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Vážení spoluobèané, 

stojíme opìt na zaèátku nového roku, což pro nás
na radnici znamená na zaèátku dalšího finanènì-
plánovacího období pro obec. Že je to téma d -
hodobé, nároèné, s dopadem na vztah obèana k
mosprávì, zdùraznili i úèastníci národní konfe-
ence, která se konala koncem minulého roku v

nátu. Konference mìla název "Efektivní stát -
partner samosprávy". Dostaly se mi do ruky nìkteré
zajímavé materiály a pøíspìvky z této konference,
teré považuji za zajímavé  a proto bych vás s nimi

také chtìla seznámit. Myslím, že obèany bude zají-
mat názor lidí, kteøí jsou u zrodu zákonù a naøízení,
kterými se pak my, obèané  musíme øídit. Mnohdy
nám jejich "výtvory" pøinášejí usnadnìní práce, ale
mnohem èastìji komplikace a zbyteènì ztracený
èas. Pøedseda Senátu, p. Pøemysl Sobotka, pod je-
hož záštitou se konference konala, se zamýšlel nad
rèením "upadající povìst politikù", proto ve svém
vystoupení upozornil na to, že je tøeba ukázat pozi-
tivní možnosti diskuse nad palèivými problémy, které
se dotýkají každého z obèanù. Téma státu a jeho
správy pøesahuje jednotlivá volební období. Proto
jedním z cílù konference byla propagace nových
metod politické práce, napøíè politickým spektrem,
otvírání se odborníkùm stojícím mimo politické
struktury, pøinášení nových i kontroverzních nápadù.
Pøes nejednotné názory levice a pravice dobrat se -
zjednodušenì øeèeno - vyjádøení, co má stát dìlat a
nikoliv. Nelze než souhlasit s názorem pøedsedy

enátu, že upøednostòuje støídmost zásahu státu do
samosprávy, zejména pøi rozpoètovém urèení daní.
Podle nìho musí být jak korektní, aby umožòovalo
plnìní smyslu samospráv, ale i tak solidární, aby
stát dostál své roli pomocníka slabším.

Ivan Langer, místopøedseda Poslanecké snì-
movny, navrhoval desatero, jak dosáhnout vzniku
moderních úøadù. Uvedl, že roste pøenos výkonu
státní správy na samosprávy, a to bez zajištìní fi-
nanèních prostøedkù. Zvyšuje se množství formuláøù
a razítek, s každým novým zákonem se prohlubuje
chaos v našem právním øádu, stoupá nespokojenost
obèanù ze služeb poskytovaných státem. Ve svém
desateru navrhuje pan místopøedseda mj. pøi jetí

byrokratického zákona jako efektivního nástroje
pro "odplevelování" právního øádu a pro zamezení
nadmìrné byrokracie, pøehodnotit zákon o státní
lužbì, zmìnit zákon o správních poplatcích a s -

novit v nich rozpìtí poplatkù. Poslanec Øíman
preferuje soukromé subjekty pøed státem i obcemi,
uvedl, že v posledních letech zaznamenává pøi-

ližování obcí státu vèetnì dohledu médií. V ekono-
ické oblasti doporuèuje minimalizaci státu i

samospráv. Podle jeho výkladu mají stát a obec
vytváøet pravidla hry a nikoli v tìchto pravidlech

hospodaøit. Jednoznaènì se vyslovil pro to, aby se
soukromé subjekty mohly zaèít dlouhodobì pohybo-
vat i v klasických veøejných službách. Martin Jahn,
tehdejší místopøedseda vlády, požadoval pøi tvorbì
a projednávání nových legislativních norem
spolupráci s tìmi, kterých se má nová norma týkat -
a to pøedevším podnikatelských subjektù - tak, aby
pøijaté normy nemìly negativní dopad na podnikatel-
ské prostøedí (nutno podotknout, že vláda pøijala už
urèitá opatøení k zavedení systémù reformy ústøední
státní správy). Petr Gandaloviè, primátor Ústí nad
Labem, se zamýšlel nad otázkou financování samo-
správ. Ze základních zdrojù, které má každá obec
vìtšinou k dispozici (daòové pøíjmy, dotace z
ných zdrojù a pøíjmy z vlastní èinnosti) se rozsáh-
leji zabýval zmìnami daòového systému. Nelze než
souhlasit s jeho zhodnocením souèasné situace, kdy
byla praktiky eliminována jakákoliv zásluhovost za
vytváøení podnikatelského prostøedí. Obcím mùže
být jedno, kolik právnických osob na jejich katastru
podniká, protože ty z nich, které se snažily vytvoøit
lepší podnikatelské podmínky jsou  na tom stejnì,
jako ty, které - obraznì øeèeno - podnikatele vy-
hánìjí. Díky pøerozdìlovacímu systému vyjde snaha
obcí nastejno. Doporuèil zamyslet se nad návrhem
zavedení nové místní danì odvozené od nemovi-
tosti. Ta by v sobì zahrnovala všechny dosavadní
místní poplatky vèetnì danì z nemovitosti (i když
tato daò bude ještì znovu projednávána).
Zavedením této místní danì by byla vytvoøena rela-
tivnì stabilní pøíjmová základna obce komplikovaný
systém poplatkù. 

