato druhdy placená služba náplní pracovní doby doru-

čovatelek. Normovaná rychlost pochůzky doručovatele

je 1km / 20min! Tento limit z dob, kdy se roznášelo pár 

obálek v ulici, by měl zjevně již dlouhou dobu patřit his-

torii. Současné procházky po všech buštěhradských do-

mácnostech s mnohakilogramovou náručí a plným vozí-

kem nejen křiví páteř, ale prodlužují nejméně o třetinu

čas i trasu. A to v rámci již tak sporé mzdy. Jiný kraj, jiný

mrav. O peníze by tady mohlo jít až za prvé. Nejhorší je

hmotnost a objem těchto zásilek. Výrobci se předhánějí

v pestrosti formátů a podkladních materiálů tiskovin.

Mnohostránkové publikace se jen těžko presují do do-

pisních schránek. Není neobvyklé, že vedle normálních

a doporučených dopisních zásilek je nutno roznést do

buštěhradských domácností často až devadesát kilo re-

klam! Jedna doručovatelka tak vleče po své zhruba šes-

ti až desetikilometrové trase více než dvěstěpadesát kusů

letáků od jediné firmy. A stojí za povšimnutí, kolik si jich

s námi týdně dopisuje. A taky stojí za zamyšlení, jestli

nás více zajímá nabízený sortiment za úžasné ceny, nebo

ta spousta úžasných a cenných stromů, které v tomhle ko-

lotoči nenávratně mizí. Ale to je zdánlivě jiný problém. 

Dění na poště tedy máme pod kritickým drobnohle-

dem. Zkusme se však trochu podívat na druhou stranu

poštovního ruchu. Tam bydlíme my, občané města, jsou

tu naše firmy a provozovny. Jako občané bychom měli 

o město dbát a hledat možnosti zlepšení života v něm. Je

spousta drobností, kterými můžeme vyjít kvalitnímu pro-

vádění práce pošty vstříc. Pro lepší přehled jsou některé

uvedeny v následujících bodech, bez akcentu na důleži-

tost, neboť všechny jsou potřeba.

Hlášení změn – stěhujete se nebo jste se přistěhova-

li, máte jiné jméno nebo novou firmu na adrese, máte

podnájemníka, bylo vám přiděleno nové číslo domu ne-

bo je přejmenována ulice... dojděte neprodleně na poštu

nebo ohlaste změnu písemně.

Nestandardní doručování – chcete doručovat zásilky

k sousedům, budete nepřítomen a chcete zásilky ukládat

na poště, požadujete rozdělování dopisů do několika

schránek na stejné nebo jiné zasílací adrese... nahlašte

to na poště, nikoli doručovateli, ten si nemá kam tuto 

objednávku promptně zaznamenat a jeho paměť je zatí-

žena mnoha jinými povinnostmi (jedná se o zpoplatněnou

službu!).

Důchody – můžete-li si své peníze vyzvednout přímo

na úřadě, výborně, udělejte to; na doručovatelku čekejte

v pravidelných termínech bedlivě, na vyřízení doručení

peněz má normu 2,5 minuty; problémy a čas ušetříte, 

budete-li mít po ruce nějaké drobné mince na vrácení

Označení domů – postavili jste si nový domek, plot

nebo přístavek, nemáte domovní číslo nebo označený

zvonek a schránku... na domovní čísla se informujte na

MÚ nebo si kupte číslice dle vlastního vkusu (stačí i na-

psat kamkoli viditelně z ulice), napište si čitelně celé jmé-

no na schránku, kam chcete dostávat svou poštu,

předejdete omylům; také zvonek, důmyslně ukrytý kdesi

na tajném místě, je pro potřeby pošty protismyslný.

Psi – mnozí máte na zahrádce nebo za dveřmi ostré-

ho hlídacího obra nebo dotíravého štěkače... pošťáci

mají rádi zvířata, ale uvědomte si, že i mazlíček může být

zneklidněn směsicí pachových stop na oděvu doručova-

telky, proto ho umístěte do bezpečného ústraní a zabrá-

níte tím zbytečné nervozitě a zraněním (také nevhodné

umístění vhazovacího otvoru schránky v dosahu zvíře-

cích zubů se již stalo předmětem úrazu)

