


Městské zastupitelstvo si dovoluje touto cestou informovat celou buštěhrad-

skou veřejnost o úmrtí pana Petra Dütsche, dlouholetého starosty města

Buštěhradu. 

Zemřel v pátek 13. srpna, den po svých 60. narozeninách. 

Ještě před třemi týdny nás pozval na jejich oslavu a těšil se, že tento slavný

den stráví v kruhu své rodiny, přátel a známých. Bohužel, neúprosný osud

zmařil jeho plán a nedopřál mu prožít tuto radostnou událost spolu s těmi, kteří

při něm po celou dobu jeho nemoci stáli a s těmi, které  chtěl mít v tento slavný

den kolem sebe. Odešel člověk, který prakticky celý svůj život spojil s Buš-

těhradem. Zanechal nám své nádherné fotografie, kterými svůj vztah k městu

dokazoval a kterými obdarovával své přátele a známé. Ty nám ho budou stále

připomínat a oživovat vzpomínky na něj. 

Občané, vzpomínejte s námi!

Jménem městského zastupitelstva 

Jitka Leflerová

Foto na titulní straně: Základní škola Oty Pavla Buštěhrad, M. Aushaus.



Č O V

Městský úřad touto cestou informuje obyvatele města

o posledním vývoji situace kolem ČOV a kanalizace. Po

třičtvrtě roku trvajícím úsilí zajistit městu dostatečný zdroj

financí z tuzemských zdrojů dostal Městský úřad

prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR

definitivní stanovisko ministra životního prostředí, které

otiskujeme v plném znění. Ve skutečnosti to znamená

podat novou žádost na přidělení prostředků z Ope-

račního programu Infrastruktura - Priorita 3. Odhad

výsledku - podzim 2005. Dalšími zdroji, které město

bude nadále sledovat jsou Evropské fondy včetně

spolupráce s městem Kladnem.
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Vážení občané,

chtěla bych se touto cestou znovu obrátit na vás všech-

ny se žádostí o dodržování pravidel - byť nepsaných -

týkajících se odpadů. 

Jak víte, máme v našem městě umístěny nádoby na

separovaný odpad - na sklo, papír a plasty. Všem, kteří

nádob řádně využívají, patří náš dík, protože tím

pomáhají obecní pokladně a hlavně životním pod-

mínkám. Za tříděné odpady dostáváme zpět finanční

prostředky, které zase můžeme věnovat na údržbu

a zlepšování životního prostředí ve městě. Rozhodně ale

nemohu pochválit ty, kteří si pletou tříděný odpad se

skládkou nebo popelnicí. Chtěla bych proto apelovat na

občany, aby si více všímali toho, co se děje kolem ná-

dob. Sami jste se mohli přesvědčit, že se kolem nich dějí

věci, nad kterými rozumný člověk nevěřícně kroutí

hlavou. Objevují se tam věci, které patří na skládku.

Všímejte si lidí, kteří se kolem nádob pohybují a co tam

dělají. Dokonce někteří podnikatelé, kteří mají povinnost

ze zákona uzavřít si s likvidátorem odpadů samostatnou

smlouvu, tam odhazují věci, které se jim nehodí a ani se

neobtěžují dojet na skládku. Případy, které se neslučují

s pravidly, platnými pro separovaný sběr hlaste na měst-

ský úřad! Obec má možnosti, jak se s podobným jed-

náním vypořádat, ale musí o nich vědět!

Nezapomínejte na to, že do nádob na  p l a s t y

můžete odkládat i tzv. tetrapak obaly, tj. obaly od džusů,

mléka, krabicových vín, dětských pitíček apod.   

A ještě jedno upozornění. Víte, že tužkové baterie

a monočlánky patří do kategorie nebezpečných odpadů?

Nelze je proto odhazovat do popelnic! Na tento druh

odpadů máme smlouvu s odbornou firmou, která nám

poskytla specielní nádobu, kde je můžete odložit. Ta je

umístěna v samoobsluze Jednoty na Kladenské ulici, ve-

dle stojánku na nákupní košíky. Využívejte ji a pomozte

tak i touto formou dodržovat pravidla, o kterých jsem se

zmínila na začátku článku. O životní prostředí jde přece

nám všem.  

Na závěr ještě vysvětlení k novému opatření na míst-

ní skládce. Do vjezdu na skládku namontovali pracovní-

ci Technických služeb zábranu. Jejím účelem je zabránit

vjezd na skládku těm, kteří si myslí, že skládka je od-

kladiště všeho možného, čeho se chtějí doma zbavit, co

jim přestane sloužit a překáží jim. Mám na mysli třeba

starý nábytek, lednice, pračky, a hlavně stavební suť,

které by tam někteří navozili po částech celé nákladní

automobily. Naše skládka je určena na tzv. drobný

odpad, za který ti, kteří mají zaplaceny popelnice, ne-

platí! Až množství nad půl kubíku podléhá placení! Ceník

je vyvěšen na skládce, každý si ho může přečíst. Jde o

to, aby ten, kdo přiveze na skládku množství nad půl

kubíku zaplatil  p ř e d e m  stanovený poplatek. Není to

tedy žádný výmysl obsluhy skládky, pan Kasarda plní jen

svou povinnost, kterou mu uložilo zastupitelstvo.

Smyslem rozhodnutí zastupitelstva je, aby se městu

vrátily alespoň částečně náklady, které musí hradit za

odvoz odpadů. A věřte, že to nejsou malé částky. Jen za

loňský rok jsme zaplatili za likvidaci odpadů celkem Kč

1,675.380,- Na popelnicích jsme vybrali Kč 1,046.509,-

Rozdíl si každý dokáže spočítat. A to ještě bereme v

potaz částky, které dostáváme zpět za tříděný odpad!

Jsem přesvědčena, že každému, kdo uvažuje logicky

je jasné, že se nelze v současné době, která produkuje

tolik odpadů, chovat nezodpovědně a myslet si, že za d-

veřmi bytu nebo za vraty obydlí to za nás vyřeší někdo

jiný. Apeluji proto na všechny rozumné občany, aby si tu-

to zásadu uvědomovali v každodenním životě a působili

na ty, kterým je naše společná snaha stále ještě cizí.

Naštěstí máme už zákony, které na takové nepoctivce

pamatují. 

Děkuji všem, kteří se nám snaží naši práci v tomto

směru ulehčit a zároveň jim chci připomenout, že mají

obrovskou zásluhu na tom, že u nás v Buštěhradě už

jsme dosáhli určitého stupně pokroku. Mysleme na bu-

doucnost, chceme mít Buštěhrad stále krásnější!

J. Leflerová - starostka

ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO 26. 5. 2004

Místostarosta sdělil, že společně se starostkou a p. Kad-

lecem absolvovali jednání na SFŽP, kde byli informováni

o dalším postupu při získávání financí na ČOV a kanali-

zaci z bruselských fondů. Zástupci SFŽP vyslovili

pochybnosti o tom, že by ministr ŽP dal souhlas na

výjimku, o kterou naše město požádalo a doporučili dele-

gaci, aby Buštěhrad podal novou žádost z programu

Infrastruktura. Zároveň doporučili urychlené podání žá-

dosti vzhledem ke značnému počtu žadatelů. Urychlené

předložení žádosti znamená zaujmout přední místo na

seznamu žadatelů a tím i lepší šanci na získání

prostředků. Zastupitelé pověřili MěÚ zajistit podání žá-

dosti do 21. 6. 2004. 

JUDr. Salač seznámil zastupitele s návrhem nového

požárního řádu města. K návrhu vznesla připomínku sta-

rostka. Upozornila, že v objektu Kulturního střediska je

pouze knihovna klasifikována jako místo se zvýšeným

nebezpečím požáru. V tomto duchu požádala o doplnění

návrhu požárního řádu. Poté byl návrh schválen.

Jednomyslně schváleno. 

Místostarosta informoval, že město zatím neobdrželo

dotaci na II. etapu opravy městského rybníka a bude proto

nutné financovat tuto etapu z vlastních zdrojů města. K za-

hájení II. etapy má dojít v průběhu měsíce července. Podal

návrh, aby pokračovatelem resp. realizátorem  stavby v hod-

notě cca Kč 1,2mil. byla firma EKOLOGIE Holding, která se

svého úkolu v I. etapě zhostila velmi dobře.

Jednomyslně schváleno. 
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Paní Kellerová podala vysvětlení k opožděnému vy-

dání druhého čísla Buštěhradského zpravodaje.

Zpoždění bylo způsobeno technickými problémy.

Zastupitelstvo uložilo jejím prostřednictvím redakční radě

přijmout takové závěry, aby další čísla BZ vycházela po-

dle plánu bez navýšení prostředků vyčleněných v

rozpočtu.

JUDr. Salač přednesl návrh na zavedení vstupního

poplatku pro mimobuštěhradské uchazeče o umístění do

místního DPS ve výši Kč 30.000,- s tím, že zastupitelé si

vyhradí právo udělit výjimku.

Jednomyslně schváleno. 

Zastupitelstvo projednalo prodej pozemku č. 1728/17

o výměře 4 m2 panu Jirků z Bouchalky.

Jednomyslně schváleno.

Místostarosta předložil zastupitelům žádost fy Martin

Peroutka na odprodej pozemků ve vlastnictví města

Buštěhradu. Zastupitelé uložili MěÚ, konkrétně p. Kad-

lecovi, zjistit právní vztah ke komunikaci, která prochází

dotčeným pozemkem. Poté bude fa Peroutka informová-

na o podmínkách prodeje. 

Zastupitelé zamítli žádost vedení místní ZŠ resp. MŠ

o přerušení prázdninového provozu MŠ na dobu 7 týdnů

a odsouhlasili přerušení pouze na dobu 4 týdnů. Termín

je plně v kompetenci vedení ZŠ. Uložilo MěÚ o tomto

rozhodnutí podat ZŠ a MŠ zprávu.

Místostarosta informoval zastupitele o tom, že objekt

Vinohradu je opět v majetku města. Výbor pro výstavbu

předložil zastupitelům zásady, které doporučuje při

eventuelním prodeji vzít v úvahu. MěÚ vypracuje návrh

podmínek pro prodej, na jejichž základě zastupitelé

rozhodnou o dalším osudu tohoto objektu.

Další návrh, který zastupitelstvo projednalo, byl návrh

na zřízení kontokorentního účtu ve výši Kč tři miliony ko-

run u ČS. Zastupitelstvo návrh schválilo a pověřilo sta-

rostku vyřízením této záležitosti s tím,  že čerpání z části

úvěrové (nikoli provozní) je podmíněno předchozím

souhlasem zastupitelů. 

Ing. arch. Mejsnarová zaslala MěÚ návrh Smlouvy o

dílo na zpracování definitivní verze územního plánu

Buštěhradu. 

Jednomyslně schváleno. 

Občanům podal vysvětlení k novým pravidlům uk-

ládání odpadů na místní skládce místostarosta p. Nový.

Do vjezdu na skládku byla namontována zábrana, jejímž

úkolem je zamezit neukázněným občanům vjezd na

skládku buď auty s přívěsnými vozíky nebo jinými ob-

jemnými nádobami s odpadem, aniž by předtím zaplatili

příslušnou částku, kterou mají podle místní vyhlášky

zaplatit obsluze skládky. Zastupitelé jednoznačně tento

systém schválili. Nedodržování tohoto schváleného

pravidla bude posuzováno jako přestupek a bude pro-

jednáno v přestupkové komisi při MěÚ.

Zastupitelé odsouhlasili návrh Rady školy při ZŠ, aby

se jejím předsedou stal p. ing. J. Müller.

Místostarosta V. Nový navrhl zastupitelům nové ob-

sazení funkce předsedy sociálního a zdravotního výboru

v osobě pí V. Šumné.

Jednomyslně schváleno.

ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO 14. 7. 2004

Informaci o dalším průběhu jednání o výstavbě ČOV a

kanalizace přednesl V. Nový. Uvedl, že prostřednictvím

SFŽP jsme obdrželi prohlášení ministra ŽP, že naši žá-

dost o udělení výjimky na dotaci definitivně zamítl s tím,

že naše žádost nesplňuje podmínky pro zařazení do žád-

ného z vyhlášených programů platných od 1. 1. 2004.

Zároveň nás SFŽP upozornil, že s tímto rozhodnutím sou-

visí i naše volba o změně původního rozhodnutí ministra

ŽP č. 16110111 z roku 2002, kterým nám byla přidělena

dotace ve výši 50 mil. korun (z toho 37,5 mil. Kč dotace

a 15,5 mil. Kč půjčka) na původní hodnotu díla ve výši Kč

82 mil. Podle SFŽP máme možnost buď požádat o změ-

nu tohoto rozhodnutí na 60% dotace a 20% půjčky

a nebo podat novou žádost v rámci nově vyhlášeného

operačního programu Infrastruktura a to do 30. 6. 2004.

Vzhledem k tomu, že z programu Infrastruktura můžeme

získat vyšší dotace než by bylo zmíněných 60% z původ-

ní hodnoty a vzhledem k tomu, že požadovaná

spoluúčast města na celkové hodnotě celé akce zdaleka

převyšuje naše finanční možnosti, požádal zastupitele

o souhlas se zrušením původního rozhodnutí ministra

ŽP. Zastupitelům navrhl, aby město podalo do sta-

noveného termínu novou žádost na hodnotu Kč 113 mil.

bez DPH, protože spoluúčast města v tomto případě

bude podstatně nižší než kdybychom přistoupili na

změnu původního rozhodnutí ministra ŽP. Zastupitelé

navržený postup jednomyslně schválili a pověřili starost-

ku sdělit na SFŽP, že město nebude akceptovat RM č.

16110111.

Informaci o dalším vývoji situace kolem rybníka podal

opět místostarosta V. Nový. Oznámil, že SFŽP přidělil

našemu městu dotaci ve výši Kč 2,443.700,-, takže je

nutné zrušit rozhodnutí zastupitelstva ze dne 26. 5. t. r.

o financování této akce a zajistit potřebné kroky pro

podepsání smlouvy se SFŽP. Přidělená dotace však

neodpovídá propočtům města, proto zastupitelé pověřili

p. Kadlece prověřit výši dotace na SFŽP. 

Výbor pro výstavbu provedl zhodnocení došlých nabí-

dek na další etapu opravy zámku. Jedná se o statické

zajištění středního rizalitu a záchrannou výdřevu. Jako

nejvýhodnější nabídku označil a zastupitelům doporuču-

je ke schválení nabídku firmy Haniš. Proto doporučuje

také podepsání smlouvy o dílo na tuto etapu s firmou

Haniš.

Jednomyslně schváleno. 

Starostka seznámila zastupitele s dopisem Ředitel-
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ství silnic a dálnic Praha z 29. 4. t. r., ve kterém nám tato

organizace nabízí darování několika pozemků v k. ú.

Buštěhrad s vlastnickým právem České republiky a s právem

hospodaření právě Ředitelství silnic a dálnic Praha. Jedná se

převážně o malé pozemky, označené jako ostatní

plocha, ale také o některé s označením zemědělský půd-

ní fond. U některých pozemků jsou i další spoluvlastníci.

Vzhledem k tomu, že se jedná o bezúplatný převod

a vzhledem k možnému budoucímu zhodnocení po-

zemků, rozhodli zastupitelé tento dar přijmout a pověřili

MěÚ informovat o tomto rozhodnutí Ředitelství silnic a dál-

nic.  

Jednomyslně schváleno. 

P. Kadlec seznámil zastupitele s návrhem Úřadu pro

zastupování státu ve věcech majetkových o bezplatném

převodu původních historických pozemků na Bouchalce

do majetku města. Jedná se o tři pozemky o výměře 548

m2, které město může v budoucnu rovněž zhodnotit buď

prodejem zájemcům o zemědělskou výrobu nebo

provést takovou transakci, která by znamenala finanční

přínos městu.

Jednomyslně schváleno.  

Vzhledem k nově platnému pohřebnímu řádu je nutné

vypracovat nové smlouvy o nájmu hrobových míst.

Zpracováním podkladů k těmto smlouvám pověřili zas-

tupitelé p. Kadlece a pí Soukupovou, vypracováním smluv

JUDr. Salače.  

Zastupitelé obdrželi k posouzení výroční zprávu DPS

za rok 2003. Účetní přílohy byly předány finančnímu

výboru k projednání, zastupitelé požadují také výroční

zprávu dozorčí rady. Pověřili vedení města upozornit

ředitelku DPS na to, že je nutné, aby prověrka hospo-

daření za rok 2003 byla provedena auditorem.

Zastupitelé nesouhlasí s konstatováním, že finanční vý-

bor města bude v DPS provádět pravidelné kontroly.

Ředitelka spolu s účetní DPS předložily zastupitelstvu

návrh na úsporná opatření ke snížení ekonomických

nákladů DPS. Jejich odhad úspor činí Kč 741.400,-/rok.

Část těchto úspor se projeví již ve výsledcích roku 2004,

protože některá opatření vejdou v platnost již v průběhu

letošního roku. Předložené údaje byly předány finanční-

mu výboru k posouzení.

Město se stalo opětovným vlastníkem objektu č. p.

151 Vinohrad. Zastupitelé  rozhodli pověřit výbor pro výs-

tavbu a kulturní výbor zpracovat záměr města pro prodej

Vinohradu obálkovou metodou. Detailní podmínky kupní

smlouvy vypracuje JUDr. Salač. 

Zastupitelstvo se zabývalo otázkou prodeje pozemků

ve vlastnictví města, které se nacházejí u ulice U dálnice,

jejíž obyvatelé projevili před časem zájem o odkoupení

těchto pozemků. Zastupitelstvo prodej zamítlo a rozhod-

lo předmětné pozemky ponechat ve vlastnictví města

vzhledem k plánovanému rozšíření dálnice Kladno -

Praha.

