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Foto na titulní stranì: Dìtský den 29. 5. 2005 - Jiøí Procházka (Junák) ukazuje dìtem jednotlivá "herní" stanovištì na høišti. Foto Jan Kasalický

Ordina ní a otevírací hodiny se mohou v pr b hu prázdnin dále m nit. Doporu ujeme tedy sledovat 
výv sky M Ú, hlášení rozhlasu, pop . internetové stránky m sta.

M stský ú ad Bušt hrad
H ebe ská 660
Telefony: Spole né íslo 312 250 301 Ú ední hodiny: Pond lí 8,00 - 12,00   13,00 - 17,00

Fax 312 278 030 St eda
Evidence obyvatel, OP, … 312 278 031
Matriká ka, stav. agenda 312 278 032
Ú etní 312 278 033 menclova@mnestobustehrad.cz
Právní poradce m sta 312 278 035
Vnit ní správa 312 278 036 kadlec@mestobustehrad.cz
Starostka m sta 312 278 037

Mate ská škola Bušt hrad Základní škola Bušt hrad Základní um lecká škola Bušt hrad
H ebe ská 660 Hradní 3
Telefon: 312 250 592 Telefon:

312 250 878 (školní družina) Zusbustehrad@volny.cz
312 250 394 (školní jídelna)

MUDr. Pavel Skála - praktický léka  pro d ti a dorost, d tská Léka ská pohotovost Kladno Cvi ení ve škole
Kladenská 433 K nemocnici 2814, Kladno Pond lí 18,00 - 19,00
Telefon: 312 250 829 (Bušt hrad), 312 253 465 (H ebe ) Telefon: 312 247 527 (d tská) tvrtek 18,00 - 19,00

312 247 131 (pro dosp lé)
Pond lí Ordina ní hodiny: Sokolovna Bušt hrad
Úterý Pond lí - pátek 17,00 - 22,00 Telefon: 776 287 316 - p. Rák
St eda So + Ne + svátky 7,00 - 7,00 E-mail:

tvrtek kojenecká poradna Sokol.bustehrad@seznam.cz

Pátek MUDr. Miloslav Urban
- gynekologická ordinace

Palackého 65
Telefon:

MUDr. Karel Je ábek - praktický léka Ordina ní hodiny:
H ebe ká 677 Pond lí 7,30 - 12,00 (7,30 - 8,30 p ednostn  odb ry krve)
Telefon: 312 250 677 tvrtek 12,30 - 16,30 (12,30 - 13,00 p ednostn  ultrazvuk)
Ordina ní hodiny: Dovolená 18. - 29.7.2005 a 8. - 12.8.2005

Pond lí + tvrtek 11,30 - 16,30
Úterý + st eda + pátek 7,30 - 11,30 Stomatologická pohotovost

Palackého 5, Praha 1
MUDr. Jana Václavková - zubní léka MUDr. Jana Pelková - zubní léka Telefon:
Palackého 65 Kladenská 498 Ordina ní hodiny:
Telefon: 312 250 676 Telefon: 312 250 689, 602 320 941 Pond lí - pátek 19,00 - 6,30
Ordin ní hodiny: Ordina ní hodiny: Sobota, ned le, svátky 7,00 - 18,00
Pond lí 7,15 - 12,00  12,30 - 17,30 Pond lí 14,00 - 18,00 19,00 - 6,00
Úterý 7,15 - 12,00 tvrtek 15,00 - 18,00
St eda 7,15 - 13,00 Pátek 11,00 - 13,00

tvrtek 7,15 - 12,00  12,30 - 15,30 Lékárenská pohotovost
Pátek 7,15 - 13,00 Van urova 1548, Kladno

- nemocnice
Lékárna Bušt hrad Telefon: 312 606 393
H ebe ská 677 Otvírací doba:

Knihovna Bušt hrad Telefon:  312 250 144 Pond lí - pátek 19,00 - 7,30
Kladenská 207 Otvírací doba: Sobota 12,00 - 7,30
Telefon: 312 250 955 Pond lí 8,00 - 16,30 7,30 - 7,30
E-mail: knihovnabustehrad@seznam.cz Úterý 8,00 - 12,00
Otvírací doba: St eda 8,00 - 12,00

                       Pond lí: tvrtek 8,00 - 16,30 Kostel Povýšení Svatého K íže
                       Úterý   9,00 - 11,00 13,00 - 16,00 Pátek 8,00 - 12,00 Bohoslužby:
                       St eda 13,00 - 20,00 - každou ned li v 10,45 hod

tvrtek   9,00 - 14,00
+ otev eno také každou první sobotu v m síci od 9,00 do 12,00 Výuka náboženství pro d ti:
Dovolená 11. - 22. 7. 2005 a 8. - 12. 8. 2005 - každé pond lí ve 13,30 hod

DPS - masáže, pedik ra Pošta Psí útulek a hotel Bouchalka
Revolu ní 6/323 Na Bouchalce 398
Telefon: 312 250 003 - p. Burgr (masáže) Telefon: 312 250 443 (vedoucí) Telefon:

312 250 003 - pí. Horní ková (pedikúra) 312 250 444 (p epážky) Mobil:
Provozní doba - masáže: Ú ední hodiny: E-mail: psi-utulek@bouchalka@seznam.cz

                       Pond lí 12.30 - 21.00 Pond lí   8,00 - 11,00  13,00 - 18,00 Web: www.psiutulekhotelbouchalka.wz.cz
                       Úterý 7.00 - 15.00 Úterý      8,00 - 11,00  13,00 - 18,00 Otvírací doba:
                      St eda 12.30 - 21.00 St eda    8,00 - 11,00  13,00 - 18,00 Pond lí - ned le, svátky 10.00 - 16.00

tvrtek 12.30 - 21.00 tvrtek   8,00 - 11,00  13,00 - 18,00
                      Pátek 7.00 - 15.00 Pátek      8,00 - 11,00  13,00 - 18,00

Dovolená 4. - 8. 7. 2005 a 1. - 12. 8. 2005

Bušt hradské muzeum Oty Pavla
Palackého 56
Telefon: 732 912 681, 732 912 332 www.bustehrad.cz
Otvírací doba: kv ten - íjen sobota + ned le 10.00 - 17.00

mimo návšt vní hodiny možno dojednat i ve všední dny pro skupinu alespo  10 návšt vník

8,00 - 12,00   13,00 - 17,00

libertinova@mestobustehrad.cz

endokrinologie a diabetologie

Ned le

10,00 - 11,30
12,30 - 14,30

leflerova@mestobustehrad.cz

salac@mestobustehrad.cz
312 278 034

Termín dovolené nebyl v dob  redak ní
uzáv rky znám.

Kladenská 271

603 523 070
312 250 508

Dovolená 4.7.2005 + 
pravd pod. 1. - 12.8.2005

13,00 - 18,00

14,30 - 15,30 nemocní
14,00 - 15,30

Dovolená pravd podobn  v termínu 8. - 
21.8. 2005 - zástup MUDr. Dražkovi ová

312 250 678

13,30 - 15,30

Tyršova 10/77
Telefon:
E-mail:

312 250 530 (kancelá )

P ípadné zástupy, pop . jiné zm ny ord. doby budou v as hlášeny 
rozhlasem a uvád ny na výv skách M Ú

Ordina ní hodiny:

12,30 - 14,00

Pokladní
312 278 039Starostka m sta

312 250 355
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Vážení ètenáøi Buštìhradského zpravodaje, 

vím, že vás, stejnì jako mne a celý mìstský úøad, trápí
bezpeènostní situace v našem mìstì. Stoupá poèet
vloupání, krádeží, pøestupkù, o chování bezohledných
øidièù se dennì pøesvìdèuje každý z vás. Mìstský úøad
se svými velmi omezenými kompetencemi nemá
možnost úèinnì zasahovat proti tìm, kteøí páchají trest-
nou èinnost. Z èinnosti Policie ÈR, díky její souèasné or-
ganizaèní struktuøe, se ztratilo to nejpodstatnìjší, co
obèan má poci ovat - bezpeèí nad svým zdravím, z -
vím svých blízkých a ochranu majetku. Víme, že
máme policii, která nás chrání  a víme, že koná velmi
potøebnou a záslužnou práci, ale setkáváme se s jejími
pøíslušníky èím dál tím èastìji v pøípadech, kdy nám nì-
do ublíží. Komunikace mezi bezúhonnými obèany a poli-

cií se zredukovala na problémové kontakty. Nám na
radnici je jasné, že se hned tak nebudeme setkávat

policisty na ulicích, kteøí budou usmìvaví, ochotní pomo-
ci tomu, kdo je o to požádá, s policisty, kteøí dokonale
nají své okolí. Také víme, že to nebude hned tak možné.

Ale chceme alespoò vyjádøit ochotu podílet se na vìcech
tzv. veøejného poøádku. Jednou z možností je upozoròo-
vat patøièná místa na zkušenosti z denní praxe, apelovat
na nì a vyžadovat pøijetí takových opatøení, která by na-
tolila pocit bezpeèí pro obèana. Z tohoto dùvodu jsem se

z povìøení zastupitelstva zúèastnila jednání snìmu
Svazu mìst a obcí, který se konal ve dnech 26. a 27.
kvìtna t. r. ve Žïáru nad Sázavou. Svùj diskusní
pøíspìvek vám pøedkládám1 Má být zapracován do snì-
movních materiálù, já jsem byla pozvána na jednání
bezpeènostní komise Svazu na zaèátku èervna. Byla
bych velmi ráda, kdyby mùj pøíspìvek do celostátní
diskuse o zmínìné problematice byl považován za výraz
nutnosti posílení spolupráce mezi policií a veøejností.

J. Leflerová 

1 poznámka redakce: pøíspìvek zmiòovaný v èlánku paní starostky je
uveden v rubrice Z radnice v tomto èísle BZ

SLOVO STAROSTKY

Z MIMOØÁDNÉHO ZASEDÁNÍ KONANÉHO 16. 3. 2005

Ing. Pilský podal vysvìtlení k návrhu zadávacích podmínek pro
výbìrové øízení na ÈOV a kanalizaci. Návrh byl projednáván
bod po bodu, ing. Pilský upozornil na dùležité body v pod-
mínkách. Zastupitelé se k jednotlivým bodùm vyjádøili a podali
pøipomínky, které budou zapracovány do koneèného návrhu
podmínek. Poté byly podmínky zadávacího øízení jednomyslnì
schváleny. Ing. Pilský poté informoval o následných krocíc

jejich termínech: 
a) umístìní zadávacích podmínek na centrální adrese (27. 3. 2005).
b) prohlídka staveništì (13. 4. 2005).

Starostka pøednesla návrh na složení komise (èlenù a náhrad-
níkù) pro posouzení a hodnocení nabídek:

1. èlenové - ng. Kasalický, oc. ing. Trnobranský, ing.
Pilský, ing. Koutecký, ing. Pacovský, zástupce MŽP, zá-
tupce KÚ Støedoèeského kraje - jména obou poslednì jme-
ovaných budou doplnìna po nahlášení z obou institucí 

2. náhradníci - ing. Jan Knotek, ing. Jaroslav Knotek, paní
Walterová, paní Kellerová, p. Formánek, ing. arch.
vorèeková, ing. Ètrnáctý

Složení komise bylo zastupiteli jednomyslnì schváleno. 

Hodnotící komise bude zasedat dne 4. 5. 2005, tentýž den
veèer bude zasedat zastupitelstvo k projednání návrhu komise
na vyhlášení vítìze soutìže. 

Stejným zpùsobem  jako byl projednán návrh na podmínky
zadávacího øízení, byly projednány podmínky pro vyhlášení
soutìže na úvìr pro èásteèné krytí nákladù na výstavbu ÈOV

a kanalizace ve výši Kè 15 mil. Ing. Pilský objasòoval jednotlivé
body, zastupitelé vznášeli pøipomínky, které budou zapraco-
ány do koneèného znìní podmínek: 
 - možnost splácení ve variantách 8, 12, a 15 let
 - celková nabídnutá cena do konce splatnosti úvìru bude

vyèíslena v absolutní èástce  s tím, že bude zahrnovat veškeré
náklady spojené s poskytnutím úvìru
 - možnost nedoèerpání úvìru bez sankcí 
 - možnost pøedèasného splácení úvìru 

Hodnotící kritéria:
a) cena úvìru
b) zajištìní úvìru 

Po detailním projednání byly podmínky zadávacího øízení na
úvìr jednomyslnì schváleny.  

Návrh na èleny a náhradníky komise znìl: 
1. èlenové - J. Koutecký, JUDr. Salaè, ing. Pilský, J. Zema-
nová, J. Mahovská 
2. náhradníci - p. Pacovský, pí Walterová, V. Kellerová,
ing. Sušická, A. Kadlec 

Složení komise bylo zastupiteli jednomyslnì schváleno. 

Termín na otevírání obálek byl stanoven na 16. 5. 2005, termín
pro zasedání zastupitelstva bude stanoven podle potøeby. 

Starostka pøednesla návrh mandátní smlouvy s f ou STORMEN
na zajištìní výbìrového øízení na úvìr. Po projednání byl návrh
zastupiteli jednomyslnì schválen. 

JUDr. Salaè pøednesl návrh na prodej pozemkù p. è. 1931/6,
1931/34 a 1931/35 firmì p. Peroutky, protože tato firma jako
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jediná reagovala na vyvìšený zámìr o prodeji uvedených
pozemkù. Zastupitelé tento návrh jednomyslnì schválili.
Podmínky prodeje byly zastupitelstvem odsouhlaseny již na
zasedání 16. 2. 2005. Zastupitelstvo povìøilo JUDr. Salaèe
vypracovat návrh kupní smlouvy a projednat jej se zástupcem
firmy p. Peroutky. Po zpracování definitivního znìní smlouvy
povìøilo starostku podpisem.

ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO 30. 3. 2005

Ovìøení zápisu a kontrolu plnìní usnesení z 9. zasedání ko-
naného 8. 12. 2004 provedly paní Kindlová a Šumná.
Konstatovaly, že všechny termínované úkoly byly splnìny. 

Ovìøení zápisu a kontrolu plnìní usnesení z 1. mimoøád-
ného zasedání  konaného 24. 1. 2005  provedla paní Šumná.
Uvedla, že z úkolù stále trvá bod è. 5 - odùvodnìní návrhu na
zavedení poplatku za odbìr vody v DPS - termín: 30. 4. 2005
a bod è. 6 - provìøení stížnosti obyvatel z lokality Na hmelnici
na kvalitu provedení štìrkové úpravy pozemku è. 1819/30 - ter-
mín: 15. 4. 2005. 

Ovìøení zápisu a kontrolu plnìní usnesení z 2. mimoøád-
ného zasedání  konaného 16. 2. 2005  provedli pánové Nový

Kasalický. Konstatovali, že stále trvá bod è. 7 - vypracování
systému zálohových úhrad a èištìní jímky u èp. 65 - termín:

4. 2005. Ovìøení zápisu a kontrolu usnesení z 3. mimoøádného
zasedání  konaného 16. 3. 2005  provedli pánové Nový a
tecký, konstatovali, že veškeré úkoly byly splnìny.
Zastupitelé tyto zápisy schválili s výjimkou stále trvajících bodù. 

Paní J. Mahovská, èlenka finanèního výboru, pøedložila za-
tupitelùm návrh rozpoètu pro rok 2005 ve výši Kè 25,711.410,-

jak na stranì pøíjmù, tak na stranì výdajù. 
Paní starostka k tomuto bodu vyhlásila diskusi, kde vy-

toupila paní Dundrová, zástup  osady Bouchalka  a dotazo-
vala se, zda se v rozpoètu pro tento rok poèítá s vybudováním
plynofikace, kanalizace nebo vodovodu na Bouchalce. Pan
tarostka oznámila, že všechny jmenované akce jsou finanènì

natolik nároèné, že s nimi nelze v rozpoètu na rok 2005 poèítat.
Dodala, že pøidìlená dotace na ÈOV a kanalizaci nepokryje ani
náklady na ÈOV a kanalizaci v samotném Buštìhradì a mìsto
si musí vzít na dobudování této investice úvìr. Nechala tedy
zastupitele hlasovat, zda zaøadit do rozpoètu pro tento rok nì-
terou z uvedených investièních akcí pro Bouchalku. Zastupitelé

tyto akce pro rok 2005 zamítli. Pro obèany Bouchalky budou
provedeny práce, které jsou schopny zajistit Technické služby
mìsta.

Dotaz paní Vestfálové, zda je v rozpoètu pro tento rok
poèítáno s èástkou na rekonstrukce dìtských høiš , zod-
povìdìla paní Mahovská. V rozpoètu je vyhrazena èástka Kè
100.000,- na rekonstrukci dìtského høištì u MŠ a Kè 100.000,-
na rekonstrukci dìtského høištì u fotbalového areálu. 

Starostka pøedložila zastupitelùm návrh Smlouvy o dílo èíslo
25/02/A s firmou GIRSA AT na "Projektovou dokumentaci pro
realizaci obnovy a statického zajištìní zastøešení, krovu

stropu nad 2. patrem hlavního køídla zámku Buštìhrad
rozsahu pro stavební povolení".  Výbor pro výstavbu návrh pro-

jednal a jeho pøedseda J. Kasalický tento návrh smlouvy do-
poruèil ke schválení. Jednomyslnì schváleno.

JUDr. Salaè pøedložil dále zastupitelùm návrh obecnì závazné
vyhlášky, kterou se vyhlašuje závazná èást územního plánu
obce pro správní území mìsta Buštìhradu. Zastupitelstvo ten-
to návrh vyhlášky jednomyslnì schválilo. 

Na návrh JUDr. Salaèe schválilo zastupitelstvo jednomyslnì
návrh Obecnì závazné vyhlášky è. 8 o zrušení obecnì zá-
vazné vyhlášky è. 1/2003 o podmínkách chovu zvíøat na území
mìsta Buštìhrad. 

V souvislosti s budováním kanalizace budou dotèeny komu-
nikace, jejichž výluèným vlastníkem je Støedoèeský kraj a které
obhospodaøuje pøíspìvková organizace Správa a údržba silnic
Kladno. Ta pøedložila mìstu návrhy smlouvy o budoucí smlou-
vì o zøízení vìcného bøemene na èástku Kè 347.650,- a sm -
vy o náhradì za užívání silnice na èástku 366.450,-.
Uvedené èástky jsou stanoveny podle Ceníku Støedoèeského
kraje, jehož úèinnost je od 1. 1. 2003. Jednomyslnì schváleno

Starostka pøeložila ke schválení návrh Partnerské smlouvy
úèasti na projektu "Cyklostezky a cyklotrasy Høebeè a okolí"

pøedložený obcí Høebeè, která žádá o dotaci na tento zámìr.
Ze smlouvy nevyplývají žádné finanèní závazky pro Buštìhrad.
Jednomyslnì schváleno.

Starostka informovala zastupitele i úèastníky zasedání o
bìhu slavnostního vyhlášení výsledkù krajského kola
soutìže Zlatý erb o nejlepší webové stránky a elektronické
lužby mìst a obcí. Webové stránky mìsta Buštìhradu byly vy-

hodnoceny jako nejlepší. Slavnostní vyhlášení výsledkù se
konalo 22. bøezna 2005 v budovì Krajského úøadu v Praze.
Spolu s webmasterovou paní Mgr. Danou Heráòovou se
zúèastnila slavnostního ceremoniálu starostka. Vzhledem k to-
muto úspìchu navrhla starostka schválení odmìny pro paní
Heráòovou ve výši Kè 3.000,-. Jednomyslnì schváleno.

J. Kasalický pøedložil zastupitelstvu ke schválení nové složení
výboru pro výstavbu: pøedseda J. Kasalický, èlenové - ing.
arch. Daniela Javorèeková a Zdenìk Formánek. Jednomyslnì
schváleno. K tomuto bodu ještì vystoupil J. Koutecký se žá-
dostí, aby kontrolní výbor znovu provìøil investièní akce, které
dosud probìhly pod hlavièkou mìsta. Zastupitelstvo tento
návrh jednomyslnì schválilo. 

Mateøské centrum Buštìhradský elíšek žádá MìZ o užívání
prostor v 1. patøe Kulturního støediska vèetnì soc. zaøízení.
Starostka dala o této žádosti hlasovat. Zastupitelé tento návrh
schválili 7 hlasy, starostka se zdržela hlasování. 

Místostarosta seznámil obèany s dalším vývojem pøipravované
akce "ÈOV a kanalizace mìsta Buštìhrad". Seznámil je s pod-
mínkami pøijetí dotace, s dalšími možnostmi dofinancování i s
stihy pøi nesplnìní podmínek stanovených SFŽP.

V diskusi vystoupil pan Formánek, aby upøesnil dùvody zrušení
dìtského høištì u fotbalového areálu - døevìné atrakce pro dìti
byly již v havarijním stavu, spodní èásti zapuštìné do zemì
byly shnilé a protože hrozilo ublížení na zdraví dìtí, byly
trakce zlikvidovány. Nové høištì se bude postupnì budovat po-

dle finanèních možností mìsta. 
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Dále vystoupil pan Stuj. Poukázal na dopravní situaci v ulici
Tyršova - nedodržovaní rychlosti projíždìjících aut, vjíždìní
nákladních aut do této èásti Buštìhradu, nerespektování do-
pravního znaèení. Paní starostka na jeho pøipomínky reagovala
tím, že nadále bude urgovat pøítomnost pana mjr. Øímsy, ve-
doucího dopravního inspektorátu PÈR, na dalším zasedání
MìZ.

ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO 13. 4. 2005

Paní starostka pøedstavila obèanùm pana mjr. V. Øímsu
pøedala mu slovo. V úvodu svého vystoupení pan major

seznámil obyvatele Buštìhradu se statistikou dopravních
nehod na katastrálním území Buštìhrad a v okresu Kladno.
Podal informace o pravomocích Policie ÈR na úseku do-
pravy a o systému provádìní kontrol na silnicích. Zabýval se
také konkrétní situací v Buštìhradì  zejména dodržováním
pravidel silnièního provozu podle dopravního znaèení ve
mìstì a provádìním kontrol  speci lnì v ulici Tyršova, kudy
projíždìjí pøes zákaz nákladní auta jednak na skládku v ob-
ci Zájezd, jednak ji øidièi používají jako pøístupovou zkratku
na dálnici Praha-Chomutov. Pak vyzval obèany k diskusi,
kterou vyhlásila starostka. 

První se ujal slova pan Stuj a hovoøil o vážné dopravní
situaci v ulici Tyršova. Zmínil poèet projíždìjících náklad-
ních automobilù touto ulicí, nedodržování pøedepsané
rychlosti v okolí základní školy. Paní Dütschová podala
pøesné informace o poètu nákladních aut, které projíždìjí
Tyršovou ulicí, upozornila na pøetížené kamiony, které zpù-
sobují otøesy domù stojících v tìsném sousedství silnice.
Paní Thujová oznaèila firmy, jejichž nákladní auta nerespek-
tují zákaz vjezdu a pøesto využívají Tyršovy ulice. Pan
Herold se dotazoval, zda by nebylo možné provádìt silnièní
kontroly Policií ÈR èastìji, než tomu bylo dosud. Další
obèan požádal o pøemístìní tabule se jménem Buštìhradu
tak, aby do oblasti Tyršovy ulice byla zahrnuta i nová zá-
tavba v lokalitì U kaplièky. Pan Mikšovic navrhl výmìnu
naèky "Dej pøednost v jízdì" znaèkou "Stùj, dej pøednost
jízdì" pøi výjezdu z ulice Kladenská do køižovatky u vodoje-

mu, protože by se mohlo zabránit dalším dopravním ne-
hodám v tomto úseku. Pan Kühnel doporuèil projednat také
parkování autobusù u pivovarského sklepa. I ostatní
obèané, by  spontánnì, navrhovali další èetná opatøení ke
zlepšení dopravní situace ve mìstì. 

Mjr. Øímsa všechny dotazy postupnì zodpovídal, vysvìt-
loval, jaká opatøení se mohou provést. Uvedl, že v souèas-
né dobì vìnuje dopravní inspektorát situaci v Buštìhradì
ve srovnání s jinými obcemi . Vyslovil
souhlas s umístìním retardérù  a se zvýraznìním zpomalo-
vacích pruhù u školy. Pøislíbil spolupráci se SÚS Kladno

této záležitosti, protože ulice Tyršova je ve správì SÚS
Kladno. Vyjádøil také souhlas s pøemístìním znaèky na oz-
naèení hranice mìsta v Tyršovì ulici. Podpoøí jednání mìs-
ta s STE Kladno o pøivaøení dopravní znaèky "Zákaz vjezdu
nákladním automobilùm" na sloup elektrického vedení pøi
jezdu do Buštìhradu ve smìru od Stehelèevsi. Pokud jde
výmìnu znaèky na køižovatce u vodojemu, reagoval pan ma-

jor tvrzením, že je tato výmìna zbyteèná, protože smysl

obou znaèek je stejný, tj. dání pøednosti v jízdì. Parkování
ve mìstì doporuèil pan major øešit obecní vyhláškou. 

Po této velmi vzrušené diskusi a vyèerpání dotazù z øad
zastupitelù i obèanù ukonèila starostka tento bod poøadu
jednání. Podìkovala panu majorovi za jeho úèast na
shromáždìní obèanù a vyjádøila pøesvìdèení, že toto
setkání nebude jediné. Pan major pøislíbil úèast i na nì-
terém z dalších jednání MìZ podle svých èasových mož

tí.

Mìstský úøad obdržel od pana Veselého z ulice Sadová
dopis, týkající se zøízení retardérù v této ulici z dùvodù
bezpeènosti èasto si hrajících dìtí v okolí této komunikace.
Vzhledem k typu komunikace MìZ tento požadavek zamítlo.

Mateøská škola žádá MìZ o povolení pøerušení provozní do-
by v MŠ od 18. 7. 2005 do 31. 8. 2005 z dùvodu nízkého
poètu dìtí zapsaných v tomto období k docházce. MìZ
rozhodlo získat stanoviska rodièù do pøíštího zasedání.

Starostka informovala zastupitele o havarijním stavu
schodištì pod "starou lékárnou". Pøedložila návrh pøed-
bìžného rozpoètu ve výši cca 40 tis. korun na práce, bez
materiálu. Zastupitelé upøednostòují øádnou opravu na zá-
ladì odborného posudku. Povìøili p. Kadlece jednáním
ing. Dvoøákem, statikem, poté bude projednáno znovu na

zastupitelstvu.

JUDr. Salaè pøedložil zastupitelùm žádost Finanèního úøadu
pro Prahu 1 o pøezkoumání odprodeje akcií Vodáren Kladno
- Mìlník. FÚ požaduje doložit doklady, týkající se prodeje.
MìZ povìøilo dr. Salaèe vyøízením této záležitosti. 

JUDr. Salaè pøedložil zastupitelùm návrh smlouvy mezi
mìstem Buštìhrad a panem Dìdièem o uzavøení budoucí
smlouvy o zøízení vìcného bøemene, jejímž pøedmìtem je
zproštìní povinnosti platit stoèné po celou dobu trvání vìc-
ného bøemene - položení kanalizace na jeho pozemek.
Zastupitelstvo požadavek p. Dìdièe jednomyslnì zamítlo

tím, že nikomu z obèanù mìsta Buštìhradu nebude posky-
tována žádná náhrada z dùvodu dotèení pozemkù bu-
dováním kanalizace ve mìstì. 

Paní Kellerová pøedložila zastupitelùm návrh atrakce na
Den dìtí, který se uskuteèní na dìtském høišti. Dìtského
dne se zúèastní hasièi, kteøí dìtem pøedvedou záchrannou
akci vyproš ování osob z vraku hoøícího auta. Jednomyslnì
schváleno.

JUDr. Salaè informoval o další fázi jednání se zástupci
Státního statku Køivoklát v likvidaci o odprodeji pozemkù,
pøes které by mìla vést kanalizace a které jsou stále vede-
ny ve vlastnictví Státního statku Køivoklát v likvidaci. 

pøedchozím zasedání bylo schváleno odkoupení dotèených
pozemkù za 1,- Kè/1 m2. Státní statek souhlasí s prodejem
mìstu Buštìhrad, ale pouze za odhadní cenu. MìZ odsou-

lasilo koupi tìchto pozemkù za odhadní cenu, ale zároveò
doporuèilo jednat s projektanty kanalizace a hledat náhrad-
ní øešení v trase kanalizace.
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ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO 4. 5. 2005

Pøedseda hodnotící komise ng. Kasalický pøednesl zprávu
o posouzení a hodnocení nabídek na výstavbu ÈOV a
nalizace v Buštìhradì. Seznámil pøítomné s prùbìhem
výbìrového øízení na ÈOV a kanalizaci a informoval o fir-
mách, které se výbìrového øízení zúèastnily. Dále pøítom-
né seznámil s hodnotícími kritérii výbìrového øízení a
vìrem vyhlásil vítìze - firmu GEOSAN GROUP a.s.
Kolín.  Zastupitelé vzali na vìdomí zprávu komise pro VØ

jednomyslnì  ji odsouhlasili.
Ing. Koutecký upozornil na možné sankce vyplývající z ne-
dodržení již døíve uzavøené smlouvy.  

Ing. Pilský podal vysvìtlení k financování realizace výstav-
by ÈOV a kanalizace, informoval o výši dotace a nutnosti
èásteèného krytí nákladù bankovním úvìrem. Dále
seznámil pøítomné s podmínkami pro vyhlášení soutìže na
výbìr bankovního ústavu na poskytnutí výše uvedeného
úvìru.

Starostka pøednesla  návrh na navýšení pùvodnì odsou-
lasené èástky bankovního úvìru z 15 mil. Kè na 20 mil. Kè.

Dùvodem tohoto navýšení je nutnost provedení archeolo-
ického výzkumu v Buštìhradì v rámci výstavby kanalizace.

Zastupitelé tento návrh jednomyslnì schválili.