Umístění a tvary schránek – máte tubus z plastového

patníku nebo podobný, připevněný na plotě z vnitřní stra-

ny, případně je nešikovně umístěn skoro ve dvoumetro-

vé výšce, klapka schránky je opatřena příliš silnou

pružinou či jinými překážkami nebo je malá na objem 

očekávané pošty a reklamních letáků, vhazovací otvory

starších schránek jsou malé a úzké na rozměry dodáva-

ných zásilek nebo je schránkou díra ve zdi či škvíra ve

dveřích... označte si viditelně doručovací místo, vyměňte

nevyhovující tvary schránek za soudobé a praktické,

změňte umístění vzhledem k tomu, že doručovatelka ne-

musí být zrovna basketbalového vzrůstu, přichází zven-

čí z ulice a většinu manipulací musí zvládat jen jednou

paží a se zavazadlem na zádech

Počasí – napadla spousta sněhu, spustil se intenziv-

ní liják nebo fouká silný vítr... prohrňte včas přístupovou

cestu k vašemu domu, umožněte legitimovanému doru-

čovateli vyřízení formalit v závětří nebo pod střechou

(zejména u peněžních manipulací), urychlete předávání

zásilek.

Listovní tajemství – žádný z pracovníků poštovního 

úřadu nesmí nikomu sdělovat skutečnosti podléhající 

listovnímu tajemství... mějte pochopení a nepožadujte

takové informace.

Letáky – máte neustále přeplněnou schránku nevy-

žádanými reklamními tiskovinami, deformují vám sou-

pravy letáků dopisní zásilky v příliš těsných schránkách;

nechcete být atakováni zbytečnými a často i klamavými

informacemi; odmítáte zásilky některých konkrétních za-

silatelů nebo naopak vyžadujete pouze některé... označte

si viditelně schránku svým požadavkem nebo odmítnu-

tím (např.: NECHCI REKLAMY nebo REKLAMY 2x, apod.),

také můžete svůj požadavek ohlásit osobně na poště ne-

bo písemně; můžete také napsat přímo zasilatelům svůj

jednoznačný postoj, ulehčíte i tím nejen dopravě, ale 

i našim lesům. 
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A tím bychom mohli uzavřít výčet těch základních ná-

padů a ukončit zamyšlení nad buštěhradskou poštou. Je

toho ještě hodně, co by se dalo probrat. Nepřesnosti 

v tomto článku by se jistě našly, ale ona taková pošta, to

není jen nějaká lecjaká věc... Asi jde zejména o to, aby

měly ty naše poštovské panenky aspoň trochu veselejší

službu. Vždyť ony nás těší denně. Všechna ta psaníčka

nám nosí až pod nosy... I když jsou někdy smutná a jin-

dy veselá. Ale to je přeci tím, že je házíme do schránky

ze dvou stran my. To ví každý školák. I v Buštěhradě. 

Jirka Blesk 04

ROZHOVOR S AMATÉRSKÝM ETNOGRAFEM 

INŽENÝREM JEČNÝM

Pane inženýre, dozvěděli jsme se, že se amatér-

sky zabýváte etnografií, je to pravda?

Ano, je to pravda, zajímají mne totiž odlišnosti mezi

lidmi, které jsou způsobeny jejich různým původem. 

Z pohledu této mé zájmové činnosti jsou v Buštěhradě

skvělé podmínky pro pozorování a individuální vědeckou

činnost.

Jaké hlavní skupiny obyvatel zde v Buštěhradě je

možno pozorovat?

Obyvatelstvo z hlediska původu lze jistě dělit a třídit

podle mnoha různých odborných hledisek, ale to, které je

z dnešního pohledu a v naší lokalitě nejpodstatnější, je

dělení na tzv. „buštěhraďáky“ a tzv. „náplavu“. Ostatní ty-

py členění při porovnání s tímto kritériem zcela zjevně 

ustupují do pozadí.

Je možné, třeba na ulici, odlišit na první pohled

příslušníky těchto dvou etnik?

I přes probíhající intenzivní asimilační procesy velmi

snadno. Je potřeba si uvědomit, že „buštěhraďáci“ znají

dopodrobna každou píď země buštěhradského katastru,

a to nejen z vlastní zkušenosti, ale i z vyprávění svých

předků. Naproti tomu příslušníci „náplavy“ často tápou,

málokoho ve svém okolí znají a neví přesně, kde se na-

chází. Proto, když vidíte na ulici například někoho se zře-

telnou pátravou nervozitou v očích, nebo někoho, kdo

se ptá na cestu, bude to s velkou pravděpodobností pří-

slušník „náplavy“. 