Starostka informovala zastupitele o tom, že v souladu

s nově platnými předpisy pro provoz dětských hřišť

nechala prověřit odbornou firmou mobiliář dětského

hřiště ve fotbalovém areálu. Kontrolou bylo zjištěno, že je

třeba všechen mobiliář nechat upravit tak, aby jeho stav

odpovídal novým velmi přísným předpisům. Celková hod-

nota oprav je odhadována na částku cca Kč. 30.000,-,

přičemž část oprav nepodléhajících atestům provedou

místní technické služby. Tento postup zastupitelé jedno-

myslně odsouhlasili. Při této příležitosti rozhodli zas-

tupitelé zlikvidovat pískoviště v zahradě u Kulturního

střediska a odstranit kromě laviček všechen městský

mobiliář, protože náklady na úpravy by překročily fi-

nanční možnosti města.     

Zastupitelé projednali návrh Magistrátu města Kladna

zúčastnit se projektu "Informatizace kladenského re-

gionu". Projekt vypracovalo město Kladno a obcím v re-

gionu nabízí získání Geografického informačního

systému obcí (GIS), jednotné rozpočtové účetnictví

a rozpočetnictví obcí a škol (FENIX), elektronickou po-

datelnu včetně elektronického podepisování dokumentů,

aktuální informace pro obce a další možnosti, na kterých

odborný tým pracovníků kladenského magistrátu nadále

pracuje. Vzhledem k tomu, že tento projekt zatím

nemůže nabídnout konkrétní možnosti a je stále ve sta-

diu rozpracovanosti, rozhodli se zastupitelé do projektu

zatím nevstupovat. Pověřili městský úřad sledováním

vývoje a podáváním průběžných informací zastupitelům.

Zastupitelé jednomyslně odsouhlasili návrh starostky

na vstup města do Regionální agentury, jejímž hlavním

úkolem je pomáhat obcím získávat finanční prostředky

na budování infrastruktury v regionu. Zároveň vyslovili

souhlas se zaplacením členského příspěvku. 

Starostka informovala zastupitele, že pí V. Cachová,

bývalá kronikářka, se ujala dobrovolně pořízení zápisů

do městské kroniky za rok 2003 a předložila je ke schvá-

lení. Zastupitelé vyslovili uznání a dík pí Cachové za její

počin, její zápisy schválili.

Pí architektka Mejsnarová předložila městu novou

smlouvu na vypracování definitivní verze územního

plánu. Vzhledem k cenovému navýšení v této smlouvě

požádali zastupitelé výbor pro výstavbu, jmenovitě ing.

Kasalického, aby zjistil důvody cenového navýšení a po-

dal na dalším zasedání zprávu.   

Protože pí V. Šumná byla již dříve schválena zas-

tupiteli jako předsedkyně soc. a zdrav. výboru místo

p. V. Nového, schválili zastupitelé její vyřazení ze škols-

kého a sport. výboru společně s p. Mrázkem. Návrh

předložila M. Kindlová, předsedkyně školského a sport.

výboru.

Zastupitelé vyslovili jednomyslný souhlas s navý-

šením prací při opravě schodů nad domem p. Kühnela.

Toto navýšení se týká zavedení odvodňovacího systému

pod schody, jeho výše činí Kč 420.038,- vč. DPH.

Zároveň jednomyslně odsouhlasili, aby tyto práce

provedla firma FISA Slaný, která byla vybrána jako rea-
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lizátor stavby nových schodů. Zastupitelé vznesli poža-

davek, aby městský úřad zajistil stavební dozor nad obě-

ma akcemi. Odsouhlasili návrh p. Kadlece, aby dozor

prováděl ing. Dvořák, autorizovaný inženýr pro statiku

a dynamiku staveb z Prahy. 

P. Kadlec přednesl návrh na výměnu 9 oken v č. p.

128 kvůli špatnému stavu. Celková částka oprav je

odhadována na cca Kč 48.000,-. Zastupitelé jedno-

myslně tuto akci odsouhlasili. Oprava bude financována

z rozpočtované položky na opravu budov.

Zastupitelé dále diskutovali o uzavření smluv o dílo

na opravu Revoluční ulice a na výstavbu nových

tenisových šaten. Schválili, že smlouvy budou podep-

sány s firmou FISA Slaný, která předložila nejvýhodnější

nabídky na obě akce.

JUDr. Salač upozornil, že je třeba vybrat nového po-

jistitele obecního majetku, protože s dosavadním pojis-

titelem, pojišťovnou UNIQUA, byla rozvázána pojišťo-

vací smlouva k 31. 12. 2004. Zastupitelé pověřili MěÚ,

aby zajistil ještě další nabídku od pojišťovny

Kooperativa. Zastupitelé budou pak moci vybrat nej-

výhodnější nabídku ze tří předložených. 

Místostarosta V. Nový informoval zastupitele, že je

nutné vypovědět smlouvu s místní organizací Junáka,

protože zakoupená plošina musí být garážována, jediná

možnost garážování je však garáž č. 5, která je v sou-

časné době pronajata právě junákům. Bude projednáno

s vedoucím ing. Procházkou.

Pí Kellerová vyslovila požadavek, aby všechny spor-

tovní organizace, které dostávají příspěvky na činnost od

města, předávali informace o své činnosti do redakce

BZ. Zajistí M. Kindlová.
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SILNICE ČÍSLO II/101 A JEJÍ MOŽNÁ TRASA

V  BLÍZKOSTI  BUŠTĚHRADU

Dne 17. 6. 2004 se uskutečnilo jednání v Zákolanech,

které se týkalo napojení tzv. aglomeračního okruhu v se-

verozápadní oblasti od Prahy. Buštěhradu se tato spoj-

nice bezprostředně týká, proto jsem se z pověření MÚ

Buštěhrad na tomto jednání zúčastnil. Pro objasnění poj-

mů nejprve (ve zkratce) několik faktů z vývoje celé

záležitosti.

Tzv. aglomeračním okruhem je nazývána okružní komu-

nikace, která by měla spojovat větší aglomerace v okolí

Prahy, v našem případě se jedná o Kladno a Kralupy nad

Vltavou. Trasa této komunikace se objevila v územních

plánech už v 70. letech a při budování mostu přes

rychlostní silnici R7 (Praha - Slaný) byla dokonce již asi

700metrová část postavena za dálnicí na trase stávající

silnice Buštěhrad - Libochovičky. Další napojení ale

nebylo provedeno, z toho také vyplývá poněkud krkolom-

ný tvar horní části uvedené křižovatky a napojení spoj-

nice na Buštěhrad.

V roce 2002 probíhalo projednávání konceptu územního

plánu velkého územního celku (VÚC) Pražský region,

který pořizuje Krajský úřad Středočeského kraje, a kde

byly posuzovány různé možnosti umístění tras aglome-

račního okruhu. Při projednávání variant byla považová-

na za hlavní ta, která je zakreslena na výkrese plnou

čarou: od silnice Kladno-Buštěhrad se odkloní na křižo-

vatce u vodojemu směrem do údolí silnice s číslem II/101

(tedy silnice druhé třídy) a podél haldy přes zmíněnou

křižovatku dále směrem k údolí Zákolanského potoka,

kde by mohutným mostním tělesem překračovala údolí

a zářezem přes tzv. Kovárské stráně dále pokračovala

směrem na Kralupy. Existují i další varianty, které orien-

tačně ukazuje připojený výkres. 

Každá z variant má své výhody i nevýhody. Buštěhrad na

oficiálních jednáních do roku 2002 bez výhrad pod-

poroval uvedenou hlavní variantu silnice podél haldy,

neboť ji považoval ze vytvoření jakéhosi obchvatu, který

by mohl vyřešit zatížení Tyršovy ulice v blízkosti školy,

zejména za okolností, kdy řidiči těžkých vozidel nere-

spektují dopravní značení. Vznik případné nové komu-

nikace však veřejnosti nebyl příliš znám, na začátku roku

2003 byla otázka přístupu Buštěhradu k této trase znovu

otevřena a 18. 2. 2003 byl svolána do Kulturního

střediska porada zástupců obcí, aby bylo možno pro-

diskutovat navrhované varianty, případně zaujmout

společné stanovisko. Jednání svolal MÚ Buštěhrad ve

spolupráci s občanským sdružením Buštěhrad sobě.

Zaujetí jednotného společného stanoviska na tomto, i na

dalších jednáních, se ukázalo jako prakticky nemožné,

neboť každá z variant připadajících v úvahu, se nega-

tivně dotýká některé obce, a každé řešení je tedy pro

některou z nich nepřijatelné.

Obcí, která je ve zpochybňování správnosti trasy hlavní

varianty nejaktivnější, je obec Kováry, která se obává

zničení cenného přírodního území Kovárské stráně

a ohrožení okolí Národní kulturní památky Budeč (nej

starší zděná stavba na území Čech). Ve spolupráci s ob-

čanskými sdruženími Budeč a Hlaváček byla sestavena

petice občanů proti zamýšlenému přemostění Zákolans-

kého potoka u Kovár.

Co případná stavba nové silnice může přinést

Buštěhradu? Zde musíme poněkud spekulovat.

Případná realizace může mít pravděpodobně určitý pozi-

tivní efekt pro obyvatele domů v Tyršově ulici, kde by

mohlo dojít k odlehčení dopravy. Při globálním pohledu

z hlediska Buštěhradu jako celku ale zdá se převládají

spíš negativní aspekty: nová silnice by neměla funkci

obchvatu ve smyslu odvedení existující dopravy do

příznivějšího koridoru, ale vzhledem ke své dopravní ná-

vaznosti by s  největší pravděpodobností  přivedla do  údolí

ZPRÁVY ZE STAVEBNÍHO VÝBORU
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buštěhradského potoka dopravu, a to i nákladní a dálkovou,

která by jinak byla vedena jinými trasami. Dále: při projed-

návání územního plánu Buštěhradu na Ředitelství silnic

a dálnic vyplynulo, že se projekčně již pracuje na tom, aby sil-

nice číslo I/61 mezi Buštěhradem a Lidicemi byla rozšířena

na čtyřpruh. V případě realizace silnice 101 by se pak

Buštěhrad ocitl v trojúhelníkovém obklíčení - ze dvou stran sil-

nice dálničního typu a ze třetí (u haldy) nová silnice aglome-

račního okruhu. Dobře víme, jak intenzivně se nese údolím

do dálky hluk  ze silnice R7 (Praha-Slaný). Dá se předpoklá-

dat, že hluk z případné nové silnice zhorší životní prostředí

v Buštěhradě pro obyvatele od Kladenské ulice na sever.

Co tedy přineslo poslední jednání v Zákolanech? Bylo to

jednání vzájemně informativní, které nemělo za cíl přinést

zásadní změny do přípravy dopravních tras. Informace z KÚ

prezentoval mgr. Košík, který pořizuje územní plán VÚC

Pražský region. Mgr. Košík informoval o tom, že pořizování

ÚP v našem teritoriu nyní nepokračuje, neboť Ministerstvo

životního prostředí nepřipustí pokračování dokud nebude vy-

jasněna situace okolo trasování dálnice D3 (Praha - Benešov

- České Budějovice), která ovlivňuje celý Pražský region. Na

základě tlaku obcí a také tzv. Buštěhradské výzvy, která byla

výsledkem jednání v Buštěhradě v lednu 2003, KÚ objednal

práce, které se týkaly posouzení různých variant trasy silnice

101, a to včetně trasy severní vedenou až za obcí Blevice. Na

materiálu pracoval ing. Smíšek, jako zástupce KÚ a nezávis-

lý dopravní odborník dr. Anděl. Výsledkem srovnání jed-

notlivých variant je mapa, která ukazuje "škody" na území,

kterými jednotlivé varianty tras prochází. Velký problémem je

samozřejmě při tomto způsobu posuzování stanovení důleži-

tosti jednotlivých kriterií. Výsledná mapa ukázala, že ani jed-

na z variant není bezproblémová, ale zároveň ani jedna není

nepřijatelná. Zároveň bylo vyhodnoceno, že nově zkoumaná

severní trasa je z hlediska škod na území a vlivem obtížnos-

ti reliéfu terénu nejméně vhodná.

Obec Kováry na jednání přinesla nové posudky a to: po-

sudek od dopravního inženýra ing. Josefa Boháčka, který de-

tailně porovnává různé varianty (je ke stažení na www.budec-

okor.cz), dále posudek Geobotanického oddělení Botanic-

kého ústavu AV ČR případnou stavbou ohrožené lokality

"Kovárské stráně" a stanovisko Komise pro životní prostředí

AV ČR k zamýšlenému přemostění údolí Zákolanského po-

toka. Z uvedených posudků se navržená trasa přes Kovárské

stráně jeví jako prakticky neprůchodná, ale to je výklad, který

doposud KÚ nesdílí.

Úhrnem je tedy situace následující: dopravní komise KÚ,

která stanovuje priority dopravního řešení Pražského re-

gionu, na tangenciálním propojení aglomerací trvá. Proto s a-

glomeračním okruhem je v ÚP VÚC nadále počítáno. KÚ při

hodnocení jednotlivých variant neobjevil žádnou jednoznač-

ně výhodnější než tu, která je považována za hlavní (severní

obchvat Buštěhradu, překročení Zákolanského potoka u Ko-

vár). Vzhledem k finanční náročnosti liniových staveb tohoto

typu však je realizace silnice v nedohlednu. Může se stát, že

realizací jiných silnic, které jsou z hlediska  naléhavosti dříve

na řadě (například přeložka silnice č. 240 v oblasti Turska a

Velkých Přílep a případné napojení na R7 u Středokluk) doj-

de k takovému přesunu dopravních toků, že k nutnosti stav-

by silnice 101 v navrhovaném koridoru nedojde. Další

možností je, že při podrobném řešení trasy se ukáže varianta

s přechodem Kovárských strání jako neprůchodná na zák-

ladě zákonné ochrany přírodních hodnot této lokality.

Nicméně v ÚP VÚC, a tím pádem i v podřízených územních

plánech jednotlivých obcí a měst navrhovaná trasa nadále

zůstává. Zástupcům Buštěhradu se pouze podařilo při pro-

jednávání svého územního plánu umístit koridor silnice 101

do výhodnější polohy na úpatí haldy, tak aby byl co nejdál od

obytné zástavby. Ten kdo by případně chtěl vědět více o peti-

ci proti vedení silnice mostem přes údolí Zákolanského poto-

ka a Kovárskými stráněmi  může získat podrobnější

informace na www.budec-okor.cz.

Za stavební výbor Ing. Jan Kasalický

Buštìhradský zpravodaj 4/2004
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ZÁMECKÉ OKÉNKO

V nedávné době bylo vydáno stavební povolení na

statické zajištění střední části hlavního zámecké-

ho křídla a již začaly stavební práce. Tato etapa

zahrnuje znovupostavení zřícené příčné zdi sálu,

opravy proražených kleneb přízemí a stropů 1. a 2.

patra, stažení celé konstrukce hlavního sálu, opra-

vu barokního mansardového krovu a střechy střed-

ního rizalitu včetně hromosvodu, a dále kompletní

záchrannou výdřevu ostatních prostor hlavního

křídla.

Další čištění zámeckého parku (na kterém je

závislé i vypracování projektu na obnovu parku,

který je zase potřeba pro získání dotace) bude mo-

ci probíhat až v době vegetačního klidu. Po

posouzení odborníkem budou stromy pravdě-

podobně ošetřeny zdravotním řezem. Možný je

například i postup, kdy je nemocná dřevina poká-

cena až tehdy, kdy vedle vysazený nový strom

trochu vzroste, aby park nebyl do té doby holý.

Setkala jsem se s lidmi, kteří mínili, že stávající

stromy jsou příliš "staré" a "velké", a že by se mě-

ly pokácet. Upozorňuji, že park je památkově

chráněn, takže podobné zásahy bez skutečného

důvodu (úplné dožití a velmi špatný stav dřevin) by

zde těžko prošly. Netřeba říkat, že skácení desítky

let starého stromu značných rozměrů je nevratný

počin, který může poškodit charakteristický vzhled

a kouzlo parku. Kromě toho, park je snad parkem

proto, že jsou v něm stromy! V jeho sousedství te-

dy asi bohužel bude padat listí a možná občas i

nějaká ta větev.

Za stavební výbor Ing. arch. Daniela Javorče
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEØSKÁ ŠKOLA OTY PAVLA

DĚTSKÝ ÚSMĚV

REKAPITULACE ŠKOLNÍHO ROKU 2003 - 2004 V MATEŘSKÉ

ŠKOLE BUŠTĚHRAD 

Dětský úsměv - tak se jmenuje náš vlastní školní vzdělá-

vací program, podle kterého jsme i v letošním školním

roce 2003/2004 pracovaly a který se nám osvědčil. Na

první schůzce s rodiči paní ředitelka Jitka Šímová nabíd-

la rodičům pro jejich děti možnost pracovat v různých

zájmových kroužcích a to ve výtvarně pracovním, v hu-

debně pohybovém s hrou na flétnu a kroužek s výukou

cvičení jógy. V jedné třídě je uskutečňován ozdravný pro-

gram pro děti zdravotně oslabené se zaměřením  na de-

chová cvičení.

S novým školním rokem přišly také nové děti, které

trochu s ostychem a zvědavostí se začaly seznamovat

s prostředím jim zatím neznámým. Postupně si děti za-

čaly zvykat na nás učitelky na nové prostředí a na nové

kamarády. Netrvalo dlouho a začaly se do školky i těšit.

Dětem byly připravovány každý měsíc kulturní akce.

Navštívilo nás několik divadelních společností s pohád-

kami např. "Jak medvědi vařili", "Když se čerti ženili",

"O dvou sněhulácích", "Muzikantská pohádka" a jiná

představení.

Herci dětem ukázali, jak se staví divadelní kulisy, jak

se vodí loutky, a tak děti zažily na vlastní oči tajemná

kouzla divadla hlavně při návštěvě divadla Lampion

v Kladně, kde shlédly pohádku "Začarovaný vůl".