JUDr. Salaè vypracoval "Obecnì závaznou vyhlášku mìsta
Buštìhradu è. 10/2005 o podmínkách zabezpeèení požární
ochrany pøi akcích s úèastí vìtšího poètu osob"  Zastupitelé
tuto vyhlášku jednomyslnì schválili.

Starostka  informovala o návrhu smlouvy od Úøadu pro za-
stupování státu ve vìcech majetkových. Pøedmìtem této
smlouvy je odkup pozemku p.è. 330 o výmìøe 1206 m
zahrada , úèetní hodnota pozemku je 8.440,- Kè. Po pro-

jednání byl návrh zastupiteli jednomyslnì schválen.

Starostka pøednesla návrh nájemní smlouvy, která se týká
náhrady za využívání soukromého pozemku po dobu rekon-
strukce schodù nad domem p. Kühnela (1. 8. 2004-
31. 3. 2005). Celková èástka k úhradì èiní 48.000,- Kè s
mínkou, že tato èástka bude splacena do dvou mìsícù
po skonèení stavby. Ing. Nový podal návrh na provìøení
všech souvislostí s požadavkem vlastníkù pøilehlých
pozemkù na úhradu nájmu mìstem a pøípadné finanèní
plnìní pøenést na zhotovitele stavby. Starostka dala hlaso-
vat o obou návrzích, mìstské zastupitelstvo hlasovalo tak-
to:
 - pro 1. návrh - t.j. schválení návrhu smlouvy - neod-
souhlaseno
 -pro 2. návrh - odsouhlaseno 7 hlasy, ng. Leflerová se
zdržela hlasování

Starostka pøedložila zastupitelùm "Zprávu o hospodaøení
ZUŠ za rok 2004", kterou zpracovala auditorka ng.
Randáková. Zastupitelé jednomyslnì schválili pøedloženou
zprávu tak, jak byla podána auditorkou.

Starostka pøedložila zastupitelùm žádost MŠ o povolení

pøerušení provozu mateøské školy v dobì od 18. èervence
do 31. srpna 2005. Zároveò navrhla zastupitelùm zkrácení
doby pøerušení provozu pouze na 4 týdny s tím, že termín,
ve kterém bude MŠ uzavøena  si škola urèí sama.
Jednomyslnì schváleno.

Starostka seznámila pøítomné  prùbìhem  schùzky s oby-
vateli nové ètvrti "Chmelnice" ohlednì komunikací v této
lokalitì. Schùzka probìhla 27. 4. 2005. Úèastníci této
schùzky byli seznámeni s cenou za vybudování komunikací
a podmínkami pøevzetí pozemkù od Pozemkového fondu.
Zastupitelé akceptují návrh na pøevzetí pozemkù za pod-
mínky, že mìsto získá pøíslušnou dotaci na zbudování ko-
munikací za finanèní úèasti jednotlivých stavebníkù.
Jednomyslnì schváleno.

Zastupitelé jednomyslnì schválili návrh Sociálního a z -
votního výboru na pøijetí paní Vlasty Kloubkové do DPS
od 1. èervna 2005.

Zastupitelé projednali žádost MC Buštìhradský pelíšek
zproštìní poplatkù za akce, které toto sdružení v roce 2005

poøádá. Jednomyslnì schváleno.

Zastupitelé jednomyslnì schválili prominutí poplatkù ze
tupného na akci poøádanou Pìveckým sborem mìsta

Buštìhradu, konanou dne 11. 6. 2005.

Zastupitelé projednali zprávu obèanského sdružení
"Buštìhrad sobì" k vyúètování poskytnuté dotace v roce
2004 a jednomyslnì schválili, aby nedoèerpané finanèní
prostøedky z roku 2004 ve výši 1.446,90 Kè byly pøevedeny
do dotace pro rok 2005.

Zastupitelé jednomyslnì schválili žádost p. Jaroslava
Kolaøíka o poskytnutí a vyznaèení jednoho parkovacího
místa v ul. Sladkovského. Dùvodem této žádosti je zdravot-
ní postižení p. Kolaøíka. Mìstský úøad vyøeší technické
provedení výše uvedeného parkovacího místa.

Starostka pøedložila zastupitelùm návrh Smlouvy o dílo s
firmou SVIP - projektová a geodetická kanceláø- sdružení
projektantù a geodetù Praha 6, na vypracování provozního
a manipulaèního øádu vodního díla - rybníka Oty Pavla - ve
výši 27.900,- Kè bez DPH, což je jednou z podmínek
závìreèného vyúètování dotace z fondu SFŽP ÈR
Jednomyslnì schváleno.

Ing. Kasalický informoval pøítomné o výsledku kontrolního
dne, který probìhl dne 4. 5. 2005 v Buštìhradském zámku. 

Dìtský lékaø MUDr. Skála v disku i poukázal na nárùs
tu dìtí v Buštìhradì a na omezenou kapacitu míst

mateøské škole. 

P. Stejskal poukázal na nepoøádek u sbìrných kontejnerù.
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PØÍSPÌVEK PANÍ STAROSTKY NA SNÌMU SVAZU
MÌST A OBCÍ, KTERÝ SE KONAL VE DNECH
26. A 27. KVÌTNA VE ŽÏÁRU NAD SÁZAVOU

Vážené delegátky, vážení delegáti, vážení hosté,
ve svém diskusním pøíspìvku se chci s ámi podìlit

zkušenosti s problémem, který trápí nejen náš mìstský
úøad, ale hlavnì veøejnost v našem mìstì. 

Jsem starostkou mìsta Buštìhrad, což je mìsto
2300 obyvateli v okrese Kladno ve Støedoèeském kraji.

Stav, který se zvláš  v poslední dobì - v období 2 let -
mìní z "obvyklých" situací v opravdový problém  se
menuje kriminalita. 

Hovoøím-li o kriminalitì, mám na mysli - alespoò za-
tím - kriminalitu nikoli vážnou  jako jsou napø. vraždy,
úmyslná zabití, pøepadání, únosy apod. Zdùrazòuji za-
tím! Na to, co se v poslední dobì dìje v našem mìstì,
nebyli místní obyvatelé v minulosti zvyklí. Dovolím si jen
pro ilustraci nìkolik údajù, které mi poskytl vedoucí ob-
vodního oddìlení okresního øeditelství Kladno za období
od ledna do 10. kvìtna letošního roku. Za uvedené ob-
dobí bylo zaznamenáno policií celkem 35 trestných èinù,
z toho bylo plných 30 pøípadù tzv. neznámé trestné èin-
nosti majetkového charakteru a 5 pøípadù podezøení

trestného èinu. Z majetkové trestné èinnosti se jedná
pøevážné vìtšinì o pøípady vloupání do motorových

vozidel a krádeží vìcí v nich uložených, vloupání do
rodinných domù a bytových i nebytových prostor, krádeží
stavebního materiálu ze staveb nových domù. Kromì to-
ho byly mìstskému úøadu hlášeny další pøípady, o které
postižení ani policii neinformovali. V roce 2004 bylo
spácháno v našem mìstì - tedy zaznamenáno policií -
20 trestných èinù. Nechci uvádìt další èísla  resp.
porovnání s minulými léty, ale mohu na základì informa-
cí z obvodního oddìlení konstatovat, že kromì
zmínìných pøípadù bylo v našem mìstì policií
prošetøováno 27 pøestupkù, z toho 11 pøípadù ma-
jetkového charakteru, 9 pøípadù narušení obèanského
soužití, 2 pøípady porušování veøejného poøádku a 5
pøestupkù v dopravì - zde se jednalo hlavnì o pøípady
øízení vozidla pod vlivem alkoholu. 

Možná si øeknete - to se dìje u nás také! Vìøím, ze
zpráv v televizi, rozhlase i z tisku se dennì dozvídáme

podobných, mnohdy mnohem horších pøípadech. Co mì
ale znepokojuje, je nepøímá úmìra mezi stále rostoucím
poètem kriminálních pøípadù vcelku a nedostateèným
poètem policejních služeben a jejich personální  ob-
sazení . Zámìrnì ponechávám stranou technické vy-
bavení policejních služeben a obvodních oddìlení
vùbec.

Zajistit bezpeènost obèanù a pøitom zajiš ovat pre-
venci kriminality je velmi závažný úkol souèasnosti. V té-
to souvislosti jsou znepokojující zprávy, které hovoøí

snižování rozpoètu pro výkon policie a o snižování stavu
jejích pøíslušníkù. Podle slov pana ministra Bublana, k -
rá pøednesl v lednu t. r. v Benešovì v uèebním
støedisku Institutu pro místní správu  disponuje stát

souèasnosti 50 000 policisty. Pøípadné snižování poètu
pøíslušníkù se má uskuteèòovat od nejvyšších orgánù

úøednických míst. Z praxe je ale zøejmé, že poèet ak-
tivních policistù tzv. "z ulice"  stále ubývá. V našem
mìstì bývala vždy policejní služebna, dnes neexistuje.
Jsme závislí na dohledu policie z Kladna, kde je pro
všechny tamìjší pøíslušníky práce až dost. Pro ilustraci -
správní obvod Kladno zahrnuje 48 obcí, jeho rozloha èiní
350 km2.  Tuto skuteènost si velmi dobøe uvìdomují ony
živly, pro které páchání trestné èinnosti stalo prakticky
zpùsobem obživy a mnohdy i koníèkem. 

Naše mìsto, stejnì tak jako mnohá jiná mìsta, se
rozrùstá. Nacházíme se v blízkosti Prahy. A to jsou také
dùvody, proè u nás stoupá kriminalita. Jako obec
nemáme vùbec možnost investovat do mìstské policie.
Nemáme ani prostøedky na to, abychom ze svého
rozpoètu nainstalovali kamerový systém. Pan ministr na
zmínìném zasedání v Benešovì uvedl, že bude nutn
posílit krajské a okresní policejní útvary a specializované
sbory. Zatím jsme nic podobného v našem regionu neza-
znamenali.

Zvláš  znepokojující se jeví v této souvislosti informa-
ce o hledání úspor ke snížení schodku státního rozpoè-
tu na roky 2006-2007, kdy má v rámci rozpoètu
ministerstva vnitra dojít ke snížení výdajù v r. 2006 ve
rovnání s r. 2005 o více než miliardu korun. I když je tøe-

ba v této souvislosti uvést, že 80% podíl rozpoètu Policie
ÈR pøedstavují mzdové prostøedky. Jako obce však
doufáme, že navržená a pøípadnì schválená zákonná
opatøení  týkající se odmìòování a výsluhových nárokù
policistù  nepùjdou na úkor dostateèného pøidìlování ta-
ulkových míst k policejním správám! Jako obce bychom

upøednostòovali, aby byl zohlednìn poèet obyvatel obcí
a specifická problematika bezpeènosti regionù. I když
policejní prezident pan JUDr. Jiøí Koláø uvádí, že

posledních letech dochází ke zmìnám v poèetních 
tavech teritoriálních útvarù pouze v souvislosti se za-

jiš ováním nových èinností  jako napø. nové hranièní
pøechody, dálnièní oddìlení apod.  a stále jsou základní-
mi kritérii poèet a hustota obyvatel a stupeò zatížení re-
gionù registrovanou kriminalitou, jako pøedstavitelé obcí
bychom rozhodnì uvítali, aby se také Svaz mìst a obcí
mohl podstatnì vìtší mìrou zapojit do procesu právì
probíhajících zmìn, jejichž cílem má být stabilita
bezpeènostního sboru a modernizace jeho øízení  a tím
zkvalitnìní celé práce policie tak, aby její výsledky mohli
obèané registrovat ve zvýšeném poètu objasnìných
trestných èinù, dopadení pachatelù, zajištìní veøe -
ného poøádku, odhalování majetkové kriminality atd.
zkrátka, aby se Policie ÈR stala uznávanou a hlavnì
respektovanou službou obèanùm tohoto státu.

Nevím, zda jsem se nedotkla svými úvahami
výsledkù práce svazu na tomto poli z døívìjších let, ale
naše mìsto je èlenem svazu teprve od loòského roku
a proto nám není dostateènì známo úsilí, které svaz

tomto smìru již vyvinul. Proto se omlouvám za pøípad-
ná nedorozumìní a neznalosti, které rozhodnì nejsou
úèelové.

Dìkuji vám za pozornost. 
Ing. Jitka Leflerová, starostka mìsta Buštìhrad
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Z RADNICE

KOMENTÁØ K NÌKTERÝM STAVEBNÍM AKCÍM MÌSTA

SCHODIŠTÌ NA STARÝ HRAD NAD DPS
V dubnu byla dokonèena hlavní fáze rekonstrukce tohoto
schodištì. Ze statického hlediska šlo o pomìrnì kompliko-
vanou stavbu. Rekonstrukce byla projektována formou žele-
zobetonové konstrukce (a to pomìrnì subtilní, v porovnání
s pùvodními opìrnými zdmi)  která bude povrchovì uprave-
na dle požadavkù NPÚ (Národního památkového ústavu) ci-
helnou korunou, madlem zábradlí a hrubou omítkou tak, aby
se schodištì vzhledovì blížilo pùvodní konstrukci. 

K celé rekonstrukci je tøeba øíci, že hlavní fáze stavby
železobetonových konstrukcí se provádìla v geologicky
obtížných a prostorovì stísnìných podmínkách. Zejména

finanèních dùvodù byla stavba rozdìlena na dvì fáze - tu
terá již byla dokonèena a která umožòuje provizorní

používání schodištì, a fázi dokonèovací,  splní pod-
mínky dané ve stavebním povolení pro kolaudaci stavby.
Druhá  dokonèovací fáze nás dosud èeká.

OPRAVA HRÁZÍ HORNÍHO RYBNÍKU
Oprava hrází rybníka a stavidla byla dokonèena a v posled-
ních dnech bylo provedeno i jeho napuštìní. Domnívám se,
že rybník má nyní pøívìtivìjší tváø  než tomu bylo pøed rekon-
strukcí. Pozvolné svahy, ostrùvek s vrbou a litorální plocha
pro vodní živoèichy s malou hloubkou mezi vtokem a os-
trùvkem èiní z okolí rybníka novou odpoèinkovou plochu

rostøed mìsta.

STAVBA TENISOVÝCH ŠATEN
Objekt novostavby tenisových šaten byl koncipován jako
pomìrnì jednoduchá stavba sportovního charakteru o jed-
nom podlaží, s plochou støechou. Jako prvek, který by
pozvedl estetické vyjádøení této stavby a zároveò sloužil jako
tribuna pro diváky, byla v projektu arch. Øepky z atelieru
S.P.A.D. navržena doplòková ocelová rampa v úrovni
støechy a nástupní toèité schodištì ve špièce budovy. Pøi fi-
nanèním vyhodnocování prùbìhu této stavby bylo zatím od
instalace rampy upuštìno. Nyní je budova šaten prakticky
dokonèena do provozuschopného stavu, vèetnì vyøešení
problémù s kropením kurtù. Smlouva na stavbu šaten byla
uzavøena s dodavatelem na dokonèení v termínu 10/2005,
takže bylo dohodnuto, že finální, z hlediska funkce ménì
podstatné dokonèovací práce (napø. venkovní omítka), bu-
dou provedeny až bìhem léta 2005. Souvisí to opìt s fi-
nanèními problémy, které mìstu zpùsobil propad pøíjmù
pøevádìných z FÚ Kladno oproti pøedpokladu a prùbìhu pøí-
sunu financí v minulých letech. Stavbu po stránce kvality

oprávnìnosti fakturace kontroluje jako technický dozor
vestora (mìsta Buštìhradu) ing. Tomáš Dvoøák

Ještì nìkolik vìt ke smyslu této stavby. Z mého pohledu
mìsto Buštìhrad má v zásadì jen dva dùležité prostory pro
možnosti dalšího rozvoje. Jsou to zámek a sportovní areál.
Do zámku mìsto v posledních dvou letech investuje cca 8 %
roèního rozpoètu a zároveò získává na tuto rekonstrukci ne-
malé dotace od inisterstva kultury. Pokud jde o sportovní

areál, v minulých  letech byly investovány znaèné prostøed-
ky do fotbalového oddílu, nìkdy i ne nejvhodnìjším zpù-
sobem (viz tréninkové høištì, na vysvìtlenou: stavební výbor
dodal mým prostøednictvím doporuèenou strukturu a ve-
likostní frakce vrstev podkladu, fotbalový oddíl si zajistil fir-
mu, která podle poskytnutých informací mìla být odborná,
výsledkem bylo však spíš høištì na plážový volejbal než
tréninkové fotbalové høištì). Z tohoto pohledu je stavba ša-
en tentokrát smysluplnìjším pokraèováním investic do ma-
jetku mìsta. Tato stavba je nìkdy interpretována jako pøíliš
drahá pro pár desítek sportovcù. Z mého hlediska (které
samozøejmì mohu prosazovat pouze silou svého jediného
hlasu v zastupitelstvu) se ale jedná o souèást urèité

cepce zkvalitnìní zázemí pro sportovní èinnost
Buštìhradì. Sportovní areál je majetkem mìsta a stavba

šaten byla pøi pøípravì koncipována tak, aby v budoucnu
mohla být souèástí dále modernizovaného areálu, napø. for-
mou zakrytí kurtù, což by mohlo v budoucnu pøinést drama-
ické zvýšení možností èasového využití kurtù i pro zimní
mìsíce a veèerní sportovní èinnost (a možná i jinou než
pouze tenis...). Na základì této úvahy jsme nakonec upustili
od pùvodnì zvažovaných levnìjších variant (zdivo bez te-
pelné izolace apod.). Z toho, co bylo uvedeno, dle mého
pohledu vyplývá, že novostavba šaten je smysluplnou in-
vesticí, která pøipravuje další možnosti rozvoje buštìhrad-
ského sportovního zázemí. Jde o stavbu, která má
dlouhodobou životnost a která nahrazuje dosavadní jedno-
naènì nejhorší sportovní zázemí pro tento druh sportu jak
rámci okresu, tak kraje. Respektuje rozvoj mìsta, je souèástí

koncepce zkvalitnìní sportovní èinnosti ve mìst  a vytváøí
pøedpoklady i pro sportovní propagaci Buštìhradu. 

DÌTSKÁ HØIŠTÌ
Situace s dìtskými høišti v Buštìhradì je otevøenì øeèeno
patná, píše se o ní i na dalších stránkách tohoto listu. Na

vysvìtlenou, zde je rekapitulace vývoje. Na pøelomu
2003 a 2004  kdy se sestavoval rozpoèet mìsta na rok 2004
se situace nezdála být tak špat  jak vypadá dnes. Prvky
høištì u fotbalového stadionu i mezi rybníky dosud stály, na
úpravu høištì u MŠ byla rozpoètována èástka 200.000,- Kè.
Situace se ovšem bìhem roku velmi zmìnila. Na pokyn
tarostky technické služby mìsta zlikvidovaly bez náhrady

prvky dìtských høiš  na základì obavy, že tyto prvky jsou
buï poškozené, nebo neodpovídají stávající vropské nor-
mì. Projekt na úpravu prvkù høištì u M  jsem zajistil do
konce èervence 2004. MÚ ovšem pozdržel rozeslání po-
távek na vytipované realizaèní firmy. K rozeslání poptávek

došlo až koncem øíjna a nabídky jsme dostali koncem
listopadu, kdy už v rámci roku 2004 nebylo možn  žádné
úpravy høištì realizovat. Výsledek byl tedy takový, že

rozpoètované èástky 200.000,- na toto høištì byla využita
roce 2004 jen asi osmina, a to na projekt. Do rozpoètu na rok

2005 jsem proto navrhoval právì na úpravy jmenovaných
høiš  èástky 600.000,- a 300.000 -  které odpovídaly cenám
tìchto úprav podle obdržených cenových nabídek o fi-
nanèních škrtech v rozpoètu, souvisejících i s pøipravovanou
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stavbou kanalizace, na úpravy høištì u MŠ  stejnì jako na
úpravy dìtského høištì v areálu fotbalového stadionu zùsta-
lo v rozpoètu po 100.000,- Kè.

Z dnešního pohledu se mùže jevit pomìr investice do
tenisových šaten a "neinvestice" do dìtských høiš  ne-
správný, ovšem rozhodnutí o výstavbì šaten bylo zastupi-
telstvem odhlasováno na pøelomu let 2003-2004, kdy
situace s dìtskými høišti vypadala optimistiètìji než dnes.

Za stavební výbor ng. Jan Kasalický

SOBOTNÍ ODPOLEDNE V ZÁMECKÉM PARKU

Kdo šel 23. dubna po druhé hodinì odpolední okolo brány
do zámeckého parku, mohl pozorovat pøekvapivou vìc:
desítky lidí rozesetých po parku, hrabajících jako o život,
kolem cesty se vršící hromady listí, vìtví a odpadkù. Co se
dìje? Že by parku svítalo na lepší èasy? Že bychom do nìj
dokonce mohli CHODIT? Je tomu skuteènì tak.

Pro zaèátek nutno uvést, že nejhrubší práci již zde za
plynulý podzim a zimu udìlaly technické služby mìsta - po-
tupnì vysekaly a spálily køoví od brány až k bývalému

letnímu kinu, odvozily odpadky, které témìø souvisle pokrý-
valy plochu parku. Postupnì se dvì tøetiny plochy spodní
èásti parku dostaly do takového stavu, že to umožnilo defin-
itivní "èistý" úklid. Toho se chopilo Obèanské sdružení
"Buštìhrad sobì" a zorganizovalo pøedposlední dubnovou
sobotu dobrovolnou brigádu. 

Èekali jsm , že pøijde tak 30 lidí, pøedevším èlenové OS
a jejich pøátelé. Ve vìtší úèast bìžných buštìhraïákù jsme
se neodvažovali doufat. Jaké bylo tedy naše pøekvapení,
když se nakonec sešlo okolo osmdesáti lidí! Rodiny s dìtmi,
mladé skautky, dokonce dobøí lidé pøespolní. V DPS jsme
mìli k dispozici obèerstvovací místnost a nejen to - paní
øeditelka dokonce pracovala s námi. Nutno též podìkovat
mistrovi technických služeb panu Formánkovi, který s námi
vydržel celou dobu a slíbil vbrzku osadit nové lavièky.

Postupnì se podaøilo celou vysekanou plochu shrabat
navršit hromady, které odvezou technické služby. U brány

zároveò vznikala jakási výstavka kuriózních pøedmìtù, které
se podaøilo najít - od zapomenutých hraèek až po WC mísu.
V podveèer se zapálila hromada vìtví a vytrvalci, kteøí vy-
drželi až doteï, si opekli buøty a posedìli spoleènì u ohnì.
Odmìnou byl i pohled na rozlehlé prostory vyèištìného
parku s monumentální kulisou zámku rýsující se na kopci,
sice stále ještì dosti ponurého vzhledu, ale již s optimisticky
se èervenající opravenou støechou støední èásti.

Nyní jsou v parku již instalovány i lavièky a je otevøen -
zamyká se pouze na noc.

ZÁMECKÉ OKÉNKO

Na zámku se dokonèují opravy støední èásti hlavního køídla.
Už je novì pokrytá støecha sálu i boèních pøiléhajících èástí
krovu. Práce budou nyní pozastaveny, aby mohlo probìh-
nout výbìrové øízení na další etapu oprav, na kterou jsme
dostali dotaci (3,9 mil.). Konala se brigáda - úklid spodní èásti
parku, o které zde pøinášíme samostatnou reportáž.

Ing. rch. Daniela Javorèeková
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Brigáda v parku. Foto Martin Aushaus

Výstavka vìcí nalezených pøi brigádì. Foto Martin Aushaus



Z RADNICE

OSLAVA SVÁTKU DNE MATEK

Stalo se již hezkou tradicí, že každý rok v našem
mìstì oslavíme "Svátek matek".

Atak tomu bylo i v nedìli 8. kvìtna, kdy do
buštìhradské Sokolovny pøišli sváteènì obleèené
maminky, babièky  ale i tatínkové a dìdeèkové, aby
spoleènì prožili sváteèní odpoledne, které pro nì
pøipravil kulturní výbor mìsta Buštìhradu. Pøi vstupu
do Sokolovny každá žena obdržela kvìtinu z rukou
našich dívek z Junáka jako podìkování za to, co pro
své blízké po celý rok dìlají. Program oficiálnì zahájili
ing. Jan Paulík a Veronika Kellerová, kteøí jednotlivá
vystoupení uvádìli.

Srdíèka nám všem zaplesala pøi pohledu na dìti ze
ZŠ Oty Pavla v Buštìhradì, kte  si pod vedením pana
uèitele Èerveného a paní vychovatelky Holeyšovské
pøipravily velmi hezké pásmo písnièek a básnièek.

ani další vystoupení
Smíšené sokolské
neèní skupiny nenecha-
lo nikoho v sále chladným
a vìøím, že mládež svým
tancem v doprovodu hud-
by z muzikálu Pomáda
rozjasnila tváøe všech
pøítomných. Zlatým
bem odpoledne se
lo pìvecké vystoupení
rodáka z blízké vesnice

èlena Hudebního divadla
v Karlínì pana Josefa
Op l ta , k te rý spo lu s

mi kolegy známými
melodiemi dokázal zved-
nout vìtšinu pøítomných
ze židlí a zaplnit taneèní
parket. Závìr slavnostního odpoledne patøil jako vždy
kapele pana Slavíka z Lán. A nakonec mi dovolte

podìkovat všem dìtem i dospìlým, kteøí se podíleli na
hladkém prùbìhu celého dne a vìnovali svùj volný èas

pøípravì sálu a jed-
notlivých vystoupení.

Veronika Kellerová
pøedsedkynì kulturního

výboru

DÌTSKÝ DEN

Pøedstavte si asi 50 °C na
sluníèku, nebe bez mráèku
a vítr nezafouká, vìtøík
nezavane. Tak takové
p o è a s í b y l o v n e d ì l i

odpoledních hodinách na
buštìhradském fotbalovém
høišti, kde se konal v poøadí

již  7. roèník Buštìhradského dìtského dne. Letošní téma
znìlo "Pohádkový les" a v tomto duchu byly pøipraveny
jednotlivé soutìže. Že nevíte, co znamenají názvy
soutìží "Žížalo  nebo Vilémova trefa" evadí, zeptejte se

 ratolesti, ta vám to urèitì øekne. Nad správným
plnìním úkolù bdìli Èervená Karkulka i s myslivcem,

Køemílek a Vochomùrka, pochodující jehliènatý
stromeèek, skoro akademický malíø, vodník a jiné pohád-
kové bytosti. Všechny dìti byl  za svou snahu odmìnìny
sladkostí a ti nejlepší z každé vìkové kategorie byli
odmìnìni vìcnou cenou. 

Po vyhlášení výsledkù se Buštìhradem rozeznìla
hasièské siréna a na høištì vjelo hasièské auto, z nìhož
vyskákali hasièi, aby zachránili poranìné osoby z
raèkou znièeného vozu. Ne, nebojte se, to nebylo
doopravdy, jednalo se o ukázku vyproštìní  figurantù
Vlad´ky Štancové a Jana Štance. Rozøezané auto bylo
zapáleno a hasièi pøedvedli, že si samozøejmì poradí

velkým ohnìm. Zde patøí velké podìkování panu Luxíkovi
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Organizátoøi se letos oblékli do pohádkových kostýmù. Foto JK

Karkulka, myslivec a d ti na d tskem dni. Foto B. Kostka

Zdenda tým a stará garda. Foto: J. Teršová



za vìnování vozu urèeného pro hasièský zásah. Poté
naše dìti uèil  kouzelník Grino èarovat a zdatnì mu pøi tom
pomáhal malý Lukáš Nachtigal. 

Ale pohádkový zvoneèek ještì nakonec nezazvonil.
Najednou se na fotbalové høištì vybatolila batolata

dudlíky, ale nebyla to obyèejná batolata, byl to ZDEN -
TEAM. Naše ženské fotbalové družstvo se pøevléklo za
miminka, nezapomnìl  ani na plínky a chrastítka a vy-
valo fotbalovou starou gardu k zápasu. Utkání bylo dra-

matické a ženy po zásluze, s pomocí mužù, vyhrály. Ale
poté již opravdu zazvonil zvonec a pohádky byl konec. Ale
nebojte se, za rok na høišti nebo jinde nashledanou. 

Aco by to bylo za pohádku, kdybych nepodìkovala
všem dobrým lidem, kteøí pøidali ruku k dílu, pøipravili

trakce, pomáhali dìtem opékat buøtíky a štípat døíví na
heò, organizaci Junák, fotbalistùm a fotbalistkám SK

Buštìhrad, Mateøskému centru Pelíšek, èlenùm kulturního
výboru MÚ Buštìhrad, Jirkovi Bleskovi za krásné diplomy
pro dìti, Martinu Hájkovi za spolupráci a Jirkovi
Procházkovi za moderátorskou roli.

Veronika Kellerová
pøedsedkynì kulturního výboru

DIVADÉLKO PRO NEJMENŠÍ

V rámci oslav svátku Dne matek jsme pozvaly 7. 5.
2005 do Sokolovny dìtské divadlo Boøivoj, které si
pro nás pøipravilo pøedstavení Nejkrásnìjší pøíbìh.
Tato hra vtipnou formou vyprávìla o vzniku a zrození
malého èlovíèka. Jsme velmi rády, že na toto pøed-
stavení pøišlo hodnì dìtí i s rodièi a prarodièi, a že
se všem vystoupení divadla Boøivoj líbilo.

Za kulturní výbor
Helena Trojánková a Veronika Kellerová

KAREL PLÍHAL V SOKOLOVNÌ

Skupina K nezaplacení poøádala 1. èervna v So-
kolovnì již 10. jubilejní Zastávku v èase a ná-
vštìvnost pøedèila všechna oèekávání. Pozvání na
koncert totiž pøijal Karel Plíhal! 