Jsou patrné také nějaké rozdíly ve fyzickém vzhle-

du?

Také z hlediska fyziognomie je možné vypozorovat

základní rozdíly. Jsou způsobeny tím, že „buštěhraďáci“

mají společné předky. Málo se ví, že obyvatelstvo

Buštěhradu, tehdy „Buckova“, na konci 17. století zcela

vymřelo na mor, a proto kněžna Anna Marie Toskánská

dovezla nové osadníky ze svého panství v Zákupech.

Tito společní „zákupští“ předci pak mohou za fyziologic-

kou odlišnost „buštěhraďáků“ od „náplavy“. Příslušníci

„náplavy“ mají o něco výraznější nadočnicové oblouky,

kulatější nosy a váha mozku je u nich v průměru asi o 3-

5 dkg nižší. Jsou i určité rozdíly ve tvarování povrchu 

šedé kůry mozkové, to je ale při běžném kontaktu na 

ulici či v hostinci poměrně obtížné posoudit.

Máte nějaké poznatky o tom, jak bylo tehdy v 17.

století nové obyvatelstvo nazýváno starými „buště-

hraďáky“ žijícími před obdobím moru?

Tehdejší dovezené obyvatelstvo mělo – v uvozov-

kách – štěstí, že všichni původní obyvatelé Buckova vy-

mřeli. Jinak by bezpochyby byli také nazváni „náplavou“.

Takto se ale mohli zcela zaslouženě domnívat, že oni

jsou těmi pravými „buštěhraďáky“.

A otázka na závěr: jaké další výzkumy chcete ve

vašem oboru v Buštěhradě provádět?

Zajímají mne zejména schopnosti a uplatnění uvede-

ných základních subetnik, jejich typické charakterové,

ale i jiné vlastnosti, a hlavně interakce mezi hlavními sku-

pinami navzájem. Zajímavé by také bylo prozkoumat, do

jaké míry řízeně probíhá migrace cizích subetnik, s cí-

lem naředit buštěhradský genofond. Těmto otázkám

bych chtěl věnovat své další výzkumy. Rád bych také

prosadil, aby typické odlišnosti „buštěhraďáků“ a „nápla-

vy“ byly brány v úvahu v přístupu městského úřadu k jed-

notlivým občanům. Zatím se mi zdá, že tyto evidentní

odlišnosti nejsou dostatečně reflektovány.

Doufáme, že o výsledcích dalších výzkumů nás

budete informovat. Děkuji za rozhovor.

s inženýrem Ječným hovořila –nb–

CO SE VAŘÍ, PEČE A SMAŽÍ

U NÁS V BUŠTĚHRADĚ

JARNÍ INSPIRACE

Pampeliškový med

400 květů opereme a přidáme 1 litr vody a 2 citrony

nakrájené na plátky. 10 minut vaříme, necháme zchlad-

nout a pak 24 hodin odstát. Přecedíme a trochu vymač-

káme. Přidáme 1,5 kg cukru a vaříme za občasného

míchání asi 1,5 hodiny do zhoustnutí, pozor na připálení.

Trochu zchladlý lijeme do sklenic a zavíčkujeme. Med se

nekazí, ale po čase cukernatí.

Pampeliškové víno

5 litrů květů spaříme 4 litry horké vody a necháme 24

hodin stát. Přecedíme a přidáme 5 citronů (3 loupané 

a 2 celé bez jader). Necháme opět 24 hodin stát. Přece-

díme, citrony vymačkáme a přidáme 2 kg cukru. Slijeme

do pětilitrové l láhve a necháme šest týdnů kvasit.

Hotové víno stáčíme do lahví.
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ÈETBA NA POKRAÈOVÁNÍ