Skončil podzim a pomalu přicházela zima.V prosinci

už podzimní jablíčka, listí a ježky vystřídaly  bílé vločky,

sněhuláci a sáňky. Celá mateřská škola byla slavnostně

vyzdobena  zimním motivem blížícím se Mikulášem

a blížícími se největšími svátky roku Vánocemi. Na Miku-

láše byla pro děti připravena mikulášská besídka s na-

dílkou.V každé třídě si děti velmi hezky ozdobily vánoční

stromek hlavně z vlastnoručně vytvořených ozdob a už

se těšily na dárky, které pod ním najdou. Děti se přičinily

vlastními ozdobami i při výzdobě velkého vánočního

stromu na Horním náměstí,kde si později při rozsvícení

velkého vánočního stromu zazpívaly koledy. S dětmi

jsme navštívili Základní uměleckou školu v Buštěhradě,

kde měli její žáci vánoční hudební koncert.Vyvrcholením

všech příprav byla u nás velká besídka pro rodiče dětí

s předáním dětmi vytvořenými přáníčky a ozdobenými

svícny. Vše proběhlo v přátelské atmosféře a mnoho

rodičů si na památku besídku dětí vyfotografovalo a něk-

teří si ji natáčeli na kamery.

Skončil rok 2003 a naše mateřská  škola byla v no-

vém roce 2004  od 1. ledna přiřazena k Základní škole

a tím se změnil i název naší mateřské školy na "Základní

škola a Mateřská škola Oty Pavla".

Začíná jaro a všude jako by do všech přicházela nová

míza. Zmizela zimní výzdoba a celá školka se změnila

jako velikonoční vajíčka, která si děti s chutí malovaly.

Z oken se na nás začali dívat zajíčci a kuřátka, ve třídách

si děti zdobily přáníčka a sely osení. Tak jako na vánoce,

tak ani na velikonoce jsme nezapomněli na seniory v Do-

mě pokojného stáří s dárečky a s přednesem básniček.

Brzy na to následoval Svátek matek. Děti pro tento den

Vystoupení dětí u rozsvícení vánočního stromku. Foto: M. Vytvarová
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vytvořily přáníčka a srdíč-

ka, která svým maminkám

k jejich svátku předaly.

Poslední den v dubnu se

děti převlékly jako čaro-

dějnice, celé dopoledne

tančily a soutěžily a svůj rej

ukončily průvodem přes

město.

V květnu odjelo 21

předškolních dětí na školu

v přírodě do jižních Čech do Pece pod Čerchovem. Celý

týden měly pěkné počasí a dětem se nejvíce líbily vy-

cházky do tamních lesů.

Po návratu ze školy v přírodě navštívily předškolní děti

Základní školu, kde se budou po prázdninách  učit.         

Děti rády chodí na vycházky. Venku poznávaly příro-

du a zajímavosti svého města. S historií Buštěhradu

jsme děti seznamovaly při procházce po stezce Oty

Pavla, která končila v muzeu. Vysvětlily jsme dětem,

proč naše mateřská  škola od ledna roku 2004 nese

jméno spisovatele Oty Pavla. Navštívily jsme místní kni-

hovnu, která pro ně byla  zajímavá hlavně množstvím

knih.

Také v naší školce mají děti svou dětskou knihovnu,

ze které jim pravidelně čteme pohádky.   

S dětmi jsme začaly pravidelně navštěvovat

Plaveckou školu Medúza v Kladně. Nakonec výcviku

v červnu byly děti odměněny "Mokrým vysvědčením".

Rodiče projevili zájem, aby jejich děti pracovaly

ve výtvarně-pracovním kroužku, kterého jsem se ujala.

Všechny vytvořené taštičky, čarodějnice, nazdobené

květináče, sluníčka z modelářské  hlíny a malované

skleničky si děti odnesly domů. Věděla jsem, že již dříve

několik dětí z naší mateřské školy uspělo ve výtvarných

soutěžích např. v soutěži "Cesta mráčkového dráčka"

a "Jak vaří moje maminka".Vím, že děti rády tvoří, malu-

jí a také soutěží. S chutí jsme se pustili do práce.

Povídali jsme si o tom, co by rády vytvořily nebo na-

malovaly ke dni dětí. Dvanáct nejzdařilejších výkresů

jsem odeslala do Labyrintu v Kladně do "Velké výtvarné

soutěže" na téma "Den dětí očima dětí". Mile nás přek-

vapila zpráva, že mezi vítěznými mateřskými školami by-

la vybrána i ta naše. Byla jsem proto pozvána na neděli

30. května 2004 na oslavu Dne dětí v Kladně na sletiště,

kde jsem slavnostně převzala koš plný hraček pro děti z

naší školky. 

Na Mezinárodní den dětí si děti vyzdobily třídy

i školní zahradu fáborky, balónky a lampiony.

Ráno přišly princezny, víly, kouzelníci, vodníci

a mnoho jiných masek.Vypadalo to, že nám déšť

chce pokazit náladu, ale dětem to moc nevadilo.

Tančilo a zpívalo se proto ve třídách, soutěžilo se

s míčem, prolézalo pytlem a závodilo v běhu. Za od-

měnu dostaly děti sladkosti v balíčku. Před polednem

se všichni sešli v 1. třídě, kde zástupkyně ředitele

paní učitelka Jitka Šímová slavnostně předala šerpy

a knihy nastávajícím školákům. Následující den se

všichni z MŠ a ZŠ sešli na hřišti, kde měli možnost

pozorovat cvičení dravých ptáků, zblízka si je

prohlédnout a také pohladit. Cvičitelé s dravými ptáky

ukazovali, jak ptáci uloví lišku a jak se na zavolání

vrací zpět na rukavici.

Za týden se naše školka vydala na výlet do ZOO parku

v Chomutově. Děti se zájmem zvířátka pozorovaly a pak

je druhý den nakreslily. Rodiče si mohli prohlédnout

výkresy dětí na výstavce v šatně.  

Během roku si několik dětí osvojilo hru na zobcovou

flétnu pod vedením paní učitelky Lucie Bělohlávkové.

Jógu  s dětmi procvičovala paní učitelka Dana

Otradovcová. 

Na konci školního roku  jsme se rozloučily také s di-

vadly. Poslední představení mělo příznačný název

"Zdravěnka, Kubík a prázdniny", které nás všechny nala-

dilo na nadcházející letní prázdniny, na které se už všich-

ni těšíme. Rozloučili jsme se i s dětmi, budoucími žáky

základní školy.

Děkujeme touto cestou všem rodičům za aktivní po-

moc při sběru papíru, za jejich ochotnou

spolupráci a nezištné sponzorství.

Po prázdninách se budeme opět těšit na další dobrou

spolupráci zaměstnanců v čistě upravené a útulné  ma-

teřské škole, která bude připravena zásluhou všech

provozních i pedagogických zaměstnanců. 

učitelka mateřské školy Buštěhrad

Jana Pichlová

Buštìhradský zpravodaj 4/2004

10

Koš plný hraček - výhra ve výtvarné

soutěži. Foto: P. Neumann

Před prázdninami předškoláci, po prázdninách školáci. 

Foto: M. Aushaus



VÍTE, ŽE . . .

výtvarný kroužek naší Základní umělecké školy pod

vedením výtvarnice Heleny Hruškové spolupracuje

s městskou knihovnou? 

Knihovník pan Samek totiž požádal děti z výt-

varného kroužku, aby mu pomohly vyzdobit stěny kni-

hovny portréty známých spisovatelů. Děti této prosbě

rády vyhověly a zároveň také zhotovily linoryty jed-

notlivých písmen abecedy, které budou sloužit k výt-

varnému pojetí rozdělení knih na policích. 

Text i foto IK

Rád bych na tomto místě poděkoval paní učitelce Heleně

Hruškové a jejím žákyním a žákům z výtvarného oddělení

buštěhradské ZUŠ za nápady k výzdobě naší knihovny a za

velmi povedené práce, které nám věnovali (viz rubrika

"Školství" - pozn. Redakce). Přeji si, aby čtenáři knihovnou

pouze neproběhli s cílem vyměnit přečtené knihy za ne-

přečtené. Jistě bude užitečné na chvíli se zastavit, v klidu pro-

listovat několik svazků, nahlédnout do časopisů, rozmyslet si,

co mě skutečně potěší, co přinese radost nebo poučení a na-

konec ocenit snahu našich malých velkých umělců - prožít

hezký čas v hezké knihovně.

Městská knihovna v Buštěhradě by ráda nabídla půjčování

knih a časopisů skutečně všem obyvatelům Buštěhradu.

Možná chcete být jejími čtenáři, nebo jste jimi v minulosti byli-

ale docházení do Kulturního střediska, kde knihovna sídlí, je

z nejrůznějších důvodů pro vás obtížné. Přicházíme proto

s novou službou, jejíž pomocí si tituly knih vyberete, objed-

náte a necháte donést. Výběr knih provedete dohodou s kni-

hovníkem podle vašich oblíbených autorů, žánrů, témat

a zájmů telefonicky na čísle 312 250 955.

V domluvenou dobu je knihovník přinese, a později vám sám

zavolá a domluví navrácení s případnou další výpůjčkou.

Výpůjční dobu (jeden měsíc), lze samozřejmě na požádání

prodloužit. Za veškeré služby knihovna vybírá pouze roční

registrační poplatek 40,- Kč, což je vzhledem k cenám knih

částka skutečně symbolická. Knihovna má ve svém fondu

téměř 9.000 knih, v současnosti odebírá 7 časopisů a jeden

týdeník - vybere si opravdu každý.

Jiří Samek 

red. pozn.:Bohužel  redakci nebyl dodán seznam nových knih  v knihovně
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ZÁKLADNÍ UMÌLECKÁ ŠKOLA

Helena Hrušková a její nejmladší výtvarníci se svými dílky.

ZPRÁVY Z KOSTELA

OCHRÁNCI ČESKÉ ZEMĚ

Od roku 1990 slavíme nový státní svátek Den slovanských

věrozvěstů Cyrila a Metoděje (5. 7.). 

Pro dnešního moderního člověka je skoro nemožné

vmyslit se do historické situace, jaká byla před více než tisí-

ci lety. Proto také málokdo může plně ocenit význam

sv. Cyrila a jeho bratra Metoděje pro naše dějiny a pro celý

kulturní vývoj českého národa. Přijetím křesťanské víry bylo

zásadním zvratem, který usměrnil další běh naší historie

a prakticky nás zařadilo mezi evropské civilizované národy.

Osud polabských nebo pomořanských Slovanů, kteří odmí-

tali křesťanskou víru přijmout, anebo ji přijali až pozdě, je

výstrahou, která nutí k zamyšlení.

Je třeba podotknout, že křesťanství proniklo do našich

zemí již dříve, před příchodem sv. Cyrila a Metoděje. Hlásali

je kněží z Německa, Itálie, Řecka a snad i z Irska. Neznali

ale jazyk domácího obyvatelstva

a proto ani víra nezapustila mezi li-

dem hluboké kořeny. Kníže Ros-

tislav a jeho synovec Svatopluk

pochopili nutnost pokřestění

svých zemí a obrátili se se žádostí

o misionáře nejprve do Říma a po-

tom do Cařihradu, když v Říme

papež Mikuláš I. neměl kněze, k-

teří by ovládali slovanský jazyk.

Byzant-ský císař Michal III. mohl

prosbu slovanských knížat splnit,

protože takové kněze měl.

Hlásáním Kristova evangelia ve

Velkomo-ravské říši byli pověřeni

dva bratři ze Soluně, kteří vstoupili

do dějin pod jmény sv. Cyril a sv.

Metoděj.



ORGANIZACE A SPOLKY & ZIJÍ MEZI NÁMI

POŽEHNANÝCH 90 LET

V buštěhradském kostele jsme měli 22.

května malou děkovnou slavnost. Páter

František Kohlíček v tichosti a zdraví oslav-

il devadesát let svého života. Narodil se

11. května 1914 v Buštěhradě. Jeho

dědeček byl horník a tatínek byl hutník. Tři měsíce po je-

ho narození vypukla válka. Otec musel narukovat a vrátil

se zdravý ke konci války. Na Františka zvláště působila

jeho matka svým příkladem a zvláště poctivým nábožen-

ským životem. V buštěhradském kostele jako chlapec

ministroval a ve třetí třídě byl již u prvního svatého při-

jímání i u biřmování, které mu udělil pan arcibiskup

František Kordač. V roce 1926 nastoupil do arcibiskups-

kého gymnásia v Praze, kde prožil 8 let. Po maturitě nas-

toupil do semináře a po roce byl vybrán ke studiu do

Říma, které trvalo 6 let. Na kněze byl vysvěcen v Říme

roku 1939. V červnu 1940 na svátek apoštolů sv. Petra

a Pavla, měl v buštěhradském kostele primici. Jeho první

kaplanské místo bylo v Příbrami a pak Praze na Vino-

hradech. V roce 1950 byl zatčen a ve vězení strávil de-

set let. V roce 1960 přišla amnestie. Po propuštění

pracoval devět let v gumárně a pak mu byl vrácen státní

souhlas. Jako farář pak působil v Praze a ve Chvá-

lenicích u Plzně. Od roku 1995 je v důchodu a zároveň

je výpomocným duchovním ve farnosti sv. Cyrila a Me-

toděje v Karlíně.

Jménem farnosti v Buštěhradě děkujeme páteru Fran-

tiškovi za jeho svědectví a vyprošujeme mu od Pána

požehnané a láskou naplněné dny ve službě Bohu i li-

dem.

Páter Bořivoj Bělík

Fotografie zapůjčila paní M. Mikšovicová
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ZIJÍ MEZI NÁMI . . .

Primice Františka Kohlíčka 29. 6. 1940. 

Foto: V. Petrlík

Primice Františka Kohlíčka v buštěhradském kostele 29. 6. 1940.

Foto: V. Petrlík

POVÍDÁNÍ S PANÍ MAJKOU HEROLDOVOU

Jednoho krásného předjarního dne jsem přišla  za paní Majkou

Heroldovou a těšila jsem se na slíbený rozhovor. Paní Heroldová

mě uvítala mě slovy: "Ale já si vůbec nic nepamatuji, nebylo by

lepší ptát se někoho jiného?".

Přesto jsme si takto popovídaly:

Jste rodák z Buštěhradu?

Ano, narodila jsem se v Buštěhradě, moje maminka odtud

pochází, tatínek sem přišel učit do buštěhradské školy. Tak čas-

to se vídali, maminka totiž už tehdy bydlela hned vedle školy, až

se vzali.

Po kom jste podědila sportovní nadání?

To opravdu nevím, rodiče ani prarodiče sportu neholdovali. Ani

nás, děti, nijak zvlášť ke sportu nevedli. Co si pamatuji tak, tatínek

byl takový ten správný pan učitel ze staré školy, který málokdy

odkládal klobouk a ani maminka nebyla sportovně nadaná. Ale

já a zejména moje sestra jsme si sport velmi oblíbily. 

Já sama cvičím již od čtyř až pěti let. Začínala jsem cvičit

ve zdejším Sokole, na ty začátky velmi ráda vzpomínám. V té

době byl Sokol velmi oblíbený, pořádaly se Šibřinky, dětské dny,

večírky, taneční hodiny, divadelní představení, cvičili i muži…,

pak přišla válka a v dubnu roku 1940 byla veškerá činnost

Sokola zastavena a Sokol byl rozpuštěn. Po válce byl Sokol ob-

noven a myslím, že jeho činnost byla brzy v takovém rozsahu

jako před válkou. Tělocvična byla neustále plná, jak dětmi, tak

dospělými. Tehdy byla náčelnicí Jarka Růžičková, která cvičila

ženy a já dorostenky. 

Také v té době probíhaly přípravy Středoškolských her, kte-

rých jsem se v roce 1947 zúčastnila, a to jako členka lehkoatle-

tického družstva kladenské školy, s celkem velmi dobrým

výsledkem. (Byli druzí v republice).

Téměř současně se nacvičovalo na Slet, kterého se v roce

1948 zúčastnilo hodně buštěhradských cvičenců.

Myslím, že to byla právě ta doba, kdy jsem získala dobrý poměr

k pohybovým aktivitám.

Teď se tradice Šibřinek na Buštěhradě obnovuje, letos byly lístky

brzo vyprodány. Byla jste se tam také podívat?

Já už ne, ale moje rodina ano. Já jsem chodila dřív, to jsme

chodili za masky. Nejvíce legrace jsme užily, když se nás třeba

¡

¡



devět podobně vzrostlých děvčat obléklo stejně, jeden rok jsme

byly za bubeníky, další rok za noty…

To mi připomíná, slyšela jsem, že jste chodila také zpívat.

Ano, chodila jsem zpívat do Buštěhradských zpěváčků.

Dokonce si pamatuji, že jsem i zpívala sólo, ale dodnes jsem

přesvědčena o tom, že pan sbormistr chtěl udělat mému

tatínkovi radost, byli to přece kolegové.

Učila jsem se dokonce hrát asi 7 let na housle, ale k ničemu to

nevedlo. Pamatuji se, že na prvním koncertě žáků, jsem hrála

stupnici C dur v půlových notách. Jednou k nám přijel na

návštěvu známý, který studoval na konzervatoři, přišla řeč na mé

"housle", já jsem mu sice zahrála, ale doporučil mi, abych je

snad už raději nebrala do ruky. Tak jsem se tím řídila a věnovala

se sportu, ale kladný vztah k hudbě mi rozhodně zůstal dodnes.

Kde jste cvičili, když byl Sokol zrušen?