Ing. Jan Paulík
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Vystoupení kouzelníka mìlo u dìtí velký ohlas. Foto IK

Karel Plíhal pøi zkoušce pøed koncertem. Foto M. Aushaus

Pìkných atrakcí si užili díky maminkám z mateøskéhon centra i ti nej-
menší, napø. pøi házení míèkù do košù. Foto JZ



ŠKOLSTVÍ

DOTAZNÍKOVÉ ŠETØENÍ MEZI RODIÈI, ŽÁKY
UÈITELI ZŠ BUŠTÌHRAD

Vážení rodièe,
dovolte mi, abych podìkoval tìm z vás, kteøí jste nám vrátili
vyplnìné dotazníky. Ze 320 rozdaných se nám jich vrátilo
239.

Hlavnì bych vám chtìl podìkovat za to, že vznikl
reprezentativní vzorek odpovìdí. Pomohl nám vytvoøit si
brázek o ašich názorech na život školy.

Vìøím, že s pøípadnými dalšími dotazníky u vás na-
jdeme stejné pochopení.

Výsledky zpracovaných dotazníkù rodièù, dìtí i uèitelù
vám pøedkládáme1.

Naše škola pøistoupila k dotazníkovému šetøení mezi
rodièi, žáky i uèiteli stejnì jako mnohé jiné školy. Šlo nám

zjištìní nìkterých dùležitých stanovisek, která jsou potøeb-
ná pro postupné vytváøení školního vzdìlávacího progra-
mu v pøíštím školním roce.

Použili jsme dotazníky již ovìøené jinými základními
školami pro zjiš ování údajù.

Dotazníky urèené rodièùm získalo každé dítì od 1. do
9. tøídy - 320  ks. Žákovské dotazníky obdrželi žáci 4. až
9. tøíd - 240 ks, uèitelské pak 24 uèitelù školy.
Vrácené a vyplnìné dotazníky - rodièovských dotazníkù
bylo 239 82,98 %
- žákovských dotazníkù bylo 188 78,3 %
- uèitelských dotazníkù bylo 17 70,8 %

Mgr. Pavel Beran
øeditel školy

ŠKOLNÍ VZDÌLÁVACÍ PROGRAM 
- ÚKOL, KTERÝ NÁS ÈEKÁ

Mezinárodní srovnávání ukázala, že je potøeba zmìnit
naše tradièní školství a pøizpùsobit tento proces evropským
trendùm.

Srovnáváním Evropy a Èeské republiky se zabývala
"Zelená kniha". Vláda pøijala v roce 2001 dokument
"Národní program rozvoje vzdìlání v ÈR" "Bílá kniha" .

Na základì pøedchozích analýz a inovaèních poža-
davkù vznikají Rámcový vzdìlávací program pøedškol-
ního vzdìlávání, Rámcový vzdìlávací program pro
základní vzdìlávání, Rámcový vzdìlávací program pro
gymnaziální vzdìlávání, Rámcový vzdìlávací program pro
støední odborné vzdìlávání, Rámcový vzdìlávací program
pro základní umìlecké vzdìlávání, Rámcový vzdìlávací
program pro jazykové vzdìlávání a pøípadnì další.

Rámcové vzdìlávací programy vycházejí z obecných
principù, kterými jsou:

- nová strategie vzdìlávání, která zdùrazòuje klíèové
kompetence, jejich provázanost se vzdìlávacím obsahem
a uplatnìní získaných vìdomostí a dovedností v praktic-
ém životì,

- celoživotní uèení,
základní vzdìlávací úroveò stanovená pro všechny absol-
venty jednotlivých etap vzdìlávání,

- pedagogická autonomie škol a profesní odpovìd-
nost uèitelù za výsledky vzdìlávání.

V Rámcovém vzdìlávacím programu pro základní
vzdìlávání dále RVPZV  jsou formulovány klíèové kom-
petence - je to nový pojem ve vzdìlávání.

Klíèová kompetence je souhrn vìdomostí, dovedností,
schopností, postojù a hodnot dùležitých pro osobní rozvoj.
Klíèové kompetence v RVP ZV jsou:

- kompetence k uèení
- kompetence k øešení problémù
- kompetence komunikativní
- kompetence sociální a interpersonální
- kompetence obèanské
- kompetence pracovní

Znamená to, že vìdomosti nejsou cílem vzdìlávání, ale
prostøedkem k dosažení cílových kompetencí.

Vzdìlávací obsah je v RVP ZV rozdìlen do devíti
vzdìlávacích oblastí:

-jazyk a jazyková komunikace - èeský jazyk a lite-
atura, cizí jazyk, další cizí jazyk

- matematika a její aplikace - matematika
- informaèní a komunikaèní technologie - informatika
- èlovìk a jeho svìt 
- èlovìk a spoleènost - dìjepis a výchova k obèanství
- èlovìk a pøíroda - fyzika, chemie, pøírodopis,

zemìpis
- umìní a kultura - hudební výchova, výtvarná vý-

chova, dramatická výchova
- èlovìk a zdraví - výchova ke zdraví, tìlesná výcho-

va, zdravotní tìlesná výchova
- èlovìk a svìt práce 
-prùøezová témata procházejí napøíè všemi vzdìlá-

vacími oblastmi  - osobnostní a sociální výchova; výchova
demokratického obèana; výchova k myšlení v evropských
a globálních souvislostech; multikulturní výchova; enviro-
mentální výchova; mediální výchova.

Po analýze stavu školy musí každá škola vytvoøit vlast-
ní školní vzdìlávací program, který zohlední všechny
požadavky RVP ZV. 

Období tvorby bude ve školním roce 2005/2006
dalším roce 2006/2007 se budou nìkteré postupy

metody ovìøovat v praxi. Podle ŠVPZV musí školy zaèít
pracovat ve školním roce 2007/2008 v 1. a 6. tøídách

dalších letech postupnì ve všech roènících.

Mgr. Pavel Beran
øeditel školy

1 Poznámka redakce: Z prostorových dùvodù nemohly být kompletní
výsledky ankety v BZ uvedeny. Tyto výsledky jsou však publikovány na
www.mestobustehrad.cz
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VÝSLEDKY PØIJÍMACÍHO ØÍZENÍ 
VE ŠKOLNÍM ROCE 2004/2005

Je pravdou, že ohlasy na "nová pravidla hry" podle nového
školského zákona byly rozpaèité. Žáci si mohli v prvním kole
podat jen jednu pøihlášku. Pokud by v prvním kole neuspìli,
mohli si podat libovolný poèet pøihlášek na další kola pøijí-
macího  øízení.

Výchovná poradkynì Mgr. Blanka Tesaøová a tøídní
uèitelé ve spolupráci s rodièi se snažili nalézt nejvhodnìjší
volbu pro jednotlivé vycházející žáky.

Pøihlášky byly vèas vyplnìny, zkompletovány a rozeslány
na školy a do uèiliš .

Z 9. roèníkù vychází letos 44 žákù 18 chlapcù a 26
dívek .

Ke studiu na støedních školách bylo pøijato 23 žákù a 21
nastoupí do SOU, kde se bude pøipravovat v uèebních
borech.

Všichni naši žáci byli pøijati v prvním kole pøijímacího
øízení, což je výsledek, kterým se nemohou mnohé školy
pochlubit.

Ukazuje se, že nový systém není tak problematický,
pokud se rodièe rozhodnou umístit své dítì v souladu s jeho
studijními výsledky. 

Pokud by budoucí vycházející žáci  rodièe nevìdìli, kam
nejlépe své vycházející dítì v budoucnu pøihlásit, mají
možnost na poèátku 9. tøídy požádat ve spolupráci s tøídním
a výchovnou poradkyní o otestování profesionální orientace
v pedagogické poradnì testování je zdarma .

Všem vycházejícím žákùm pøejeme, aby se jim na nových
školách i uèilištích daøilo. Rádi je uvidíme ve škole, když se na
nás pøijdou podívat a pochlubit se svými výsledky.

Mgr. Blanka Tesaøová, výchovná poradkynì  
Mgr.  Pavel Beran,  øeditel školy 

ZPRÁVA O ÈINNOSTI RADY ŠKOLY - KVÌTEN  2005 

ZKRÁCENÝ ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ DNE 9. 5. 2005
Pøítomni: Mgr. Beran, pí Holeyšovská, Mgr. Kindlová,

Mòuková, ng. Müller, pí Šímová, Mgr. Tesaøová
Host z øad rodièù pí Vestfálová

Program:
Vyhodnocení dotazníkového šetøení
Høištì u ZŠ a MŠ
Prázdninový provoz v MŠ
Personální situace v ZŠ

1. Vyhodnocení dotazníkového šetøení
Anketa probìhla v ZŠ minulý mìsíc. Výsledky jsou uveøe-
jnìny na internetových stránkách mìsta Buštìhradu.
Dotazník nebyl pøedem konzultován ani se zøizovatelem,
Radou školy, ani se SRPDŠ. Nìkteré otázky jsou pøíliš
povšechné a nedá se na nì jednoznaènì odpovìdìt.
2. Høištì u ZŠ
Projekt - ve škole zatím není nikdo, kdo by jej mohl zpraco-
at. O grant na inisterstvu školství bude Mgr. Beran žádat
záøí.

3. Høištì u MŠ
Projekt je zpracován, nyní probíhá výbìrové øízení na doda-
vatele. Výstavba høištì bude probíhat ve  etapách dle fi-
nanèních možností MÚ. Letos je z rozpoètu MÚ pøidìlena
èástka 100.000,- Kè.
4. Umístìní žákù na støedních školách
Dle informace Mgr. Tesaøové se letos všechny dìti dostaly na
požadovanou støední školu nebo uèební obor. Letošní
výsledky pøijímacího øízení jsou ovlivnìny zmìnami v pøijí-
macím øízení. V prvním kole si žáci mohli podat pøihlášku
pouze na jednu školu.
5. První tøídy školní rok 2005/2006
K zápisu pøišlo 38 dìtí. Nyní je dìtí, které do první tøídy v záøí
nastoupí  32. Rozhodnutí o poètu prvních tøíd padne na

edagogické radì 13. 6. 2005. Na definitivní poèet pøi-
lášených dìtí bude škola èekat do konce èervna. Pøípadné
luèování tøíd na I. stupni se bude øešit po edagogické radì.

6. Družina
Paní Holeyšovská oznámila, že vzhledem ke zmìnì zákona
se od školního roku 2005/2006 mìní poèet dìtí ve tøídì
družiny. Nyní jsou 4 tøídy po 25 dìtech, budou 3 tøídy po 30
dìtech.
7. Den otevøených dveøí
Pro lepší informovanost rodièù (hlavnì dìtí nastupujících do
první tøídy) je potøebné uspoøádat v dostateèném pøedstihu
Den otevøených dveøí. Letos nebyl uskuteènìn. Na pøíští škol-
ní rok Mgr. Beran stanoví vhodný termín.
8. Prázdninový program v MŠ
Na veøejném zasedání mìsta Buštìhradu  konaného dne
4. 5. 2005  byla stanovena doba uzavøení MŠ v období letních
prázdnin na 4 týdny.
9. Personální situace v ZŠ 
Vìkový prùmìr pedagogù je nutno snížit vzhledem k dalšímu
fungování a rozvoji školy. Nyní jsou k dispozici dva volné by-
ty a hledají se vhodní noví uèitelé. Na volná místa se dle
dìlení Mgr. Berana hlásí více neaprobovaných než

aprobovaných pedagogù. Vedení školy má zájem pouze
aprobované pedagogy. Mgr. Beran spoléhá na zlepšení situ-

ace asi za dva až tøi roky.

Zápis v plném rozsahu obdrželi všichni zúèastnìní.
Zapsal: Ing. Jiøí Müller

NOÈNÍ VYUÈOVÁNÍ NA BUŠTÌHRADSKÉ ŠKOLE

Ten, kdo za posledních deset let (a možná i déle) chodil na
druhý stupeò buštìhradské školy, musel slyšet, nebo se
dokonce úèastnit netradièní a ve školách urèitì ojedinìlé
akce - tzv. noèního vyuèování. On vlastnì celý název zní
"Èarodìjnice - noèní vyuèování" a také se èasovì kolem to-
hoto "svátku" koná. A stalo se tak i letos. 
Na 100 dìtí z 5. až 9. tøíd se vydalo v pátek 6. kvìtna na sed-
mou hodinu veèerní do školy. Místo aktovky si nesly ba ùžek,
místo uèebnic si nesly vìtší svaèinu, pití a baterku, místo nor-
málního obleèení šly buï ve sportovním, nebo rovnou
pøevleèeny v masce - letos to byly masky zvíøecí. Pøed oèeká-
vanou diskotékou se v tìlocviènì hodnotilo, který žák -
zvíøátko je nejúchvatnìjší, èi nejroztomilejší, èi nejkrásnìjší,
øíkejte si tomu, jak chcete. To je vždycky jenom vìcí názoru,
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ale body, diplomy a odmìny byste nejradìji dali všem.
Lákat k tanci se pøíliš nemuselo, ale pøesto si odrostlejší

ládež z Buštìhradu a okolí pøipravila krásné pøedtanèení
rytmu 60  let.

Celá velká hra, která následovala po vyèerpávající
diskotéce, se nesla v duchu francouzské televizní soutìže
"Pevnost Boyard". Aco by to bylo za pevnost, by  to byla
tentokrát pevnost školní, kdyby nemìla svého "Otce
Furata". Do poslední chvíle se tajilo, kdo jím má být.

páteèním Kladenském deníku se dokonce objevil od paní
redaktorky názor, že ho možná bude hrát sám pan øeditel
Beran. Ale to byli vedle. Otec Furat jsem byl pøeci já! Paní
uèitelka Klára Nejedlá, hlavní poøadatelka této velkolepé

také organizaènì dost nároèné akce, mi pùjèila dokonalou
masku a pláš . Já už jsem pøidal jen doplòky pøevleku a
zámìrnì zmìnìný hlas. A díky tomu jsem nechal na
pochybách i ty, kteøí mì nìkolik let vídali dennì za katedrou
buštìhradské školy.

Otec Furat vysvìtlil všem soutìžícím v družstvech, co
bude jejich úkolem. Tedy nejdøíve získat nejménì sedm
líèù a ve druhé èásti hry indicie, které mìly napovìdìt
eslo. To vše proto, aby našli poklad. Získat klíèe bylo

obtížné, protože v rozlièných disciplínách museli soutìžící
porazit velmistra, který, jak už název napovídá, byl prostì
mistrech svého oboru. Všichni se snažili, ale vítìzem, tedy
nálezcem pokladu, mohlo být jen jedno jediné družstvo.

truhle nebylo sice pøímo zlato, ale i tak to urèitì stálo za to.
Poèasí bohužel nepøálo tomu, aby se zapálila hranice

na ní upekly buøty, ale to zase až tak moc nevadilo. Aptáte
se, co bylo potom? Že by zazvonil konec a noèního
vyuèování byl konec? Ano i ne. Protože poklad byl
nalezen, i další družstva odmìnìna, ale domù se nešlo.
Vždy  bylo hodnì po pùlnoci. Aproto se tìlocvièna stala
prostorem pro malé, unavené nocležníky. Domù se šlo až
v sobotu ráno.

Dìkuji Kláøe Nejedlé a Irenì Škvárové za pozvání, rád
jsem se zase s bývalými kolegy a kolegynìmi a zejména

dìtmi nejen vidìl, ale také v tom dobrém smyslu slova
ablbnul". Vždy  i to ke kantoøinì pøeci koneckoncù patøí.

Marek Veselý 
bývalý uèitel ZŠ Buštìhrad

NOÈNÍ VYUÈOVÁNÍ
ANEB ZA TAJEMSTVÍM ŠKOLNÍ PEVNOSTI

Píše se den 6. 5. 2005. Zaèíná se pomalu stmívat a do
buštìhradské školy se slétávají a sbíhají rùzné druhy
zvíøecí populace. Po otevøení velkých vstupních dveøí bu-
dovy se celá stáda zvíøecích zástupcù vrhají do severní
èásti školní pevnosti.

V 19:00 hod  je celá akce zahájena poznávací a módní
pøehlídkou, která vrcholí vyhlášením nejkrásnìjšího zvíøát-
ka. Po vyhlášení následuje krátké pøedtanèení nìkolika
párù v podání bývalých žákù školy a naší tøídní uèitelky
Kláry Nejedlé. Když je dotancováno, všichni se pøevlékají
ze svých zvíøecích rób a tìší se, až zaène diskotékový bál. 

O dvì hodiny pozdìji je zahájen otcem Fura  boj 
skupin o školní pevnost. Všech  družin se rozbìhlo
svým protivníkùm. Každá skupina vždy vyslala jednoho

jovníka, který mìøil své síly s nepøemožitelným velmistrem,
je ž støeží po dlouhá staletí tajemství školní pevnosti. Byly
zde úkoly vìdomostní, taktické, obratností, rychlostní a øa-
da dalších. Po úspìšném pøemožení velmistra byl každý
bojovník odmìnìn zlatým klíèem, který otevøel další dveøe
pevnosti.

Druhá èást hry spoèívala ve sbírání indicií, které tvoøily
logické slovo, jež pootevøelo poslední tajné dveøe, do
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Otec Furat, který provázel celým veèerem.

Souboj jednoho èlena družiny a velmistra, je ž støeží klíèe od kolní
pevnosti - Ondøej Dezort (6.A) a Petr Martinovský (velmistr).



terých smìl vstoupit pouze ten nejlepší. Indicii mohl
získat pouze ten nejudatnìjší, který se správnì popral

dalším úkolem.
Bylo dobojováno. Vítìzné družstvo získává od otce

Fura  poslední tajnou mapu, na které je vyznaèeno místo,
kde se skrývá poklad. Ovšem poklad, který je ukryt

útrobách hrobu posledního pána pevnosti.
Když bylo po høe, všichni ulehli do nejvìtší místnosti

pevnosti ke sladkému spánku.
Mùj pocit z tohoto veèera je ten, že to byl pro øadu dìtí

nezapomenutelný zážitek. Velmi lituji toho, jsem se
noèního vyuèování nezúèastnila už v minulých letech.

Pavlovská Tereza, 9. A
Autor fotografií: Klára Nejedlá

ÚSPÌCHY NAŠICH ŽÁKÙ

KRISTINA BALOGOVÁ
V letošním roce opouští naši školu i žákynì 9.A Kristina
Balogová. Již od 5. roèníku reprezentovala ZŠ Buštìhrad

øadì matematických i jinak zamìøených soutìží a vždy
dobøe.
Tady je pøehled jejich úspìchù:
5. roèník: Kristina vyhrála školní kolo soutìže Matematický
klokan a Matematická olympiáda. V soutìži  Rychlý poètáø

získala 1. místo
v okrese.
6. roèník: Opìt
vyhrála školní kolo
všech tøí mate-

ických soutìží
( M a t e m a t i c k á
o l y m p i á d a ,
P y t h a g o r i á d a

kan), je sed
v okresní

Py thago

7. roèník: Ve školních kolech všech tøí soutìží opìt ne
4. místo v Pythagoriádì a vše korunuje vítìzstvím

jnároènìjší soutìži - Matematické olympiádì.
8. roèník: Vyhrála obì matematické soutìže své kategorie
a v okresním kole Matematické olympiády je devátá.
9. roèník: Školní kola MO a Klokana tradiènì vyhrála, je
úspìšnou øešitelkou nejen okresního, ale i krajského kola
Matematické olympiády. Dále je rovnìž úspìšnou
øešitel  okresního kola Fyzikální olympiády a v krajském
kole Olympiády z ÈJ obsazuje pìkné 6. místo.

Pøestože má Kristina úspìchy v øadì oborù, ne -
oblíbenìjším pøedmìtem je pro ni tìlocvik. Hraje kopanou
za SK Buštìhrad (spoleènì s kluky na postu pravého be-
ka), navštìvuje ZUŠ Buštìhrad - hraje na klavír, chodí na
angliètinu, trochu sbírá známky, stíhá toho zkrátka hodnì.

Kristina je pøijata na Gymnasium Kladno a my jí pøe-
jeme hodnì úspìchù v dalším studiu i životì.

Mgr. Anna Cachová

MALÉ ZAMYŠLENÍ NAD SPORTOVNÍ REPREZEN-
TACÍ ŠKOLY

Ve školním roce 2004/2005 naši žáci reprezentovali školu v okresní
soutìži škol, jíž se dohromady zúèastnilo 52 škol z okresu Kladno

rùzných soutìžích). Naši žáci dosáhli témìø ve všech soutìžích do
vrcholové špièky, mnoho z nich vyhráli a pøivezli poháry, medaile

diplomy. Chtìl bych všem žákùm podìkovat za vzornou
reprezentaci školy po stránce sportovní i spoleèenské. Také bych
chtìl ocenit pøístup SRPDŠ, jež nám zakoupilo míèe a žínìnky, naše
uznání patøí také ÈSAD (øeditel ng. Hrázský), které zakoupilo novou
volejbalovou sí  pro naši tìlocviènu.

Mimo jiné bych chtìl vyjádøit uznání vedení školy, které nám
možnilo tìchto soutìží se zúèastnit. Rovnìž dìkuji všem rodièùm,
teøí žáky vozili na sportovní akce. Velký dík patøí pøedevším panu

Mudrovi, Tùmovi a p ní Hrubé. Dále nesmím zapomenout na
cenìní významné práce naší vedoucí vychovatelky školní družiny

Anny Holeyšovské, jež pro nás pøipravila nástìnky a pracovala jako
fotograf.

Závìrem bych chtìl sdìlit rodièùm, že mnohé z dìtí, které za-
èaly ve škole soutìžit, jsou nyní již pøihlášeny do rùzných
portovních oddílù v Kladnì, a to je velký úspìch. Sport je prostì

zaèal bavit a stal se jim významnou souèástí toho, jak vhodnì
naplnit svùj volný èas. A to je jen dobøe.

Sportu zdar a buštìhradským dìtem pøedevším.
Stanislav Procházka, uèitel tìlesné výchovy 

ROÈNÍK 29 ŠKOLSTVÍ

15

Kristina Balogová. Foto Klára Nejedlá

Fotbalové mužstvo. Zadní øada zleva: Václav Kaštánek, Vojtìch Mudra, Petr

Hrubý, Štìpán Rak, Vladimír Mildorf, Jan Balog; prostøední øada: Ladislav

Steiner, David Procházka, Martin Mildorf, Jiøí Sedláèek, Petr Lepiè, Michal

Skøivan, Jan Šáfr; spodní øada: David Karásek. Foto Anna Holeyšovská

Atletika. Zadní øada: Martina Tichá, Nikola Paumerová, Tereza Veselá; spodní øa-

da: Marie Bláhová, Monika Jirotková, Tereza Mikolajová. Foto Anna Holeyšovská



ŠKOLSTVÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLAA MATEØSKÁ ŠKOLA OTY PAVLA
BUŠTÌHRAD

ve spolupráci s
MÌSTSKÝM ÚØADEM BUŠTÌHRAD

OBÈANSKÝM SDRUŽENÍM BUŠTÌHRAD SOBÌ,
BUŠTÌHRADSKÝM MUZEEM OTY PAVLA U ROTTA,

KLADENSKÝM DENÍKEM,
HUGO PAVLEM,

SLÁVKOU KOPECKOU

vyhlašuje k nedožitým 75. narozeninám Oty Pavla
literární soutìž pro žáky základních a støedních škol

"JAK JSEM POTKAL PØÍRODU"

Kategorie:
A - žáci 1. stupnì ZŠ

B - žáci 2. stupnì a 1.-4. roèníkù víceletých gymnázií
C - studenti støedních škol

Soutìžní práce s adresou autora a školy zašlete 
do 27. 10. 2005 na adresu: 

ZŠ a MŠ Oty Pavla, Tyršova 77, 273 43 Buštìhrad 

Propozice literární soutìže "Jak jsem potkal pøírodu"
Literární soutìž vyhlašujeme k nedožitým 75. narozeninám

spisovatele Oty Pavla. 
Literární soutìž je urèena pro žáky základních škol - kategorie A

pro žáky 1. stupnì ZŠ , kategorie B pro žáky 2. stupnì ZŠ a 1. až
4. roèníkù víceletých gymnázií  a støedních škol - kategorie C.
Literární forma textù není nijak omezena. 

Vyhlašovatel soustøedí soutìžní práce podle zadání. Porota ve
složení - zástupci ZŠ, zástupci MìÚ Buštìhrad, zástupci o . .
Buštìhrad sobì, zástupci Kladenského deníku - pod vedením paní
Slávky Kopecké - posoudí jednotlivé práce a stanoví poøadí na 1. až
3. místì do 15. listopadu 2005. Vítìzové budou informováni

svém umístìní a pozvání na slavnostní vyhlášení výsledk
2005.

Ocenìní soutìžící obdrží diplomy a vìcné ceny. Vítìzné práce
budou vystaveny v Buštìhradském muzeu Oty Pavla u Rotta

zveøejnìny pøípadnì v Kladenském deníku. 
Mgr. Pavel Beran, øeditel školy 

Od 11. ledna 2005 probíhají
zkoušky v míst í Sokolovnì.
Tvrdší podmínky z pøedešlých
zkoušek ve škole vydrželo do
dnešního dne: z 1. skupiny 12
dìtí a z 2. skupiny 14. Mezi
dìtmi je mnoho talentù, ale

souèasné dobì nad cílevìdomostí pøevládá vìtšinou pohodl-
nost, nìkdy až lenost. Je to jejich škoda. 

Abychom nezaháleli po dobu, než se rozhodlo o novém
místì pro nacvièování divadla, vzornì jsme si uklidil

poøádali sklad v bývalé školní dílnì. Pøestìhování nezbyt-
ných kulis, rekvizit, svìtelné a zvukové techniky do Sokolovny
nám zajistili pracovníci technických služeb mìsta. V
kolovnì bylo nutné zajistit zatemnìní pìti velkých oken,
namontovat na zeï držáky na reflektory a pøipravit skøínì na
ukládání pomùcek. Vše jsme vyøešili brigádnì a z darù lidí,
teøí mají pochopení pro náš zájem o divadlo. Látku na za-

temnìní oken jsme získali ze ZŠ Žilina, kterou v roce 1992
vìnoval pro školní divadélko Obecní úøad Velké Pøítoèno.
Další látky na zatemnìní dveøí nám vìnovala spisovatelka
Slávka Kopecká. Jednu skøíò jsme dostali od starostky ng.
Jitky Leflerové. Další tøi velké skøínì jsme získali od místního
podniku PAMÁTKY. Nezbytné fochy do skøíní nám

odpadového materiálu pøipravil starosta Sokola František
Rák, který nám s pracovníkem TS Václavem Rohlou skøínì
odstìhoval. Stále na nás myslí vychovatelka školní družiny
paní Marie Horová, která nám už darovala nìkolik potøeb-
ných vìcí, jak  kostýmy èi dekoraèní látku. Paní uèitelka
ng.Blanka Nožièková nám také vìnovala potøebné rekvizity
do pohádek. Divadelní texty nám ochotnì kopíruje paní Alena
Elgrová ze školní hospodáøské správy. Také dostáváme
užiteèné rady a vìci vhodné do divadla od paní Diany
Jirkovské. Ze ZŠ a MŠ Oty Pavla máme zapùjèené  reflek-
tory na stojanech a zesilovaè s bezdrátovými mikrofony. Paní
Jiøina Bosáková z Kladna ze SEKÁÈE LULU a maminka
bratrù Ondry a Vojty Horkých ze Døetovic nám vìnovala

noho ramínek na kostýmy. Od rodiny ng. Pavla Kráèmara
jsme dostali pøehrávaè CD se zesilovaèem a reproduktory.
Každý zaèátek, a  je to cokoliv, bývá složitý, ale díky
pochopení a ochotì mnoha lidí je možné uskuteènit vytèené
cíle. Všem, kteøí nám nezištnì pomohli pøi znovuobnovení
chotnického divadla v Buštìhradì, upøímnì dìkujeme.

Je pravdou, že jsme mnoho èasu ztratili pøípravou tech-
nického zázemí v sále místní Sokolovny, ale již od dubna
mùžeme kvalitnìji nacvièovat dva divadelní poøady.
1. skupina pøipravuje novì upravenou reprízu poøadu
"Divotvorná knížka" a  2. skupina pøekonala nejtìžší chvíle

pøipravovaném pohádkovém muzikálu "Kocour Modrooèko".
Pro školní divadlo je vhodné, aby se role mohl  alternovat,
protože se èasto stává, že nám na zkoušce nìkdo chybí.
Chtìl bych vyzvat další zájemce o divadlo, jak z øad dìtí, tak
i dospìlých, aby se pøišli podívat nìkteré úterý do místní
Sokolovny. Zkoušky máme pravidelnì: 1. skupina 14.00-
15.00 hod.  2. skupina 15.15-16.15 hod. Uvítáme ko -
koliv, kdo má opravdový zájem nejen o hraní divadla, ale
také o technickou pomoc s kulisami, ozvuèením, osvìtlením
èi s nápovìdou textù pøi zkouškách..

Na setkání v "ÍÈKU" se tìší Zdenìk Fous

BUŠTÌHRADSKÝ ZPRAVODAJ 3/2005

16

Zkoušky divadelního klubu ÍÈKO v buštìhradské sokolovnì, foto: Z. Fous



Redakèní rada se  rozhodla oslovit pøedstavitele dalších organiza-
cí pùsobících v našem mìstì. Tentokrát nám naše otázky odpoví-
dali sleèna Jana Potùèková a pan František Rák za Sokol a pan
Jakub Koøínek za Junák Buštìhrad1.