OCHOTNICKÉ DIVADLO 

ANEB „HADRIÁN Z ŘÍMSŮ“

Ve Vinařicích se tak rozjel, že jej diváci slyšeli snad

víc než nás! Onen místní ochotník, který měl na starosti

zejména oponu, říkal v zákulisí rejžovi Pepovi Hávovi

stylem herce pana Suchařípy: „Proboha, co to je za člo-

věka?!“ Pepa to věděl taky, ale co s tím, jak pana Josefa

probudit z transu? Zavolal Vendu Míška, který byl zkuše-

ný herec a měl jít po chvilce na scénu, a povídá: „Pro

Krista pána Vašku až tam půjdeš probuď toho Burgra,

nebo se zblázním!“ „Neboj,“ povídá Vašek, „já s tím ně-

co provedu.“ Přišel na scénu, profesionálně se „přehrál“

k nápovědní budce a nohou strčil panu Josefovi do kníž-

ky s textem. Nemohl se samozřejmě při tom dívat do

budky a nešťastně vykopl z brožovaného vydání knížky

prostředních asi deset listů, které spadly v budce na

zem! Nápověda zmlknul a horečně hrabal na zemi a lis-

ty zařazoval zpátky. Trvalo to nějakou dobu a ti, kdo byli

na jevišti, na to doplatili. Jak jsem uvedl, hřešili jsme na

vynikající nápovědu páně Burgra tak, že než zase chytil

text, mlelo se na jevišti o počasí a podobných všeobec-

ných do textu nepatřících volovinách.

O přestávce povídá pan Burgr Vendovi Míškovi: „Tak

vidíš Venc, to máte furt kecy, že řvu, ale když vysadím,

jste v hajzlu!“ Měl pravdu, a to si myslel, že mu Venda vy-

kop ty listy nešťastnou náhodou!

Extempore s nápovědou však nebylo u konce.

Tentokrát to bylo vinou elektrické instalace jeviště a mo-

jí. Jako elektrikář jsem měl tuto záležitost na starosti.

Zapojení osvětlení horních a spodních ramp bylo vždy

na cizích jevištích ve tvaru spletence drátů a musel jsem

za současného ohrožení vlastního života najít a zapojit,

co kam patří. Ve Vinařicích jsem navíc musel zapojit 

osvětlení jeviště přes reostat (stmívač), protože při jedné

scéně je v „Divé Báře“ tma a scénu osvětluje pouze ze-

lený reflektor. Bára totiž pozve nechtěného nápadníka,

pana vrchního, v noci na rande a na můstku přes potok

vytrhá prkna.

Stáhl jsem reostatem osvětlení na nulu, pustil zelený

boďák a opona šla nahoru. Vrchní, pan Hlinka, vešel na

scénu a dle textu spustil svým „vrchnostenským“ hlasem:

„To je tma, ponocný posvítit, nevidím!“

V tu chvíli vylezl pan Burgr na půl těla z nápovědní

budky a bezostyšně, tak jak to uměl jen on, řekl: „Hlinka,

řekni Vackovi, že já taky ne!“ Bylo to ovšem slyšet v ce-

lém ztichlém sále plném napnutých diváků. Já u reosta-

tu jsem ovšem ztuhl. Při zapojování osvětlení jeviště

jsem omylem přes stmívač zapojil i lampičku, tolik po-

třebnou v nápovědní budce. Dodnes nevím, jak se mi 

v horečném chvatu podařilo najít při baterce vedení do

nápovědy a panu Josefovi rozsvítit. Malérům však nebyl

ještě konec.

V posledním dějství, kdy rozlícený dav vesničanů za-

vře Báru do márnice, se myslivec (v této verzi Divé Báry)

„jako“ zastřelí, aby jej dali do márnice k Báře. Musím 

upozornit čtenáře navyklé na současné „sexuplné“ filmy,

že tam chtěl proto, aby se ve strašidelné místnosti nebála.

Pro kamufláž sebevraždy jsem, jako myslivec, měl

výše zmíněný poplašňák, po jehož výstřelu jsem padl 

k zemi. Ihned po výstřelu vběhl vždy na scénu ponocný

a křičel: „Kdo to tady vystřelil?“ Najde ležícího myslivce

svolá lid, ten pláče atd. O přestávce před tímto dějstvím,

jsem si nabil revolver a když jsem ho pro jistotu vyzkou-

šel, nic. Nepodařilo se jej ani za pomoci kolegů spravit.

Přestávka pomalu končila, co teď a co dál? Zavolali jsme

místního ochotníka a zeptali se, zda nemá v obci někdo

poplašňák. Tento zkušený a ostřílený ochotnický „bard“

povídá:“ Děte do hajzlu s takovejma zbytečnejma hrač-

kama, my sme se něco při různejch hrách nastříleli 

a žádný pistolky nebyly. Dejte sem knížku a pojte se

mnou!“. Zavedl nás do svého koutku pro obsluhu opony,

kde měl stoleček a židli. Na stoleček si položil knížku 

s nalistovaným předmětným textem, z rozvrzané židle

urval nohu a povídá mi : „Mladej, já budu sledovat text až

tady k tomu slovu „rána“, ty mi dáš „echo“ a dáš si tu pi-

stolku k hlavě. Já tou nohou vod židle ji do toho stolku 

useru, že se lekneš a padneš na zem tak jak máš!“

Domluveno, jednání začalo. Neviděl jsem, co se vlast-

ně u opony událo, ale dle očitých svědků koukal střel-

mistr do textu s napřaženou rukou, pak se podíval, jak

dávám pistoli k hlavě, a vší silou praštil dubovou nohou

od židle do stolku. Jenomže Honza Maizl, ponocný si,

snad aby co nejrychleji vletěl na scénu, opřel ruku o zmí-

něný stolek a ten „borec“ místo do stolku ho fláknul přes

tu ruku. Já čekal tu ránu „až se leknu“, ale zaznělo něco

jako bouchnutí do mechu a ozvalo se: „Vole blbej!“

Ponocný sice přiběhl na scénu a sípavým hlasem proná-

šel svůj text, ale místo pláče lidu se ozýval nezadržitelný

smích. Honza pak říkal: „Vono mě to ani tak nebolelo, 

jako sem se v tom přítmí nepředstavitelně lek.“ Tak to 

byla Divá Bára ve Vinařicích.

............................................................pokračování příště

M. Vacek

KOSTKA, Břetislav: Paní Hrušková žije naplno, jinak to

neumí [Výtvarnice Helena Hrušková vyučuje v ZUŠ

Buštěhrad]

Kladenský deník, 8.1. 2004, roč. 9, č. 6, příl. Kladensko,

s. 15. 1 foto (H. Hrušková s žákem M. Moravčíkem)

JURKOVÁ, Marcela: V Buštěhradě zavedli nové prů-

kazky čtenářů. Přechod Městské knihovny v Buštěhra-

du na automatizovaný výpůjční systém

Mladá fronta Dnes, 10.2. 2004, roč. 15, č. 34, příl.

Střední Čechy Dnes – Kladensko, s. C/3

Buštìhradský zpravodaj 2/2004
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FIKRLOVÁ, Olga: Své čtenáře mají v databázi.

Automatizace Městské knihovny v Buštěhradě

Kladenský deník, 12.2. 2004, roč. 9, č. 36, s. 16

HUSÁROVÁ, Kateřina: Žáci i kantoři úplně zmodrali 

[3. března 2004 se v ZŠ Oty Pavla Buštěhrad konal

„Modrý den“ a všechno bylo modré]

Kladenský deník, 4. 3. 2004, roč. 9, č. 54, příl.

Kladensko, s. 17. 1 foto (děti ze 3.A v modrém 

oblečení)

HUSÁROVÁ, Kateřina – BOŽOVSKÝ, Robert: 

Moje první školní tablo. Základní škola Buštěhrad

Kladenský deník, 4.3. 2004, roč. 9, č. 54, příl.

Kladensko, s. 20. 2 foto (foto dětí z 1.A s p. učitelkou

Havelkovou a dětí z 2.A s p. učitelkou Vondrovou)

KOSTKA, Břetislav: Líbí se mu žluté koně [Pan Bečka 

z Buštěhradu chová speciální rakouské plemeno žlutých

koní hafring]

Kladenský deník, 18.3. 2004, roč. 9, č. 66, příl. Kladensko,

s. 15. 1 foto (pan Bečka s koňmi plemena hafring)

KOSTKA, Břetislav: Umělecká škola byla naladěná při

koncertu na správnou notu [koncert k 10. výročí od

vzniku právní subjektivity ZUŠ Buštěhrad]

Kladenský deník, 22.3. 2004, roč. 9, č. 69, příl.

Kladensko, s. 18. 1 foto

FRANTOVÁ, Helena: Kamarády najdete na Bouchalce

[Nabídka psího útulku Bouchalka]

Blesk, 26.3. 2004, roč. 13, č. 73, s. 10. 5 foto (5 nabíze-

ných psů)

SMOKE ON THE WATER

Ohraná písnička dozněla. Quark snížil rezistenci štítů

na polovinu. Rutinně přehlédl kontrolky panelu. Hřejivě

žlutá převládá. Jen ukazatel prostorového znečištění

místy poblikává. Ale to je normální. Na modré planetě

jsou rubikani denně. Je to jejich práce. Zdlouhavá, opa-

kující se, nekonečná. Jako každá. I nebezpečná. Všichni

vědí, že až červená zhasne nastálo, skončí tahle mise. 