Nejdříve jsme chodili cvičit do Sokolovny, ale bylo nás velmi má-

lo. V té době se cvičilo hlavně na nářadí. S Jarkou (Růžičkovou)

jsme se dřely zejména na bradlech a byly jsme pak samá mod-

řina. Po těchto zkušenostech je můj obdiv ke sportovním gym-

nastkám ohromný. Jenže pak byly ve zdejší Sokolovně zřízeny

sklady a začalo se cvičit v místní škole. Nedlouho potom se

nacvičovalo na Spartakiády, cvičilo se "běžným" způsobem, až

do doby, kdy se stalo oblíbeným cvičení při muzice, tedy aerobik.

O něco později jsem si udělala kurz pro cvičitele aerobiku a něko-

lik let jsem cvičila ženy. Později, když přibylo hodně mladých

cvičenek a já jsem již málem dosáhla důchodového věku, jsme

cvičenky rozdělily na mladší, které zůstaly cvičit ve škole pod ve-

dením Magdy Horové a ostatní, které přešly cvičit do znovu

otevřené Sokolovny.

To znamená, že stále předcvičujete?

Ne, již mi to "hopsání" tolik nejde, také klouby nemám tak pohy-

blivé jako dřív.  Stále cvičím, ale již jen jako řadový člen. Předala

jsem pomyslné žezlo paní Jitce Fršlínkové, která v současné

době cvičí naše ženy a já předcvičuji už jen v době její nepří-

tomnosti. Naše skupina cvičenek cvičí zejména zdravotní a

nápravné cviky, a to většinou při taneční muzice ve volném tem-

pu. Cvičíme vždy v pondělí a ve čtvrtek od 18.00 do 19.00 hod..

Ostatně, kdo má zájem, může se přijít podívat a zacvičit si s námi.

Znamená to, že vyznáváte v současné době často zmiňovaný

"zdravý životní styl"?

Zdravý životní styl ano, ale jen co se týče pohybu, určitě ne jídla,

já jsem v životě nedržela žádnou dietu, spíš by se dalo říct, že mi

chutná právě to nezdravé.

Prý teď hodně chodíte na procházky?

Ano, ale jen v zimě. Naše novoroční procházky s kamarádkami

se staly již tradicí. Chodíme různé okruhy například jdeme

na Bouchalku a přes Zájezd zpět. Ale jak začne být teplo, zláká

mě zahrádka a tam mám "zábavy" až dost, a to pak na pro-

cházky není čas.

Jak si udržujete stále tak dobrou náladu?

Dobrou náladu přece nemám pořád,  tu špatnou se většinou

snažím rozchodit a mohu prozradit, že vždy se mi nálada zlepší

právě na zahrádce.

Pěstujete si tam nějaký skvost?

Ne, (smích) úplně normální kytičky, které najdete na každé

zahrádce.

Co Vám udělá největší radost nebo čím si ji uděláte?

Radost mi udělá sluníčko, když mi vykvete něco pěkného na

zahradě, nebo si koupím něco pěkného na sebe, ráda luštím

křížovky a hraji různé karetní hry, a to i na počítači a teď už se

těším na dovolenou. 

Jezdíte s rodinou?

Ne jezdíme čtyři kamarádky, již to tak funguje několik let.

Zanedlouho, prý oslavíte "polokulaté" narozeniny?

No, zapřít je nemohu, i když to už žádná sláva není, ale určitě je

oslavíme s rodinou, se známými a taky v Sokole. Ale i přes ten-

to věk bych si přála, aby mi radost z pohybu ještě nějaký ten

pátek vydržela.

Děkuji Vám za rozhovor.

Ptala se Jitka Műllerová
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ZIJÍ MEZI NÁMI

ŠEL POUTNÍK …

Redakci se podařilo získat báseň od obyvatele našeho

městečka, který si nepřeje být jmenován. Děkujeme!!!

Šel poutník zemí předků svých. 

Prošel snad všechny kraje.

Kroky zavedly ho na rodný Buštěhrad, 

kde v kostele se podnes na varhany hraje.

Mohutná tvrz hradu a zámek tu stojí - a šikovní lidé na radnici,

kde chalupník dřel na úhoru už po přeslici.

Zde bývalo uhlí a kamení, ač kvést by měly růže,

tam ženský hodný byly a nehledaly po hospodách muže.

Domky tu krásné v Podskalí se krčí jak drobné dětičky,

tu básník a známý spisovatel poslouchal pohádky své babičky.

Tam chudáci chodili bosi a páni vozili se v kočáře,

dědové kouřili Domovinu a babičky měly hluboké kapsáře.

To "bába" Kaufmanová nosívala nejhodnější děti,

městskou dlažbu a vodovod tu dlouho neviděti.

Nemluvňata zde dobrou vodou ze starých studní odkojili

a chlapi se ferblíkem a mariášem často zabavili.

Václav Čtverák - švec tu ševcoval a všude bylo bláto,

nikdo nevlastnil poklady, stříbro ani zlato.

Pan Böhm měl pěknou kapelu, Minařík kovával koně,

bednář Jedlička byl malej, ale chodíval rovně.

Hejkal měl pěkný kobyly a řezník Kroupa měl žízeň, 

nic ve zlém přátelé - víc lidí má tuto trýzeň.

Kde jen ty dávný časy jsou a kde jsou ty krámy?

Rosenkranz dělal sekanou, snad ochutnali jste sami.

Průcha - policajt byl  pruďas, ale nenadával nám,

u radnice stál pranýř a pan Löwe měl krám.

Okna byla všude nízko a nikdo se nebál, 

Holky byly hezký a hned nás zvaly dál.

Po léta všechny fousatý - Němeček s Kejmarem holil a stříhal,

po každém tučném obědě tu každý na kanapi líhal.

Na "rynku" žehnala všem Sv. Maří Magdalena, voněly zde lípy a akáty,

neměli tu rádi tlučhuby a potrhané plakáty.

Babičky, děti a věřící slavili tu Boží tělo, 

sláva to byla veliká - po staletí se tak dělo.

Dnes je všechno jinačí, vzpomínky okrášlil máj,

je to tu všechno krásnější - na pohled "pozemský ráj".

Na jaře potůčky do rybníku tečou, 

o pouti tu všichni dobré koláče pečou.

Zuby tu stále trhají a také jako dřív bolí,

denně jsou ke koupi čerstvý housky a lidé si vyprávějí veselý kousky.

Kluci na své rande nejezdí na trakaři; 

ať chcete nebo ne - lidé zde dobře hospodaří.

Školu a školku zde lid dobrý postavil,

prací a uměním město své proslavil.

Ve školách "vědění" nalévá sbor a pan řídící,

v hospůdkách se nalévá pivečko pěnící.

Vždyť se tu po léta pivo vařilo, 

mělo správný říz i když se také hanilo.

Jen známí a znalí říkají - a trochu to mrzí - 

často že chutnalo jen jako "Stárkovy (Kolářovy) slzy".

Kraj je to drsnej a žíznivej, proto ať lidi se nedivěj, 

že zajít do "Hotelu" na jedno se musí, aby nám neseschly ty mlsné pusy.

Jinak tu k jídlu je  řízek i svíčková, 

ať nám ty hospody "pánbíček" zachová.

Na město pod zámkem ve světě není, 

však bývá zde i krásné "posvícení".

Na "pěknou" sejdou se strýci, zapálí na stole tradiční svíci,

A po všechna léta je furt si co říci.

Lidé jsou veselí a rádi se baví.

Divadlo tradice snad ještě nezapadla, 

to když se u "Koulů" a v zámku hrávala divadla.

Tam mladá chasa spolu se setkala 

a po celé letní ty večery, krásné a veselé písničky zazněly.

Všichni tu hodní jsou a rádi se mají, 

o to své městečko vždy se starají.

Proto nám nezbývá, než v duchu té tradice - 

pozvednout věhlas ten, však s námi i radnice.

I když zde na zemi krásné je žít, věčně tu nikdo z nás nemůže být.

Až na nás "kmotřička" zavolá - Božínku to se nám nebude chtít.

Až jednou dožiješ života nit, kostelník musí ti na cestu zazvonit a máš klid.

Nezvou tě na bály, neplatíš poplatky, svíčku ti zapálí.

Báby co všude jsou a všemu se diví, 

dají ti k nohám obrázek a řeknou: "že jsi jak živý".

Pak dechovka zahraje a ty budeš připraven na cestu "do ráje", 

kde dřímou penzisti a lidi slzy roní, tam za tou zdí, kde rozkvetlé lípy voní.

Dejte mi všichni svý čestný slovo a ruku, 

že odpustíte "poutníku" co doneslo se Vám k uchu!

Buďte hrdí na své město umělců a spisovatelů to ráj,

Ať nám stále zdravě vzkvétá ten "Buštěhradský ráj"!

Váš Poutník

Buštìhradský zpravodaj 4/2004
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NAŠI JUBILANTI

70 let

ŠTÁDLÍKOVÁ Anna 15. 8. 1934

Revoluční 323

HOROVÁ Marie 7. 9. 1934

Stavební 622

JEŽEK Evžen 22. 9. 1934

Na Bouchalce 622

75 let

ŠÍCHOVÁ Libuše 1. 8. 1929

Sladkovského 163

HEROLDOVÁ Marie 27. 8. 1929

Tyršova 299

HORÁKOVÁ Věra 28. 9. 1929

Hutnická 539

80 let

NOVÁKOVÁ  Miloslava 9. 8. 1924

Lípová 379

Děkuji za projevená přání, květiny a dárky k mým 75.

narozeninám, které mě potěšily.  Děkuji mým

přítelkyním, dále panu řediteli ZŠ, vychovatelkám školní

družiny a zástupkyním Městského úřadu. Potěšili mně

také členky ČČK a Jednoty a milí sousedé. Všem ještě

jednou upřímně děkuji. 

K. Opltová

Chtěla bych poděkovat za blahopřání k mým narozen-

inám Městskému úřadu i zastupitelstvu, ČČK a SD

Jednota Buštěhrad. Byla jsem velice potěšena.

Vincencie Jonáková

Dne 6. září tomu budou již 3 roky, co nás opustil Ladislav

Novák. Kdo jste ho znali, vpomeňte s námi.

Eva Nováková a syn Ladislav s rodinou

Dne 26. září tomu bude již neuvěřitelných 20 let od úmtrí

Ladislava Nováka. Za vzpomínku na něho děkujeme.

Manželka Eva Nováková (Hřebečská ul.), syn Milan

s Janou a vnouček Marek

Dne 28. srpna uplynulo už 10 let, kdy zemřel můj

manžel pan Josef Zvoníček. Stále vzpomínáme a i Vás

prosíme o tichou vzpomínku.

Miroslava Zvoníčková a děti s rodinami

Vzpomínka na "Buštěhradské zpěváčky"

Chtěla bych přispět alespoň malým kamínkem do pe-

strobarevné mozaiky buštěhradské historie. V podstatě

je to vzpomínka na školní léta 1940 - 43, kdy učitel zdej-

ší měšťanské školy Jan Tyburec založil dětský pěvecký

sbor "Buštěhradských zpěváčků".

Osmdesátičlenný sbor přirozeným odchodem vys-

tupujících žáků ze školy se ustálil na čísle šedesát. Mezi

členy sboru byla řada velmi muzikálních osobností, které

se v pozdějším věku v hudebním světě prosadily, jako

byl ku příkladu Josef Vácha či Vladimír Procházka. Byly

tam ale i další děti, které se později hudbou živily a hud-

bou oslazují život svým spoluobčanům ještě dnes.

Raději nebudu nikoho jmenovat, mohla bych na někoho

zapomenout a to by bylo nespravedlivé. Pan učitel s ná-

mi nacvičil náročný program a dokázal hotové zázraky.

Každý týden, někdy i častěji jsme zkoušeli a nacvičovali

troj i čtyřhlasé skladby. V programu nechyběl Hába,

Cmíral, Jindřich Jindřich, Křička, Foester, Malát,

Smetana a další, a my jsme zpívali jako skřivánci. Za rok

jsme průměrně absolvovali čtyřicet koncertů po celém

kladenském okrese a také ku příkladu v Kralupech,

Hostivicích a i v pražském rozhlase jsme dvakrát účinko-

vali. Osobně jsme tam poznali pana profesora Hábu, kte-

rý byl známý také tím, že skládal čtvrttónovou hudbu. Až

v roce 1993 ho svět objevil a konečně došel za-

slouženého uznání.

Naše koncertování mělo ve válečné době velký výz-

nam. Česká kultura byla záměrně potlačována na

úroveň provinciálního umění. A zde se objevil dětský

pěvecký sbor a předvedl repertoár z písňové tvorby

českých autorů. Lidé pocítili, jaká je to nádhera a vzpru-

ha slyšet českou píseň. Uvědomili si její krásu, její hod-

notu a svoji příslušnost k českému národu. Často se

stávalo, že ovace  po našem vystoupení nebraly konce,

lidé se styděli za slzy a děkovali nám. Myslím, že jsme to

v té době zcela nechápali, byli jsme ještě dětmi.

Při zkouškách jsme byli normální, živé a často i zlo-

bivé děti, ale když jsme nastupovali na pódium, chovali

jsme se ukázněně a kultivovaně, tak jak nás vycepoval

pan učitel. Všichni jsme měli stejné oblečení se znakem

města Buštěhradu na prsou. Pan učitel měl frak se vším

co k němu patří a my jsme z něho nespouštěli oči.

Na konci školního roku 1943 musel sbor ukončit čin-

nost. Jednak proto, že většina dětí opouštěla školní lavi-

ce, a také, že protektorátní úřady této činnosti nepřály.

Každý člen dostal na památku krásnou publikaci "Národ

v písni" s osobním věnováním. Jako vzácnost opatruji

dvě fotografie z této doby a tuze vetchý tištěný program
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našich koncertů. Při jejich prohlížení si také vždycky

vzpomenu  na atmosféru našich zkoušek, kdy nás páni

kluci oblažovali svými lotrovinkami, a kteří dokázali

přivést pana učitele téměř vždy do infarktového stavu.

Ale proto, že to byli většinou rození muzikanti se správ-

nou jiskrou, bylo jim vždy odpuštěno.

Svými koncerty jsme vlastně roznášeli trochu té ra-

dosti a naděje v těžkých válečných létech i do té nej-

menší obce našeho okresu. Vím, že ještě žije řada členů

tohoto sboru a bylo by jistě zajímavé, kdyby také oni přis-

pěli svými vzpomínkami. Vždyť paměť slábne a roky

přibývají, a kdo sesbírá jednotlivé perličky buštěhradské

historie, která se odehrávala během našeho života, když

to my neuděláme. A to se netýká jenom tohoto oboru.

Proto bych chtěla poděkovat panu Ing. Miloši Vackovi za

jeho pěkné a veselé vyprávění o životě v Buštěhradě. Je

vidět, že také rád vzpomíná. Však jeho sestra Hana byla

členkou "Buštěhradských zpěváčků" a pokud mě paměť

neklame, byla z nás nejmladší.

Libuše Jonáková - Větrovcová

*

Buštěhrad a Evropská unie - zamyšlení.

Na nových internetovských stránkách Buštěhradu, mi-

mochodem velice pěkných a přehledných, proběhla

v nedávné době podivná anketa. Anketa s názvem

"Myslíte si, že Buštěhradu prospěje vstup do EU ?

Proč jí říkám podivná anketa? Protože samotný vstup

do EU nemůže prospět a neprospěje ani České repub-

lice, ani Buštěhradu a potažmo ani každému jednotlivé-

mu občanovi. To co prospěje občanovi, Buštěhradu

a ČR, bude snaha všech pro řádné začlenění něco

udělat a nečekat se založenýma rukama, že něco přijde

samo, nebo, že se někdo o nás postará.

Prozatím jsem si mohl všimnout, že značnou část

občanů našeho města zajímají více výsledky hokejového

mistrovství světa, přihlouplé novácké soutěže a fot-

balové mistrovství Evropy než samotný historický vstup

naší země do EU. Jak jistě víte, vstup se konal 1. května

tohoto roku a to bez jakékoli oslavy organizované a pod-

porované městským zastupitelstvem. Jedinou akcí, která

se v předvečer vstupu konala bylo, Junákem pořádané,

pálení čarodějnic. Jak symbolické. 

Žiji v Buštěhradě již deset let. Celou tuto dobu se ho-

voří o výstavbě čistírny odpadních vod a kanalizace, ale

vybudováno nebylo do dnešního dne nic. Vstupem do

EU však obcím od 2000 obyvatel vznikla povinnost vy-

bavit obec do roku  2010 touto infrastrukturou. Na seh-

nání prostředků a výstavbu máme necelých 6 let.

Promarněna byla příležitost čerpat peníze z předvstup-

ních fondů EU i nabízená spolupráce s obcemi Lidice

a Hřebeč. V současné době bude velmi obtížné získat

peníze z prostředků EU, protože hospodaření obcí je

orgány EU hodnoceno jako neprůhledné, nezaručující

jejich hospodárné využití. Další podmínkou čerpání

peněz ze strukturálních fondů EU je nezbytnost nejdříve

danou akci proinvestovat z vlastních zdrojů a teprve po-

tom lze o peníze požádat. Vyplacení peněz však bude

předcházet důkladná kontrola. Na pomoc státu (tzn.

všech daňových poplatníků této země) se, vzhledem

ke stavu veřejných financí, spoléhat nedá.

Jedenáctého a dvanáctého června se konaly první

volby do Evropského parlamentu. Kandidáti euroopti-

misté, eurohujerové, euroskeptici, přímí odpůrci našeho

vstupu do EU, mezinárodně stíhaný defraudant slibující

kdysi jistotu desetinásobku, bývalý mediální magnát je-

hož desetileté podnikání nás stálo 10 miliard korun, vys-

loužilá, odkvétající pornoherečka atd. Nádhera. Všichni

slibovali co všechno prosadí, zařídí, jak budou hájit

české zájmy. V parlamentu, který má prosazovat zájmy

EU jako celku! Stačily dva testy rodilých mluvčích a

značná část kandidátů předvedla, že se ani nedokáže

domluvit jazykem v EU běžně užívaným tj. angličtinou

nebo francouzštinou.