T. J. SOKOL BUŠTÌHRAD
Starosta jednoty: František Rák

- 27 let, vyuèený tesaø, truhláø
- zamìstnaný jako truhláø v Památkách Buštìhrad
- záliby: práce se døevem, PC, film, Sokol

Jednatelka jednoty: Jana Potùèková, DiS.
- 25 let, vyšší odborné - územní správa a samo
správa
- zamìstnaná jako matrikáøka na ÚMÈ v Praze 6
- záliby: práce, PC, film, èetba, Egypt

1. Jaká je hlavní náplò  poslání aší organizace, kolik máte èlenù
a  v jakém vìkovém rozpìtí?
Hlavní náplní je sportovní, tìlovýchovná a kulturní èinnost. Máme
celkem 4 sportovní oddíly - šachy, volejbal, stolní tenis a zdravotní
tìlocvik (cvièení žen). Velkou chválou je, že jeden èlen nacvièuje na
XIV. Všesokolský slet, který se uskuteèní pøíští rok v Praze. V
èasné dobì máme 73 èlenù ve vìkové rozpìtí od 13 do 82 let.
Vìkový prùmìr èiní 48,3 roku. 

2. Mùžete nám trochu více popsat Sokol, jeho strukturu a øíci nì-
co o jeho historii (kdy zaèala jeho èinnost v Buštìhradì)?
Sokol Buštìhrad byl založen r. 1894 celkem 42 èleny, ale budova
sokolovny byla dostavìna až v r. 1903. 
Všeobecná struktura je následující, øazená sestupnì:

- ÈOS - Èeská obec sokolská
- Župa - napø. Budeèská, pod kterou spadá i naše 

jednota
- Jednota jako taková,  øídí výbor jednoty, který

nou hromadou jednou za 3 roky
Èinnost sokola v Buštìhradì byla po totalitním režimu znovu ob-
novena v r. 1990, kdy bylo usilováno o navrácení budovy
sokolovny, kterou "okupovala" firma Sportservis a Technosport

celou ji svým zacházením zdevastovala. V r. 1992 již zasedala
Valná hromada v budovì sokolovny a byl zvolen první starosta

prakticky i výbor v znovuobnovené jednotì. 
Bohužel není možn  napsat mnoho o historii a souèasnosti naší
jednoty, nevešlo by se to do jednoho vydání Buštìhradského
zpravodaje.

3. Mùžete nám pøiblížit  èinnost v rámci celého roku, popište
konkrétní akce, které Sokol poøádá.
Èinnost sportovních oddílù je následující:

- šachy - zúèastòují se rùzných soutìží, nejen v rámci okre-
su, ale dokonce i v rámci celé republiky (regionální, okresní

celorepublikové pøebory) a dokonce poøádají vánoèní turnaj
putovní pohár a turnaj Velká cena mìsta Buštìhradu

- volejbal - hrají kresní pøebor, rùzné turnaje a dále se
zúèastòují Mistrovství republiky SUPER-VETERÁNÙ (nad 50 let),
poøádají Posvícenský turnaj "deblù" a Memoriál Èendy Buka, který

je vzpomínkou na dlouholetého starostu naší jednoty
- stolní tenis - hrají Okresní pøebor II. a III. tøídy a zúèastòu-

jí se rùzných turnajù, poøádají Vánoèní turnaj
- zdravotní tìlocvik - cvièení žen nejen dùchodového, ale i

produktivního vìku
Naše jednota tradiènì každý rok poøádá nejrùznìjší akce: Šibøinky
(maškarní ples pro dospìlé), Sportovní den pro amatéry s diskoté-
ou (hlavnì pro dìti) a podílí se na rùzných kulturních akcí poøá-

daných mìstem, sdružením Buštìhrad sobì a organizací Junák.

4. A jaké akce chystáte v nejbližší dobì  resp. do konce tohoto roku?
Nadále budou pokraèovat Posezení pøi muzice, která jsou poøádá-
na mìstem Buštìhrad až do konce roku, 11. èervna 2005 se bude
konat setkání pìveckých souborù - Buštìhrad, Jindøichùv Hradec

Kamenice nad Lipou.
Oddíl volejbalu sehraje Posvícenský turnaj, oddíl šach  sehraje
Vánoèní turnaj o putovní pohár pro dìti a spoleènì s organizací
Junák se uskuteèní dìtský karneval.
Pokud to ovšem technika budovy ovolí, uskuteèní se díky di-
vadelnímu klubu ÍÈKO divadelní pøedstavení pod vedením pana
Zdeòka Fouse z Lidic.

5. Co mùže èlenství v Sokolu v souèasné dobì dát?
Èlenstvím mùže každý získat nové sportovní prostøedí pro své
vyžití. Spoustu nových známých (kamarádù) a také nìjakou tu
výhodu spoèívající napø. v levnìjším nájmu vybavení sokolovny

jejích prostor. 
Každý  kdo k nám zavítá a stane se novým èlenem, pøispìje

držení existence naší jednoty minimálnì o jeden rok.

6. Jaké jsou dìti/mladí lidé, kteøí do Sokola chodí (pokud
Zdá se, že se dost liší od stylu svých vrstevníkù, kteøí jsou
takzvanì "in". Jak to snášejí? 
Dìti a mládež, kteøí navštìvují sokol a jsou jeho èleny, jsou nor-
málními existencemi dnešní doby - chovají se však mírnìji  nebo
nesou zodpovìdnost za jméno organizace  a hlavnì je to také tím,
že zrovna dìti a mládež navštìvují pouze oddíl šachistù  a ti potøe-
bují ke høe klid, takže na tzv. "blbosti" nemají vlastnì vùbec èas.
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Starosta Sokola František Rák
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MATEØSKÉ CENT-
RUM BUŠTÌHRAD-
SKÝ PELÍŠEK
CO JE V "PELÍŠKU"
NOVÉHO?

CVIÈENÍ PRO DÌTI
Od 20. 4. se v mateøském

centru (MC) rozbìhlo cvièení pro maminky s dìtmi, které se koná kaž-
dou støedu v 1. patøe Kulturního støediska (od 9:00 dìti do 1 roku, od
10:00 maminky s více dìtmi a od 11:00 maminky s dìtmi od 1 do 3 let).
Cvièení je velice oblíbené a do MC tak zavítalo mnoho nových maminek
i dìtí. Pøes prázdniny cvièení sice nebude, ale v záøí ás opìt rády
vidíme!

HERNA PRO DÌTI MÁ SKÁKACÍ HRAD!
Do herny MC (pøízemí KS) jsme z pøíspìvkù èlenek sdružení koupily
skákací "opièí hrad", který se stal spoleènì s klouzaèkou nejoblíbenìjší
atrakcí našeho MC. 

ZÁJEZD DO ARCHEOPARKU
Dne 19. 5. jsme podnikly výlet do Archeoparku v Praze-Liboci. Díky
lence MC PhDr. Danì Stolzové, "prùvodkyni" v parku, jsme mìly za -

tìný i odvoz, což jsme my, nemobilní maminky s dìtmi, velice pøivítaly.
V parku jsme si prohlédly starou technikou postavený døevìný dùm

kamennou podezdívkou a hlinìný dùm s rákosovou støechou, vy-
oušely jsme si tkaní na tkalcovském stavu a spøádání lnìných vláken
pøízi, což nám bravurnì pøedvedla maminka Irena. Také jsme obdivo-

valy støedovìké hlinìné pece na keramiku. Poèasí se vydaøilo, výklad
byl skvìlý a zapojily se i dìti, které se oblékly do dobových kostýmù. Jen
nás mrzí, že tato naše návštìva byla poslední, nebo  se park ruší.

DÌTSKÝ DEN
V nedìli 29. 5. jsme v rámci oslav dìtského dne zorganizovaly na
betonovém plácku u høištì dìtský koutek pro nejmenší. I pøes velice
horké poèasí si atrakce pøipravené mateøským centrem pøišlo vyzkoušet

asi 42 dìtí do 7 let. Všechny si namalovaly obrázek køídami, mnohé
závodily na odstrkovadlech. Házení míèkù do košù prokázalo znaènou
dovednost našich nejmenších a shazování kuželek bylo také velmi
oblíbenou disciplínou. Za splnìní úkolù dìti dostaly medaile s vlastním
jménem a sladkou odmìnu. Ai když jsme si spálily záda, užily jsm  si
s dìtmi (a snad i dìti s námi) prima zábavu. 

INFORMACE O NÁS 
Mateøským centrem do poloviny dubna tohoto roku prošlo prùmìrnì 17
osob za týden. Po zorganizování cvièení pro maminky s dìtmi a
lepšení herny je to již 42 osob za týden (17 dospìlých a 25 dìtí). Vše
o nás najdete na adrese www.mestobustehrad.cz, kde informujeme

našich pravidelných akcích i výletech a pøednáškách. Tímto bychom
chtìly podìkovat Danì Heráòové, která nám internetové stránky vytváøí
a aktualizuje je bleskovou rychlostí.
O prázdninách bude MC z vøené, v záøí vás opìt rády uvidíme.

za MC Hana Kloubková a Jana Závorková 
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7. Chci k vám pøihlásit své dítì - jak to udìlat? 
Pøihlásit se mùže každý, kdo má chu . Za dìti do 15 let zodpovída-
jí  a tudíž i vyplòují pøihlášku rodièe, kteøí mohou své dítì pøihlásit
nìkolika zpùsoby:

- osobnì u starosty jednoty - br. František Rák
- osobnì u vedoucích oddílù - šachy (br. Pavel Buk), vole -

bal (br. Milan Šumný), st. enis (br. Josef Vovsík)
- korespondenènì na adrese: T. J. Sokol Buštìhrad,

Sokolská 291, Buštìhrad 273 43  nebo pomocí e-mailu:
sokol.bustehrad@seznam.cz

8. Jaké máte plány do budoucna, co by mohlo aší práci ještì
zlepšit, co by ám pomohlo? 
V nejbližší dobì  chystáme rekonstru  dámsk  toalet , dále
pravit stávající podlahu velkého sálu a zajistit tak bezpeènost pøi

cvièení a kulturních akcí, které se uskuteèòují právì na tomto sálu.
Aco se sportu týèe, tak oddíly, aby více reprezentovaly naš  malou
jednotu pøi rùzných turnajích a soutìžích. Získat nové èleny, hlavnì
z øad dìtí a mládeže, abychom omladili naši èlenskou základnu.

Naši práci by nejvíce zlepšilo získání finanèních prostøedkù,  by
pomohly zrealizovat naše plány, které se týkají rekonstrukce bu-
dovy.

9. Jaký je áš dosavadní nejvìtší úspìch, z èeho máte v souvislosti
s organizací nejvìtší radost?
Nejvìtším úspìchem naší jednoty bylo znovuobnovení její èinnosti
v r. 1990, kdy mìla 32 èlenù  a taktéž oprava znièené budovy
sokolovny, která èítala pøes 20 000 odpracovaných hodin nìkolika
èlenù Sokola. Nejvìtší radost však máme z umístìní našeho

ladého šachisty - Jana Šáfra - na Mistrovství Èeské republiky žákù
do 16 let v letošním roce, skonèil na 17. místì z celkového poètu 22
a další radost nám dìlají naši volejbalisté, kteøí vítìzí každý rok

Memoriálu Èendy Buka a také se velice dobøe umis ují na
Mistrovství republiky SUPERVETERÁNÙ (nad 50 let).

1 Poznámka redakèní rady: Do uzávìrky BZ se bohužel odpovìdi pana
Koøínka - pøedstavitele Junáka  nepodaøilo získat. Pokud je redakèní ra-
da obdrží, pokusí se je uvést v nìkterém z pøíštích èísel BZ.
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Cvièení s nejmenšími.  Foto IK
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Vážení ètenáøi a pøíznivci knihovny,

pøichází èas dovolené, èas
odpoèinku, a jak doufám, také
èas èetby. Nezapomeòte pøed
odletem za sluncem navštívit
svou knihovnu, vybavit se be-
dekrem, slovníkem a hodnotnou èetbou. Tak jako v mi-

ulých letech bude prázdninový provoz omezen (viz
pøehled otvírací doby buštìhradských organizací na
tranì 2 tohoto èísla BZ).

25. kvìtna pozdì veèer jsme v kulturním støedisku
mìli šanci dozvìdìt se pøi neobyèejnì poutavém
vyprávìní  kdo byl K. S. Amerling èi která je nejstarší do-
sud stojící stavba u nás. PhDr. Zdeòka Kuchyòky jsem
se ještì zeptal:

Nevzala ám malá úèast chu  pøednášet?
Ne, s tím se lehce smíøím. Tres faciunt collegium - a nás
bylo víc než tøi. Je vždycky lepší, když pøijdou ti, co mají
opravdu zájem.

Skrývá Budeè ještì nìjaké tajemství, máte v záloze ještì
nìjaký nový historický trumf?
Poèkejte si, až vyjde kniha 1100 let Budèe, tøeba v ní na-
jdete nìco, co vás pøekvapí.

A k této odpovìdi poznamenávám, že kniha bude pøed-
stavena pøi Poutní slavnosti k svátku patronù budeèské
rotundy sv. Petra a Pavla v nedìli 26. 6. a jistì ji poté na-
jdete i ve fondu naší knihovny.

Mezi novými tituly v naší knihovnì doporuèuji zvláštì tyto:

WALTERSKIRCHEN, Helene: Dvanáct osudù : Jak žijí evrop-
ské princezny ve 3. tisíciletí. Vyd.1. Praha : Brána, 2002. 141
s.
Nezdá se, že by v souèasnosti mìli monarchové lehký osud.
Zvláštní nespravedlnost ztráty spoleèenského postavení proží-
vají princezny. Díky této literatuøe faktu se s mnohými z nich
mùžete blíže seznámit.

MILTON, Giles: Na dvoøe japonského vládce. Vyd.1. Praha :
Brána, 2005. 222 s.
Kdo zná román J. Clavella Šógun, kdo je milovníkem historie a
cestování, jistì se rád nechá pouèit skuteèným životním
pøíbìhem samuraje Williama, pùvodnì anglického námoøníka,
který v roce 1600 pøistál u Japonských bøehù.

BOND, Michael: Medvídek Paddington. Vyd.1. Praha :
Albatros, 2004. 319 s.
Medvídkùv neuvìøitelný talent dostávat se nechtìnì do malérù
pochopí hlavnì dìtští ètenáøi, kteøí se jeho pøíhodami upøímnì
pobaví, a zároveò mu budou držet palce.

PRAŠKO, Ján: Jak se zbavit napìtí, stresu a úzkosti. Vyd.1.
Praha : Grada, 2003. 201 s.
Cítíte se unavení a napjatí? Ani ve volném èase si neod-
poèinete, protože jste plni úzkostného oèekávání a trvale si
dìláte starosti? Pøíruèka zkušeného pražského psychiatra a

terapeuta vám bude jistì užiteèná.

DVOØÁK, Jaroslav: Letcem ve stu-
dené válce. Vyd.1. Praha : Erika,
2003. 323 s.
Vzpomínky, autentické pøíbìhy a

dokumenty o nelehké profesi v
nelehké dobì. 

ALDERTON, David: Chov domácích miláèkù. Vyd.1. Praha :
Columbus, 200. 192 s.
Vekoformátová encyklopedie s množstvím fotografií, obrázkù a
rejstøíkem se mùže stát praktickým pomocníkem pro výbìr a
chov drobného zvíøectva.

MESSNER, Reinhold: Bílá samota. Vyd.1. Praha : Metafora,
2003. 351 s.
Známý horolezec, dobrodruh a cestovatel dal své knize podtit-
ul: Má dlouhá cesta k vrcholùm Himaláje. Jde o napínavou èet-
bu, nebo� autor pøiznává, že mnohé z výprav nemusely skonèit
vždy jen dobøe.

STÜRMER, Michael: Nìmecko 20. století. Vyd.1. Praha :
Svojtka, 2005. 141 s.
Nedávná historie našich sousedù byla v mnohém urèující pro
celou Evropu. Pøekvapivá zjištìní zde najde laik i expert.

JACQ, Christian: Nefertiti a Achnaton. Vyd.1. Ostrava : Domino
2005. 227 s.
Oblíbený spisovatel pøíbìhù ze starovìkého Egypta nás jako
vždy potìší literaturou na hranici románu a historické studie.

NOVÁK, Zdenìk: Navštivte prameny øek. Vyd.1. Praha :
Olympia 2005. 121 s.
Netradièní prùvodce èeskou krajinou obrací naši pozornost k
prameništím našich tokù. Není vždy jednoduché je nalézt.

ERSKIN, Barbara: Na pokraji temnoty. Vyd.2. Praha : Knižní k-
lub, 2003. 309 s.
Autorka tajemných a napínavých pøíbìhù nás na zaèátku knihy
zavede do Anglie roku 1935 a na konci ètvrté èásti se se svými
hrdiny louèí až v devadesátých létech.

BUTLER, Rupert: Hitlerova mladá garda. Vyd.1. Praha :
Columbus, 1997. 157 s.
Dìjiny Hitlerjugend popsané britským publicistou. Èeskému
ètenáøi se otvírá možnost objektivního zhodnocení tehdejší
nelehké situace.

HERZOG, Chaim - GICHON, Mordechai: Biblické války. Vyd.1.
Olomouc : Jota 1999. 294 s.
Mùžeme vìøit biblickým pøíbìhùm doslova? Autoøi zasvìcenì
pojednávají o váleèných konfliktech starovìkého Izraele, tr-
pìlivì porovnávají geografická a chronologická fakta. Je smut-
né, že i dnes je zmiòované území ohniskem násilností.

VYNNYÈUK, Jurij: Pøíbìhy z Halièe.Vyd.1. Praha : Portál,
2005. 198 s.
Veselé, moudré i tajemné pøíbìhy z kraje, který je nám blízký i
vzdálený zároveò. 
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GENET, Jean: Pohøební obøad. Vyd.1. Praha : Garamond,
2004. 275 s.
Poslední žijící klasik francouzské literatury. Kruté pøíbìhy naše-
ho civilizovaného svìta jsou vyprávìny s neobvyklou
otevøeností.

Malá všeobecná školní encyklopedie. Vyd.1. Praha : Svojtka,
2004. 319 s.
Struènì, názornì, pøehlednì o dinosaurech i poèítaèích.
Množství fotogfrafií, tabulek, map, a obrázkù. 

Oceán. Vyd.1. Praha : Egmont, 2001. 60 s.
Pouš�. Vyd.1. Praha : Egmont, 2001. 60 s.
Zemì. Vyd.1. Praha : Egmont, 2001. 60 s.
Nebe. Vyd.1. Praha : Egmont, 2001. 60 s.
Výše uvedené publikace jsou pøetiskem unikátních fotografií
National Geographic Society. Listujeme a žasneme.

SHAW, Mary - TEMPLE, Chuck: Ríša Ríša a brankáø na útìku.
Vyd.1. Praha : Egmont 2005. nestránkováno.
Kniha pro nejmenší obdivovatele Tomáše Vokouna. Roztomilý
hokejový pøíbìh, ve kterém dìti najdou více obrázkù než textu.
Rozhodnutí pøinesou až samostatné nájezdy a Ríšùv fanta-
stický zákrok!

KRATOCHVÍL, Miloš: Hodina smíchu. 1. vyd. Praha : Alpress,
2000. 44 s.
Veselé verše mezi dìtmi oblíbeného básníka.

Všem ètenáøùm pøeji hodnì letní pohody a krásné
ètenáøské zážitky.

Jiøí Samek

MÌSTSKÁ KNIHOVNA PØIPRAVILA PØEDNÁŠKU 
O BUDÈI

Pøi nìkolika cestách do nìmeckých Brém jsem vždycky
obdivoval, jak nìjaký tamní spolek uspoøádal pøednášku
nebo besedu, kterou navštívil velký poèet rozlièných lidí
- mladí, staøí, muži i ženy. Všichni tam pøišli se zájmem
dozvìdìt se nìco víc, poznat ostatní návštìvníky i pøed-
nášejícího osobnì. Jako bych slyšel vaše námitky, že
pøece v dobì, kdy na nás mnoho televizních kanálù chrlí
jeden program za druhým (a jsou tøeba i vzdìlávací),

dobì, kdy se mùžeme pøipojit na internet a vybírat z ne -
rùznìjších stránek, jsou takové besedy pøežitkem.
Nemùžu s tím souhlasit, protože televizi tìžko mùžete
položit doplòující otázku, s poèítaèem jste vìtšinou sami,
a tak vám nìkdy i chybí to, vidìt a setkat se s ostatními,
které podobné téma zajímá.

O to vìtší bylo moje pøekvapení, že i Mìstská kni -
na v Buštìhradì zaèíná pøipravovat pøednášky. Abyl
jsem velmi potìšen, když se mi pøímo od pana knihovní-
ka Samka dostalo pozvání na pøednášku PhDr. Zdeòka
Kuchyòky "1100letá Budeè a básník Šimon Lomnický".
Než jsem se 25. kvìtna v podveèer vydal do kulturního
støediska v Kladenské ulici, tak jsem zapátral v pamìti,
co vlastnì o té Budèi vím. Je to blízko, èlovìk by toho
mohl dost vìdìt. Musel bych se však sám pøed sebou

stydìt. Na Budèi jsem bylo všeho všudy asi dvakrát,
ještì ke všemu v dìtském vìku, takže nejenom

vzpomínek, ale hlavnì fakt v pamìti moc neuvízlo. Zato
jsem si vzpomnìl, jak mi babièka vždycky øíkávala,
abych se ráno uèesal, protože mám vlasy jako "vzhùru
na Budeè". 

PhDr. Zdenìk Kuchyòka, øeditel Sládeèkova vlas-
tivìdného muzea v Kladnì  je vlastnì nìco jako lokální
historik. Takový èlovìk, který se zajímá o historii místa,
teré je ve vašem bezprostøedním sousedství, vám pak

mùže sdìlit vìci a informace, které byste jenom tìžko
ledali v bìžnì dostupné literatuøe nebo na internetu.

Není mým cílem do tohoto èlánku psát to, co jste mohli
historii i souèasnosti Budèe na pøednášce zaslechnout.

Je opravdu škoda, že takových lidí se našlo velmi málo.
Myslím, že by k tomu staèily prsty na obou rukou. Tøi
pánové z Lidic, dvì dámy z Makotøas a zbylých (tuším)
pìt obèanù z Buštìhradu. Nízký poèet posluchaèù však
panu dr. Kuchyòkovi nevadil. Jeho vyprávìní nejen

Budèi, ale i o básníkovi Šimonu Lomnickému, který si ke
svému jménu dával pøídomek "z Budèe", bylo zajímavé
a opravdu dobøe se poslouchalo. Došlo i na naše postøe-
hy a doplòující otázky a také na pozvání. Jak už název
pøednášky prozradil, slaví Budeè své 1100. výroèí (což
není úplnì tak pravda, jak jsme se dozvìdìli z povídání
dr. Kuchyòky) a k tomuto jubileu je pøipravena celá akcí,
napø. pou  29. èervna (rotunda - kostel je zasvìcený

Petru a Pavlovi).
Držím palce panu knihovníkovi v jeho snažení

neustálé zlepšování úrovnì knihovny, jejích služeb
zvìtšování nabídku rùzných akcí knihovny, mezi které

bude patøit tøeba i další neménì zajímavá pøednáška.

Marek Veselý

POHLED DO MINULOSTI A PØÍTOMNOSTI NAŠÍ CÍRKVE

Øímskokatolická církev je nepoèetnìjší v Èeské republice
její poèátky u nás mùžeme sledovat již na pøelomu 8. a 9.

toletí, a to v návaznosti na nìmecká církevní centra
Bavorsku. Pozdìji mìla velký vliv na celém území mise slo-

vanských vìrozvìstù Cyrila a Metodìje na Moravu,
nicménì nejstarší svatynì na okrese Kladno, staroslavná
rotunda Petra a Pavla na Budèi, kde pobýval knìžic

Václav (+935?), je církevnì spojena opìt s biskupstvím
Øeznì.

V raném støedovìku pøedstavovalo hospodáøské i
chovní centrum kraje mìsto Slaný, kde ostrovští benedik-
tini patrnì na sklonku 12. století zasvìtili tamní kostel

Gothardovi. V listinì z roku 1331 se již uvádí "slánský
lášter a kostel". Benediktinské probošství u svatého

Gotharda ve Slaném pak soustøeïovalo duchovní život kra-
je až do vypuknutí husitských bouøí, pøi kterých zaniklo,

tatnì jako mnoho dalších far na Kladensku a Slánsku.
Po bitvì na Bílé Hoøe jsou naše zemì neblaze pozna-

menány násilnou rekatolizací, a to v duchu tehdejší zásady 
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ORGANIZACE A SPOLKY

ZPRÁVY Z  DPS

Díky prezentaci buštìhradského Domova s peèovatels-
ou službou na webových stránkách k nám volá spousta

zájemcù a ti se ptají na podmínky pøijetí. Uvìdomila jsem
si, že velká èást veøejnosti nevidí rozdíl mezi domovem
dùchodcù a domem s peèovatelskou službou. Myslím,
že je to informace dosti dùležitá  a snad bude zajímavá
pro ètenáøe BZ. 

Velice struènì øeèeno, domovy dùchodcù jsou ústavy
sociální péèe, které zajiš ují komplexní péèi svým oby-
vatelùm po 24 hodin dennì a jsou dotovány státem.

Byty v domech s peèovatelskou službou, mezi které
patøí i náš "domeèek", nejsou sociálním ústavem, ale dle

zákona ÈNR è. 102/1992 Sb. § 10  odstavec 1 to jsou
byty zvláštního urèení. Tyto byty jsou urèeny pro obèany,
kteøí potøebují peèovatelskou službu a ta je jim posky-
tována v jejich domácnosti, bytì. 

Jsou to by ty ná jemní , j sou pø idì lovány
obèanùm, kteøí nepotøebují komplexní péèi a jsou schop-
ni vést celkem samostatný život. Z tìchto dùvodù není

domì s peèovatelskou službou nutný 24hodinový
provoz. Všechny podmínky jsou upraveny ve vyhlášce

182/1991 Sb., kterou se øídíme.
Domy s peèovatelskou službou jsou zøizovány mìsty

a také jsou jimi dotovány, stát na jejich provoz nepøispívá
a tak je pro mìsto provoz takového domu velkou finanèní
zátìží. Proto vìtšina tìchto zaøízení poskytuje peèova
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"koho království, toho náboženství". V prùbìhu øicetileté
války byla témìø rozvrácena farní správa a po vpádu Sasù
na Kladensko a Slánsko byly obsazeny pouze fary ve
Smeènì, Slaném a èásteènì na Kladnì a Velvarech.

Josefínská doba nepøinesla sice v našem kraji, tak jak
tomu bylo na jiných místech, koneèné zrušení klášterù,
nicménì i zde duchovní správa zajiš ovala øadu úkonù spo-
jených se správou státní. Benediktinský opat Štìpán
Rautenstrauch OSB pøivádí na Kladensko øadu rodin

broumovského panství, v rámci tzv. raabizace vznikají nové
poplužní dvory - jádra dnešních èástí Kladna - Rozdìlova a
Štìpánova. Na rozvoji tìžby uhlí a železáren na Kladnì se
však benediktini nepodílejí.

Po roce 1918 zaznamenala øímskokatolická církev
pomìrnì znaèný odpad vìøících, a to v duchu kampanì

Vídni Øím" nebo "Øím musí být Èechem souzen
odsouzen". Postupnì se však postavení církve ve

spoleènosti opìt upevòovalo. První pražský arcibiskup nové
Èeskoslovenské republiky František Kordaè se zasazuje

stavbu kostela v Kladnì - Rozdìlovì a Kladnì -
Kroèehlavech.

Nacistická okupace znamenala v podstatì zastavení
libného rozvoje katolické církve. Následná náboženská

nesvoboda po roce 1948 zpùsobila kromì jiného i opoždì-
nou recepci významných dokumentù II. Vatikánského kon-
cilu (1962-1965). Tvrdá perzekuèní opatøení proti církvi
byla realizována i v našem okrese. Násilnì byl uzavøen
františkánský klášter ve Slaném, øada knìží z celé ÈSR by-
la v padesátých letech internována ve františkánském
lášteøe v Hájku, mnozí byli odsouzeni k dlouholetému

vìzení, po kterém následovalo odebrání státního souhlasu.
Teprve po roce 1968 mùže øada knìží vykonávat opìt
duchovní službu. Další pronásledování v dobì normalizace
pøedstavovalo pøedevším pøekládání nepohodlných
duchovních do míst, kde zcela ateistické prostøedí paraly-
zovalo jejich pøípadné aktivity. Po roce 1948 se i pøes zjevný
nedostatek knìží podaøilo zajistit duchovní správu v celém
kladenském vikariátu.

Øímskokatolická církev má hierarchické zøízení v èele
papežem, nástupcem sv. Petra. Dnes je papežem Benedikt

XVI. Církev je rozèlenìna na diecéze v èele s diecézním

biskupem (arcidiecéze se sídlem arcibiskupa). Základní jed-
notky církve jsou farnosti, které z povìøení biskupa spravu-
je knìz. Okres Kladno náleží k arcidiecézi pražské, v jejímž
èele je pražský arcibiskup Miloslav kardinál Vlk. Na území
pražské arcidiecéze žije pøes dva miliony obyvatel. Podle
sèítání z roku 2001 se asi 18 % z nich hlásí ke katolické
církvi. Pražská arcidiecéze má 14 okrskù - vikariátù. Ke ka-
tolické církvi se hlásí pøes 40 % obyvatel ve vikariátu
Vlašim, pøes 30 % ve vikariátu Benešov a nejménì - 10 %
- ve vikariátu Rakovník a 12 % ve vikariátu Kladno.

Zatímco pøed rokem 1915 zaujímal podstatnou èást
území kladenského okresu vikariát slánský, dnes je celá
tato územní oblast sjednocena do vikariátu Kladno.
Arcidiecéze pražská se èlení na již zmínìné farnosti, které
vystupují jako právnické osoby. V èele farnosti je zpravidla
faráø, ustanovený diecézním biskupem. V pøípadì, že
farnost není obsazena, jmenuje diecézní biskup administrá-
tora, který farnost spravuje a má stejné povinnosti jako
faráø.

ØÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST BUŠTÌHRAD

Tato farnost má kostel Povýšení sv. Køíže, fara je pøipomíná-
na v roce 1352. Farnost byla pozdìji administrována z Lidic.
Fara byla obnovena v roce 1899. V letech 1955-1986 byl
v Buštìhradì faráøem p. Alois Bìtík. V souèasné dobì je
farnost spravována z Kladna-Rozdìlova . Boøivojem
Bìlíkem. Do farnosti patøí v souèasné dobì obce
Buštìhrad, Høebeè, Lidice, Makotøasy a Netøeby.

Bohoslužby jsou v kostele v Buštìhradì každou nedìli
10.45 hodin. Pøi bohoslužbách prosíme za požehnání pro

mìsto a ostatní obce farnosti. Podle uèení katolické církve
se èlovìk stává èlenem Kristovy církve køtem. Všichni
pokøtìní získávají podíl na Kristovì knìžství, ve smyslu je-
ho obecného knìžství, nìkteøí z nich však získávají podíl na
knìžství služebném (hierarchickém). Katolická církev ro -
lišuje tøi stupnì svìcení: jáhen, knìz, biskup.

Pøipravil P. Boøivoj Bìlík

DOMOV S PEÈOVATELSKOU SLU BOU¡



ING. VÁCLAV MÍŠEK:  "TAK TROCHU RENESANÈNÍ
ROZHOVOR"

Jára Cimrman, náš nejslavnìjší vynálezce, pøichází na
patentový úøad a nadšenì hlásí  referentovi úøadu: "Tak tady
mám novou vìc, vynález a jmenuje se  žárovka." Referent
vyndá ze šuplíku tu samou žárovku a povídá: "Ale èlovíèku
milý, pùl hodiny pøed vámi tu byl nìjaký Edison!" Myslím, že
tuto scénku ze známého filmu vìtšina z nás patrnì dobøe
zná. V Buštìhradì sice nemáme èeského génia Járu
Cimrmana, žije však u nás èlovìk, který se zabývá
prùmyslovì právní ochranou, jednoduše øeèeno posu-
zováním, zda jsou vynálezy patentovatelné. Pan inženýr
Václav Míšek, jak sami poznáte, je osobností s velkým
rozsahem aktivit a našemu mìstu se stal pøínosem již v m -
ha smìrech. Ajelikož mìl v životì také štìstí na setkání
se zajímavými lidmi, poslouchal jsem následující vyprávìní
doslova jedním dechem.

Pùvodnì jsem si myslel, že by bylo zajímavé prolínat
tapy vaší profesionální kariéry s vašimi zájmy a mimopra-

covními èinnostmi. Avšak pøi vašem velkorysém zábìru
jednotlivých èinností si myslím, že bude pro ètenáøe pøehled-
nìjší, když  nám zprvu podáte ucelený pøehled vaší pracov-
ní dráhy. 

Po skonèení buštìhradské obecné a mìš anské školy jsem
roku 1944 nastoupil do kladenské prùmyslovky. Po maturitì
jsem zaèal pracovat ve Škodových závodech v Praze na
Smíchovì v konstrukci obrábìcích strojù. Po dvou letech

jsem byl odvelen na vojnu, kterou jsem ukonèil roku 1952.
Hned po vojnì jsem zahájil studium na strojní fakultì
Èeského vysokého uèení technického. Potom jsem na-
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telskou službu pouze v pracovních dnech od pondìlí do
pátku 8 hodin dennì. Mìstský úøad Buštìhrad umožòu-
je provoz po celý týden, vèetnì sobot, nedìlí a svátkù 12
hodin dennì. Pouze o dovolených nebo mimoøádnì

hodin dennì.
Tyto nájemní byty jsou majetkem mìsta a podléhají

bìžné bytové legislativì, dotace mìsta by mìla být
poskytována pouze na provoz peèovatelské služby.
Rozdíl od "normálních" bytù je pouze v tom, že zde mo-
hou žádat o byt pouze obèané, kteøí se dožili dù-
chodového vìku, nebo postižení obèané potøebující
nìkterou z peèovatelských služeb. 

A co je vlastnì peèovatelská služba a kdo ji poskytuje?
Podle vyhlášky è.182/1991 Sb. peèovatelskou službu

poskytují obce a okresní úøady tìžce zdravotnì
postiženým obèanùm a starým obèanùm, kteøí nejsou
schopni si sami obstarat nutné práce v domácnosti

další životní potøeby nebo kteøí pro nepøíznivý zdravotní
stav potøebují ošetøení jinou osobou nebo další osobní
péèi, pokud jim potøebnou péèi nemohou poskytovat
rodinní pøíslušníci.
Které úkony peèovatelská služba nabízí?
1. bìžné úkony osobní hygieny
2. jednoduché ošetøovatelské úkony
3. donášku a dovoz obìda, pomoc pøi podávání jídla

4. nákupy, nutné pochùzky
5. práce spojené s udržováním domácnosti
6. pøíprava snídanì, obìda, svaèiny, veèeøe
7. doprovod na vyšetøení k lékaøi, na úøad atd.
8. praní prádla, vèetnì žehlení, mandlování
9. ošetøení nohou, pedikúra
10. dohled nad dospìlým obèanem
11. velký úklid bytu

Tyto služby se poskytují za úhradu, podle pøílohy è. 1
výše uvedené vyhlášky, vìtšinou v bytì žadatele, kam
patøí i byty v domì s peèovatelskou službou.

To je struèný a suchý popis peèovatelské služby slovy
zákona a vyhlášek. Protože tuto službu poskytuje èlovìk
èlovìku snažíme se ji okoøenit vlídným slovem,
pochopením a pohlazením. Vymýšlíme aktivity, které by
naše obyvatele pobavily a daly jim zapomenout na jejich
bolístky. Na druhou stranu je nádherné vidìt  jak si umí
okoøenit život oni sami a neèekají na to, až to "nìkdo za-
øídí". Jak se umí od srdce zasmát svým vtipùm a vìøte,
že byste nìkdy nevìøili, že jste mezi "babièkami a
dìdeèky".

S. Šumná

IJÍ MEZI NÁMI . . .
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toupil do tehdejší Konstrukty Praha, kde jsem zprvu praco-
al jako konstruktér, posléze jsem však pøešel do patentového

oddìlení. V novì vzniklém Výzkumném ústavu strojírenství
technologie a ekonomiky (VUSTE) jsem zastával funkci ve-
doucího útvaru patentù a vedoucího útvaru kanceláøe
øeditele. Tehdy jsem øídil pøibližnì 150 pracovníkù, pøitom
jsem se však neustále vìnoval patentaøinì. Roku 1968 jsem
však byl pro své názory vyhozen z místa a velmi obtížnì
jsem další zamìstnání hledal. Dostal jsem se do
Výzkumného ústavu transportních zaøízení, po dvou letech
jsem však pøešel do Výzkumného ústavu automatizaèních
prostøedkù (1972), kde se vyvíjely poèítaèe pro øízení obrá-
bìcích strojù a øízení prùmyslových procesù. Tam jsem pra-
coval jako patentáø až do dùchodu. 

Mìl jste v životì štìstí na shledání s velmi zajímavými lidmi.
Pøi naší první schùzce jste mi vypravoval, že hned na vojnì
jste se setkal s velmi zajímavým èlovìkem. 

Ano, na vojnì jsem sloužil se známým spisovatelem
Františkem Nepilem. Oba dva jsme byli spojaøi. Velmi dobøe
jsme si spolu rozumìli a zažili jsme spolu mnoho úsmìvných
pøíhod. On mìl takovou dobráckou povahu, nepodléhal
stresùm a šíøil kolem sebe klid a dobrou pohodu.
Vzpomínám si, jak jsme jednou byli spolu na jakémsi ar-
mádním cvièení, kde pøed námi vyvstal úkol pøetáhnout drá-
ty pøes øeku Ohøi. Nikde žádný most, žádné plavidlo, navíc
byl listopad, pìkná zima. A tehdy se projevil František Nepil.
Øekl: "Pánové, jak jistì víte, kromì toho, že s vámi tahám
dráty, urèil mì politruk agitátorem a mám vám jít pøíkladem "
Svlékl se, a v tom podzimním studeném ránu, kde mu voda
sahala po bradu, tu øeku  pøebrodil. A pak jsme se už svlékli
všichni a øeku jsme pøekonali také. Kdyby nás k tomu nìkdo
nutil, tak jsme to asi nikdy neudìlali. 

Vídali jste se s Františkem Nepilem i pozdìji? 

Jednou jsem zaslechl v rozhlase povìdomý, tichý a klidný
las. To František Nepil vyprávìl o nìjaké své knížce. Tak

jsem Františkovi zavolal a povídám mu: "Franto, poøádnì si
sedni, nìèeho se pevnì podrž, musím ti nìco dùležitého øí-
ci. Zastávám nesmírnì významnou funkci." A František
Nepil na to dùvìøivì: "To ti gratuluji, no tak povídej, to jsem
moc zvìdavý!" A já na to: "Jsem pøedsedou osvìtové
besedy v Buštìhradì!" A Franta se hroznì smál a dodal, že
nikdy netušil, jak vysoko to se svým spolubojovníkem
dotáhne. V Buštìhradì nìkolikrát po sobì uspoøádal nád-
erné besedy spisovatele, na které si zcela jistì mnoho míst-

ních lidí ještì dodnes vzpomíná.

Pøi natáèení rozhovoru mi paní uèitelka Anna Cachová po-
radila, abych se ás zeptal na aše další setkání se známou
osobností. Bylo to prý již v základní škole...

Mým spolužákem v obecné škole byl Ota Pavel. Bylo to
dobì války, bráškové Oty Pavla pobývali v koncentráku
pan Popper pracoval na šachtì. S Otou Pavlem nás sblížila

píseò "Ó øebíèku zahradnický", kterou tøída zpívala spoleènì
s novým uèitelem. Ota zpíval hroznì a patrnì o kvalitách
svého zpìvu nevìdìl. Já zpíval ještì hùø a tuto svou slabinu

jsem dobøe znal. Abych to ostatním nekazil, otevíral jsem pøi
zpìvu pusu jen naprázdno. Ota ovšem pìl hlasitì s plným
nasazením. Našemu panu uèiteli se to celé nìjak nezdálo,

tak si  pøezkoušel celou tøídu jednoho po druhém. Když došel
ke mnì a já zazpíval, dostal jsem pár facek a skonèil

brekem za dveømi. Za nìkolik minut vedle mì stál i malý Ota.
Tak jsme tam spoleènì stáli, breèeli a nechápali, že pan uèi-
tel nemá porozumìní pro to, že nìkdo opravdu nemá
hudební sluch a neumí zpívat. No, to jsme ještì nevìdìli, že
za necelý rok budou vypáleny Lidice a náš dobrý spolužák
Pepa Pøíhoda bude odvleèen s lidickými dìtmi a že se již
nikdy nevrátí. Aže toho opravdového pláèe bude daleko

daleko více. 

Jakým byl Ota žákem, mìl literární talent  již v dìtství?

Ota Popper byl dobrým žákem a mìl školu rád. Patøil do
skupiny "tajných rušitelù", jak nás nazýval pan øeditel
Skøivánek, kterého jsme rádi provokovali. V té dobì se neda-
lo øíci, že by mìl nìjaké sklony ke spisovatelství. 

Jak to pøesnì bylo s pøíjmením Oty? Uvádíte Ota Pavel, Ota
Popper...

To vyšlo ze situace po válce. V té dobì panovala všeobec-
ná nelibost ke všemu nìmeckému. Ota se pùvodnì jmeno-
val Ota Popper. Mnoho rodin se mìlo snahu zbavit
nìmeckých jmen a dávaly si jména, která znìla èesky. Tak si
zøejmì starý pan Popper  zvolil pøíjmení Pavel. 

Potkal jste se s Otou Pavlem i v dobì, kdy byl již slavným
spisovatelem?

Ano, myslím, že dvakrát. Poprvé k tomu došlo na vojnì. Bylo
to na kladenském stadionu, kde ke mnì pøišel nìjaký oficír

ptal se mì, jak se mám. Tak jsme prohodili pár zdvoøilostních
frází a až když odešel, tak mi holky ze souboru øekly, že se
mnou mluvil Ota Pavel. S Otou se hodnì stýkala Slávka
Kopecká. Jednou mi zavolala, že prý mì Ota Pavel prosí,
jestli bych pro nìj zjistil, v kolika místních hospodách mìli
pøed válkou dìvèata. Potøeboval to pro nìjakou povídku.

Ale v hospodách vìtšinou pivo roznáší nìjaké dìvèe, co je
na tom zajímavého? 

Ale Honzo, je vidìt, že jsi z jiné doby. Døíve bylo bìžné, že
hospodách rozkvétalo i nejstarší lidské øemeslo. Atìm

dívkám se øíkalo dìvèata. 

A tááák, to mì zajímá, pokraèujte prosím.

Od pamìtníkù js m zjistil, že v Buštìhradì bylo asi tøináct
hospod a asi v pìti byla dìvèata. Byla to tøeba hospoda

lunce, kavárna na Kladenské, hospody na Bouchalce, na
Vypichu a prý i na Kahanci. Tak to byl mùj druhý kontakt

Otou Pavlem. 

Zlaté èasy, dìvèata v pìti hospodách! Ne, pojïme jinam.
Zmínil jste  práci v osvìtové besedì. Seznámil byste
nás s poèátky osvìtové besedy v Buštìhradì? 
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Po roce 1945 vznikaly osvìtové besedy. V Buštìhradì vedl
po válce nìkolik let osvìtovou besedu pan uèitel Josef
Veselý, který mìl velké zkušenosti z loutkového divadla. Pak
nastoupil všem dobøe známý Karel Veselý, který byl
výborným organizátorem  a ten vedl osvìtovou besedu pøi-
ližnì do roku 1975. Když složil funkci, oslovili mì. Mnì se po-

daøilo získat do osvìtové besedy velké množství výborných
a pracovitých odborníkù z více oblastí. Byla to fajn parta,
terá poøádala velmi pìkné akce. Rádi na to vzpomínáme. 

Nesouvisí zmínìná doba tak trochu se založením
Buštìhradského zpravodaje? 

Zmínil jsem se v osvìtové besedì, jestli by nebylo dobré
znovu vydávat Buštìhradský zpravodaj, který již døíve vy-
cházel. V té dobì byl èlenem osvìtové besedy ng. František
Hubáèek, který mìl již, jakožto redaktor èasopisu, zkušenos-
ti. Obklopil se lidmi z podobných oborù, jako je napøíklad pan
Vladimír Kuksa, paní Eva Procházková, Slávka Kopecká

další. Tak zaèal opìtovnì vycházet Buštìhradský zpravodaj. 

Ale nejen Buštìhradský zpravodaj. Osvìtová beseda pøi-
pìla i k založení Buštìhradského pìveckého smíšeného
boru...

Èlenem osvìtové besedy byl i vynikající muzikant Jiljí
Teringer. V Buštìhradì byla dlouhodobá tradice nìkolika
pìveckých souborù a  nás napadlo, že by se na ni mohlo
navázat. Bylo obrovskou zásluhou právì Jilky Teringera a je-
ho kamarádù, že dali dohromady pìvecký sbor, který zde
úèinkuje dodnes a má pìkné úspìchy. 

Apak bychom mìli probrat éru slavných buštìhradských
burz starožitností! 

Sbìratelské burzy vznikly také zajímavým zpùsobem.
Potøebovali jsme nutnì naplnit pokladnu osvìtové besedy,
abychom mohli poøádat další kulturní akce. Václav Vacek,
terý sbíral starožitné zbranì, pøišel s nápadem uspoøádat
bìratelskou burzu. První burzu jsme uspoøádali na

Vinohradì, sešlo se na ní asi 20 lidí. Spojené ocelárny
DI tenkrát shánìly pracovníky a vylepovaly za tímto úèelem

po republice poutaèe. S Vìrou Topièovou nás napadlo, že
bychom toho mohli využít a k tìmto poutaèùm pøidat infor-
maci i o burze starožitností v Buštìhradì. To byl výborný tah,
pak už nám nestaèily prostory Vinohradu, na Kahanci ani

Beèváøù a museli jsme v letních mìsících burzy pøesunout
do zámeckého parku a následnì do prostor areálu základní
školy. Burzy získaly vìhlas i v zahranièí,  dokonce v nìjakém
rakouském èasopisu psali o nejlepších sbìratelských
burzách v Evropì, jako napøíklad v Madridu, v Londýnì,

Paøíži a... v Buštìhradì. To bylo moc hezké. 

Máte prý kladný vztah k divadlu, dokonce jste divadlo sám
hrával. Povìdìl byste nám nìco o divadle v Buštìhradì
nebo též o vašich hereckých zkušenostech? 

V Buštìhradì byly pøed válkou tøi spolky divadelních ochot-
níkù a kromì toho se v sokolovnì hrálo loutkové divadlo,
teré vedl již zmiòovaný pan Josef Veselý. Po roce 1948 se

divadelní spolky spojily do Jednoty divadelních ochotníkù  a
ly u Beèváøù. Musím øíci, že byly opravdu dobré. Nejradìji
vzpomínám na veselohry, ve kterých jsem sám úèinkoval.
Velký úspìch mìly Dalskabáty a Hrátky s èertem. Mezi
vynikající herce patøila napøíklad Iveta Hávová, Èenda
Seifert - to byl výborný komediant. 

Jaké role jste hrál nejradìji?

Já jsem nikdy nehrál milovníka. Kamarádùm jsem tyto role
závidìl, ale já jsem hrával vždycky nìjakého pøitroublého,
protože jsem nemusel nic hrát. A to mi sedìlo. Jak se nìkde
naskytla role nìjakého blbce, už jsem to hrál já (smích).

Beèváøù bylo vždy doslova narváno a nìkolikrát jsme museli
dokonce opakovat. V Dalskabátech si u nás zahrála i profe-
sionální hereèka Miriam Kantorková. Mìla s námi však velké
problémy, protože my jsme do hry neoèekávanì vkládali
narážky, které komentovaly aktuální dìní v Buštìhradì. To
se paní Kantorkové moc nelíbilo, protože profesionál smí
øíkat jen to, co má v textu.

Pokud se nemýlím, vìnujete se až dosud problematice
patentù, roku 1989 jste vstoupil do Komory patentových zá-
tupcù, máte složené patentáøské zkoušky, jste dokonce

pøedsedou Èeského svazu vynálezcù a zlepšovatelù.
Pokuste se, prosím, nás alespoò trochu zasvìtit do prob-
lematiky patentù a schvalování vynálezù. 

Pøevážnou èást mé kariéry jsem byl takzvaným pracov-
níkem prùmyslovì právní ochrany, zjednodušenì paten-
táøem. Jako patentáø a soudní znalec v této oblasti pracuji
dodnes. Vysvìtlím to jednoduše. Když nìkdo vymyslí nìjaký
nový vynález, tak pøijde za patentáøem a øekne, že by chtìl
získat prùmyslovì právní ochranu, tedy patent, nebo zápis
ochranné známky. Vysvìtlí patentáøi  jaký vynález vytvoøil

patentáø musí zjistit, jestli daný vynález je opravdu svìtovì
nový. Musí vypracovat rešerši, v rámci které zji uje ve
fondech patentových úøadù jednotlivých státù  a ve fondech
Evropského patentového úøadu, v nichž jsou zaneseny
všechny patenty naše i cizí, zda existuje shodné nebo
podobné øešení. Dnes nám v této èinnosti velice pomáhá in-
ternet. Patentáø tedy zjistí, jestli je vynález nový nebo ne.
Pokud je øešení nové, vypracuje pøihlášku vynálezu

dovede ji k udìlení patentu u nás nebo v zahranièí. 

Ale vždy  na svìtì jsou tisíce podnikù, univerzit, vìdeckých
pracoviš  a tím i nezmìrné øady vynálezcù. Jak mùže paten-
táø vìdìt, i když poctivì vše projde, že nìco neopomenul,
nebo si podobného vynálezu nevšiml, pøi tom obrovském

nožství. Dochází k takové situaci èasto?

Tak to by byl prùšvih. Ale stát by se to dobrému patentáøi
víceménì nemìlo. Jsem rád, že se mi to zatím nestalo

doufám, že nestane. Vyšší dívèí však zaèíná v pøípadì, když
nìjaký podnik chce udìlat rešerši na patentovou èistotu.
Podnik vyvine nìjaké zaøízení, chce ho vyvážet do zahranièí
a teï jde o to, zda nìco podobného již není chránìno. Tam
se již jedná o velmi podrobnou a vysoce odpovìdnou práci.
Pokud si podnik totiž nezjistí, jestli v zemi, kam chce vyvážet,
není již náhodou zaøízení chránìno, mùže dojít k 
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SPOLEÈENSKÁ RUBRIKA

NARODILI SE

STEHLÍK Vojtìch, ul. Husova
HÁJEK Šimon, ul. Bezruèova
PINZARIU David, Kladensk

VÍTÁNÍ OBÈÁNKÙ

Posledního bøeznového dne jsme opìt pøivítali do života
novì narozené obèánky. Rodièùm pøejeme hodnì ra-
dosti z jejich dìtièek…

NAŠI JUBILANTI

70 let
RETT Vítìzslav, ul  Lípová
POKORNÁ Ladislava, ul. Riegrova
HÙŠOVÁ Emílie, Boøivojova

75 let
BURGROVÁ Marie, Zahradn
NOVÁKOVÁ Marta, Hradní
PROCHÁZKA Josef, ul. U dálnice
STUJ Jiøí, Zahradní

80 let
DANDA Miroslav, ul. Vrapická

85 let
STEJSKALOVÁ Marie, ul. Pražská
ŠEDOVÁ Rùžena, ul. Lidická

90 let
KUŠTOVÁ Anna, ul. U cihelny

Srdeènì dìkuji ìstskému úøadu, Jednotì, ÈÈK,
sousedùm, kamarádkám a všem, kteøí mi blahopøáli

mému 75. výroèí.  Velice jste mì potìšili.
Eva Nováková 

Chtìla bych podìkovat ìstskému úøadu, ÈÈK - pí
Procházkové a pí Týblové  a sousedùm za milé dárky a
hopøání k mým narozeninám. Udìlali jste mi velikou
radost.

Stujová M. 
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kým sporùm z porušování práv, které mohou jít
do milionových položek. 

Když trochu odlehèím pohled na tento bezesporu
vysoce odborný obor, pøedstavím si nejen Járu
Cimrmana, ale i neohrožené a hrdinné vynálezce

románù J. Verna. Mìl jste nìjaké zajímavé pøí-
pady, napøíklad vynálezce, který vám pøedložil per-
petuum mobile? 

Nejvìtší problémy jsou s vynálezci, kterým øíkáme
perpe áci. Ti jsou strašáky pro každého patentáøe.
Domnívají se, že vytvoøili vynález, o kterém tvrdí,
že buï pracuje poøád, nebo, a to je ještì horší, že
z toho vynálezu vychází více energie, než je do nìj

vloženo. Jejich názory jsou i zajímavé, nechtìjí
však pochopit, tyto návrhy odporují fyzikálním
zákonùm. Po zkušenostech vím, že takovému per-
pe ákovi je marné cokoliv vysvìtlovat. Naštìstí
jich není zas tak mnoho.

Pane Míšek, musím ám s úctou složit poklonu
nad obrovským rozpìtím ašich èinností i zájmù. S
renesanèní osobností mi bylo velkou ctí uèinit
rozhovor do Buštìhradského zpravodaje, u jehož
vzniku jste stál  i y. 

Dìkuji za rozhovor,
Jan Paulík

B L A H O P Ø E J E M E

P O D Ì KOVÁ N Í

Zleva: Adam Židlický, Tereza Jelínková, Petra Musilová, Kristýna
Rólková, Matyáš Buk, Marek Hlavsa, Jan Jánský a Doris Pokorná.

Foto J. Pergl



HLÍDKY MLADÝCH ZDRAVOTNÍKÙ

Do zdravotnického kroužku docházím již od svých devíti
let a musím øíct, že mì to moc baví. Každý školní rok se
pìtièlenná hlídka dùkladnì pøipravuje na jarní soutìž
Hlídek mladých zdravotníkù. A ani letos tomu nebylo ji-
nak.

Naše pøíprava letos ale nebyla tolik poctivá jako kaž-
doroènì, což se odrazilo i v našem výsledku na soutìži,
ale jinak si myslím, že jsme to zvládli pomìrnì dobøe.

17. kvìt n se rychle blížil, a tak jsme s holkama za-
èaly poøádnì trénovat výrobu nosítek, obvazovou tech-
niku, historii Èerveného køíže, která do zdravotnictví také
patøí. Ale jak už jsem øekla, naše pøíprava letos nebyla
tak dùkladná  a to hlavnì díky pøijímacím zkouškám na
støední školu, jež nás èeká už od záøí.

A pak pøišel den "D" - tedy 17. kvìten - a já, Denisa
Vosláèková (9.A), Veronika Studenovská (9.A), Ivana
Balážová (9.B) a Bára Hladíková jsem nastoupily na
slavnostní zahájení. S námi samozøejmì i Kristýna
Bartošová (6.A) a Ivona Pendelínová (9.A) - naše
náhradnice.  Celá soutìž probìhla velice rychle a snad-
no. Naše letošní kapitánka Denèa se velmi dobøe zhosti-
la své role a my jsme se nakonec umístily na druhém
místì v okrese. Èeká nás ještì soustøedìní, kde se
budeme zdokonalovat ve zdravovìdì.

Na závìr bych chtìla podìkovat paní uèitelce Márii
Laukové a naší kamarádce Zuzanì Novákové za to, že
nás dobøe pøipravily a mìly s námi trpìlivost.

Teimerová Nikola, 9.A
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Dìkuji touto cestou zástupcùm ìstského úøadu za
pøání a dárek k mým narozeninám. Velice mì to
potìšilo.

Zdeòka Mrázová

Za srdeèná pøání, dárky a kvìtiny k mému životnímu
jubileu srdeènì dìkuji ìstskému úøadu a zastupitel-
stvu, KSÈM, ÈÈK, Jednotì SD a Baráèníkùm
Buštìhrad.

Václav Mildorf

Když rozevøeme noviny, málokdy tam najdeme nìco,
co nám udìlá radost. Vìtšinou najdeme zprávu, co
kdo ukradl nebo kdo komu ublížil. Jsem ráda, že mám
pøíležitost napsat o dobrém skutku. Na èarodìjnice
dopoledne ztratil mùj syn svazek klíèù a mobilní tele-
fon. Poctivý nálezce vše vrátil a odmítl jakoukoliv
odmìnu. Chtìla jsem mu touto cestou ještì jednou
moc podìkovat. Nevím ani jeho jméno, vím jen, že
bydlí ve "Šmalcovnì".
Díky

Helena Všeteèková

Všem velice dìkujeme za projevenou soustrast. 

J. Hrubeš a syn s rodinou

VZPOMÍNKA NA VYNIKAJÍCÍHO FOTBALISTU 
A SKVÌLÉHO ÈLOVÌKA VÁCLAVA SRŠNÌ.

Pøed necelými devíti lety prohrál svùj  zápas o život bývalý vynika-
jící kladenský fotbalista a skvìlý èlovìk, buštìhradský rodák pan
Václav Sršeò. Svoji fotbalovou kariéru zaèal ještì pøed válkou v
žákovském mužstvu Buštìhradu. Pozdìji pùsobil v SK Kladno,
ATK Praha, v tehdejším Gottwaldovì a dostal se i do reprezentace.
V padesátých letech byl oporou ligového Kladna. Byl vynikající fot-
balový støelec, postrach všech brankáøù  a jen za ligové Kladno
vsítil bezmála 400 branek. Fotbal doslova poznamenal celý jeho
život i život jeho rodiny. S fotbalem procestoval øadu cizích zemí a
rád vzpomínal na legrácky svých spoluhráèù a kamarádù. Poznal
svìt a miloval pravdu. Odsoudil sovìtskou okupaci Èeskoslovens-
ka a v pozdìjších letech ani on jako známá osobnost neunikl trvalé
pozornosti normalizaèních soudruhù. Dostal se na èernou listinu,
musel zanechat trenérské èinnosti, pøišel o svoji  práci a  jako ab-
solvent obchodní akademie smìl pracovat pouze v dìlnických pro-
fesích. Morálního ocenìní a satisfakce se mu dostalo od
Èeskomoravského fotbalového svazu až po sametové revoluci.
Nikdy neztratil sportovního ducha a ještì jako èiperný a pozorný
dùchodce provozoval v Buštìhradì spoleènì se svou dcerou
Olgou po roce 1989 až do své smrti  cukrárnu "U Sršnù". Zemøel
po krátké a tìžké nemoci a dne 17. èervna letošního roku by se
dožil osmdesáti let. (vn)

V Z P O M Í N Á M E

È T E N Á Ø I  N Á M  P Í Š Í

Nìkterá dìvèata, která se zúèastnila soutìže (bohužel, další dvì
marodí)  Nikola Teimerová (9.A), Denisa Vosláèková (9.A), Veronika

Studenovská (9.A). Foto: Klára Nejedlá
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JEŠTÌ JEDNOU "…A CO DÌTI, MAJÍ SI KDE HRÁT?…"

Je pravdou, že ony si ty dìti vždycky nìco najdou (i ten názor jsem
vyslechla). Ale ne vždycky je to právì nejlepší øešení. To je zøejmé
z èlánku paní Makarové i z odezvy na nìj. Také na jednom
zasedání zastupitelstva bylo konstatováno, že "velcí kluci z
tìhradu" na Bouchalce nièí novì opravené zábradlí a veøejné
osvìtlení… Také se tøeba dozvíme, že u rybníka menší dìti kame-
ny zabíjí kachny - ani to se nikomu nemùže líbit. 
Veøejná pískovištì byla zrušena, protože nesplòovala normu, a pro-
to, že k jejímu dodržení by se o nì mìsto muselo starat a oplotit je.
Že se ale dìti už nìkolik mìsícù mají možnost hrabat v hromadách
písku mezi høištìm a silnicí, to mì mrzí.