A budou vystřídáni. Nastoupí parlamentáři a lektoři. 

A vůbec! Quark už se viděl doma.

Do chřípí se mu zatoulal slabounký závan Zikurina par-

fému. Pohlédl na její dokonalý profil soustředěný nad ob-

razovkou echolotu. Byla neskutečně krásná. Kdyby tak

byla člověk, pomyslel si a lehce si přitáhl knipl ručního 

ovládání do klína. Humanoidi jsou sympatičtí. Mají škálu 

emočních programů. Jsou výběroví a úžasní. Ale Qarkovi

se nelíbí to slabé vrnění jejich biomotorů. A taky mívá vy-

rážku při delším kontaktu s uretanovou napodobeninou po-

kožky. A taky je už asi přecitlivělý. Uzavřel obvyklou úvahu,

spolkl zklidňující hormonální tabletku a věnoval se řízení.

Modul propadl oblaky a šikmo se blížil k zemskému

povrchu. Přívětivé přítmí blížící se krajiny zdobily jiskřič-

ky osvětlených domů a kopulovité záře velkých měst.

Hlavní operant lodi dal pokyn k nízkému průletu. Displej

lokátoru prolistovával názvy obcí. Mlžný praporec stou-

pající z hladin rybníků na chvíli orosil objektivy kamer.

Štíhlý člun neslyšně prořezával ranní šero nad Buště-

hradem. Fotonový plášť ho zneviditelnil. Skupinka čeka-

jící v neforemné skleněné boudě na autobus, neměla 

o přítomnosti mimozemského plavidla ani potuchy. Tma-

vé postavy se pohybovaly jen pomalu, jako by měly vy-

bité zdroje. Rudé světlo na Quarkově panelu také tepalo

jen pomalu. Znečistění vzduchu je hlavní téma průzku-

mu, takže už byli všichni zvyklí. Říkají tomu prostě depu-

tátní čmoudíky. 

Zikura přepnula na jemné řízení. Navedla stroj do těs-

né blízkosti shromážděných postav, aby mohla všem

změřit ranní teplotu, emocionální napětí a svalový tonus.

Je to přednostní práce. Výsledky zpracovává do charak-

teristiky populace, zasílané pravidelně do Rubikannu. 

A jak mikroskopické biče laserů švihly tmou, rázem se

Zikurin panel plnil údaji. Opřela se hlouběji do sedadla 

a slastně si protáhla své keramické obratle. Byla prostě

bezchybná.

Huíí! Zaječel náhle bezpečnostní systém. Celá po-

sádka ví, co to znamená. Tváře všech strnuly. V pulzují-

cím rámečku na hlavním monitoru se klátivým krokem

blížila postava muže. Ručičky přístrojů se zachvěly vpra-

vo ve svých krizových polích. Muž mezitím dorazil až 

ke skupince čekajících. Lidé se s odporem rozestoupili.

Příchozí své okolí zahalil páchnoucím dýmem. Světýlko 

žhnoucího oharku na okamžik ozářilo jeho ranní nevy-

žehlenou tvář. Snažil se vypadat sebejistě a mužně. Jen

třesoucí se ruka prozrazovala léta marného boje.

Quark zamířil a palcem rychle stiskl ohmatané tlačít-

ko. To je zase jeho prvořadý úkol. A ten zvládá uspokoji-

vě. Přece se nenechá otrávit. Za to ty rizikové příplatky

nestojí. To bych raději chytil nějakou pěknou vyrážku,

proběhlo Quarkovi hlavou, a už se plně věnoval koncer-

tu, jejž spustil směrový rezonátor. Bručení stroje pro-

stoupilo celou lodí. Podobně rozechvěle narůstalo 

i napětí posádky. A tohle je jen první kousek! Všichni vě-

děli, že dnes musí ještě do několika zamořených restau-

rací, na poštu, do různých prodejen nebo kanceláří

úřadu. To jsou důležité cíle. Bez jejich přípravy je před-

stava budoucí komunikace mnohem obtížnější. Proto 

i tam musí být čisto a dýchatelno. Jako doma! Ozonem

přesycená atmosféra domovského Rubikannu je přeci

jen odlišná. Avšak po aklimatizaci by se na Zemi dalo vy-

držet. Nebýt tolik komplikací. Každý cestovatel ví, že pří-

mý kontakt by mohl být smrtelný. Trefa! Všichni zajásali.