Byl jsem zvědav, jak se tohoto důležitého a historické-

ho aktu ujmou námi volení městští zastupitelé. Zda a jak

bude občanům presentována důležitost těchto voleb.

Voleb, na kterých byla naše účast počátkem devade-

sátých let považována za nápad z říše fantazie. Zda výz-

namu voleb bude odpovídat i volební místnost.

Buštěhrad disponuje nákladně zrekonstruovaným

domem, tzv. kulturním střediskem. Přesto se volby kona-

ly v zatuchlém a nedůstojném prostředí bývalé

hasičárny. V sobotu, druhý den těchto historických voleb,

jsme byli s manželkou kolem 9 hodiny ve volební míst-

nosti jedinými voliči. Volební komise byla v drtivé počet-

ní převaze nad voliči. Ale potěšilo mě, že u vchodu vlály

obě vlajky, česká i Evropské unie.

Mám před sebou buštěhradské výsledky voleb do Ev-

ropského parlamentu. Volební účast odpovídala celore-

publikové realitě a znechucení občanů politikou. Pořadí

stran je ale velké překvapení. V Buštěhradě, baště

pohrobků KSČ, zvítězila ODS! Zřejmě se v naší obci za-

číná, díky mladší generaci starousedlíků i díky přivan-

drovalcům nebo tzv. náplavě (jak jsme byli v jednom

článku nazváni) , blýskat na lepší časy. Škoda, že v pře-

hledu není možné u jednotlivých stran uvést i věkové kat-

egorie voličů.

Ing. Jindřich Mühlhofer

*

Co se míní pod pojmem "náplava", "naplavenina" a "naplavit"

Se zájmem jsem si přečetl v posledním Buštěhradském

zpravodaji více méně úsměvné povídání o těch, kteří se

do Buštěhradu v posledních rocích přistěhovali, a které

někdo označuje jako "náplava".

Označení "náplava" pro nové buštěhradské občany

se mi vůbec nelíbí z několika důvodů. Jako odborník

z oblasti českého jazyka musím nejprve upozornit, že

slovo náplava není spisovné a jako takové není uvedeno

ve "Slovníku spisovné češtiny, pro školu a veřejnost,

s dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchova
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České republiky". Slovník zpracoval  náš lexikografický

kolektiv Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR.

V tomto slovníku slovo náplava uvedeno není a ani se

v budoucnosti neuvažuje, že bude mezi spisovná slova

zařazeno. To znamená, že jde jen  hovorově upravený

přenesený výraz podobných  slov spisovných. Svým výz-

namem je slovo "náplava" obdobné  spisovnému slovu

"naplavenina", což lze vysvětlit  jako "množství něčeho

naplaveného, nános či usazenina říční". Podobné je též

dokonavé sloveso "naplavit", či nedokonavé sloveso

"naplavovat" což znamená "nanést vodním proudem,

jako příklad je možno uvést větu "Voda naplavila bahno

na břeh"

Pokud se pod pojmem "náplava" míní "něco nane-

seného proudem na břeh" potom by starousedlíci před-

stavovali pevný břeh a noví občané by představovali

něco nechtěného či obtížného jako je bahno, které při-

nesla náhodně voda a co snad jednou, když Bůh dá,

zase zmizí. 

V této souvislosti si ti staří vzpomenou na údobí, kdy

do Buštěhradu  přišli  "uprchlíci" v důsledku obsazení

našich pohraničních území  v roce 1938. Mnozí z nich

ani neuměli česky. Vzdor tomu se jim buštěhradští snažil

pomoci kdo mohl. Přišli k nám z donucení a nebyli u nás

doma o dění v Buštěhradě se příliš nezajímali. Po válce

se většinou vrátili  do svých původních domovů vrátili do

starých. Ti starší si také vzpomenou na poměrně krátké

období ke konci druhé světové války, kdy k nám

do zámku přišli tzv "národní hosté". To byli většinou

Němci z Pruska, kteří utíkali před blížící se frontou. O

dění u nás vůbec neměli zájem. Měli jiné starosti a před

koncem války opět odešli neznámo kam. V obou pří-

padech to byli lidé, kteří se k nám dostali ne z vlastní vůle

a kteří tu zůstat nechtěli a nezůstali.

Poněkud jiné je postavení nových občanů, kteří

k nám přišli k nám z vlastní vůle. Koupili staré a často

zchátralé ne příliš vzhledné  domy, upravili je, opravili je

a dali jim nový kabát.  Mnozí z nich do  dění v Buš-

těhradě zapojili. Kromě jiného měli velkou zásluhu

na  vytvoření stezky Stezku historií Buštěhradu, kterou

vysoko hodnotí a obdivují návštěvníci Buštěhradu

Zaslouží si to, je opravdu nádherná. Někteří noví občané

Buštěhradu mají též velký podíl na  založení muzea Oty

Pavla i vzpomínkových slavností ne něho. Je celkem

pochopitelné, že tyto akce se provádějí  že spolupráci

s pracovníky obecního úřadu, případně s jinými starou-

sedlíky.  Podstatné je, že mnoho našich nových spolu-

občanů se snaží aby naše město bylo hezčí a zají-

mavější. Mají zájem o dění v Buštěhradě a mají snahu

ho ovlivňovat. 

A tady asi je ten kámen úrazu. Je celkem pochopitel-

né, že názory na řešení různých problémů našeho měs-

ta se různí. Podle mých zkušeností tomu tak bylo vždy

a lze s pravděpodobností rovnající se jistotě předpoklá-

dat, že tomu bude i v budoucnu. Kdysi se razilo heslo, že

musíme být pevní a nekompromisní. Pokud je více ná-

zorů na stejnou věc, potom je kompromis nezbytný. Ne

vždy se ke kompromisu dojde klidným jednáním. Někdy

se zvyšuje hlas a létají blesky. To však neznamená, že

ten, kdo má jiný názor je mým nepřítelem, bez rozdílu,

zda jde o starousedlíka či nového občana. Tím spíše,

kdy  obě strany chtějí pro naše město jen to nejlepší. 

Měli bychom si uvědomit, že Buštěhrad se rozšiřuje.

Staví se stále nové  domy mezi fotbalovým hřištěm a

obecním úřadem. Připravují se stavby u hřbitova a u

kapličky. Budou přicházet další noví občané a lze před-

pokládat, že někteří se budou též zajímat o dění ve

městě a pokud ano, měli bychom to uvítat.

Na závěr se obracím na ty, kteří používají pro nové

obyvatele Buštěhradu označení "náplava". Toto oz-

načení je z hlediska lexikografie nepřesné. Z hlediska

významu v souvislosti s novými občany Buštěhradu

považuji toto označení hrubé a urážlivé. Prosím

nepoužívejte ho. 

Dr. Koníček

ŠACHOVÝ ODDÍL

BUŠTĚHRAD PRVOLIGOVÝM MĚSTEM

Není to aprílový žert, je to skutečnost! Na základě

vítězství šachového žákovského družstva v krajském

přeboru bude Buštěhrad účastníkem 1. ligy družstev

mladšího dorostu. Ale vezměme to popořádku.

Do krajského přeboru žákovských družstev se letos přih-

lásilo 18 družstev, které byly územně rozděleny do tří

základních šestičlenných skupin. Mezi favority jsme

rozhodně nepatřili, vždyť v minulém roce jsme skončili

čtvrtí v základní skupině.

Jak se v šachách vyhodnocuje soutěž družstev?

V šachové partii dostává vítěz 1 bod, poražený nic, při

remíze získávají oba hráči půl bodu. Při zápase družstev

proti sobě nastoupí určený počet hráčů a celkové skóre

zápasu vznikne součtem bodů získaných v jednotlivých

partiích. Zápas pětičlenných družstev tak může skončit

vítězstvím například 4:1, 3:2 a podobně, nebo remízou

2,5:2,5. Za vítězství v zápase získá družstvo 2 body,

za remízu 1 bod, za prohraný zápas nic.

Našimi soupeři v základní skupině byla družstva:

Sedlčany, Jince B a C, Příbram B a C (jejich A týmy hrá-

ly 1.ligu). Úvodní zápas jsme hráli 17.ledna v Sedl-

čanech. A hned na startu to nevypadalo dobře.

Onemocněl totiž Martin Havelka, za něhož jsme neměli

náhradu, a museli jsme proti domácím nastoupit jen

ve čtyřech. Počáteční stav 0:1 se poměrně rychle po-

dařilo srovnat Michalu Schmalzovi a zanedlouho přidal

Jan Buk druhý bod. Partie se však vůbec nepovedla

Michaele Mišičkové (hostovala ze ŠK Kladno) a do-

mácím se podařilo vyrovnat. Rozhodující třetí bod získal

po napínavém průběhu Jan Šáfr, takže jsme i ve čtyřech

zvítězili 3:2 !

Začali jsme si dělat naděje na vítězství ve skupině,

takže ke zbylým zápasům jsme 28.února cestovali

do Příbrami pro jistotu se šesti hráči. A začali jsme

výraznými výhrami s Jincemi C 5:0 (zvítězili Šáfr,
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Schmalz, Mišičková, Havelka i Kamil Bělský) a Příbramí

C 4:1 (ve stejné sestavě, prohrála jen Míša Mišičková). 

V rozhodujícím utkání s Jincemi B jsme vzhledem

k horšímu skóre museli zvítězit. Rychlá výhra Honzy

Šáfra následovaná prohrou Honzy Buka stanovila dlou-

hotrvající stav 1:1. Ale zatímco Míša Mišičková měla

pozici na šachovnici naprosto vyrovnanou a Michal

Schmalz trochu lepší, s Martinem Havelkou to vypadalo

velmi špatně. Důležité bylo, že bojoval dál a za přispění

soupeřových chyb se mu podařilo vývoj partie zcela oto-

čit. Míša proto klidně dovedla partii do remízy a při stavu

1,5:1,5 musel Michalův soupeř hrát na výhru. To ale psy-

chicky nezvládl a sám nabídl remízu, kterou Michal tak-

ticky ihned přijal. Martin zvládl odpovědnost za vývoj

celého zápasu a dovedl partii do vítězného konce, což

znamenalo celkové vítězství 3:2. K postupu do finále

zbýval poslední krok - neprohrát s Příbramí B, tedy

získat alespoň 2,5 bodu. Z družstva, které příkladně táh-

lo za jeden provaz, však přímo vyzařovalo odhodlání ten-

to krok rázně učinit. Po výhrách Michala Schmalze

a Honzy Buka už proto Honza Šáfr nic neriskoval a za re-

mízu přidal potřebný půlbod. Po dalším vítězství Martina

Havelky stanovila prohra Míši Mišičkové celkové skóre

zápasu na 3,5:1,5. Základní skupinu jsme tedy vyhráli

s plným počtem 10 bodů a těšili se na soupeře ve finále.

Po vítězství v dalších základních skupinách se jimi

stala družstva Kavalier Sázava a Autoškoda Mladá

Boleslav. Vzhledem ke vzdálenostem nám bylo přiděleno

pořádání finálového turnaje, který byl stanoven na

5.června.

Celé jaro se na trénincích žáci pečlivě připravovali a v dubnu

jsme vyjeli na turnaje mimo náš region poznat případné

soupeře. V krajském přeboru žáků v rapid šachu (zrych-

lené tempo) 3.dubna v Neratovicích měl smůlu skvěle

hrající Michal Schmalz, když ze 7 partií získal 5 bodů,

obsadil 4.místo a jen horší pomocné hodnocení ho dělilo

od postupu na Mistrovství ČR v této disciplíně. Jan Šáfr

se 4 body obsadil 10.místo, Jan Buk uhrál 3,5 bodu a Ka-

mil Bělský 2 body. V silně obsazeném turnaji (53 účast-

níci) s mezinárodní účastí v Jincích (Jinecký pěšec)

10.dubna se nejvíce dařilo Janu Šáfrovi, když ze 7 mož-

ných získal vynikajících 5,5 bodu, ale i na něho zbylo

zásluhou horšího pomocného hodnocení "jen" 4.místo.

Michal Schmalz skončil s 5 body na 9.místě a Jan Buk

se 4 body na 19.místě. Turnaj Jarní rošáda v Mladé

Boleslavi se hrál 17.dubna na 13 kol. Oba naši nejlepší

hráči se úspěšně vyrovnali s netradičním systémem

a nechali za sebou všechny domácí hráče. Jan Šáfr ob-

sadil 2.místo se ziskem 10,5 bodu a Michal Schmalz

4.místo (od medaile ho opět dělilo horší pomocné hod-

nocení) s 10 body. Jan Buk a Martin Havelka uhráli 6,5

bodu a skončili uprostřed celkového pořadí.

Před finálovým turnajem jsme byli nuceni udělat

změnu v sestavě. Hostující Míšu Mišičkovou (škola v pří-

rodě) nahradil Vašek Růžička (též host ze ŠK Kladno) -

v kaž-dém zápase musí nastoupit dívka, nebo žák

mladší 10 let (a ty jsme v oddíle neměli). V prvním zá-

pase rozdrtila Mladá Boleslav Sázavu 4,5:0,5 , přestože

průběh partií tak vysokému vítězství dlouho ne-

nasvědčoval. V zápase se Sázavou jsme pro udržení

naděje na celkové vítězství tedy museli též vyhrát.

Po výhrách Michala Schmalze a Martina Havelky udržel

Honza Buk remízu s nejsilnějším hráčem soupeře a tak

vznikla šance vyhrát stejným poměrem jako Mladá

Boleslav. Náročnou partii proměnil v celý bod Vašek

Růžička a na-pínavý průběh měla i partie Honzy Šáfra.

Ten projevil pevné nervy, lépe zvládl koncovku a stanovil

naše vítězství též na 4,5:0,5. 

Napínavější scénář nešlo napsat: o krajském pře-

borníkovi se rozhodovalo až v posledním zápase

Buštěhrad - Mladá Boleslav, přičemž remíza by nic

neřešila. Zápas pro nás nezačal dobře : Honza Buk

nezvládl zahájení a rychle prohrál. Ještěže se Michalu

Schmalzovi podařilo vzápětí vyrovnat. Ale ani Martin

Havelka nezačal dobře a poprvé v celé soutěži prohrál.

(Omluvou mu byla starost o "ztracený" mobil při poz-

návání buštěhradských rybníků - po partii se ho "ve vr-

bičkách" podařilo nalézt!) Dlouho trvající nepříznivý stav

1:2 vyrovnal Honza Šáfr, takže o všem rozhodovala par-

tie Vaška Růžičky. Tomu se podařilo malou výhodu stup-

ňovat a po téměř dvou hodinách proměnit ve výhru.

Celkové vítězství 3:2 znamenalo vítězství ve finálovém

turnaji, zisk titulu krajského přeborníka a postup do 1.ligy

družstev mladšího dorostu.

Na tomto historickém úspěchu se podíleli hráči:

jméno počet získaných počet odehraných

bodů partií

Jan Šáfr 6,5 7

Michal Schmalz 6,5 7

Martin Havelka 5 6

Jan Buk 2,5 5

Kamil Bělský 2 2

Václav Růžička (host) 2 2

Michaela Mišičková (host) 1,5 5

a trenéři : Miloslav Mleziva, Václav Buk a Pavel Buk.

Postup do 1.ligy je pro náš oddíl obrovským

úspěchem, ale jsme si vědomi i značných závazků.

Soutěž bude finančně náročná a je nutno dále rozšířit

členskou základnu. Chybí nám děvčata (v oddíle je jen

jedna) a mladší žáci. Přivítáme jak ty, kteří už šachy

trochu umí, tak i úplné začátečníky, kteří mají chuť proni-

knout do tajů této zajímavé a strhující hry. O prázdninách

se scházíme v sokolovně každou sobotu od  9.00,  ter-

míny schůzek v září sdělíme prostřednictvím základní

školy.

Pavel Buk

Buštìhradský zpravodaj 4/2004
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VYDAŘENÝ ZÁVĚR ŠACHOVÉ SEZÓNY

Soutěže dospělých: Áčko nepostoupilo, Béčko polední

Vzhledem k nárůstu počtu členů jsme do soutěže

pětičlenných družstev přihlásili dva týmy. Áčku těsně uni-

kl postup do vyšší soutěže a skončilo v regionální soutěži

třetí, Béčko (převážně tvořené žáky) skončilo sice pos-

lední, ale získané zkušenosti zúročili žáci v soutěžích

svých kategorií a Honza Buk získal osobní koeficient.

Závěrečná tabulka regionální soutěže (skupina B) :

1. Stochov 15

2. Kolešovice B 13

3. Buštěhrad A 13

4. NOVA Kladno B 11

5. ESCADDO Kladno 10

6. Úholičky C 10

7. ŠK Kladno F 7

8. Rakovník C 6

9. ŠK Kladno G 5

10 Buštěhrad B 0

Do soutěže se zapojili všichni naši registrovaní hráči s

následujícími výsledky:

jméno družstvo    počet získaných    počet odehraných   

bodů                          partií

Václav Buk A 6,5 8

Miloslav Mleziva j. A 6 9

Ladislav Dvonč A 4                                  6

Antonín Huml A                  3,5                               7

Lubomír Huml A                  2,5                     5

Pavel Buk                        B                 2,5 8

Martin Modr A 2 3

Miloslav Mleziva s.           A 1,5 5

Jan Buk B                 1,5 7

Tomáš Nykl A                  1 2

Michal Schmalz B                  1 3

Jan Šáfr B 0,5 8

Jakub Šiml B 0 5

Kamil Bělský          B 0 5

Martin Havelka B 0 4

Viktor Všetečka B 0 2

Zdeněk Kočárek B 0 1

Mládežnické soutěže : Jan Šáfr a Michal Schmalz vybo-

jovali postup na Mistrovství Čech

Přebory v žákovských kategoriích jsou organizovány

ve čtyřech postupových soutěžích (cyklus trvá vždy dva

roky) : regionální přebory, krajské přebory, Mistrovství

Čech (a Moravy) a Mistrovství České republiky. 