A tak se nabízí i porovnání. Z rozpoètu mìsta bylo pro obnovu
dìtských høiš  uvolnìno pro letošní rok 100 tisíc na høištì

ateøské školy a 100 tisíc na dìtské høištì (u fotbalového høištì).
Doufejme, že se podaøí uskuteènit zámìr a prostøedky vyèerpat.

loòském roce bylo vynaloženo 23.800,- na projekt dìtského høištì
u MŠ. Další blíže neurèené prostøedky šly na mzdu pracovníkù,
teøí pùvodní nevyhovující vybavení dìtských høiš  zlikvidovali.

V roce 2003 se na dìtská høištì z rozpoètu obce prostøedky
nedávaly žádné. 

Oproti tomu v r. 2003 bylo z rozpoètu mìsta uvolnìno 500.000,-
Kè na volejbalové høištì Sokolu Buštìhrad a 608.930,- Kè pro SK
Buštìhrad - fotbalistùm. V roce 2004 pak pro fotbalisty SK
Buštìhrad 178.070,- Kè. V rozpoètu letošního roku je plánovaná
èástka na "Ostatní tìlových. èinnost" 1,989.000,-, a z toho je
1.800.000,- Kè dotací  pro místní organizované tenisty.

Všechny, kdo se starají o dobøe fungující sportovní organizace v
našem mìstì obdivuji  a je mi jasné, že jejich snažení je nelehké.
jim získané prostøedky pro èinnost pøeji.

Ve mìstì je ale jistì hodnì "neorganizovaných" dìtí a s nimi
rodièù, babièek a dìdeèkù. Ti vìtšinou ani nevìdí, kdy je ta správná

chvíle "lo bovat" na radnici pro získání prostøedkù na dìtská høištì.
A hlavnì - oni si kupodivu myslí, že si zvolili zastupitele i proto, aby
v takových chvílích rozhodovali i za nì.

Už to tak bohužel je - známe i to i z domova. Dìti nejsou zdro-
jem pøíjmù, ale spíše vydání.

Budiž pøièteno k dobru, že v našem mìstì jsou vynakládány
prostøedky v souvislosti s dìtmi i tam, kde to možná není vidìt:
provoz školy a školky, jichž je mìsto zøizovatelem; 1x roènì na us -
øádání Dne dìtí. V letošním roce navíc MìZ pomohlo mimoøád-
nou dotací udržet první roèník v ZŠ ve dvou tøídách, pøestože klesl
poèet pùvodnì pøihlášených dìtí.

Jen stojí za to pøipomenout, že pìkné prostøedí pro hry dìtí
jeho mnohotvárnost jsou pro všestranný rozvoj dìtí dùležité. Na

dìtském høišti mají možnost se setkat dìti rùzných zájmù, vìku, po-
vah a z rùzného prostøedí. Uèí se pùjèovat si hraèky, støídat se na
klouzaèce, pomáhat si, spolupracovat. Stavba velkého hradu

písku vyžaduje týmovou práci. Bránit si své. Vycházet s ostatními.
Pobyt dìtí na høišti uvítají i jejich maminky, pro které je to pøíležitost,
jak si na chvíli oddychnout od nikdy nekonèících domácích prací.

Myšlenkou "úøedníka v Bruselu" pøi tvorbì norem jistì neby-
lo, abychom nièili a rušili, ale aby byly vìci uvedeny do takového
tavu, aby byly bezpeèné.

Všichni si jsme vìdomi toho, že je letos zajištována finanènì
organizaènì nároèná pøíprava kanalizace mìsta. Pøesto (jak je

uvedeno výše) se i pøi napjatém rozpoètu našly nemalé prostøedky
pro tenisty, fotbalisty atd. Vìøíme, že v pøíštím roce se najdou i na
dìtská høištì - to veøejné, ale i u školy a školky, když už nebylo

možné je najít hned po jejich zrušení.
Do té doby se budeme s dìtmi s Buštìhradu potkávat na dìt-

ském høišti v Lidicích nebo ve Høebèi, ale také bohužel na místech,
kde je jejich hra nepøíjemná  okolí, nebo jim samotným nebezpeèná.

Zdena Vestfálová

K PROBLEMATICE HØIŠ  ASOUSEDSKÝCH VZTAHÙ

Nemohu nereagovat na èlánek paní starostky v minulém èísle BZ
s názvem: Reakce na èl. pí Makarové z 1. èísla BZ (str. 23). Paní
starostka v nìm pozoruhodnì skloubila dvì témata: obhajoba trist-
ní situace týkající se obnovy dìtských høiš  na Buštìhradì

stížnosti na lumpárny, které provádí syn její sousedky, paní
Makarové.

Nejprve k té první vìci: jak víme, z dùvodù bezpeènosti
nových norem EU byly v našem mìstì nedávno demontovány

všechny herní prvky a høištì tímto zrušena. Týká se to jak høiš
školních, tak høiš  veøejných. Pokud se mìstu podaøí "zlepšit" høištì
u školky (na jeho kompletní obnovu byly z rozpoètu mìsta
vyèlenìny finance už v minulém roce!!!), vyøeší se tím jen dílèí prob-
lém školky. Ve škole se, jak z èlánku paní starostky vyplývá, zatím

žádnou podobnou akcí nepoèítá.
Druhou skupinou jsou høištì veøejná, volnì pøístupná všem.

Domnívám se, že pozornost mìsta by se v první fázi mìla
soustøedit na rekonstrukci høištì u tenisových kurtù, které bylo ne -
oblíbenìjší a nejlépe fungující (i když opravdu v dezolátním stavu).
Za minulého zastupitelstva bylo sice velmi nákladnì vybaveno
novými døevìnými prvky, ale jejich provedení bylo tak šlendriánské
(firma Švestka), že nevyhnutelnì musely shnít bìhem jednoho
olebního období. Uøezat je a zahodit ovšem není øešení. Nelze se

jen ohánìt napjatou finanèní situací (letité zaklínadlo: kanalizace)
tváøit se, že žádný problém zvaný høištì neexistuje. Pro zdravý

rozvoj mìsta vidím jako bezpodmíneènì nutné dát toto místo, které
po léta sloužilo i jako významný spoleèenský prvek, urychlenì do
provozu.

Neblahé dùsledky pøísných norem EU nepostihly jen Buštìhrad
a tak by stálo za to podívat se, jak se s tím vyrovnávají v jiných
obcích. Nìkteré z požadovaných podmínek lze pøi troše snahy
nadno dodržet i u nás. Napøíklad mìkký povrch høištì nepøed-

stavuje jen drahá pìnová hmota, mùže to být tøeba i drcená kùra
(ve velkém k dostání na pile). Tekoucí voda a WC je žádoucí i bez
evropských norem, ale to už se pøece vybudovalo hned vedle

rámci tenisových šaten. Høištì je naštìstí oplocené. Jedna dùvìry-
hodná osoba (napø. dùchodce bydlící v okolí) by jistì zvládla
pravidelnou i namátkovou kontrolu stavu høištì. K ní by
smìøovaly (v dobì mobilù je to snadné) i pøípadná upozornìní na
závady nebo nièení. Vandalismus je všude, je tøeba se mu bránit

ne ho brát jako alibi. A nakonec k finanèní nároènosti certifiko-
vaných herních prvkù: dobré høištì nemusí sestávat výhradnì

tìchto drahých atrakcí.  Prozatím by staèily 3 až 4 kousky - sklu-
vka, prolézaèka, kolotoè. Je øada dalších levných možností, jak se

dìti mohou zabavit - bludištì, pøístøešky, skákací panák, házení
míèem na cíl atd. atd. Jistì, nìco to stát bude, ale v pomìru k jiným
investièním akcím mìsta (napø. tenisové šatny) jde o èástku mi-

imální. Zdá se, že spíše než otázka finanèní je to vìc priorit
bré vùle.  Øešení je plnì v rukou mìsta, které hospodaøí s penìzi

nás, kteøí platíme danì. Nelze se dovolávat pomoci "ze strany ne-
jen rodièù, ale všech obèanù". Dobrovolná práce není vymahatel
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ŠACHOVÝ ODDÍL SOKOL BUŠTÌHRAD

SESTUP Z LIGY, ALE DALŠÍ DVÌ ÚÈASTI NA MISTROVSTVÍ
ÈESKÉ REPUBLIKY

1. liga družstev mladšího dorostu: smutný závìr a poslední
místo
Poslední zápasy dorostenecké ligy se odehrály 24. a 25. dubna

Kralupech. V nejménì vhodný okamžik se projevila slabina naší
estavy: celou soutìž jsme odehráli pouze se šesti hráèi, bez náhrad-

níkù. Po onemocnìní Martina Havelky jsme proto nastupovali jen
pìti a již pøi zahájení jsme 0:1 prohrávali. Snaha probojovat se na

8. místo, které zaruèovalo ligu i v pøíštím roce, se tak ukázala jako
nereálná. Navíc klíèový první zápas s Teplicemi se nìkolika hráèùm
vùbec nepovedl. Honza Buk pokazil partii již v zahájení a rychle
prohrál, po chybách v zahájení stál na prohru i Honza Šáfr. Naopak
s dobrými vyhlídkami rozehrál partii Michal Schmalz, velmi
soustøedìnì hrál i Kamil Bìlský a Anièce Rosenbaumové se
dokonce podaøilo získat figuru navíc. Poté ale nezvolila dobrý plán,
soupeø získal figuru zpìt a nakonec partii vyhrál. Honzovi Šáfrovi se
mezitím i s pøispìním soupeøe podaøilo partii vyrovnat a jak je u nìho
zvykem, vìøil ve své koneèné vítìzství. Pøi stavu 0:3 tak byla ještì
šance zápas vyrovnat a získat cenný bod. Proto Kamil odmítl nabíd-
ku na remis, kterou by jinak proti papírovì silnìjšímu soupeøi rád pøi-
jal, a usiloval o výhru. Bohužel se ve vyhrané koncovce dopustil

nìkolika nepøesností a partii dokonce prohrál. Ani Honzovi se nepo-
daøilo splnit plán a jen díky hrubým chybám soupeøe skonèila partie
smírnì. Zápas, v nìmž jsme soupeøi darovali 2 body  jsme prohráli
1,5:4,5,  když s pøehledem a po zásluze zvítìzil Michal Schmalz. 

Další soupeø, Spartak Ústí n. Labem, byl vysokým favoritem
mohli jsme jen pøekvapit. To se nepovedlo, již v první hodinì hry

pokazili své partie Anièka a Honza Šáfr a opìt jsme prohrávali 0:3.
Ostatní rozehráli partie velmi solidnì, nejlépe Kamil. Pozice na ša-
chovnicích ale nedávaly nadìji na zvrat, a proto každý mohl hrát "na
vlastní triko". Kamil zvolil vrabce v hrsti a nabídl remis, kterou soupeø
rád pøijal - Kamilova pozice byla výhodnìjší. Michal se ve vyrovnané
pozici též spokojil s remízou a tak pouze soupeø Honzy Buka se
rozhodl bojovat a byl úspìšný: malou pøevahu se mu v koncovce po-
daøilo uplatnit a partii vyhrál. Zápas jsme prohráli 1:5, ale pøed posled-
ním kolem jsme byli stále na 11. místì o jeden bod pøed Karlovými
Vary. Toto umístìní znamenalo možnost bojovat v baráži s nejlepší-
mi družstvy krajského pøeboru o zachování prvoligové pøíslušnosti.

Vítìzství v nedìlním zápase s Libercem C by znamenalo jistotu
pøedposledního místa, ale soupeø bojující o 8. místo se ukázal jako
výraznì lepší. Své partie rychle prohráli Anièka a Kamil a po další
porážce Honzy Šáfra byl zápas rozhodnut. Michalovi i Honzovi
Bukovi se podaøilo partie zremizovat a stanovit celkové skóre na

5, ale naše koneèné umístìní jsme už nemìli ve své moci. Smutnì
jsme sledovali stateèný boj arlovarských, kteøí v napínavém zápase
porazili 3,5:2,5 Teplice a pøedali nám Èerného Petra.

ná. Navíc je tøeba dát lidem jasné záruky, že jejich pøípadná po-
moc nepøijde vniveè. Dobrý pocit obèana, na který paní starostka
apeluje, se totiž v pøípadì neúspìchu lehce zmìní v pocit ne-
tuchající marnosti. (Viz pøípad kamenné lavièky s vyhlídkou ve

Starém hradì, kterou jsem prosadila a s nadšením pomáhala
alizovat - loni byla mìstskou stavbou zlikvidována a navzdory

libùm radních už nebyla obnovena, údajnì leží zasypána na dnì
výkopu...)

V pøípadì podobné neteènosti mìsta k høištím vyroste
Buštìhradì bìhem nìkolika let (a dìti stárnou hroznì rychle!)

celá generace tìch, co nepoznají, co je spontánní hra v partì na
høišti. Tyto dìti budou logicky hledat náhradní aktivity a následky
pocítíme, ješte než pøijdou do puberty. Fungující høištì je stejnì
dùležité i pro rodièe malých dìtí, je to prakticky jediné veøejné
místo v Buštìhradì, kde se mohou neorganizovanì setkávat

poznávat. Nebo je snad zámìrem mìsta zahnat mladé rodiny do
izolace soukromých dvoreèkù? Buštìhradské dìti jsou ze
zrušeného høištì smutné, jenže nikdo z kompetentních si toho
nevšímá, protože dìti nejsou volièi. Ale jejich rodièe ano  a není
jich málo. I to by mìl být dùvod, proè rychle øešit situaci k jejich
spokojenosti.

V krátkosti ještì má reakce na druhou èást výše uvedeného
èlánku: mne nezajímá, kdo komu co provedl. Vím, že Míša je
problémové dítì. Ale ptám se paní starostky: 
1) Jak tyto sousedské stížnosti souvisí s problematikou
høiš ?
2) Je vhodné, aby nejvyšší èinitel mìsta veøejnì spekulo-
val o rodinných pomìrech èi míøe mateøské lásky své soused-
ky?
3) Patøí tohle do BZ? Do rubriky "spoleèenská"?

4) Jak toto pomùže nápravì sousedských vztahù, event.
samotného dítìte? Nebude se Míša cítit šikanován, navzdory
poslední vìtì, kterou paní starostka korunuje svùj pøíspìvek:
"Míša je velmi  inteligentní kluk, lásku a pochopení své mámy

ostatních èlenù rodiny si zaslouží"?

Buštìhrad 31.5 2005 
Veronika Richterová

Chtìl bych jménem ètenáøù
naší knihovny podìkovat
všem, kteøí v minulosti i nyní
pøipravovali a pøipravují Buštì-
hradský zpravodaj. 

Veøejná knihovna Lidice
byla po sedmiletém uzavøení

znovu otevøena v roce 1999 v prostorách støediska OÁZA. Od
srpna 2004 se vrátila do "staronových" prostor na rohu ákupního

støediska. Jakmile obdržím do knihovny sedm výtiskù nového èísla
BUŠTÌHRADSKÉHO ZPRAVODAJE, okamžitì jsou ve výpùjèní
den, což je ètvrtek, rozebrána. Aby se dostalo vèas na všechny zá-
jemce, musím upozornit, že výpùjèní lhùta pro BZ je týden. Naše
ètenáøe, ale i mne velmi zajímá, co se dìje v sousedním mìstì.
Úroveò tohoto periodika je skvìlá a èlánky jsou zajímavé. Obdivuji
všechny, kteøí pøipravují další èísla, nebo  si živì umím pøedstavit,
co to dá práce získat a sestavit z pøíspìvkù nové èíslo s 36
tranami.

Hodnì zdaru pøeje, 
Zdenìk Fous, knihovník 

T.J. SOKOL BUŠTÌHRAD



SPORT

1. LIGA MLADŠÍHO DOROSTU
Koneèná tabulka - skupina SEVER

Individuální výsledky našich hráèù

První liga se nám udržet nepodaøila, pøíští rok budeme hrát kra -
ský pøebor. Výhodou je, že vìtšina hráèù si vzhledem ke svému
vìku mùže úèast v první lize opìt vybojovat.

Chci podìkovat všem hráèùm za jejich výkony a nasazení,
rodièùm za podporu (zvláštì pøi dopravì!), ìstskému zastupitel-
stvu (a tedy obèanùm Buštìhradu) za poskytnutí dotace TJ Sokol
a výboru Sokola za poskytnutí její èásti na prvoligovou úèast
(celkem 2 tis. Kè startovné a ubytování).

I když byla naše úèast organizaènì i finanènì nároèná, myslím,
že celkovì byla pøínosem. Naši hráèi zjistili, že k dosažení úspìchu
je nutná poctivá pøíprava, poznali soupeøe z jiných krajù, utužili tý-
mového ducha a koneènì, kolik lidí mùže prohlásit: " o, to já, když
jsem hrál ligu..."?

KRAJSKÝ PØEBOR V RAPID ŠACHU: DVOJNÁSOBNÝ POSTUP NA
MISTROVSTVÍ ÈR!!!
Rapid šach je zrychlená forma šachu, pøi níž na rozdíl od "normál-
ních" soutìžních zápasù má každý hráè na celou partii omezený
èas (zpravidla 20-30 minut) a nezapisují se provedené tahy. Tato
forma šachù se v posledních letech znaènì rozšíøila, protože celý
turnaj lze sehrát i za jediný den. V rapid šachu jsou poøádány pøe-
bory jednotlivcù i družstev a též Mistrovství Èeské republiky

ládeže v jednotlivých vìkových kategoriích. 
Soutìže žákù v rapid šachu jsou organizovány pouze ve dvou

stupních: krajské pøebory a Mistrovství ÈR. V minulém roèníku se
Michalu Schmalzovi podaøilo vybojovat ètvrté místo v krajském pøe-
boru a tím postoupit na Mistrovství ÈR v rapid šachu (podrobnì viz
BZ è. 5/2004). K historicky první úèasti èlena našeho oddílu na mis-
trovství republiky pøidal v této sezónì Honza Šáfr druhou, když se
probojoval na  Mistrovství  ÈR mládeže (ve "vážných" šachách) -
viz BZ è. 2/2005.

Letošní roèník Krajského pøeboru žákù v rapid šachu se hrál
Neratovicích 16. dubna. V kategorii H14 se na startu sešlo 30 hráèù

a hráèek ze 16 oddílù Støedoèeského kraje. Naše zastoupení
(Honza Šáfr, Michal Schmalz a Kamil Bìlský) bylo nejpoèetnìjší

Honza (nasazený podle žebøíèku jako 1) i Michal (nasazen jako 4)
patøili k favoritùm turnaje. Pøi vyrovnanosti krajské špièky a hracím
systému (turnaj se hrál švýcarským systémem na 7 kol) však staèi-
lo malé zaváhání a postupovým šancím (pouze první 4 na MÈR)
byl konec, což se nìkolika favoritùm skuteènì pøihodilo. 

Naši hráèi však uplatnili získané zkušenosti a do turnaje vs -
pili velmi dobøe: Honza sice ve druhém kole zachraòoval se
štìstím remízu, ale po 3 kolech mìl 2,5 bodu; Michal byl po velmi
dobrých výkonech s plným poètem bodù dokonce v èele turnaje.
Vzájemná partie ve 4. kole skonèila remízou a následovaly tìžké
partie proti hráèùm z èela tabulky. Soustøedìnými výkony nedali
naši hráèi soupeøùm šanci a sami nemuseli pøíliš riskovat. Honza
po remíze v 5. kole finišoval dvìma výhrami a Michal remízy v 5.

6. kole doplnil výhrou v kole posledním. Pouze Kamilovi turnaj pøíliš
nevyšel - katastrofální zaèátek 0 ze 4 partií se mu nakonec podaøi-
lo jen èásteènì vylepšit dvìma remízami a výhrou v posledním
kole. Pohled na závìreènou tabulku je úchvatný: Honza s
chalem zvítìzili s náskokem, jako jediní ani jednou neprohráli

suverénnì si zajistili postup na Mistrovství Èeské republiky (bude
se hrát v záøí v Sedlèanech)! Pro náš oddíl je to bìhem jednoho
roku už tøetí a ètvrtá úèast na mistrovstvích republiky!

KRAJSKÝ PØEBOR V RAPID ŠACHU
Koneèné poøadí - kategorie H14
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Celkový pohled na 2. roèník Velké ceny Buštìhradu. Foto autor

1. Lokomotiva Most A 22 52,5
2. Easy Engl. Kralupy 18 45,5
3. Desko Liberec B 17 46,5
4. Spartak Ústí n.L. 17 40,5
5. Spartak Chodov 14 37,0
6. Lokomotiva Most B 10 32,0
7. Bonex Teplice 8 30,0
8. Desko Liberec C 7 30,5
9. Bohemians Praha 7 24,0

10. ŠK Kladno 5 23,0
11. DDM Karlovy Vary 4 18,0
12. Sokol Bušt hrad 3 16,5

body partie po . na šachovnici

 Šáfr Jan 2,5 11 12.
 Schmalz Michal 4,5 11 6.
 Buk Jan 2,5 11 10.
 B lský Kamil 1,5 11 9.
 Havelka Martin 1 8 12.
 Rosenbaumová Anna 4,5 11 5.

Po . Jméno Klub Body pomocné 
1. Šáfr Jan Sokol Bušt hrad 5,5 23,5
2. Schmalz Michal Sokol Bušt hrad 5,5 22
3. Moravec Vít Sokol eský Brod 5 23,5
4. Turický David Loko Zdice 5 20,5
5. Zd nek Pavel TJ Tourist í any 5 19,5
6. Rosenbaum Vít Sokol Joly Lysá n 4,5 23,5
7. Švach Jan ŠK evnice 4,5 22,5
8. Fiala Jan Sokol eský Brod 4,5 20
9. íhová Kamila TJ Tourist í any 4,5 19,5

10. Vesecký Martin Sokol Pe ky 4,5 18,5
… … … … …
27. B lský Kamil Sokol Bušt hrad 2 12,5



REGIONÁLNÍ PØEBOR MLÁDEŽE: SOKOL BUŠTÌHRAD NEJLEPŠÍ
V KATEGORII H16
Pøebory v žákovských kategoriích jsou organizovány ve ètyøech
postupových soutìžích (cyklus trvá vždy dva roky): regionální
pøebory, krajské pøebory, Mistrovství Èech (a Moravy)

Mistrovství Èeské republiky. Regionální pøebor (v okresech
Kladno, Beroun, Rakovník a Praha-západ) se koná od listopadu
do dubna jako seriál sedmi turnajù v rùzných mìstech. Turnaje
se letos hrají oddìlenì pro mladší (kategorie H, D 10 a 12) a starší
(kategorie H, D 14 a 16) švýcarským systémem na 7 kol. Pro s -
novení koneèného poøadí a postup do krajského pøeboru budou
každému hráèi zapoèteny ètyøi nejlepší výsledky (již podle
vìkových kategorií).

O výsledcích prvních pìti turnajù jsme informovali v minulém
èísle BZ.

Na šestý turnaj v Kladnì 2. dubna (celkem 53 úèastní ) se vy-
dala rekordní výprava 9 našich èlenù a poprvé jsme mìli za-
toupení ve všech vìkových kategoriích. Opìt jsme ovládli

nejstarší kategorii H16, v níž zvítìzil Honza Šáfr a Michal
Schmalz obsadil 3. místo, oba ziskem 5 bodù. Svùj nejslabší tur-
naj si vybrala druhá dvojice: Honzovi Bukovi staèily 3 body na
6. místo a Kamil Bìlský se 2,5 bodu skonèil  Martin Havelka
uhrál velmi solidních 3,5 bodu, což mu v kategorii H14 vyneslo
9. místo. V turnaji mladších si opìt dobøe vedl Jakub Krupièka,
získal tradiènì výborné 4 body, v kategorii H10 obsadil 5. místo

zaøadil mezi vážné uchazeèe o postup do finále krajského pøe-
boru. Vojta Janský nezopakoval minulé výsledky a uhrál 2,5 bo-
du, naprázdno nevyšli ani naši nejmenší: Ája Krupièková získala
2 body a Pepík Janský 1 bod.

2. roèník Velké ceny Buštìhradu: vítìzem Michal Schmalz
Celý seriál Regionálního pøeboru byl zakonèen 30. dubna v naší
Sokolovnì 2. roèníkem Velké ceny Buštìhradu. Nad turnajem
pøevzala opìt záštitu paní starostka, která vìnovala poháry,
medaile a vìcné ceny pro nejlepší. Organizaèní úspìch 1. roèníku
se projevil nárùstem zájmu o náš turnaj, takže se i pøes témìø let-
ní poèasí  do Buštìhradu sjelo rekordních 58 úèastníkù. V za-
toupení zranìné paní starostky zahájila turnaj èlenka ìstského

zastupitelstva, paní Magda Kindlová, která na závìr dekorovala
jak vítìze Velké ceny Buštìhradu, tak i celkové vítìze celého se-
iálu. Turnaj byl opìt doplnìn znalostní soutìží o šachové historii,

Buštìhradu a Evropské unii. Turnaj mìl vysokou sportovní
úroveò, všem se líbil a v pøíštím roce mùžeme èekat úèast ještì
vìtší.

Potìšitelné byly i výsledky turnaje: celkovým vítìzem
2. roèníku Velké ceny Buštìhradu se naprosto pøesvìdèivì stal
Michal Schmalz, který potvrdil skvìlou jarní formu a stylem start-
cíl rozhodl o svém celkovém vítìzství výhrou nad Honzou Šáfrem
již v 6. kole. Celkem získal 6 bodù a krásný pohár pro vítìze. 

Honza Šáfr sice prohrál hned v 1. kole, ale pak už jen s roz-
jetým Michalem a zisk 5 bodù znamenal v kategorii H16 3. místo
a bronzovou medaili. 

A tøetím naším medailistou se v kategorii H10 stal Kuba
Krupièka, když mu jeho obvyklé 4 body staèily na 3. místo a zisk
první šachové medaile!

V kategorii H16 Honza Buk se ziskem 4 bodù skonèil na 7.
Kamil Bìlský se 3,5 bodu na 9. místì. Turnajovou premiéru si

odbyl další náš nový èlen Honza Macík, který v kategorii H12
uhrál 2 body, Ája Krupièková získala pùl bodu.

Po seètení všech výsledkù ze všech pìti regionù
Støedoèeského kraje bylo rozhodnuto o postupujících do
finálového turnaje Krajského pøeboru mládeže. Z našeho oddílu
se do finále (25.-26. èervna ve Vlašimi) probojovalo celkem

hráèù:
H16: Jan Šáfr (celkové 1. místo v Regionálním pøeboru),

Michal Schmalz (2.), Kamil Bìlský (5.) a Jan Buk (6.)
H10: Jakub Krupièka (4. !)
Pochvalu za vytrvalost zaslouží Kamil Bìlský, který jako jed -

ný odehrál poctivì všech 7 turnajù  a pøekvapením (a nadìjným
talentem) je jistì Kuba Krupièka, který si postup vybojoval hned

prvním roce své šachové kariéry.
Pøíští èíslo Buštìhradského zpravodaje pøinese informace

finálovém turnaji Krajského pøeboru mládeže (pro netrpìlivé
pøipomínám, že výsledky budou na internetu na stránkách
Komise mládeže Støedoèeského šachového svazu:
www.chess.cz/kraje/sss/KM), výsledky soutìží družstev
dospìlých a oddílového pøeboru. 

Pavel Buk, 31. 5. 2005

VOLEJBAL

4. ROÈNÍK MEMORIÁLU ÈENDY BUKA
Dne 7. kvìtna 2005 se buštìhradské sokolovnì uskuteènil již ètvrtý
roèník Memoriálu Èendy Buka, sešla se zde mužská volejbalová
družstva. Tato družstva pøijela ze Zájezdu, Lán a samozøejmì se
zúèastnilo družstvo domácích - Buštìhrad. Pozvání pøijala èlenka
zastupitelstva ìsta Buštìhradu paní Magda Kindlová. Po krátké
vzpomínce na br. Buka, kterému je celý turnaj vìnován, se družst-
va rozlosovala. Následovaly urputné boje "každý s každým", které
skonèily takto:
1. T.J. Sokol Buštìhrad "A" 2:1, 2:1, 2:0
2. T.J. Sokol Buštìhrad  "B" 2:1, 1:2, 2:0
3. T.J. Zájezd 1:2, 1:2, 2:0
4. T.J. Sokol Lány 0:2, 0:2, 0:2
Po tìchto bojích následovalo vyhodnocení družstev a pøedání cen.
Nejlepší družstvo sokola se stalo postupujícím družstvem pro další 

ROÈNÍK 29 SPORT
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Vítìzové Regionálního pøeboru v kategorii H16: zprava 1. Jan Šáfr,
2. Michal Schmalz, 3. Petr Turoò (ŠK Øevnice). Foto autor
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O STARÝCH DOMECH A JEJICH OPRAVÁCH 
KAPITOLA 10

Výplnì otvorù
Výplnì otvorù jsou okna, dveøe, vrata, dveønice a okenice, møíže.
Na starých domech byly nejèastìji ze døeva,
ménì èasto i z kovu. Okna, se kterými se
pravdìpodobnì nejèastìji setkáme ve starých
buštìhradských domech, jsou z 19. století až
zaèátku 20. století - typická, tzv. špaletová ok-
na. Venkovní køídla jsou ve vnìjším líci fasády
a otvírají se ven, vnitøní køídla se otvírají
dovnitø. Okenní nika (tj. výklenek) vìtšinou
bývá zaklenuta. Vnitøní parapety bývají
omítkové nebo ze silného prkna. Okna jsou

voukøídlá, dìlená na šest nebo osm dílù.
Nìkdy mají malé vìtrací køidélko. Menší okna
mohou být i ètvercová, dìlená køížem na ètyøi
tabulky. U starších oken se používaly tzv. ro-
hovníkové závìsy z ploché kované pásoviny
pøitluèené høeby v každém rohu zvnìjšku køíd-
la, nasazené na kovaném trnu v rámu.
Novìjší závìsy pak byly protáhlé a na každém
konci mìly kulièku (ty se již v 19. století vyrábì-

ly sériovì). Okno se zavírá na obrtlíky, v otevøené poloze se zachy-
cuje háèky. Nìkdy je kování bohatší - mosazné. U bohatších domù
mùže pak být i jiné dìlení, napø. ve spodní èásti dvì køídla (šesti-
osmitabulková) a v horní èásti vìtrací køídla (jedno-dvouta-
ulková), profilace nìkdy velmi bohatá s vyøezáváním. Nìkterá ok-

na v honosnìjších èinžovních domech byla
technicky pomìrnì složitá, ale pøitom
dokonale funkèní (rùzné systémy vyklápìní
horního nadsvìtlíku apod.). Okna z poèátku
20. století až období první republiky se již
otvírají dovnitø a dìlení i profilace je
jednodušší - pøesto ještì stále mají urèitou es-
tetickou kvalitu. Ve 2. polovinì 20. století se již
vzhled zhoršuje - nejèastìji používaným
typem je typické trojdílné (nìkdy dvojdílné)
kno.