Zasažený se nahrbil v zádech. Cigareta spadla na mokrý

asfalt chodníku s hadím syknutím. Zikura pohlédla hlu-

bokýma očima přímo na Quarka. Zůstával soustředěný 

a netečný. Ovšem, cítil ten okamžik slávy, a věděl také,
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jak si ho může ještě o chvilku prodloužit. Pousmál se lsti-

vě odvráceným koutkem úst. Samotnému mu však ne-

bylo jasné, zda ho víc těší Zikurin obdiv nebo vlastní

bravura. Jistota, s jakou zneškodnil nebezpečný cíl, byla

hodna jen mistra. Muž na monitoru se teď trhaně před-

klonil. Zatnuté pěsti si tiskl na prsou a dusil se chrapla-

vým kašlem. Kolemstojící ještě poodstoupili. Někteří

štítivě, někteří se soucitnými úšklebky. 

V zatáčce zahučel autobus. Lidé se začali instinktiv-

ně řadit do zástupu.

Že rituály a návyky prostupují každodenním životem

jako pomocné odstavce či mantinely, vědí rubikaňané 

i pozemšťané stejně. Ale nesmí se stát obtížnými pře-

kážkami nebo nepřehledným labyrintem, zadumal se

Quark na vteřinku. Přeplněný autobus odjel mlhavou 

alejí. Kašlající zůstal sám na chodníku. Z přítmí plecho-

vého přístřešku protější zastávky vylétlo současně hned

několik nedopalků jak malý ohňostroj. Natěsnaní mladíci

a slečny teď měli kašlajícího zoufalce jak na plátně.

Quark vyslal i na ně jednu dávku rezonance, ale kovový

kryt působil jako stínění. Příliš jej to nepřekvapilo. Včera

se takhle marně snažil vypudit z podobného úkrytu i ško-

láky. A nebylo to daleko odsud. No, snad na to přijdou

sami a my se budeme moci objevit... vždyť ti hlupáčci ani

netuší, jaké možnosti jim chceme nabídnout, škubl

Quark rameny a zaplašil vlastní fantazii. Ale to už bude

práce jiných. 

Otočil se na ni jen velmi pomalu. Zikurina tvář byla už

nejméně na polovině cesty. Jako slunečnice. Jejich po-

hledy zatančily salsu. Oba se usmáli té myšlence. Quark

vypnul rezonanční dělo a řídícímu počítači zadal další

adresu. Jeho mysl však ovládl jiný cíl. Stál na prahu jed-

noho z nejhezčích labyrintů: Vždyť ona vlastně vrní do-

cela pěkně! Normálně. Jako kočka. 

Jiří Blesk 
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KOUPÍM RESTITUČNÍ NÁROKY,

které vznikly nevydáním pozemků 

nacházejících se v katastrálním území

některé z obcí: Buštěhrad, Lidice,Makotřasy,

Zájezd, Stehlelčeves, Vrapice, Dubí a Hřebeč. 

Volejte prosím na tel. 602 833 212

BANKOVNÍ ÚVĚR

pro občany ČR od 18 let

s příjmem od 6000 Kč

i pro důchoce do 70 let

sepsání žádosti zdarma

náš zástupce příjde za Vámi

stačí zavolat

tel. 605 200 052

NOVÉ OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY BUŠTĚHRADU

V pondělí 19. dubna byly na adrese http://mestobustehrad.cz uvedeny do provozu nové internetové stránky MěÚ

Buštěhrad. Se změnou domény souvisí i změna oficiální e-mailové adresy MěÚ na meu@mestobustehrad.cz.

Článek s podrobnějšími informacemi o novém webu najdete v příštím čísle Zpravodaje.

Doufáme, že se tyto stránky stanou pro občany užitečnou pomůckou a že využijí svou výhodu oproti tištěným mé-

diím – interaktivitu a především možnost neustálé průběžné aktualizace obsahu. K dispozici bude nové diskuzní fó-

rum, které umožní rychlou a efektivní výměnu názorů mezi občany a radnicí, i mezi občany navzájem. V komunikaci

s MěÚ Buštěhrad budete moci použít i novou elektronickou podatelnu.