Regionální přebor (v okresech Kladno, Beroun,

Rakovník a Praha-západ) se konal od října do května

jako seriál osmi turnajů v různých městech. Turnaje se

hrály jako společné, do celkového hodnocení (již podle

věkových kategorií) se každému hráči započítalo pět ne-

jlepších výsledků. 

Jeden z těchto turnajů jsme uspořádali 1.května v buš-

těhradské sokolovně jako Velkou cenu města Buště-

hradu. Nad turnajem převzala záštitu paní starostka Ing.

Jitka Leflerová, která věnovala věcné ceny, medaile pro

vítěze jednotlivých kategorií a krásný pohár pro celko-

vého vítěze. Tím se stal Lukáš Třešňák ze ŠK Kladno

před buštěhradským Michalem Schmalzem. Michalovi se

druhé místo podařilo zopakovat i v závěrečném turnaji

v Roztokách u Prahy a třetí místo vybojoval v Berouně.

Velmi úspěšný byl i Jan Šáfr, který k druhému místu

v Chrášťanech u Rakovníka přidal třetí místa ve Zdicích

a v Řevnicích. V celkovém hodnocení se Michal Schmalz

stal vítězem regionálního přeboru právě před Janem

Šáfrem, a to jak v kategorii H14 (chlapci narození 1991

a 1992), tak i v pořadí bez rozlišení věkových kategorií!

Oba si tedy zcela suverénně vybojovali postup do kra-

jského přeboru. Kamil Bělský skončil ve stejné kategorii

na velmi pěkném 10.místě, ale na postup to nestačilo.

Pro představu uvádím, že turnajů se zúčastnilo přes 120

šachistů a šachistek.

Finále krajského přeboru se hrálo 19.-20.června ve Vla-

šimi v samostatných turnajích podle věkových kategorií

(do 10, 12, 14 a 16 let) na 7 kol. Z našeho oddílu se ho

vedle Michala Schmalze a Jana Šáfra zúčastnili i Jan

Buk (na základě osobního koeficientu) a Ivana Rec-

manová. Té se ve společném turnaji s chlapci nedařilo,

přesto v kategorii D14 (dívky narozené 1991 a 1992)

získala stříbrnou medaili za 2.místo! Honza Buk v nejsil-

něji obsazené kategorii H16 uhrál 2,5 bodu a obsadil

20.místo. Jako správní bojovníci se ukázali chlapci v kat-

egorii H14 : ve vyrovnaném turnaji získali oba 4,5 bodu,

což pro Honzu Šáfra znamenalo (díky lepšímu pomoc-

nému hodnocení) zisk bronzové medaile za 3.místo

a pro Michala Schmalze 4.místo. Oběma ale tento výsle-

dek stačil k postupu na Mistrovství Čech ! To se bude

hrát poslední říjnový týden v Žihli u Plzně a účast našich

hráčů v něm je nejlepší individuální výsledek v historii

našeho oddílu.

Pavel Buk
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ODDÍL STOLNÍHO TENISU

Oddíl stolního tenisu T. J. Sokol Buštěhrad má v okres-

ních soutěžích dvě družstva dospělých. 

Družstvo "A" hraje okresní přebor I. třídy a v sezóně

2003/2004 se umístilo ze 13 družstev na pěkném 5.

místě. Celkem bylo sehráno 24 utkání (432 zápasů, z to-

ho 207 vítězných). Nejlepším hráčem družstva "A" byl

Zdeněk Nykl, který vyhrál 59 zápasů ze 72 celkových. V

soutěži jednotlivců se umístil na krásném 3. místě.

Družstvo "B" hraje okresní přebor II. třídy. Ze 13

družstev se umístilo na pěkném postupovém 2. místě,

kdy mělo stejný počet bodů jako na 1. místě družstvo

Stochova., ale rozhodl výsledek vzájemného utkání.  I to-

to družstvo sehrálo 24 utkání (432 zápasů, z toho 278

vítězných). Nejlepším hráčem družstva "B" se stal Petr

Vovsík, který vyhrál 50 utkání z celkového počtu 59, tím

se umístil na 4. místě žebříčku.

Družstvo "B" si takto vybojovalo postup do OP I. třídy,

ale díky malé hráčské základně bude nadcházející sezó-

na opět v  OP II. třídy.

Celkově se dá říci, že hráči stolního tenisu T. J. Sokol

Buštěhrad odvedli opravdu skvělé výsledky. Sezóna

2003/2004 byla velmi úspěšná.

sezóna 2003/2004 Okresní soutěž I. třídy

Družstvo stolního tenisu „A“

Pořadí Mužstvo Skóre Body

1. Sparta A 275:157 82

2. T. Kladno D 265:167 81

3. Kablo A 294:138 79

4. Unhošť B 283:149 73

5. Buštěhrad A 207:225 60

6. Slovan A 217:215 58

7. Slaný B 200:232 58

8. Unhošť A 203:229 57

9. Velvary A 224:208 56

10. Hnidousy 179:253 47

11. Jemníky A 196:236 46

12. Slovan B 142:290 35

13. Kablo B 123:309 27

Mimo okresní přebory družstev se naši hráči zúčast-

nili Okresního přeboru jednotlivců, 4. ročníku

Václavského turnaje v Unhošti, kde mimo jiné p.

Bromský obsadil ve čtyřhře 3. místo. Několik hráčů se

zúčastnilo 22. ročníku Novoročního turnaje na půdě

Kablo Kladno.

V neposlední řadě oddíl připravil již 2. ročník

Vánočního turnaje pro neregistrované hráče z řad oby-

vatel města Buštěhradu. Bohužel tento turnaj nenavštívil

nikdo. Je to velká škoda. 

Pokud by někdo projevil zájem o tento sport a rád by

se zaregistroval, může od září navštívit sokolovnu, kde

získá podrobné informace od br. Františka Ráka nebo se

může podívat na internetové stránky T. J. Sokol

Buštěhrad - http://sokol.bustehrad.sweb.cz.

Věříme, že i příští sezóna, která začíná v září, bude

minimálně stejně tak úspěšná jako byla tato a přijdou

další zájemci o tento sport nejen z řad dospělých, ale

především i z řad teprve dospívající mládeže.

Závěrem bychom rádi poděkovali všem těm, kteří nás

podporují a fandí nám.

Za oddíl stolního tenisu T. J. Sokol Buštěhrad

Josef Vovsík - předseda oddílu

sezóna 2003/2004 Okresní soutěž II. třídy

Družstvo stolního tenisu Buštěhrad „B“

Pořadí Mužstvo Skóre Body

1. Stochov C 306:126 85

2. Buštěhrad B 278:154 85

3. Unhošť C 324:108 84

4. Kablo C 286:146 74

5. Sparta B 255:177 70

6. Levice 253:179 65

7. Slaný C 249:183 61

8. Velvary B 240:192 60

9. T. Kladno E 210:222 57

10. Jemníky B 162:270 42

11. Unhošť D 97:335 34

12. Slaný D 82:350 30

13. Kablo D 66:366 28
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DNE 2. ČERVENCE 2004 BY OSLAVIL OTA PAVEL

74. NAROZENINY… 

Osud tomu tak chtěl, že nově vzniklé sdružení Buštěhrad

sobě uspořádalo v roce 2000 oslavu nedožitých 70. na-

rozenin spisovatele a že rodina Pavlů nabídla spiso-

vatelovu pozůstalost pro budoucí památník. Osud

i nadšení tomu tak chtělo, že vzniklo muzeum Oty Pavla

a že jsem měla možnost k tomu přispět. Jsem ráda, že

ani po dvou letech návštěvnost muzea neklesla (k tomu-

to měsíci je to přes 4 600 návštěvníků) a že je muzeum

stále "živé". 

Největší radost mi dělají "milovníci" Oty Pavla, které

poznám ihned, jak vkročí do dveří. Tráví v muzeu i něko-

lik hodin, a tak je vždy čas na příjemné povídání. Je za-

jímavé, jak jsou si tito návštěvníci podobní - návštěva

muzea bývá jejich první návštěva našeho města,  při-

jíždějí většinou z  velké dálky a často se jim až věřit

nechce, že ten rybník okolo kterého Otu honil porybný

Záruba-Nešleha, opravdu existuje. Chodí se na něj s po-

korou dívat. Vídávám pak v jejich očích obdiv, v jakém

městě máme štěstí bydlet. V tak slavném městě! Vždyť

o něm psal OTA PAVEL!

Je zajímavé, že v samotném Buštěhradě není

současné připomínání spisovatele, ať je to vznik a čin-

nost muzea, či přejmenování ZŠ a MŠ,  přijímáno s příliš

velkým porozuměním. Když se vloni pokusil nový kni-

hovník vyvolat diskusi nad přejmenováním Městské kni-

hovny na knihovnu nesoucí jméno spisovatele (po kom

jiném by se knihovna měla jmenovat, než po spisovateli,

který město proslavil nejen v Čechách, ale i ve světě…),

zvedla se proti tomuto návrhu vlna nevole, kterou byl

samotný knihovník zaskočen. 

Ve městě, které zmiňuje ve své nejznámější knize

Smrt krásných srnců, si musel Ota Pavel na připomenutí

počkat až do června 1990, kdy byla díky činorodé

Osvětové besedě na rodném domku jeho tatínka Lea

a prarodičů Popperových odhalena pamětní deska. Je

však potřeba také připomenout, že v Branově odhalili

desku svému spisovateli již v červnu 1974, tedy rok

po jeho smrti a pamětní síň tam byla otevřena o několik

let později. A v Radotíně mají gymnázium Oty Pavla.

Přesto, že tam Ota do školy nechodil!

Pokaždé, když projíždím městy a vesnicemi v cizině

na tuto situaci v Buštěhradě myslím. Vídávám místa, kte-

rá se honosí památníky slavných umělců, kteří byli často

spojeni s místem velmi tenkou nitkou a někdy samotné

město ani nenavštívili. Přesto jsou tato města hrdá

na své památné osobnosti a rádi vytvářejí ze jména

umělce pro své město jakousi "nálepku" v dobrém slova

smyslu. Poznali, že umělecké jméno přivádí do jejich

místa nové návštěvníky a s nimi i nezanedbatelný eko-

nomický přínos. V Buštěhradě tomu tak zatím není.

Promítá se zde možná fakt, že pamětníci zažili Otu Pavla

jako nijak výjimečného školáka, a nikoli jako známého

spisovatele.

Pro oslavu Pavlových narozenin jsem nevybrala jeho

dílo, ale povídku jeho bratra Huga. Hugo Pavel je věrným

strážcem Otovy pozůstalosti a literární činnosti, sbě-

ratelem článků a knih od Oty i oněm, častým návštěv-

níkem besed a literárních akcí o svém bratrovi a pře-

devším rybář tělem i duší. Vím, že také píše a že pro něj

není lehké být porovnáván s bratrem spisovatelem. Ale

ostatně - máte možnost posoudit sami …

I. Kasalická

Hugo Pavel:   MŮJ SEN - VELIKÝ KAPR

Byl to a vlastně je dobrý přítel a já mu zlým odplácím.

Jdu po něm, jak se říká, jako pes.

Způsobil mi i dost hoře. V dětství to byly časté

výprasky za opožděné příchody domů, později vyčítavé

pohledy milenky. Když jsem se oženil, mnohokrát mě

dovedl skoro před rozvodovou stolici. To by všechno nic

nebylo. On totiž se mnou vlastně žije. Stále na něho

myslím, víc než na vlastní manželku. On se mnou chodí

do práce a i spí. A já ho pořád pronásleduji. Chci jej

prostě tak jako chce dítě hračku. On to však dobře ví.

Oba dobře víme, že to jednou musí skončit, že nám čas

ukrajuje vyměřený krajíc života. Mám na velkého kapra

mimořádnou smůlu. 

A tak se hlídáme navzájem. Já nespím, chodím k vo-

dě jako náměsíčný, v době kdy jedni jdou do postele.
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Buštěhradský pěvecký sbor při odhalování pamětní desky

O. Pavlovi v roce 1990. Foto: J. Pergl.

Ota, Jiří a Hugo na jedné ze svých „spanilých jízd“. 

Foto: archiv J. Pavla



Zkouším to ráno, kdy normální lidé ještě spí.

Klademe si vzájemně nástrahy. Zatím on pořád vede

a o kolik! Prostě kdyby to bylo ve sportu tak 10 : 0. Stejně

tomu nebudete věřit. Je to prostě lišák. Hraje si se mnou,

dovádí, brnká mi do toho a z ničeho nic zaútočí.

Neúprosně, tvrdě na tělo jako při profi-hokeji. Pomalu se

nadechne vlasec u vašeho cajku, policajt pod prutem se

lehce zavrní a buďto lehce jak baletka poskočí anebo

vystřelí a vyletí jak střela z pušky. A teď je osud nebo

sudba ve vašich rukou. Připadáte se v té rychlosti blesku

jak když řídíte vesmírný koráb. Ve zlomečku vteřiny máte

rozhodnout jeho ŽIVOT nebo SMRT. Tohle rčení trochu

připomíná kovbojky Ruka vystřelí k prutu, zásek, brzda

TAPu se sama utahuje, ozývá se ostré prásknutí jako

když vozka bičem šlehne a ON, KRÁL, je pryč rozzloben

na způsobenou bolest a hlavně na vás.

Mizerné nářadí! Nervy pryč!

Kleju. Kdepak. To nářadí často bylo dobré, někdy

výborné. Od prvních pepřovek, pletených šňůr až po pru-

ty a navijáky firmy Shakespeare. Slušná výzbroj na rybu,

radostí poskočí srdce každého rybáře.

Ale ta klika! Ta rybářská klika, to rybářské štěstíčko,

to se nikde neprodává, ani u ing. Lose, generálního zás-

tupce pro tak rybářskou zemi jako je Československo.

Kliku vám nepůjčí a neprodá nikdo, nad tou vládne

jenom rybářský Pánbůh. A já ho vlastně neznám a ani

u něho nemám protekci.

Klika. Někdo ji má. Třeba začíná a chytil toho málo

a najednou přiveze autem domů ženě a dětem kapra.

Kapra jako malé prase. Je na celý stůl a ještě mu ocas

kouká dolů. A žena se přitom ještě zlobí, že vyhazuje

peníze za nádobíčko, když děti potřebují na sebe, do se-

be a ještě na nohy. A z takovýho kapra by byla klidně

hostina, od jitrnic a špekbuřtů až po uzené s knedlíkem

a zelím a k tomu pravé plzeňské. 

Loni jsme prožili takovou historii znovu. Jeli jsme

za ním, na naše poměry daleko, až na Nežárku. A ka-

marád ho přivezl, takového co mu ocas přečníval přes

stůl. Dodnes ten kapr žije v nás a vyprávíme si o něm.

A já ho zase nechytil!

Ale jednou nad ním, vážení, vyzraju. Jednou ho taky

určitě přivezu. Musím. Budu honit celý jeho rod. Jeho, je-

ho tátu a snad ještě i jeho dědu. Takže ono to vlastně

u mne vůbec nekončí. A pořád to začíná znovu a znovu.

Jsem tím jako prokletý.

A tak na místo a pozor, berou!

Vyšlo v měsíčníku Rybářství, č. 1, leden 1973, s. 19.

Otištěno s laskavým souhlasem pana Huga Pavla.
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KRÁSNÁ STŘELA

Milý Buštěhrade, 

posílám ti pozdrav z tábora na Střele. Dojeli jsme

dobře, počasí je taky dobré. I jídlo.

Hrajeme hry a koupeme se. Ještě napíšu. Tak čau.

Střela je stará a krásná řeka. Vlastně je s podivem,

jak tahle prababička českých řek svižně uhání údolími

Rakovnické pahorkatiny. Opravdu jako šíp. Její pra-

meniště se nachází někde nedaleko hradu Bečova, kde

byl zhruba před třiceti lety nalezen jeden z nejvýznam-

nějších pokladů české historie. Avšak krásu a vzácnost

relikviáře Sv.Maura daleko předčí objev na středním toku

Střely, jenž učinila ve stejné době skupina buštěhrad-

ských nadšenců. Místečko v lůně husté zeleně je pro

Letní tábor Buštěhrad opravdový poklad. Divukrásné

stráně se skalisky chrání lužní lesíky a nivy na březích

stříbřitého proudu s podobnou něhou, s jakou si chrání

dřevěné podsady stanů všechen ten dětský smích, letní

lásky, stesky, zápolení i moudra. Volání rodu buštěhrad-

ských uléhá do roklin a do potoků, mezi blatouchy a pra-

staré kořeny již dlouhých třicet let. A ta ozvěna tu dlí

nejen po těch pár prázdninových týdnů. Mnozí sem zaje-

dou jen tak třeba v zimě. A srdce, ta zde mají uložena

všichni ti báječní pracanti, co  rok co rok předvádějí

našim dítkám ten skvělý klenot. Tím pokladem však není

jen kouzlo toho místa, nýbrž ta dobrovolná a mnohdy ne-

viditelná práce na stavbě, přípravě i vedení LT

Buštěhrad. Krásná obdivuhodná práce. Jako ta stará ře-

ka.