Øada výrobkù na souèasném trhu vypadá
bohužel leckdy ještì hùøe. Nejvìtším prob-
lémem je z vnìjšího líce plochý profil oken-
ního køídla, takže pohledovì pùsobí na starém
domì velmi masivnì. Velmi nepìknì vypada-
jí též rùzné zlaté lišty. Nemalým problémem je

zpùsob otvírání oken - i pìkné okno mùže
vizuálnì zkazit novodobý zpùsob otvírání

volejbalová klání. Postupujícím družstvem se st lo družstvo T.J.
Sokol Buštìhrad "A" a jako náhradník bylo stanoveno družstvo T.J.
Sokol Buštìhrad "B".
Ostatnì  jako každý rok vìøíme, že další roèník tohoto turnaje bude
s vìtším zájmem družstev. 
Všem zúèastnìným dìkujeme za úèast a tìšíme se na další
setkání s výše uvedenými, ale i novì soupeøícími družstvy. 

Za T.J. Sokol Buštìhrad 
br. František Rák

FOTBALOVÝ ODDÍL SK BUŠTÌHRAD

V sobotu 9. dubna zahájilo naše mužstvo dospìlých jarní sezónu
roèníku 2004-2005. 

Po špatné podzimní sezónì se podaøilo získat pro mužstvo
trenéra a doplnit kádr nìkolika hráèi. Z hostování se vrátil Nachtigal,
po zranìní se vrátili Mrázek a D. Mièka, na pøestup byl získán
Fridrich ze Stehelèevse a na hostování Mikl ze Stehelèevse

Beroviè z Lidic. Po nevalné zimní pøípravì se pøed zahájením
sezóny uskuteènila schùzka hráèù s trenéry a tam jsme si slíbili, že
pro záchranu III. tøídy se budeme snažit udìlat maximum.

Po této schùzce se pøístup hráèù k tréninkùm a zápasùm
zlepšil, což se projevilo èásteènì i ve výsledcích dosud odehraných
utkání. Podaøilo se bodovì dotáhnout podzimní ztrátu a tím si
chovat nadìje na záchranu.

Bohužel nás v našem snažení trochu brzdí to, že nìkteøí klíèoví
hráèi pracují na smìny  a to zpùsobuje, že v nìkterých utkáních
nemùžeme nastoupit v optimální sestavì.

Do uzávìrky tohoto vydání jsme dosud sehráli tyto utkání:

Buštìhrad - V. Pøítoèno "A" 2 : 7
Buštìhrad - Tuchlovice "B"    0 : 3
Buštìhrad - Døetovice 0 : 1
Buštìhrad - Smeèno 0 : 1 
Dubí - Buštìhrad 0 : 5
Družec - Buštìhrad 5 : 0
Buštìhrad - Unho 3 : 2
Švermov - Buštìhrad 4 : 2
Novo "B" - Buštìhrad  0 : 3                       

Celé mužstvo nastupuje pod vedením trenéra Josefa Kotouèe
a kapitána T. Rohly s vìdomím nezklamat naše pøíznivce a odvést
na høišti poctivý výkon.

Karel Landa

STARŠÍ PØÍPRAVKA SK BUŠTÌHRAD

V jarní èásti letošní sezóny jsme sice moc bodù neuhráli, ale mùžu
øíci, že se kluci o hodnì zlepšili. Se Zichovcem, se kterým jsme loni
prohráli 9:0, tak letos pouze 3:2. I se Slovanem Kladno jsme loni
prohráli 2:1 a letos jsme zvítìzili 4:1. S Kablovkou byl boj neúpros-
ný, prohráli jsme 5:0. Otvovice jsme mohli zdolat, ale je to sport,

tak jsme prohráli 1:0. V Buchlovicích jsme byli pøevahovì lepší, ale
nepromìnili jsme šance a v poloèase prohrávali 3:0, nakonec
jsme se ještì vzchopili a snížili na 3:2. Chtìl bych také tímto
podìkovat všem rodièùm, kteøí nás doprovází na zápasy a
máhají nám s dopravou vlastními vozidly. Dìkuji všem klukùm

pøípravky, kteøí poctivì trénují a zlepšují své výkony.
Dìkuji

Jiøí Kotouè

ÈETBA NA POKRAÈOVÁNÍ

Špaletové okno z 19. století - pohled
zvenku. Foto autorka



(napø. vyklápìní). Jak si
tedy správnì vybrat ze
souèasné nabídky?
Desítky typù oken

tových, kovových,
døevìných (tzv.
okna) se nabízejí 
památkových objek-
tù… V podstatì je to
však jednoduché, i když
se to nìkomu mùže
zdát radikální - do his-
torického domu se ne-
hodí témìø žádný ze
souèasných, jistì jinak
kvalitních výrobkù. Aby
byl výsledek skuteènì
dobrý, musíme okna
nechat vyrobit na za-

kázku. Pøitom panuje povìra, že døevìná okna od truhláøe jsou
dražší, než tøeba plastová. Každý truhláø má samozøejmì jiné ce-
ny, ale vìtšinou opak je pravdou nebo jsou ce-
ny srovnatelné. Nìkterý truhláø je schopen
vyrobit kopii podle starého okna, jinému se
musí udìlat podrobný výkres profilace a
chu pohlídat výrobu. K proklamované trvan-
livosti plastových oken - u našich západních
sousedù, kde se tato okna používají o dvacet
let déle, se již ukázalo, že to zase není tak
slavné.

Jak již pravidelný ètenáø této rubriky ví, co
je nové, nemusí být nutnì lepší než staré.
Lidé se špaletových oken zbavují napøíklad
proto, že netìsní. Paradoxnì však není dobré,
když okna tìsní zcela dokonale! Napøíklad

nìkterých typù plastových i nových døevìných
oken dochází k tomu, že místnosti jsou tak
tìsnì uzavøeny, že zaènou plesnivìt. Novìjší
typy oken proto mají vìtrací štìrbiny… a jsme
opìt u ne zcela dokonale tìsnícího starého ok-
na - efekt je nakonec stejný. Samozøejmì nesmí domem profuko-
vat prùvan a køídla musejí jít otvírat bez námahy - nìkdy je úprava
nutná (pøihoblování, nìkde pøidání tìsn cí lišty). Pak izolují tepelnì
i akusticky stejnì jako okno s izolaèním dvojsklem. Nebo je
možné nechat si vyrobit okno historického dìlení, ale s dvojskly;
aby vypadalo skuteènì dobøe, musíme zachovat co nejvíce
pùvodní profilaci, i když bude díky dvojsklu profil trochu širší.
Špaletová okna mají tu vlastnost, že se venkovní køídla mohou

zimì rosit. Domyšlenìjší typy oken mìly žlábek na vodu, která
zkondenzovala na skle; vytekla buï otvorem v rámu ven nebo do
malého "šuplíèku" pod parapetem, který se vyléval. Dobrá zpráva
pro milovníky rostlin - v prostoru mezi okny se také po vìtšinu roku
(kromì mrazù) výbornì daøí pokojovým i balkónovým rostlinám,
nebo  zde mají dostatek vlhkosti i svìtla.

V nìkterých domech se zachovaly vnitøní okenice, což je vel-
mi pìkný i praktický prvek. Bývají kazetové nebo svlakové, nìkdy
i z jedné strany pobité plechem, zavírají se na zástrèe. Nìkdy se
každé køídlo ještì dìlí na poloviny, takže se úhlednì složí ke stìnì. 

Starší okna za novìjší se vymìòovala èasto proto, aby bylo
domì více svìtla. Trojdílné okno bylo širší, ale pùvodní špaletové

zase vyšší, takže výmìna nièemu nepomohla a dùm pouze
zhyzdila. Nahrazení dvou štítových oken jedním trojdílným bylo
ještì nesmyslnìjší. Vymìníte-li proto na svém domì novìjší typ
ken za starší, pøinese vám to spíše výhody, tváø domu se zmìní
lepšímu a uèiníte záslužnou vìc.

Dveøe: typické pro domy z 18 -20. století jsou dveøe výplòové,
zvané také kazetové. Zárubeò je z trámù, nìkdy obložených
prkennými profilovanými obložkami. Pøedevším vstupní dveøe bý-
valy velmi honosné a krásnì vyøezávané, nìkdy i s nadsvìtlíkem,
tøeba s barevnými a jinak zdobenými skly. Kazetové dveøe jsou
velmi masivní, pìkné a kvalitní -  je škoda, když se vyhazují. Nové
"kazetové" dveøe, které se dnes vyrábìjí, jsou vìtšinou jen cha-
trnou nápodobou, navíc èasto kýèovitì ztvárnìnou. Zde existují
svìtlé výjimky - napø. jeden typ dveøí prodávaný mimo jiné

Hornbachu má témìø stejnou konstrukci i profilaci kazet, jako
veøe z 19. století, a lze jej tedy klidnì použít. Kliky byly jednak

mosazné, jednak kované - èastý je krabicový (tzv. myšákový)
zámek. Závìsy mohou být kované z rovné nebo pøekøížené páso-
viny, i rùznì zdobené (máme-li na dveøích závìsy rozkovány do
bohatých rozvilin, jsou pravdìpodobnì barokní, i starší), nebo již
typové na konci s kulièkou. Potkáme se též s rùznými typy zástrèí,

petlic a madel. Veškeré toto kování je plnì
funkèní a krásné a není problém ho opravit.
Kované vìci mùžeme buï natøít èernou grafi-
tovou fermežovou barvou (v exponovaných
podmínkách podložit zinkovou barvou), nebo
krycí barvou dveøí. Mosaz staèí vyèistit,
závìsy bývaly rovnìž pod krycí barvou.
Chybí-li nám nìjaké kování, mùžeme ho lev-
nì sehnat v antik-bazaru (nìkdy i ve šrotu).

Ve sklepích, chlévech a dalších
podáøských místnostech pøevažovaly
veøe svlakové - prkenné, spojené nejèastìji
vìma vodorovnými "svlaky", s jednoduchým

užitkovým kováním, nìkdy i s okénkem.
když se nìkomu mohou zdát hrubé a podøad-

né, i tyto dveøe jsou pìkným prvkem na svém
místì a stojí za to je opravit.

Vrata mívají také svlakovou konstrukci.
Zde musím bohužel opìt nedoporuèit výrobky

souèasného designu. Nejlépe dopadnou vrata vyrobená na za-
kázku  historické svlakové èi kazetové konstrukce. Zcela vyhnout
bychom se mìli plechu
a plastu. Ani garážová
vrata nemusejí být jen
užitkovým nevzhled-
ným prvkem!

Staré výplnì si
mùžeme sami opravit.
Nejprve je potøeba je
zbavit starých nátìrù -
buï opálením nebo
olouhováním (doma lze
provést napø. pøíprav-
kem Lakostan, ménì
pracné, ale dražší je
nechat si je olouhovat

louhárnì). Poté se
mírnì zbrousí, je
no vy tme l i t d robná
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Vnitøní okenice z 19. století. Foto autorka

Kazetové dveøe asymetrické s prosklením
z 19. století. Foto autorka

Stará klika a krytka zámku. Foto autorka



O NÁS

poškození (u venkovních výplní pozor - vytmelená místa se
èasem mohou drolit), vìtší poškození  opravit truhláøsky.
Natøít je mùžeme nejlépe krycí matnou až polomatnou barvou
olejovou èi fermežovou (o tom jsem psala v minulém èlánku);
podklad pro barvu je nutno dobøe pøipravit, jinak se mùže na
povìtrnostnì exponovaných místech odlupovat. Jestliže se nám
líbí, není velkým prohøeškem ani použití lazury. Napøíklad vnitøní
dveøe vypadají skvìle, když se konzervují pouze napouštìcí fer-
meží - získají krásný medový odstín (ve venkovních podmínkách
není fermežová úprava bohužel trvanlivá). Není na škodu veš-
eré døevìné prvky pøed nátìrem ošetøit ještì i prostøedkem proti

døevokazným organismùm. Nìkteré rámy èi zárubnì bývají pøíliš
poškozené (hlavnì jejich spodní èásti) - necháme tedy vymìnit
jednotlivé shnilé prvky nebo vyrobit kopii celého kusu u truhláøe

do nich vsadíme pùvodní opravená køídla. Staré dveøe nebo ok-
na lze sehnat i ve stavebním antik-bazaru. Vìtšinou je to mno-
hokrát levnìjší, než truhláøská kopie, a získáme originál. Jestliže
máme štìstí, mùžeme narazit i na opravdu staré a pìkné dveøe
za smìšnou cenu.

Nakonec k velmi rozšíøenému nešvaru stavebníkù: pøemìní-li
nìkdo podkroví na obytné, chce také zvìtšit pùvodnì pùdní ští-
tová okénka. Umístìní a rozmìry tìchto oken však vyžadují
trochu citu. Pøíliš èastá jsou velká nedìlená okna, která jsou ve
štítu tak nacpaná, až se rohy témìø dotýkají jeho okraje. Oblíbená
jsou také trojúhelníková èi lichobìžníková okna. Všechny tyto
prvky pùsobí na starém domì jako pìst na oko. Když už chceme
mít v podkroví více svìtla, je daleko lepší použít vhodná støešní
okna èi vikýøe - vzhled domu to poškodí daleko ménì.

Ing. rch. Daniela Javorèeková

NENÁPADNÉ SKVOSTY BUŠTÌHRADU

Abych pokaždé nepsala o "vybydlených" domech, tentokrát
tøi obývané, udržované domy, všechny stáøím jistì nejménì

19. století. Èp. 288 na nároží ulice Husovy si všimne každý
kolemjdoucí. Neupoutá však nìjakou okázalostí, ale milým
vzhledem. Jednoduchá obdélná dispozice, pøíjemnì zpatino-
vaná fasáda sytých okrových odstínù, stará okna a kazetové
vstupní dveøe, za domem ještì kùlny starobylého vzhledu

krásný rozložitý oøech (proè si dnešní lidé tak neradi sázejí
domu poøádné stromy? Padá z nich moc listí? Nebo stínu?), na

støeše staré tašky bobrovky a hejno holubù. Vše je zarámováno
úhledným plaòkovým plotkem, který již také leccos pamatuje.
Domek je bohužel trochu pokažen sloupem elektrického ve-
dení. Naproti je malý prostý domek èp. 265. Rovnìž doposud
nerenovovaný; takový by si jistì každý pøál pro strávení poko -
ného stáøí. Oba domy, a ještì další v blízkém okolí, tvoøí jeden
z idylických koutù našeho mìsteèka.
Patrový dùm èp. 97 v ulici U Pivovaru je zcela jiného druhu -
plastická výzdoba fasády z 19. století naznaèuje, že šlo o
chu bohatší dùm. Na prùèelí navazuje brána a za ní jsou
hospodáøské budovy již v ponìkud horším stavu, jejichž hmoty
však hrají dùležitou úlohu v pùsobení celku - ve dvoøe mùžeme
zahlédnout dokonce holubník. Také sousední domy èp. 98, 99
a 100 si zachovávají ještì své pùvodní hmoty, a pøestože mají
již novìjší okna, budou jistì znaèného stáøí. 

Ing. arch. Daniela Javorèeková
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Dùm èp. 288. Foto autorka

Dùm èp. 265. Foto autorka

Dùm èp. 97. Foto autorka



CESTA DO KØÍDOVÉHO MOØE

Sláva nazdar výletu! Vyrazíme vèas, máme toho pøed sebou
dost. Nejrychleji asi po dálnici na Prahu a zase ven na
Plzeò (D5). Sjedeme na EXIT10 do Lodìnice a odboèíme vle-
vo na starou plzeòskou silnici.

Kdo nemá dálnièní známku, pojede na Høebeè, Hostouò,
Jenèi rovnì pøes karlovarskou na Úhonice a zde vpravo do

krásného zeleného údolí. Tady se mùžeme zastavit v Dùlní ex-
pozici Chrustenická šachta. Železnorudný dùl patøil do roku
1965 k nejvìtším a nejvýznamnìjším dolùm Barrandienu a je-
ho 84 podzemních pater sahalo až do 426 m (tedy 120 metrù
pod hladinu moøe!). Je zpøístupnìn nejen turistùm, ale i
tápìèùm. Pozor! Dìti prý radìji až od šesti let! Najdeme zde
expozici o lomech Amerika - Moøina (viz dále). Natáèel se tu
seriál Zdivoèelá zemì, film Bumerang a seriál Hotel Anathema.
Otevøeno mají o so a ne od ètvrt na jedenáct, na dvanáct, na
jednu, apod. (t : 222 718 388). A v Chrustenicích je i velmi pøí-
jemné koupalištì. Pak ale šupem dál dolù ke staré výpadovce
a odboèíme vpravo. Po plzeòské silnici pojedeme jen kousek

na konci obce odboèíme vlevo pod viadukt a úzkou silnicí se
vnoøíme do lùna Èeského Krasu. Jedeme podle toku Kaèáku
až se nám nad zátoèinou zjeví vlevo nahoøe bílá skála s o -
vitým skalním pøevisem v JZ stìnì - to je impozantní kulisa
k objektu slavného kláštera v obci Svatý Jan pod Skalou (psal o
nìm tøeba i B. Hrabal).

Urèitì se zastavíme a po pøeètení informací okusíme úda -
nì léèivý Svatojánský pramen. Osvìženi utáhneme botky a vy-
dáme se okolo klášterní zdi vzhùru ke kaplièce na boèním
høebeni. Odpoèineme si a dáme si velice strmý výšlap až na

chol Køížové stìny. Po nutném vydýchání se už mùžeme
pokochat nevídaným rozhledem na to, co tektonické a erozivní
vlivy natropily na dnì køídového moøe za ty milióny a milóny
let (na cestì dnes ještì uvidíme, co natropil v Èeském rasu
èlovìk v dobách docela nedávných…). Magický tøímetrový køíž
na okraji skály s vyhlídkou láká k focení i k mo li bì, ale opatrnì
za vlhka! Klouže to tu. Jen si ještì uvìdomíme, že vápenec
všude kolem pochází pùvodnì ze schránek všelijaké prehis-
torické havìti, což je nepøedstavitelné (ale, že tìch šnekù
muselo bejt, viïte pani...). Dolù nemusíme stejnou cestou, ale
vydáme se po høebeni na východ až k lomùm. Zjistili-li jste si,
kde jsou pøesnì, tak jistì nezapomenete navštívit nedaleký
skanzen dùlní èinnosti Solwayovy lomy. Parta nadšencù tady
pøipravila expozici o dobývání vápence v È.K., vèetnì zrekon-
struovaných dùlních zaøízení, starých lokomotiv apod. (já tam
ještì nebyl a je to moje ostuda). Od lomù se spustíme vpravo
dolù roklí po lesní cestì až ke klášteru.

V bývalé becné škole je slušná restaurace a dají se tu
oupit i pohlednice a mapy okolí. Je nekuøácká, takže se sem dá

i s malými dìtmi. Potkáte pìšáky, luf áky, kolaøe i skalní lezce,
pro které je tento kraj oblíbeným cílem. Autem pak pokraèu-
jeme dál romantickými zákruty Kaèáku, kolem trampské os -
dièky z tøicátých let . stol  pod Dušièkovou stìnou, okolo
prastaré formanské hospùdky v Hostimi doleva (dál podl

andrujícího potoka Kaèáku vede až k Berounce krásná
procházka) a serpentinami na kopec a vpravo smìrem na 

Srbsko. Tato letitá obec byla, je a bude jedním z ne -
oblíbenìjších rekreaèních míst, takže tu poèítejte s vìtším fr-
molem na cestách i v restauracích (hotel u Berounky je
populárnìjší, ale dražší... hospodu za mostem u nádraží,
vanou U hulváta, mají zase radìji trempové, jeskyòáøi, vodáci

a dìlný lid...).
Srbsko je poznamenáno letitou dùlní èinností všude, kam

oko dohlédne  a bohužel se nedaleko stále doluje  resp. láme ká-
men. Ale jen ve všední dny, tak se neleknìte. Lomy jsou jak na
JV ke Karlštejnu, tak na S k Berounu. My se pustíme ulièkou za
hotelem podle vody ke kempu (hlídané parkování) nebo
necháme vùz u hotelu a proti proudu se blížíme ke skaliskùm
po pravé stranì. Kdo nikdy nevidìl trénující horolezce nebo
chce obdivovat akrobatické kousky v kolmých stìnách, tak si tu
jistì užije. Vždy se tu nìjací ti blázni najdou. Ale nebojte se, bý-
vají vìtšinou nìkde uvázaní...

Na velkolom za øekou se nedíváme a vìnujeme se ostro-
hùm vpravo, s názvy Vlastina stìna, Štítek, plotnovitá Blážina
stìna a Stìna kotlù. Na stìnách si všimneme malých kovových
oèek, k nimž lezci karabinami poutají jist cí lano, které jsou tu
trvale osazeny jako náhrada za døíve užívané skalní skoby,
známé z filmù s touto tématikou (o tom nìkdy jindy podrobnìji,
co øíkáte?).

Tam, kde je ponìkud necitlivì opravená regulace øíèního
koryta, najdeme informaèní tabuli o Barrandovì jeskyni ("baran-
dovka" je známý pojem). Je skryta ve stráni nad námi a spou-
ta lidí se do ní škrabe kamenitou stezièkou. Pokud však nejste

vybaveni, tak si stejnì moc neužijete  a navíc je to tu všechno
chránìná oblast, tak aby ás nepokutoval nìjaký ochranáø! Tak
radìji dál pod pøísnou rezervací Èervených stìn a masívu
Pupek pøes lávku (pøítok Kaèáku) ke stavením.

Pokud jsme nepøišli údolím od Hostimi, tak se podíváme
"na otoèku" asi 600 m proti proudu, kde je vpravo opuštìný lom,
využívaný filmaøi k natáèení dramatických scén. Ale ty si
mùžeme pøedstavit i za chvíli. To když za mùstkem pùjdeme
doleva a za chvilku objevíme impozantní areál lomu Alkazar.
Momentálnì asi nejpopulárnìjší lezecký terén, záhadné tunely
do nitra skal, oblíbené táboøištì, kde se dá legálnì udìlat
hýnek, tajuplná zákoutí v køovinách, mìlká øeka, to jsou lákad-

la  pro dìti i dospìlé. Vezmìte si baterky a nebojte se do nìjaké
té díry klidnì vstoupit. Nic tu nepadá a nechvalnì známé

ložištì nebezpeèných látek je dokonale zabezpeèeno a za-
zdìno. Ale uvnitø zbyteènì nekøiète, budíte døímající
netopýry. Proè se útvarùm v Alkazaru øíká tøeba Svážná,
Homole nebo Matterhorn asi pochopíte a kolem zarostlé Stìny
nebes (nad chatami vpravo) ukonèíme exkurzi v tzv.Šanovì
outì. V dáli, smìrem k Berounu  vidíme bradlo Tetína (znáte

všechny dcery bájného Kroka?), ale my se vrátíme podle øeky
zpìt k autu.

Odjedeme pøes Karlštejn (zde se zdrží jen ti movitìjší...)
vlevo pøes kopec do Moøiny. Tady velmi dobøe vaøí v hospùdce

v centru obce, ale my se už tìšíme na kopeèek nedaleko, kde
zastavíme "na kukaèku" u známé  lomu Amerika. Upozornìní!
Parkujte výhradnì na vyhrazeném parkovišti (zákaz zastavení
pravidelnì kotrolují policajti), nenechávejte ve voze cennosti,
važte zlobivé èleny výpravy na øetìz a buïte veleopatrní! Do 
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ÍRÁN - ZEMÌ KONTRASTÙ - 3. ÈÁST 

V dnešním, již tøetím pokraèování našeho povídání o Íránu, se
seznámíme s mìsty èi místy, které snad nejvíce nesou peèe
dávné historie bájné Perské øíše. Jde nespornì o mìsta Isfahán

Pers polis.
Tím ukonèíme tu èást našeho seriálku, která snad dala

možnost ètenáøùm BZ nahlédnout do geografie a historie této
zemì Støedního ýchodu. Ètenáøi jistì tuší, že naše povídání je
pouze jen oním malým støípkem z toho jejich nekoneèného

nožství pokrývajících, jak jsme si minule øekli, vnitøky kopulí mešit
a z nichž každý byl svìdkem neuvìøitelnì dlouhé a rozmanité his-
torie  o níž bychom mohli ještì dlouho hovoøit. To ale nebylo ani
myslem tìchto èlánkù. Autor se pokusil alespoò na chvilku pøenést

ètenáøe do zemì, která je ve svých jednotlivostech, ale i jako celek
tak odlišná, øeknìme pøedevším od evropských zemí  a která zcela
jistì zatím není bìžnou cílovou stanicí turistù z Evropy èi jiných
dílù svìta. 

Mìsto Isfahán, jehož samotný název evokuje "pohádku tisíce

a jedné noci" je druhým nejvìtším mìstem ránu. Je vzdálen 450
jižním smìrem od hlavního mìsta Teheránu a byl osídlen již

pøedhistorických dobách pøedevším pro svoji výhodnou
ografickou polohu na rozmezí hor a nekoneèné pouštì, která se

nazývá Dašte Kavir. Právì z tohoto mìsta, z této obchodní køižo-
vatky pøes moøe písku, vycházely a pøicházely ony bájné karavany
velbloudù s náklady koøení, rýže, datlí, výrobkù kovotepcù, per-
ských kobercù èi v minulém povídání zmínìných benátských

cadel a dalších atributù tehdejšího obchodu. 
Nejvìtší slávy a významu dosáhl Isfahán s pøíchodem dynas-

tie Safiovcù na perský trùn. Tehdy také vzniklo známé perské rèení
"Isfahán neste džahan"  tedy "Isfahán je polovina svìta". Tak si

eršané považovali toto mìsto. Ale jejich hrdost asi byla o -
nìná. Šáh Abbás Veliký, který panoval v období 1587-1629,
pocházející z výše uvedené dynastie, vybudoval prakticky nové
mìsto, které se nakonec stalo v té dobì i hlavním mìstì Perské
øíše. O prozíravosti zmínìného Šáha svìdèí i tato zajímavost. Za
jeho vlády byly do Isfahánu pozváni z hranièních oblastí mezi

OKÉNKO DO SVÌTA

této umìle vytvoøené propasti se mùžete pohodlnì podívat ze
všech stran, vede kolem cesta, ale pøi neopatrnosti a touze po
dobrodružství zde pøišlo o život mnoho lidí. Slézat na koupání

prùzraèné vodì je zakázáno, ale jedinci vybavení lanem a
vahou dolù vždycky lezli (je to krajnì nebezpeèné! Fakt!). Tak
to nechte jim.

Urèitì však stojí za to obejít Ameriku a nenechat si ujít vý-
led do nedalekého lomu zvaného Mexiko, kde najdete památ-

ník obìtem nucených prací z období vlády komunistického
režimu. Zamyslíme se nad tunami kamení, jež tu na bedrech

tahali páni faráøi, básníci, fimaøi, lékaøi, piloti R.A.F., ale i docela
neznámí obyèejní lidé, kteøí se dokázali postavit zvùli a nesvo-
bodì. Smutné a pouèné! A tak se vrátíme na parkovištì a tradá
domù (do Buštíku.. do lékárny .. propánakráletojemismutno...).
Nejlepší je to kolem bubovického letištì serpentinami do
Lodìnice a tam už víte, ne? To jste rádi, že jste to pøežili, že jó?
See you.

JB

Isfahán - mešita Masdžed-e šáh. 

Isfahán - vchod do mešity Masdžed-e džoma.



ránem a Arménií rméni, vyznaèujícími se vysokou øemeslnou
zruèností. A tak uprostøed muslimského svìta vzniká "ostrov"
vyznávající køes anskou víru, doprovázenou i výstavbou køes an-
ských kostelù a katedrál, což
na dobu  o níž mluvíme, byl jev
zcela bezprecedentní. Šah
Abbás ale za pøidìlená privile-
gia a formální záruky, pokud
šlo o náboženskou svobodu
pøistìhovaným rménùm,
získal pro své nové mìsto

nožství, jak bylo øeèeno, obrat-
ných øemeslníkù a
níkù, kteøí nespornì
voji mìsta pomohli. Tato ar-
ménská menšina žije na
území Isfahánu dodnes.