Adresa tábora:  LT Buštěhrad,  Dvorce u jezu,  364 53  Chyše

Z karlovarské silnice jsem odbočil opravdu rád. Vedro,

kamióny, šílení předjížděči, všechny ty civilizační vymo-

ženosti jsem nechal za zády a vnořil se do rakovnických

lesů. Na cestu jsem se zeptal v Chyši a hurá dolů podle

proudu Střely. Úzká silnička, klikatící se mezi tmavozelený-

mi závěsy křovin, mne dovedla až k cíli. Za hučícím spla-

vem a dřevěnou lávkou(kterou táborníci pokaždé znovu

budují!)jsem zahnul na louku a do vrbin. Bahnitou cestou

přes brod a vyškrabat se k lesu. První jsem zahlédl ohniště

v pěkném zákoutí pod skalnatou strání. Zastavil jsem a pře-

mýšlel, jak náročné musí být každodenní offroadové zá-

sobování potravinami, dovážení vody, pošty atd. Přeprava

materiálu na stavbu a pak bourání tábora se mi zdá přímo

fantastickým výkonem(prý se jednou při velké vodě musely

použít i vory!). Stejně překvapivá je i solidnost stálých i pro-

vizorních staveb, jenž lemují hlavní třídu táborového kom-

lexu. Kuchyně, sklady, umývárna, jídelna, Tuzex, udírna

a stará studna se na sebe dívají průčelími jak někde na di-

vokém západě. Všude je znát šikovnost, důvtip a zku-

šenost. Udělátka, fígle, zlepšováky a nápady svědčí o nutné

improvizaci, ale i důkladné domácí přípravě. A vše rámuje

přírodní portál nahrbených starých vrb, jímž se projde

na malebnou louku s hustým pažitem. Již z dáli mne upou-

tal neuvěřitelně rovný a hladký stožár státní vlajky(takový

nekoupíte ani v supermarketu!), úpravný ovál stanového

městečka a táborová brána, jak vystřižená z foglarovek.

Esteticky zkřížená břevna nesou znak města Buštěhradu

opravdu hrdě. I já byl pln hrdosti v srdci, když jsem viděl

všudypřítomný pořádek, řád a souznění s přírodou.

Opravdu pěkná vizitka naší obce. A když k tomu přidáme

chutná jídla z vlídných rukou, klid a bezpečí bdělých pořa-

datelů a kamarádů, co víc si přát? Pohoda je znát i na dě-

tech, takže jsem se ani nevyptával. Všechno je jim tu

podřízeno. Je to pěkná a složitá práce. Jako meandry

bystré řeky.   



Hra: "Celé dva dny jsme táhli plné čluny zpola vyschlým

korytem řeky. Komáři už objevili v našich        rozedraných

šatech kdejakou skulinu. Lana se zařezávala do ramen stále

nesnesitelněji.

Konečně zátoka a tábořiště. Navečer se vrátili zvědové

s o očima navrch hlavy! Z rozrušených výkřiků jsem pochopili,

že cíl je nadosah. Ale je to bájné Eldorádo, nebo zase jen

planý poplach. Jeden jako druhý tomu chceme věřit. Musíme.

Nic jiného nezbývá…" 

Mnozí z nás byli na letním táboře. Někteří rádi, jiní si při-

padali jako odložené kabáty, vzpomínáme teskně i radostně.

Některé děti zůstaly i jako praktikanti dorosteneckého věku,

v dospělosti se staly vedoucími, pomocníky, zásobovači, sta-

věči nebo kuchtíky. Často se mladým věnují celý rok. Je to

taková jejich droga. Je to závislost na dětské radosti, na té

"zelenině" kolem, na potřebnosti a kráse čistých vztahů. Je to

i boj s pře-kážkami všedního světa při návratech k základům

kolektivu, civilizace a morálky. Je to náročná cesta, která má

smysl a vlastně je samotným cílem toho snažení. Zpětnou

vazbou a motivací všech je naděje, že společná myšlenka

bude i v budoucnu přenášena v srdcích následovníků jako

olympijský oheň. Protože jenom tak nepřijdou nazmar kvan-

ta krásných příběhů táborových her, hodiny strávené při mal-

ování upomínkových listů, vymýšlení jídelníčků, tras výletů a

podobně. Zase se opraví neopravitelné, vybarví to oprýs-

kané, vylepší to vylepšené. Znovu se do toho pustí ti donki-

choti ducha, rytíři trpělivosti a pábitelé z břehů Střely. A to je

moc dobře. Patří jim za to dík.( A já děkuji za to, že jsem se

s nimi mohl setkat a zavzpomínat…a taky za čaj s ru-míkem,

báječnou rybičkovou pomazánku a za příjemné chvíle.)

Pokřik:  Zlatá Střela  -  krásná  -  skvělá!

Tábor, splav a kuchyně  -  to je naše svatyně!

Hurá!  -  Hurá!  -  Hurá!

Pompóóó! 

Tak ahoj příště. Jirka

P.S.:

Zcela vědomě jsem nenapsal moc o dětičkách, ale samy

vám poví, jaké to je na Střele. Naschvál jsem nepsal detai-

ly, takže, co je to "gaius pedofilius a nervus vagus musíte

jen hádat. Stejně jako neřeším, jestli kluci udělali saunu

v osobním volnu nebo místo nějaké veledůležité práce. Dál

nepíšu o modrých čepičkách, protože to je tajemství.

Podobně jsem nepoznamenal pár věcí, jenž mi "pod fousy"

moc nešly. Koho to zajímá, tak mu to třeba povím osobně.

Jednu věc bych ale napsat chtěl. Slyšel jsem totiž stesky

na stárnoucí vybavení, na spoustu osobních nákladů ve

prospěch LT, na komplikované a marné žádosti o nějakou

tu korunku z ministerstva, na podivné reakce rodičů, a.t.d. K

našemu městu neodmyslitelně patří chvályhodná instituce

Dům pokojného stáří. Máme tady i Mateřské centrum

Pelíšek. Nějak by se asi hodilo podpořit i to něco mezi tím.

Kupříkladu tenhle prázdninový "Pelíšek pokojného mládí".

Co?

MA04 

CO BUDE NA ZÁMKU

Pravděpodobně jediní, kdož si nelámali hlavy s vy-

užitím zámku, byli příbuzní Anny Marie Františky,

kněžny Sasko-Lauenburské, Engerské a Westfálské.

Babička jim zanechala zajímavě umístěné rodinné

sídlo s par-číkem a poplužním dvorem k podnikání.

Kylián Ignác      s kamarádem Luragem pak vystřihli

okřídlené baroko a bylo to krásné… Ale my ve většině

nejsme "zahnívající rentiéři", tak najednou trochu

aristokraty nechápeme.

Dalo by se říci, že požadavkům dnešní doby, tedy

i nám, dědicům buštěhradským, rozmáchle velkorysé

prostory neodpovídají na otázku: CO S TÍM? Každý

jeden z nás má nějaký názor neřku-li nápad, jak

takový objekt využít…špatně!…jak ho co nejlépe uží-

vat. Nebo se mýlím? Zkuste si třeba představit nějaké

slavnostní příležitosti, které se odehrály mezi sek-

torovým nábytkem a plastikovými květinami někde-

jších ONV. Mně se to tedy nelíbilo. A dnes? Vítání

občánků, koncerty, svatební        a jiné obřadní akce,

stejně jako přijímání oficiálních návštěv se odehrává

podobně, jen sektor je modernější, úsměvy možná

upřímnější a ty květiny…no, jako živé.

Takovou myšlenku máme jistě mnozí. Zámek jen po-

malu léčí své rány. Bude to ještě trvat. Ale čas na to,

začít si povídat o tom, co si tam budou užívat naši po-

tomci je již nyní! Jen tak se vláda věcí našich k nám

opět navrátí. 

Dost prázdných řečí. Bylo by docela zajímavé rozjet

na stránkách Buštěhradského zpravodaje diskusi i na

toto téma. Jalové kritizování, stejně jako pasivní

čekání, jistě přijde, ale jistě bychom se všichni pobav-

ili, kdyby jste nás informovali o svých nápadech.

I naši obecní zastupitelé by se jistě rádi nechali in-

spirovat, až se budou jednou rozhodovat CO S TÍM.

Napište nám své myšlenky (nejlépe e-mail) alespoň

na papír a hoďte to redakci nebo na MÚ. Zeptejte se

svých dětí! Jistě nás překvapí báječnou fantazií.

Pohovořte se sousedy nebo kamarády. Předem děku-

jeme. 

Abych šel příkladem, tak jsem takový nápad dostal.

Naše město má možnost prostřednictvím MÚ oficiál-

ně zadat toto téma některým vysokým školám k dis-

ertačním pracem, nebo oslovit mladé architekty

a pozvat je k nám. Jistě by nebyl takový problém

vytvořit na pár dní i provizorní ubytování pro tzv.work-

shop, tedy pro pracovní setkání, při němž by šlo ne-

jen o diskuse a návrhy, ale třeba i o malou veřejně

prospěšnou brigádu. Třeba na vyčištění starého

parku od náletů a nepořádku. Na druhé straně by tak

měli účastníci jedinečnou možnost se zviditelnit

v odborných kruzích, poznat trochu naší rozvíjející se

lokalitu a třeba i sebe navzájem.

Ale to je jen taková moje idea. Zároveň by mohly

proběhnout různé benefiční koncerty a výstavy přímo

v Buš-těhradě. Přímo na zámku. Přímo tady u nás.

U nás doma. Co vy na to?     

J.Blesk  
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OKURKOVO-SEZÓNNÍ ZAMYŠLENÍ NAD LISTOV-

NÍMI SCHRÁNKAMI

Můžete se dostat do situace, že si potřebujete zřídit lis-

tovní schránku, a nevíte jak  k tomuto úkolu přistoupit.

V takovém případě stačí obejít po Buštěhradě několik

ulic, a inspirace načerpáte habaděj. Podívejme se

společně na základní možnosti. Můžete si zakoupit ho-

tovou luxusní schránku se samostatným prostorem pro

dopisy a noviny (1). Zakoupená schránka může být i jed-

noduchá hranatá (2), nebo hranatá se malou stříškou

(3). Kdo má štěstí může objevit schránku téměř starožit-

nou, případně s pěkným doplňkem na dveře (4), anebo

si pořídit umělecky ztvárněná dvířka (5). Někdy je třeba

pro přístup ke schránce vyříznout vrátka (6) nebo plot

(7), ale schránka touto úpravou zůstává na bezpečné

straně! Chcete něco lacinějšího? Není problém. Vezme

se trubka, uřízne se a pověsí na vrátka nebo plot. Může

být z PVC odpadní (8), okapní pozinkovaná (9) nebo

"luxusní" nerezová (10), otevřená, nebo z jedné strany

uzavřená proti dešti. Mezi nejpopulárnějšími řešeními je

další možnost: plastový silniční patník (zajímalo by mne

kde se dá koupit...). Může se očistit a nechat bílý (11),

nebo se natře, aby nevypadal tak patníkovitě (12).

Anebo se naopak pověsí tak jak je, i s odrazkou bílou

(13) nebo červenou (14), podle vkusu stavebníka. Kdo

má rád ori-ginalitu, použije atypický patník se stříbrným

potahem a  oranžovými odrazkami. Že by z

dovozu?...(15). Ale pozor, tvůrčí možnosti tak zdaleka

nejsou vyčerpány:  plastový patník se dá použít i jako "z-

tracené bednění" pro vhazovací otvor skrz zeď! (16)

Máte-li sklon spíš ke hra-natějším tvarům, udělá se vha-

zovací otvor v pilíři vedle vrátek (17) nebo uprostřed zdi

(18). Dopis z takové schránky vám opravdu nikdo

nemůže vzít! Někdo chce ale tvořit něco vlastního, a tak

si vezme pár prkýnek a sbije si z nich schránku sám

(19). Jsou i další levná řešení: prostě se do dveří vloží o

něco kratší sklo (20). Lze vytvářet i kombinace: například

napůl schránka a na-půl vhoz do dveří (21).  A na závěr:

jsou chvíle v životě lidském, kdy je třeba schránku zrušit.

I pro tento případ u nás máme řešení (22).

Jka, foto jka
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O STARÝCH DOMECH A JEJICH OPRAVÁCH

KAPITOLA 5

Krovy

V minulém článku jsem psala o střechách; tvar střechy je

pochopitelně dán tvarem a typem krovu. Staré domy ma-

jí krovy výhradně dřevěné, novějším konstrukcím se

věnovat nebudu. V Buštěhradě se pravděpodobně ne-

setkáme s krovy staršími než barokními (cca 300 let),

nejvíce se vyskytují krovy z 19. a 1. poloviny 20. století.

Velmi starý krov poznáme mj. podle toho, že trámy jsou

ručně tesané (nerovné, někdy s tesařskými značkami,

které byly v trámu vytnuty sekyrou) a každopádně

tesařsky vázané a spojované dřevěnými (dubovými)

kolíky. Zhruba od poloviny 19. století jsou již trámy

řezané, tj. rovnější. Nutné je především pečlivě prohléd-

nout zhlaví (= konce) vazných trámů (tj. vodorovných

trámů, na nichž může i nemusí být položena podlaha

půdy) a jejich styk s pozednicí (masivní trám položený

podélně na koruně zdiva), dále pak dřevěné prvky u ští-

tů, kolem komínů a vůbec všude, kde hrozí nebezpečí

zatékání.  Jestliže do půdy nezatékalo a prvky nejsou

shnilé či masivně napadené dřevokaznými organismy,

může takový krov sloužit další desetiletí. Poškozené

prvky lze vyměnit nebo vyspravit pouze místně - odříz-

nout shnilou část trámu a nastavit např. přeplátováním či

jiným tesařským způsobem. Je nesmysl vyměňovat

původní krov za nový jen proto, že je "starý" a ve trá-

mech je pár dírek od brouků! Stejně tak je nutno se vy-

varovat svévolných zásahů do krovu bez rady odborníka,

protože každý prvek má zde svoji funkci (znám případ,

kdy "řemeslník" klidně bez jakékoliv náhrady vyřezal část

trámoví motorovou pilou, a pak se divil, že krov padá).

Podle únosnosti krovu také volíme

krytinu (viz minulý článek).

Většinou jsou dřevěné prvky

požrány od červotoče (malé kulaté

dírky) nebo tesaříka (větší oválné díry

a chodbičky plné žlutého prachu).

Často jde však o poškození staršího

data; trám bývá napaden po obvodu,

avšak zbývá ještě dosti masivní zdra-

vý profil, takže jeho nosná funkce ne-

musí být poškozena. Takto povrchově

napadené prvky můžeme buď zcela

ponechat nebo zhoblovat, vždy ov-

šem napustit prostředkem proti dře-

vokazným organismům (Lignofix aj.).

Půdní vestavby

Ze stavebnětechnického hlediska se

lépe cítí dům s volnou půdou bez ves-

tavby - konstrukce mohou dostatečně

větrat a máme k nim volný přístup,

případná porucha (např. vypadnutí

střešní tašky) se okamžitě odhalí

a může se snadno opravit. Svůj půvab má samozřejmě

i tajemná půda plná záhadných starých předmětů

a sušících se bylinek, chápu však, že to nás ve chvíli by-

tové nouze příliš nedojme. Půdní vestavbou chceme

získat další obytný prostor.  Jestliže se k tomu tedy

rozhodneme, musíme dobře zvážit způsob zateplení, os-

větlení i úprav krovu, a také únosnost stropu, který

novým provozem přitížíme. O problematice zasahování

do krovu viz výše - nemůžeme například bez náhrady

vyřezat vazné trámy či hambalky, které jsou příliš nízko

apod. Není dobré mezery mezi krokvemi zcela vyplnit te-

pelnou izolací - pro dobrou funkci zde musíme ponechat

alespoň čtyřcentimetrovou, zvenku provětrávanou

mezeru. Tepelnou izolaci ovšem nelze poddimenzovat,

takové obytné podkroví se pochopitelně v zimě špatně

vytápí a v létě se stává rozpáleným peklem (v jednom

z předchozích článků jsem zdůraznila možnost investo-

vat do úprav suterénu a získat tak obytné prostory, kde

bude v letních parnech vždy příjemný chládek).

Řada stavebníků volí kvůli nedostatečné výšce půdy

řešení krov úplně strhnout a dům o něco zvýšit; to s se-

bou většinou nese další novotvary (např. původní pro-

filované římsy jsou hrubě zredukovány či nahrazeny

prkenným podbitím, zjednodušen je tvar krovu - předev-

ším se již nikdo neobtěžuje s tzv. námětky na koncích

krokví, které u původního krovu změkčovaly siluetu okra-

je střechy, polovalbami a dalšími pěknými detaily), takže

to změní jeho vzhled třeba i více, než majitelé vůbec za-

mýšleli, a každopádně ho to ochudí. Je tedy třeba

pečlivě zvážit, zda je výška půdy opravdu tak neúnosně

malá a tento krok vskutku nezbytný. Jestliže ano, pak je

pro dobrý výsledek nutno v novém návrhu pokud možno

přesně opsat původní detaily bez ohledu na to, že 90%

řemeslníků říká, že "se to už tak nedělá". Je to však váš

dům, a jestliže se vám některý starý

detail líbí, není nejmenší důvod ho

nepoužít.

Důležité je, jakou zvolíme finální

povrchovou úpravu podkrovních míst-

ností. Použijeme-li v současnosti tak

oblíbený sádrokarton, montáž je sice

zdánlivě jednoduchá a čistá, avšak

prostory jsou jaksi sterilní, hrany příliš

rovné a dokonalé (cítíme se zde spíš

jako v paneláku, než jako ve starém

venkovském domě), trámy "zabou-

děné" do sádrokartonových truhlíků

jsou smutnou náhražkou krásného

starého dřeva. Další možnost je

obklad dřevem; má svá úskalí -

obzvláště dříve používané úzké

palubky a laťky (s oblibou ještě moře-

ny a natírány lesklým lakem) nejsou

rozhodně ideální, evokují spíše

lyžařskou chatu či školu v přírodě.

O mnoho lépe vypadá dřevěný

obklad natřený světlou matnou krycí
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barvou nebo i bílou lazurou, takže  místnosti jsou daleko

světlejší a příjemnější; čím

širší prkna se nám podaří

sehnat (nejlépe stará), tím

bude výsledný dojem lepší. Za

osvědčené řešení pak považu-

ji tradiční vápennou omítku -

na izolační desky či dřevěné

bednění s rabicovou sítí se na-

hodí omítka a měkce se

zpracuje tak, jak se dělávaly

omítky staré, tj. s určitou ele-

gantní "křivostí" (oblé rohy

a hrany; nepoužíváme omítku

cementovou - sice dobře drží,

ale není prodyšná a nedosáh-

neme u ní onoho měkkého

efektu). Takovou omítku lze

velmi dobře kombinovat s odhalenými prvky krovu -

nerovné trámy s prasklinami není nutno nijak "zarovná-

vat", například pouze očištěné a napuštěné fermeží jsou

v interiéru - spolu s měkce strukturovanou omítkou -

krásným starobylým prvkem. Je škoda, když majitelé za-

kryjí mohutné původní trámy jen proto, že nepřenesou

přes srdce jejich "křivost", a aby přesto udrželi dojem

podkrovní místnosti, vytvoří z prkének či trámků jakési

náhradní "trámy", které však jejich dimenze i vzhled

na první pohled prozrazují. Různé otapetované desky, u-

makarty tvářící se jako dřevo a jiné nekultivované a netr-

vanlivé způsoby úprav jsou již doufám minulostí.

O vikýřích a střešních

oknech jsem psala v před-

chozím článku - je to velmi

choulostivá záležitost. Na sta-

rém domě vypadají dobře

snad pouze vikýře tradičních

historických tvarů - volská oka

a jednoduché pultové vikýře.

Někdo volí pro lepší osvětlení

např. prosklení části štítu či

vytvoření lodžie. To může být

v interiéru sice velmi příjemné

a u soudobého objektu v no-

vější čtvrti zcela legitimní po-

jetí, ale chceme-li docílit

skutečně starého vzhledu

našeho domu, musíme si je

odpustit - je to příliš moderně a cizorodě působící detail.

Řešením je do podkroví umístit např. ložnice, kde potře-

ba osvětlení (ani prostoru) není tak velká, a kde oby-

vatelé většinu dne tolik nepobývají, a pojednat stěny co

nejsvětleji. Pak stačí daleko menší počet osvětlovacích

otvorů, než by se zdálo, a mohou být právě osvědčených

výše uvedených tradičních tvarů.

I Ing. Arch. Daniela Javorčeková,

foto autorka
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Původní „volské oko“.

RECEPTY OD SOUSEDEK

CO SE  VAŘÍ, PEČE A SMAŽÍ U NÁS V BUŠTĚHRADĚ

Druhá polovina léta a začátek podzimu je v mnoha

kuchyních ve znamení cuketománie, a tak předkládám

pár receptů od sousedek.

Zapékané cukety se salámem 

1 kg cuket, 6 dkg másla, 10 dkg měkkého salámu, 10

dkg strouhaného sýra, 2 dcl sladké nebo zakysané s-

metany, 2 lžíce strouhanky, pepř, sůl, paprika

Oloupané cukety podélně  rozkrojíme a vyjmeme

jádřince. Dáme do vymazaného  pekáčku a naplníme

jemně  nakrájenou  uzeninou a zalijeme smetanou

promíchanou  se solí, paprikou, pepřem a sýrem. Povrch

posypeme osmahnutou strouhankou. Pečeme ve střed-

ně vyhřáté  troubě 30 až 45 minut. Podáváme s vařený-

mi brambory

Zapékané cukety s mletým masem

4 menší cukety, 15 dkg mletého masa, 4 lžíce rýže, 2

vejce, česnek, petrželová nať, máta, olej, sůl, pepř.

V misce smícháme mleté maso, lžičku soli, lžičku

pepře, tři stroužky česneku utřeného se solí, sekanou

petrželku, asi 6 lístků máty, rýži  a  dvě syrová vejce.

V pánvi osmažíme na oleji tři jemně nasekané stružky

česneku, přilijeme asi 2 dcl vody, přidáme ochucené

maso a za občasného míchání povaříme. Cukety

podélně rozkrojíme, semena odstraníme a vnitřek

naplníme nádivkou. Pečeme asi 25 minut.

Dobrou chuť Vám přeje Blanka Kufnerová. 



JEDEME NA VÝLET

"KUPŘÍKLADU CESTA NA SEVER"

1) Připravme si automapu, jedno či více

vozidel, naložíme rodinku nebo přátele a vy-

rážíme směrem na severozápad, tedy směr

Slaný a dál. Odbočovat budeme až v Třebízi

(kdo přejede, tak může ještě další silnicí) do-

prava na Klobuky. Chvíli bloudíme po této ob-

ci, takže se na krásném návrší u kostela

dozvíme, že zde působil "dobrý člověk, vzorný

kněz a upřímný Čech" Jindřich Šimon Baar.

Ale nakonec se stejně zeptáme na místo, kde

stojí ten známý "Kamenný pastýř". Je im-

pozantní! Příznivci keltské kultury jistě tento

třímetrový menhir z tmavého pískovce znají,

neb se tu každoročně scházejí na "beltajn".

Kdo však neviděl, nechť žasne. 

2) Sedneme do vozu a svištíme silničkou po-

dle potoka do Zlonic. Tady, ve Velké hospodě,

žil v letech 1853-1867 skladatel Antonín

Dvořák. Víte, že se původně vyučil řezníkem?

To je nářez, co? Ale i další zajímavosti o tom-

to městě se dozvíte v místním museu.

(Ohlaste se předem paní Kuklové na tel:

314591224 nebo 314591313.) Až budete

chytřejší, tak se po silnici č.118 vraťte do Sla-

ného.

3) Aquapark ve Slaném, stejně jako známé

městské divadlo, ani skromný skatepark

na severním konci si však nechte na jindy.

Chcete l i, vyškrabejte se na čedičovou

Slánskou horu (na jejím úpatí kdysi vyvěral

pramen sla-né vody z podzemního jezera,

jenž dal městu jméno) naučnou stezkou, roz-

hlédněte se a hurá zpátky na Knovíz, kde si

můžeme dát oběd v druhdy populárním mo-

torestu.O "knovízské kultuře" si s vrchním asi

nepopovídáte, ale v nedalekém Podlešíně si

můžeme na louce u lesa za nádražím najít

další pěkný pískovcový kámen, asi osmi-

metrovou skalní věž "Podlešínskou jehlu".

Sebereme v lesíku nějakou tu hubku a frčíme

k domovu.

4) Cestou na jih přes Pchery do Vinařic je to

kousek. Ještě je čas, tak zastavíme u kapličky

(zeptáme se?) a razíme na Vinařickou horu.

Kdo nebyl na vyhlídce u Slaného, měl by se

vydat až nahoru. Vrchol této "českostředo-

horské" sopky (413m/m) skýtá za pěkného

počasí báječný rozhled až do Krušných hor.

Kdo už má výšlapů dost, nesmí vynechat ces-

tu do pestobarevného čedičového lomu na zá-

padní straně. Z naučné stezky odbočíme

(vpravo po výrazné pěšině asi v polovině

kopce za boudičkou) a po terasovité cestě do-

jdeme na dno lomu. Obnažené vyvřeliny,

čedičové sopouchy a vrstvy hornin jsou ná-

plastí, zamyslíme-li se nad stopami lidské čin-

nosti zde i v okolní krajině. Ale o tom jindy.
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Pohled na Vinařickou horu.

Pískovcový menhir u Klobuk na Slánsku tzv. „zkamenělý pastýř“ 

3,4 m vysoký.



Takže si odneseme minimálně své obaly od

svačin a vrátíme se k autu. Dáme kávu a ně-

co dobrého v restauraci (zvané místními

"U Rusa"), a domů. Cestou si prohlédneme vi-

nařické koupaliště, kam zajedeme až bude ve-

dro. Dále mineme Hornický skanzen Mayrau,

kam se podíváme třeba v zimě. A naproti

ukážeme dětem odstrašující areál náprav-

ného zařízení (tkzv."viňasu"), kam se (doufej-

me) nepodíváme ani v létě ani v mrazu, neb

jest přísně střežený. Brr! Pěkný výlet.

MA04 

Foto: archiv redakce

Červenec
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Kostel Nanebevzetí P. Marie ve Zlonicích.

Bývalý špitál (nyní Památník A. Dvořáka) ve Zlonicích

Již podruhé vám, s laskavým přispěním p. poručíka Petra Kohouta z Obvodního oddělení Kladno - Dubí, přehled

evidovaných trestných činů a přestupků spáchaných v Buštěhradě v červnu a červenci letošního roku.

Červen

12. června - trestný čin ul. Hřebečská - poškození skleněné výplně okna vozidla - neznámý pachatel

12. června - přestupek ul. Revoluční - poškození skleněné výplně okna vozidla - neznámý pachatel

12. června - přestupek ul. 5. května - odcizení okapního svodu - neznámý pachatel

13. června - trestný čin ul. Slepá - odcizení finanční hotovosti z rodinného domku - neznámý pachatel

15. června - trestný čin ul. Hřebečská - vloupání do dílny - neznámý pachatel

15. června - přestupek ul. Hřebečská - odcizení okapního svodu - neznámý pachatel

15. června - přestupek ul. Tyršova - odcizení ozdobných krytů kol z vozidla - neznámý pachatel

16. června - trestný čin ul. Javorová - vloupání do novostavby - neznámý pachatel

17. června - trestný čin ul. Družstevní - vloupání do nákladního automobilu - neznámý pachatel

28. června - trestný čin ul. U Dálnice - vloupání do motorového vozidla - neznámý pachatel

29. června - trestný čin ul. Kladenská - vloupání do stavební buňky - neznámý pachatel

POLICIE ÈR INFORMUJE
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1. července - přestupek ul. Pražská - narušení občanského soužití - zjištěn pachatel

1. července - trestný čin ul. Javorová - odcizení elektromotoru - neznámý pachatel

2. července - přestupek ul. Husova - odcizení čelního skla z vozidla - neznámý pachatel

2. července - přestupek ul. Oty Pavla - odcizení čelního skla z vozidla - neznámý pachatel

8. července - přestupek ul. Kladenská - odcizení součástek z vozidla - neznámý pachatel

13. července - přestupek ul.Sadová -  zakousnutí ovcí psy

13. července - trestný čin ul. Žižkova - vloupání do vozidla - neznámý pachatel

14. července - přestupek ul. Tyršova - přestupek v dopravě - zjištěn pachatel

15. července - přestupek ul. Kladenská - poškození vybavení restaurace - zjištěn pachatel

15. července - přestupek ul. Kladenská - neuhrazení úhrady v restauraci - zjištěn pachatel

20. července - přestupek silnice Buštěhrad - Kladno - zatajení nálezu věci - zjištěn pachatel

20. července - přestupek halda Buštěhrad - pokus odcizení železného materiálu - neznámý pachatel

23. července - trestný čin silnice Buštěhrad - Kladno - maření výkonu úředního rozhodnutí - zjištěn pachatel

por. Petr Kohout

VÝZVA MÚ

V noci na 3. 8. došlo v Buštěhradě k dalšímu pokusu o vloupání do rodinného domu a to dokonce

v době, kdy majitelé byli přítomni.

Městský úřad upozorňuje občany na stále se zvyšující počet podobných případů v našem

městě a žádá je, aby si více všímali osob, pohybujících se v okolí jejich domů a to i v denních

hodinách. Náležitou pozornost věnujte ochraně svých domů a majetku.

Případy pokusů o násilné vniknutí do objektů - byť neúspěšné - a další incidenty kriminálního

charakteru hlaste na Městský úřad. Tyto informace projedná Městský úřad s orgány Policie České

republiky
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ZLODĚJI VE DNE V NOCI CHODĚJI

" Zloděj"…cítíte ten význam? Někdo, kdo DĚLÁ

ZLO. Vedle toho jsou slova typu: lupič, loupežník,

lapka, užívaná dříve, mlhavě identifikovatelná.

Prostě ten, kdo činí jinému cosi ku škodě je zloděj

nebo zlořád (to pokud tato činnost prostupuje

celým jeho životem) či zloduch(pokud už v jeho

duši nezbývá ani místečko na něco dobrého).

Zloděj se mi pro označování jeví nejpříhodnější.

A nemám je rád. A kdo má? Snad jen jim podobní,

tedy zloději ostatní. Dokonce někteří mazanější

zloději si rádi najímají ty blbější, aby to zlo dělali

za ně. I oni však zůstávají zloději. A tak se točí ten

kolotoč trhu se zlem, protože to dovolíme. Ale já

se nechci cítit jako oběť toho zla. Čekáme, že nás

ochrání zákon? Cha! Mnozí pamatujeme doby, kdy

rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví by-

lo národním sportem, ovšem mnozí atleti nebyli

dekorováni oblíbenou stříbrnou plaketou, nýbrž

méně oblíbeným letitým odnětím svobody, jak za

vraždu. Dnes jsou "ceny" mírné. Dokonce i alter-

nativní. A jsme u toho. A zákonodárci nejsou zrov-

na všichni…ehm...ale to je jiná kapitola.

Tuhle vám po ránu vstanu, vezmu kosu, že jako

síknu to předlouhé bejlí (dlouhá tráva..plevel..po-

zor nezaměnit za "bejlís"!), co raší a straší u nás v

ulici. Rosička sice zašla, ale šikovný postarší

sekáč si poradí. Zrovínka jsem myslel na to, že

musím dát pozor na ty pěkné popínavé keře u zdi

(to plevel není), když jsem uviděl kočičku… Těch

tu máme… ale tahle byla v autě. Hověla si pěkně

na opěradle a klimbala. A tak si říkám, že jí tam

asi sousedi omylem zavřeli nebo tak. Hodím tedy

kosu přes rameno a jdu na ně cinknout, ať tu

chudinku vysvobodí. Ha! Není zavřená! Škodovka

totiž nemá přední sklo! Co se stalo, dumám. Když

tu zrovna vychází soused s taškami v rukou, a že

jako jedou na dovolenou. Tak povídám, že to asi

půjde ztuha a za chvíli už voláme policajty. Někdo

vyřezal gumové těsnění a odnesl čelní sklo! Zdá

se vám to šílené? Nám to přišlo taky.

No, a jak čekáme příslušníka z Kladna, tak se

seberu a jdu teda posekat to bejlí. Zahnu po dláž-

dění dolů, pár kroků, a strnu! Další auto bez skla!

To je nadělení! Pro celé oddělení..ale to tu

nemáme, tak jen pro toho vyšetřovatele z Dubí bu-

dou dvě mouchy jednou ranou. Asi jak byly

souběžně spáchány, tak se asi budou řešit.

Tak jsem ten den sekal až v poledne. Mladý

muž v uniformě pečlivě ohledal místa činů -

zločinů, vše sepsal, předpisově zajistil stopy kvůli

otiskům a omluvil se, že přijel později, protože

od rána už těch zločinů vyšetřoval několik. Jen

těch předních skel bylo v tom týdnu prý čtrnáct!

Hrůza! Co asi s nimi dělají? Ale to jsme u toho

zase. Četli jste soupisku evidovaného zlořádstva

v našem městě? A to je jen za duben! Jak někde

v Riu…

Čteme rádi detektivky. Obdivujeme kolomba

i ramba, smířlivě hodnotíme zásahy majora z.

a bouše, kauli, dojl i olčetrhent přijedou vždycky

včas, aby tomu zlu zatnuli tipec. Ale to je jen fikce.

Je asi na nás, abychom se zlu bránili sami. Různá

zabezpečovací zařízení, alarmy, hlásiče centrální

ochrany jsou jistě účinná opatření, ale k nim by se

hodila i policejní služebna přímo v Buštěhradě!

Aby toho zloděje nachytali ještě na fleku. Otisky

jsou otisky, ale klepeta jsou klepeta. A šup s ním

do žaláře až zčerná! A nebo si koupím flintu a nor-

málně ho střelím. Zlo za zlo. Nebo ne. Budu hod-

nější a padoucha(asi od "paskřivý duch"?) napálím

do zadku, aby to hodně pálilo. A basta. A nebo ho

vezmu bez reptání rozporkou a na vrakovištích se

nebudou prodávat skla s našimi otisky a naše dál-

niční známky. A nebo ho vezmu tou kosou. Jsem

ještě sekáč. A nebo někdo jiný,že? Ale ten se

nezakecá… A stejně zloději ruka upadne! (No, i já

se raději podíval do rukávů. Zatím dobrý.)

Jiří Blesk

KUCHYŇKA, Zdeněk: Na kanalizaci zatím nejsou

peníze. V Buštěhradě se výstavba kanalizace a čističky

odsouvá, dotaci na ni totiž městu zamítli

Mladá fronta Dnes, 18.6.2004, roč. 15, č. 142,  příl.

Střední Čechy Dnes - Kladensko, s. C/4. 1 foto (ilustrační

foto - rodinný domek poli u hřiště)

Připravila I. Kasalická, info bibliogr. odd. SVK Kladno
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INZERCE

rozměry: 6,0 cm x 4,3 cm = 26 cm
2

cena: 78,- Kč
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rozměry: 25,6 cm x 18,2 cm = 466 cm
2  

cena: 1.398,- Kč

rozměry:12,5 cm x 18,2 cm = 228 cm
2

25,6 cm x 8,9 cm  = 228 cm
2

cena: 684,- Kč

rozměry: 8,1 cm x 18,2 cm = 148 cm
2

25,6 cm x  5,8 cm = 148 cm
2

cena: 444,- Kč  

rozměry: 6,0 cm x 18,2 cm = 109 cm
2

25,6 cm x 4,3 cm = 109 cm
2

12,5 cm x 8,7 cm = 109 cm
2

cena: 327,- Kč 

rozměry: 6,0 cm x 8,9 cm = 54 cm
2

cena: 162,- Kč

rozměry: 8,1 cm x 8,9 cm = 72 cm
2 

cena: 216,- Kč
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Výše uvedené ceny reklamních ploch vychází z ceníku MěÚ Buštěhrad platného od 1. 1. 2004, který stanoví cenu Kč 3,- za 1 cm
2.