A jak je to se stavebními
památkami v tomto mìstì? To
je úkol pro jejich popsání velice
nesnadný. Isfahán totiž na rozdíl
od Teheránu je jimi pøeplnìn.
Umìní perských stavitelù, sochaøù a umìlcù všech profesí ás
uchvacuje pøi pocházce Isfahánem na každém kroku. Z tìch ne -
známìjších uveïme alespoò velkolepou mešitu s perským
názvem "Masdžed-e šáh" (Šáhova mešita), která patøí
mezi nejlepší stavby celého islámského svìta. Zajímavý je ale
"Palác Ali Qapu" (Aliho brána) postavený poèátkem 17. století,
terý je ve skuteènosti monumentální branou ke královským, skvost-

nou architekturou se honosícím palácùm. Stejnì tak bychom mohli
hovoøit o nejstarší mešitì Isfahánu Masdžed-e džoma (Páteèní
nebo shromažïovací mešitì) z 12. století, èi "Paláci Èe
Setan" (Palác ètyøiceti sloupù) postaveným kolem roku 1647.
Haly tìchto mešit èi palácù jsou pokryty pùvodními rozsáhlými
freskami s výjevy historických scén zobrazujících pompé ní život
šáhova dvora a velké èiny zmínìné dynastie. Pozoruhodné jsou
tzv. Tøesoucí se minarety na západním okraji Isfahánu. Svùj název

obdržely podle své zvláštnosti. Pøi vstupu na jeden z nich dochází
k podivnému tøesu druhého minaretu. Nesmíme však zapomenout
ani na stavebnì unikátní mosty postavené pøes øeku Zajanderud,
protékající Isfahánem. Jsou obrazem architektury témìø tisícileté
historie mìsta. Celý architektonický kolorit Isfahánu je zvýraznìn

nesèetným množstvím minaretù, tedy tenkých vìží, nezøídka
dosahujících výše až 50 m. Z jejich ochozù zaznívá tøikrát dennì,

našem seriálku již po nìkolikáté zmínìný, podmanivý zpìv muezí-
na, který zve všechny muslimy k ranní, polední èi veèerní mo litbì
k Alláhovi. Mezi zajímavosti Isfahánu a jeho nejbližšího okolí jistì
patøí obøí holubníky. Jde o vysoké vìže okrouhlého tvaru s m -
stvím otvorù, které poskytovaly pøístøeší desítkám tisíc holubù.
Byly postaveny v 17. století, když se mìsto rozrùstalo a bylo nutno
pronikavì zvýšit zemìdìlskou produkci. Holubníky pak vlastnì
loužily jako továrny na pøírodní hnojivo. Jen kolem Isfahánu lze po-

zorovat  takovýchto vìží
Ale vydejme se z Isfahánu smìrem dále na jih do provincie

Fars, která se stala kolébkou íránské jednoty. Dialekt perštiny zde
používaný, tzv. fársí  se stal oficiální a literární øeèí Íránu. Leželo zde
nìkolik hlavních støedisek zemì. Mìsto Šíráz, Pasargády a
s polis. Slíbili jsme si, že právì o tìchto mìstech v této èásti
našeho seriálku pohovoøíme. Leè prostor našeho "okénka do svì-
ta" není neomezený  a tak o mìstì perských básníkù Šírázu, èi
mìstì rùží a vína, jak je ve svìtì toto mìsto nazýváno  a o
gádách založených zakladatelem Perské íše již v r. 559-
530 Kýrem Velikým a zde se nacházejících hrobkách perských

šáhù snad pohovoøíme nìkdy
pøíštì.

Atak se pøenesme témìø
km jižním smìrem od hlavního

mìsta Teheránu pøes právì
zmínìný Isfahán do historického
místa Pers polisu, jehož islámské
jméno je Takhte Jamshid, které se
snad pøipomene mnohému ètenáøi
a kterému je vìnována i èást právì
probíhajícího velkofilmu "Alexandr
Veliký". Leží v nadmoøské výšce
1800 m  což pøedurèuje jeho pøíjem-
né podnebí, mírné v zimì a ne pøíliš
horké v létì. To snad byl i jeden z
vodù, proè Šáh Dárius Veliký asi
kolem roku 518 pø.n.l. zvolil k vý-
tavbì právì toto místo. Nebylo to

hlavní mìsto v dnešním slova smys-
lu, tedy ani obchodní ani administrativní støedisko zemì, ale
rozsáhlé letovisko urèené k oslavám nového roku, který se koná
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Holubník z okolí Isfahánu

Pers polis

Pers polis
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bøeznu, nejvìtšího svátku Persie. Bohatství a návštìvníci se sem
vlévali z ústí Dunaje, z pobøeží Nilu a stepí Asie, pøicházeli sem
panovníci nabízející svoji vìrnost, místodržící se svými zprávami,
umìlci, aby se podíleli na krášlení nádherných budov. Vše symbo
izovalo perskou moc a slávu "Ahura Mazdy nejvyššího boha, který
stvoøil oblohu, zemi a èlovìka, který stvoøil Xerxese syna Dária,
krále, panujícího nad mnoha králi, jediného vladaøe nad mnoha
vladaøi"… Toto vìnování je vyryto nad nìkolika dveømi paláce,
pod vyobrazenou podobou okøídleného boha, ve tøech jazycích:
taré perštinì, elamitštinì a babylonštinì. V roce 330 pø.n.l. Alexandr

Veliký porazil perskou armádu a obsadil Pers polis. Dle podání by-
la Pers polis zapálena a vystavena v plen jeho vojskùm. 

Ale i dnes turista tráví dlouhé hodiny mezi ruinami
rozprostøenými na velké ploše. Je okouzlován množstvím detailù,
jako napø. krásnými sochaøskými pracemi na schodištích

portálech, intrikou hlavic sloupù utvoøených v podobách zvíøat,

terá svojí symbolickou mocí mìla odhánìt zlé pøízraky, nekoneèný-
mi øadami sloupù a sloupových podstavcù položených v perfekt-
ních rovných øadách pùsobících strhujícím dojmem. Ještì více je
pohnut dekoracemi vysokých štíhlých fléten sloupù ukonèených
pøíšerami poznamenanými ero emi vìtrù a tyèících se proti mod-
rému nebi a fialkovým horám. Podrobnosti tohoto druhu pomáhají
polidš ovat toto rozsáhlé pole trosek. Takovýto pohled pøispívá

pochopení všech, kteøí se na této starovìké stavbì podíleli.
Na závìr se ještì zmiòme o Nakše Rostam neboli Údolí králù

(foto è. 7), které leží asi 10 km severovýchodnì od Pers pole. Nad
malým údolím se tyèí vysoký útes, do nìhož jsou vytesány celkem

 hrobky významných  perských panovníkù (viz foto). Zprava dole-
va to  jsou  hrobka Xerxova, Dária Velikého, Artaterxe I. a Dária II. 

RNDr. Miroslav Oplt, CSc.
Foto archiv autora

BUŠTÌHRADŠTÍ JEZDCI

Za mého mládí frèela písnièka o tom, jak kámen byl
klíè a spojený drát dokážou zmìnit obyèejnou ulici

pùlnoèní závodní dráhu. Jako kluci jsme toužili
zvìtšit ty naše anglièáky a øítit se v jaguárech

mustanzích krajinou tak opojnì rychlí, svobodní, sil-
ní a obdivovaní. Již tehdy se øíkávalo, že automobil
bývá odrazem svého pána a zároveò jakýmsi falic-
ým symbolem jeho pilota  a platí to jistì i dnes. A tak

se šourám po vozovkách v tom svém otøískaném
dormobilu, jsa životem též jaksepatøí otøískám

vìkem ponìkud zpomalen. Aléta nadupaných snù
laskavì míjí spolu s ubíhající krajinou za okny.

Prázdniny jsou èasem radostí, nicnedìlání, ale i
dy, lotrovin a zbìsilých nápadù. Druhdy školou
povinná dìcka i ochmýøená omladina se ocitají bez
celodenního dozoru a nastává èas vìnovat se nedo-
poruèovaným filmùm na videu nebo kompu. Zde je
pak možno naèerpat spoustu inspirace ke hrám

akcím hranièícím s kriminální èinností, tak oblíbenou
u hrdinù zmínìných mediálních dìl. A pak už je
jenom krùèek k tomu, sejít se s kamarády, vykuchat
výfukový tlumiè dìdeèkova kozího decha nebo táto-
va fichtla, nastartovat øvoucí stroj a vyrazit na svou
easy rider. Nezbedové hustšího formátu pak
neváhají ukrást živitelùm klíèky od rodinného miláè-
ka a za mìstem pak vyzkoušet všechny ty smyky

triky, kterými jsou v tìch nedoporuèovaných filmech
tak fascinováni. 

Pøidám-li do toho ještì sotva plnoleté pubescen-
ty z movitìjších rodin, kteøí již mají na dvorku svùj
vlastní náležitì vytunningovaný pøelud a své triky

alizují uprostøed obce, stejnì jako bezohlední
dospìláci øítící se Høebeèskou nebo Kladenskou
rovnou stovkou, tak je to o život jít na poštu, do
lékárny, nakoupit, vyvenèit oznámkovaného ratlíka
nebo zatím neznámkované batole. Na to se totiž
buštìhradská odpolední závodní dráha urèitì ne-
hodí.

Pers polis

Nakše rostam - údolí králù - hrobky perských panovníkù.

BUŠTÌHRADSKÝ CHODEC
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Vùbec se mi to nelíbí! Už nevodím batolata ani 
ratlíky, ale orgie svištících pneumatik a temných skel
u rybníka, pøed lékárnou, u høištì a benzínky jsem
vidìl už nesèetnìkrát a bál jsem se. Bál jsem se

ny ty lidi na chodnících a zastávkách, o cyk-
listy i kachny na hrázi, o èerné koèky pøes cestu i nic
netušící ostatní øidièe, ale i o životy tìch závodníkù
a pøihlížejících dívenek. 

Vyzkoušel jsem i mravokárnou diskusi 
teli, ale již dopøedu jsem vìdìl, že mi
vìdí budou jen posmìšky zpod festovnì
naražených kšiltovek na beznadìjnì vrabèích
mozeècích. Dìkuji, nechci. Vìtšina z nich má své
rodièe nebo blízké, kteøí by mìli vìdìt, kde se jim
ratolesti t oulají a jak se baví. A nejen o prázd-

ninách.
A tak tedy, co na závìr? Už prostì nic. A  se m -

dí vydovádí, øíkalo se, už když jsem chtìl být tím
závodníkem a dìlal smyky já. Tenkrát táta odepnul
øemen a byl mazec. Ale alespoò jsem to pøežil. Dnes
je jiná doba. Aspoò je o èem blekotat v televizním
zpravodajství a na titulech deníkù, že?

A pokud na to rodièové kašlou, tak ještì poøád je
tu kladenská Policie ÈR, která má èísla na nejbližší
služebny 312 684 669 a 312 285 626 a tísòová linka je
poøád známých 158. Tøeba také pøijedou rychle

zbìsile, tak, aby to všichni pøežili.

JB

POLICIE ÈR INFORMUJE

Pøehled evidovaných trestných èinù a pøestupkù spáchaných v obci Buštìhrad v roce 2005

Duben 2005

4.4.2005 - pøestu u vodárny - požár trávy - neznámý pachatel
12.4.2005 - pøestupek ul. Pražská - jízda pod vlivem alkoholu - zjištìn pachatel
12.4.2005 - pøestupek ul. Kladenská - zatajení nálezu - zjištìn pachatel
12.4.2005 - pøestupek ul. Kladenská - jízda bez øidièského prùkazu - zjištìn pachatel
13.4.2005 - trestný èin ul. Hradní - vloupání do os. utomobilu - neznámý pachatel
14.4.2005 - trestný èin ul. Hradní - odcizení malého motocyklu - neznámý pachatel
14.4.2005 - pøestupek ul. Vrapická - èerná skládka - neznámý pachatel
20.4.2005 - trestný èin ul. Kladenská - vloupání do os. automobilu - neznámý pachatel
24.4.2005 - trestný èin ul. Kladenská - vloupání do os. automobilu - neznámý pachatel
25.4.2005 - pøestupek ul. Husova - fyzické napadení - zjištìn pachatel
26.4.2005 - trestný èin ul. Kladenská - vloupání do os. automobilu - neznámý pachatel
26.4.2005 - pøestupek ul. Kladenská - odcizení žebøíku - neznámý pachatel
27.4.2005 - trestný èin ul. Kladenská - pobodání nožem - zjištìn pachatel
28.4.2005 - pøestupek u vodojemu - požár neobývané chatky - neznámý pachatel
30.4.2005 - pøestupek ul. Kladenská - jízda pod vlivem alkoholu - zjištìn pachatel
30.4.2005 - pøestupek ul. Høebeèská - odcizení zboží z prodejny - neznámý pachatel

Kvìten 2005

5.5.2005 - pøestupek ul. Kladenská - fyzické napadení - zjištìn pachatel
6.5.2005 - trestný èin ul. Lipová, Pražská a Stavební - vloupání do os. automobilu - neznámý pachatel
7.5.2005 - pøestupek halda Buštìhrad - odcizení nafty - neznámý pachatel
8.5.2005 - nález odcizeného os. automobilu v ul. Høebeèská - vozidlo vráceno majiteli
12.5.2005 - trestný èin ul. Hradní - vloupání do garáže - neznámý pachatel
13.5.2005 - pøestupek ul. Kladenská - odcizení registraèních znaèek os. automobilu - neznámý pachatel
13.5.2005 - trestný èin ul. Kladenská - odcizení os. automobilu - neznámý pachatel
22.5.2005 - pøestupek ul. Boøivojova - poškození os. automobilu - neznámý pachatel
23.5.2005 - trestný èin ul. Palackého - odcizení os. automobilu - zjištìn pachatel
25.5.2005 - pøestupek ul. Tyršova - napadení školaèky - neznámý pachatel
26.5.2005 - pøestupek ul. Tyršova - jízda pod vlivem alkoholu - zjištìn pachatel
26.5.2005 - trestný èin ul. Kladenská - podvodné uzavøení smlouvy - neznámý pachatel
31.5.2005 - trestný èin burza Buštìhrad - odcizení hodin a vyhrožování - zjištìn pachatel

stav ke dni 31.5.2005
Por. Petr Kohout
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PÍPALOVÁ, Olga: Slabozrací ocenili buštìhradské
stránky, Pozdeò byla tøetí
Kladenský deník. Roè. 10, è. 80 (6.4.2005), s. 2
[V celostátním finále soutìže Zlatý erb 2005 o nejlepší we-
bové stránky mìst a obcí skonèil web Pozdnì na 3. místì
mezi obcemi, web Buštìhradu získal Zvláštní cenu minis-
tra vnitra za nejlepší bezbariérovou pøístupnost a mezi
mìsty se umístil na 4. místì. ]

ŠPALEK, Ondøej: Okolí mìsta vypadá jako smetištì
Kladenský deník. Roè. 10, è. 84  (11.4.2005), s. 3. 1 foto
(Miroslav Porš ukazuje odpad na cestì k dekontaminaèní
ploše v Buštìhradu)

(ps) [=Petr Sklenièka]: Lidé se brání : náklaïáky ve mìstì
nechceme
Kladenský deník. Roè. 10, è. 85 (12.4.2005), s. 2
[Dopravní situace ve mìstì Buštìhradì je hlavním a
roveò jediným tématem zasedání zastupitelù.]

FIKRLOVÁ, Olga: Vyhodí psa, a  se postará obec
Kladenský deník. Roè. 10, è. 86 (13.4.2005), s. 2
[Jediný psí útulek na Kladensku a Slánsku je na
Bouchalce u Buštìhradu, kam smìøují i psi nalezení po
skonèení burzy.  Pokud mìsta nemají s útulkem uzavøe-
nou smlouvu, majitelka E. Sychrovská psa do útulku
evezme.]

SKLENIÈKA, Petr: Mìsto peníze na kamery nemá, lidé
mají kamiony fotografovat
Kladenský deník. Roè. 10, è. 88 (15.4.2005), s. 2. 1 foto
(Vedoucí kladenského dopravního inspektorátu Václav
Øímsa na zasedání v Buštìhradì. Vedle nìj starostka J.
Leflerová)
[Udìlejte koneènì úèinná a trvalá opatøení, bojíme se o
be a naše dìti, apelovali obyvatelé Buštìhradu na ve-
doucího dopravního inspektorátu Václava Øímsu. ]

ÈTK: I pøes zákaz projíždìjí Buštìhradem kamiony
Mladá fronta Dnes. Roè. 16, è. 88 (15.4.2005); Støední
Èechy, S. C/1
[Vedoucí kladenského dopravního inspektorátu Václav
Øímsa pøislíbil pomoc pøi vyøízení žádosti mìstao vý-
tavbu retardérù a zøízení dalších pøechodù.]

(ps) [=Petr Sklenièka]: Obnovený park ocení hlavnì se-
nioøi a matky s dìtmi
In: Kladenský deník. Roè. 10, è. 89 (16. a 17.4.2005), s. 2. 
[Znovu do krásy by se mìl probudit park buštìhradského
zámku, který budou pomocí brigády organizované
Buštìhradem sobì uklízet dobrovolníci.]

(zk) [=Zdenìk Kuchyòka]: Sdružení uklidí zámecký park 
In: Mladá fronta Dnes. Roè. 16, è. 94 (22.4.2005), Støední
Èechy Dnes - Kladensko [pøíloha],  s. C/3
[Dobrovolná akce na úklid parku organizovaná sdružením 

Buštìhrad sobì.] 

(ps) [=Petr Sklenièka]: Zarostlý park skrýval lyže, brusle,
helmu i televizor
Kladenský deník. Roè. 10, è. 96 (25.4.2005), s. 3. 1 foto
(Markéta Heroldová a Kristýna Vrabcová pøi úklidu parku)
[Jako pøi objevování ztracené civilizace si museli pøipadat
lidé, kteøí pøišli o víkendu pomoci s úklidem buštìhrad-
ského zámeckého parku.]

ŠPALEK, Ondøej: Drama: bratr pobodal bratra
Kladenský deník. Roè. 10, è. 99 (28.4. 2005), s. 1. 1 foto
(Dùm, ve kterém se drama odehrálo)
[V Buštìhradì - devatenáctiletý Jan pobodal v hádce
svého o šest let staršího bratra Dušana, který utrpìl
poškození levé plíce a skonèil v kladenské nemocnici.]

(kos): Hudební velikáni by  asi svou chválou nešetøili
Kladenský deník. Roè. 10, è. 99 (28.4.2005), s. 2.  2 foto
(Diváci v sále; bývalá žákynì ZUŠ Ladislava Šindelková
pøi vystoupení) 
[Souèasní i bývalí žáci a uèitelé ZUŠ v Buštìhradì si ten-
to týden slavnostním koncertem pøipomnìli 55. výroèí za-
ložení školy.]

SKLENIÈKA, Petr: Rekonstrukce zámku je bìh na d -
hou tra , jeho záchrana spolkne pùl miliardy
Kladenský deník. Roè. 10, è. 101 (30.4.2005), s. 3. 1 foto
(Lukáš Kohl pøi nakládání koleèka)
[Pøedstav o budoucím využití rekonstruovaného objektu
buštìhradského zámku je mnoho, na opravy jsou však za-
potøebí stovky milionù korun.]

ŠPALEK, Ondøej: Na technoparty zavítali i hasièi
Kladenský deník. Roè. 10, è. 102 (2.5.2005), s. 2. 1 foto
(Úèastníci technoparty) 
[Poblíž Buštìhradu se 30. dubna konala technoparty

názvem Èarotek. V tìsném sousedství akce vypukl po
pùlnoci požár, který až do rána likvidovalo šest hasièských
sborù.]

(kos) [=Bøetislav Kostka]: Èarodìjnice upálili na babkách
Kladenský deník. Roè. 10, è. 102 (2.5.2005), s. 3. 2 foto
(Jolana Èervenková s Matìjem Kolakem, Kaèenkou
Vávrovou a Mimi Cihláøovou v maskách èarodìjnic; vatra
ve Vinaøicích)
[Stovky lidí se poslední dubnový podveèer staly v
tìhradì svìdky povedeného veselí pøi pálení symbolu
zla - èarodìjnic.]

HUSÁROVÁ,  Kateøina: Poklad pevnosti støežila ruka
kostlivce
Kladenský deník. Roè. 10, è. 108  (9.5.2005), s. 3. 1 foto
(Hana Èandová a Olga Koláøíková v maskách pøi noèním
vyuèování)
[V ZŠ Buštìhrad probìhl další roèník noèního vyuèování 

ROÈNÍK 29 O NÁS

41

NAPSALI O NÁS



O NÁS BUŠTÌHRADSKÝ ZPRAVODAJ 3/2005

42

je v Buštìhradì „opièí hrad“?

Všechny dìti ho mohou vyzkoušet v mateøském centru
Buštìhradský pelíšek v Kulturním støedisku Buštìhrad.

zámecký park

je každý den otevøen pro veøejnost od 9.00 do 18.00 hodin
(vstup pod DPS). Panují ovšem jisté obavy, aby tam opìt
nezaèaly pøibývat odpadky (nedávno byl napøíklad spatøen
bílý favorit s SPZ 1S99203, jehož osádka hodila do parku
pytel odpadkù). Kdybyste tedy v parku pozorovali cokoliv
nekalého, zavolejte to smìle na MìÚ, my už s padouchy za-
toèíme! I na vaší všímavosti bude záležet, jak dlouho zùs-
tane park uklizený.

*

Støedoèeské muzeum v Roztokách 

u Prahy otevøelo 30. 5. 2005 zrekonstruovaný ateliér malíøky
Zdenky Braunerové. Ateliér dokonèený v roce 1905 si
navrhla sama malíøka jako kombinaci èeské chalupy a an-
glického venkovského domu a zaøídila ho svým starožitným
a lidovým nábytkem, obrazy, výšivkami a dalšími krásnými
vìcmi. Interiér ateliéru, který po léta chátral  byl nyní uveden
zpìt do stavu ze 30. let, a to pøesnì podle dobových fo-
tografií, což u nás zatím témìø nemá obdoby. Protože jde

nevelký objekt, prohlídky jsou organizovány pouze po sedmi
lidech, takže je lepší se dopøedu telefonicky objednat.
Zážitek však stojí za to, vstupné je navíc nevelké.

DJ

spojený s pøevleky žákù a soutìžemi.]

HUSÁROVÁ, Kateøina: Dopisy dokáží pøekonat nes-
náze
Kladenský deník. Roè. 10, è. 110 (11.5.2005), s. 6. 3
foto (12 dívek, které si dopisují s peruánskými pøáteli
pøi "vyøizování korespondence", tablo 1. A s uèitelkou
Jitkou Levorovou a 1. B s uèitelkou Ladislavou
Novou.)
[Jednou z èinností, jíž se zabývají buštìhradské dìti
ze družiny ZŠ,  je i dopisování s kamarády z Peru.]

HUSÁROVÁ, Kateøina: Když neschází vùle bojovat a
vítìzit
Kladenský deník. Roè. 10, è. 110 (11.5.2005), s. 6. 1
foto (Fotbalové družstvo ZŠ Buštìhrad)
[Buštìhradská škola má vynikající sportovní úspìchy,
na které má velkou zásluhu oblíbený uèitel tìlesné
výchovy Stanislav Procházka, známý fotbalový
trenér.]

HUSÁROVÁ, Kateøina: Pravý i levý smìr zvládají
buštìhradské dìti hravì
Kladenský deník. Roè. 10, è. 110 (11.5.2005), s. 6.
[ZŠ Buštìhrad reprezentují dobøe i studenti v do-
pravní výchovì, kterou vede p. uèitelka Jindra
Svobodová.]

HUSÁROVÁ, Kateøina: Anketa: Co vám dala
hradská škola?
Kladenský deník. Roè. 10, è. 110 (11.5.2005), s. 6. 2
foto (Tereza Pavlovská z 9. A a Viktor Všeteèka z 9.
B.)
[Svùj vztah k ZŠ Buštìhrad hodnotí studenti Tereza
Pavlovská a Viktor Všeteèka.]

HUSÁROVÁ, Kateøina: Mladièká šachistka brzy hodi-
la respekt za hlavu
Kladenský deník. Roè. 10, è. 110 (11.5.2005), s. 6. 1
foto  (Šachový kroužek pøi tréninku, na snímku i žaè-
ka 1. tøídy Alenka Krupièková)
[Šachový kroužek v ZŠ Buštìhrad má letitou tradici

sklízí úspìchy. Velké úspìchy získala v letošním roce
i žaèka první tøídy Alenka Krupièková, která se
nenechá mezi staršími hráèi zahanbit.]

(kos) [=Bøetislav Kostka]: Den dìtí oslavili v pohád-
kovém lese s hasièi a kouzelníkem
Kladenský deník. Roè. 10, è. 127 (31. 5. 2005), s. 6.
1 foto (Vlaïka Štancová s Petrou Forejtovou v
týmech Køemílka a Vochomùrky pøi oceòování
dìtských výkonù v soutìži)

Pøipravila I. Kasalická

VÍTE, E.. .

Opièí hrad je dobyt! Foto IK

¡



vymìnit obèanku musí každý, kdo nemá novìjší e strojovì
èitelnými údaji

Ten, kdo vlastní starší obèanku, musí si vyøídit novou. 
Je to  zalaminovaná  karta zelenorùžové barvy, na pøední stranì
sou základní údaje o držiteli s jeho tištìnou podobou a podpisem.
Obsahuje strojovì èitelnou zónu s pøepisem údajù o držiteli, o vy-
dávajícím státu a platnosti dokladu. 

Výmìna starších dokladù je stanovena zákonem a v roce
2005 se týká hlavnì obèanù døíve narozených. Ti si musí obèan-
ský prùkaz vymìnit, i když mají v dosavadním platnost bez
omezení.

Do konce letošního roku se budou mìnit všechny knížkové
obèanky v textilním èi plastovém obalu, ale i prùkazy dvou typù kar-
ty. První "vzor 93" se zaèal vydávat 1. 5. 1993 do 30. 11. 1994

druhý "vzor 94" od 1. 12. 1994. 
Pro výmìnu do konce roku 2005  je rozhodující datum vydání

dokladu do 31. 12. 1994.
Výmìna je bezplatná a obèan o n  mùže požádat na úøadech,

kde jsou obèanské prùkazy vydávány  nebo na  matrikách.
V Kladnì jsou žádosti pøijímány v úøedních dnech pondìlí

støeda  8.00-18.00, a ve ètvrtek  8.00-15.00 v budovì B
Magistrátu mìsta Kladna, na adrese Kladno  17. listopadu 2840
(bývalý okresní úøad) a na úøadovnách magistrátu Kladno Švermov
a Kladno Dubí, kde je od 12.00-13.00 pøestávka.

Ve správním obvodì Kladna lze žádost podat na Mìstském
úøadì v Buštìhradì, Stochovì a v Unhošti a na Obecním úøadì

Brandýsku, Kaèici, Kamenných Žehrovicích, Lánech, Libušínì,
Lidicích, Pcherách a Velké Dobré.  

Kromì žádosti, která se podává na originálním tiskopise, se
pøedloží starý prùkaz a jedna  fotografie, která odpovídá souèasné
podobì a zobrazuje obèana v pøedním èelním pohledu. Fotografie
musí splòovat i další požadavky na technické provedení. Žádost se

podepisuje nezkráceným jménem a pøíjmením nebo jen pøíjmením,
k podpisu se titul neuvádí. 

Doba platnosti nového obèanského prùkazu je pøi jeho vydání
deset  let u obèanù starších 20 let.  Obèanku si každý musí pøevzít
osobnì. Její vystavení trvá mìsíc, proto je tøeba žádost podat ne -
pozdìji 30 dnù pøed koncem roku, ve kterém konèí lhùta výmìny.

Do 30. 6. 2000  obèanské prùkazy vydávala Policie ÈR. Od èer-
vence 2000 do konce roku 2002 okresní  úøady a od ledna 2003 je
zaèaly vydávat obecní úøady obcí s rozšíøenou pùsobností. První
strojovì èitelné obèanky byly v Kladnì vydány v záøí 2000. 

Ještì se mohou vydávat i doklady bez strojovì èitelné zóny
omezenou platností na jeden rok, ale pouze z dùvodù uvedených

v zákonì o obèanských prùkazech, napøíklad když nìkdo  potøe-
buje  obèanku døíve než za mìsíc  kvùli volbám.

Všem, kteøí  mají obèanský prùkaz  bez strojovì èitelné zóny,
zkontrolujte si datum jeho vydání, sledujte termín výmìny a vèas
požádejte o nový. Máte-li termín k výmìnì až v roce 2006 nebo

následujících dvou letech, doporuèujeme nepodávat žádosti už
letos, protože byste na úøadì zbyteènì déle èekali. Naøízenou
výmìnou se podstatnì zvýšily poèty žadatelù.

Obèanské prùkazy  bez strojovì èitelných údajù

V Y D A N É                       V Y M Ì N I T

do 31. 12. 1994           do 31. 12. 2005 

od  1. 1. 1995 do 31. 12. 1996           do 31. 12. 2006

od 1. 1. 1997  do 31. 12. 1998           do 31. 12. 2007

od 1. 1. 1999  do 31. 12. 2003           do 31. 12. 2008 

ROÈNÍK 29 O NÁS

43

ZÁHADA:
Klára vklouzla do postele ještì døíve  než v pokoji nastala tma.
Jak to dokázala, když vypínaè u dveøí je vzdálen ètyøi metry, to ví jen ona?
Myslíte si, že je to fakt záhada?

ŽÁROVKY
Nacházíš se v místnosti s  vypínaèi. Ve vedlejší místnosti jsou  žárovky, každý vypínaè patøí k nìjaké žárovce.

jedné místnosti do druhé není vidìt. Jak zjistíš, který vypínaè patøí ke které žárovce, když do místnosti s žárovkami
smíš vstoupit jen jednou?

HLAVOLÁMÁNÍ

ØEŠENÍ:

Záhada:
Klára si šla prostì lehnout již pøed setmìním, tak jakápak záhada! 

Žárovky:
Staèí zapnout jeden vypínaè a nechat ho zapnutý pár minut. Potom ho zase vypneme, zapneme druhý vypína

vejdeme do místnosti. 
Žárovka, která svítí, patøí k zapnutému vypínaèi. Žárovka, která je teplá, patøí k vypínaèi, který jsme jako první na
pár minut zapli, aby sa žárovka ohøála.
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