Z tìchto nìkolika pøíspìvkù mùžete, milí ètenáøi,
usoudit, jak je komplikované najít v tak rùznorodé
mìsi názorù ten správný a potøebný. Mohla bych dál

pokraèovat, protože pøíspìvkù na konferenci bylo
pravdu hodnì a zajímavých, ale zabrala bych místo

dalším pøispìvatelùm, kteøí ám také chtìjí nìco
dìlit. Já jsem vám chtìla jen na ukázku pøiblížit

rámec, ve kterém se nejen naše, ale i radnice ostat-
ních obcí pohybují. Letošní - volební - rok by mohl

nìkoho vyvolat dojem, že se už nic nedá dìlat, že je
tøeba jen èekat  jak dopadnou volby. Jak uvedl na
konferenci p. Josef Postránecký, námìstek ministra
vnitra pro veøejnou správu, opak je pravdou. Vyzval
pøítomné na konferenci ke spolupráci a k zapojení
do aktivit, které se pøipravují pro pøíští vládu.
Samozøejmì se to týká i nás, protože snížení ad-
ministrativy by všem usnadnilo život, který se dá
užívat jinak, než stát na úøadech ve frontách s for-
muláøi v ruce. Je nám jasné, pøíslušní èinitelé pracu-
jí už nyní na budoucnosti nás všech, na budoucnosti
malých i velkých obcí. Pøejme jim v jejich práci, aby
zvítìzil zdravý rozum. 

J. Leflerová 
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Milí ètenáøi,

když jsme pro vás po loòských Vánocích zaèali pøipravo-
vat toto vydání Buštìhradského zpravodaje (BZ)  øešili,
co bude ématem tohoto èísla, samozøejmì  ne-
tušili, co nového pøinese leden. Z variant, o kterých jsme
uvažovali  totiž nakonec "zvítìzila" Buštìhradská sklád-
ka. Ve chvíli, kdy byl výbìr tématu proveden a zaèal
práce jednotlivých èástech, ze kterých jsme celé éma
nakonec poskládali, se buštìhradská veøejnost zaèala
dozvídat o zámìrech jisté firmy, které se týkají odtìžení
èásti haldy. Doufám, že se nám podaøilo vytvoøit takový
materiál, který starousedlíkùm doplní znalosti a novým
obyvatelùm pomùže k tomu, aby si problematiku haldy

dovedli dobøe zarámovat. Tolik na tedy na tomto místì
Haldì.

Za pøeètení rozhodn   stojí  Procházky starým hradem -
úvodní díl seriálu, který pro vás pøichystala Daniela
Javorèeková. A protože je to pravdìpodobnì na nìja-
ou dobu její poslední pøíspìvek do BZ, rád bych jí na

tomto místì jménem celé redakèní rady popøál co ne -
ménì mateøských starostí a co nejvíce radostí

Jeníkem.

Za redakèní radu BZ 
Martin Ježek

SLOVO REDAKCE
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Z VEØEJNÉHO ZASEDÁNÍ KONANÉHO DNE 19. 10. 2005 

Paní starostka oznámila, že ing. L. Sušická rezigno-
vala ke dni 19. 10. 2005 na svoji funkci v zastupitelstvu
mìsta. Zastupitelstvo vzalo její rezignaci na vìdomí.
Náhradnicí na kandid tce è. 3 - SNK za prosperitu
Buštìhradu - ZABUŠ  byla paní Jitka Mahovská, která
postupuje na její místo. Ta pak složila pøedepsaný slib
a stala se tak novou èlenkou zastupitelstva (text slibu
s podpisem p í Mahovské je v pøíloze tohoto zápisu).
Místostarosta V. Nový navrhl zastupitelùm nové ob-
sazení funkce pøedsedy finanèního výboru v osobì p í
Mahovské. Tento návrh byl jednomyslnì schválen.

Paní starostka informovala o nutnosti pøípravy obecnì
závazné vyhlášky mìsta k zajištìní realizace napojení
neveøejných èástí kanalizace na èást veøejnou v
ladu s platnými zákony ÈR. MìZ povìøilo MìÚ
cováním návrhu výše uvedené vyhlášky.

Byl schválen název ulice v lokalitì sochorové válcovny
TŽ  -  Tøinecká.

Zastupitelé jednomyslnì schválili zastavení objektu
è.p. 1 - zámek - pro zajištìní pùjèky od Státního fondu
životního prostøedí ÈR pro výstavbu ÈOV a kana-
izace.

MìZ ukládá MìÚ vypracovat návrh obecnì závazné
vyhlášky, která se bude týkat pravidel parkování mo-
torových vozidel (autobusy a nákladní vozidla)

Buštìhradì.

Starostka informovala zastupitele o literární soutìži,
terou vyhlásila ZŠ a MŠ  a požádala zastupitele
návrhy a schválení cen pro jednotlivé kategorie. MìZ

se rozhodlo podpoøit tuto soutìž èástkou 3000,- Kè

jako pøíspìvkem pro ocenìní soutìžících, kteøí se
umístí na 1. místì v jednotlivých kategoriích soutìže.
Starostka seznámila zastupitele se žádostí p. Kováèe
o vybudování WC z prostøedkù mìsta v prostorách bu-
dovy, ve které p. Kováè se svojí rodinou bydlí. Po pro-
jednání všech skuteèností se zastupitelstvo rozhodlo
žádost zamítnout. 

Pøedsedkynì sociálního a zdravotního výboru  p í
Šumná  seznámila zastupitele s návrhem na zaøazení

nových žadatelù do registru èekatelù do DPS.

Paní starostka a zároveò pøedsedkynì DSO MÚLP in-
formovala zastupitele o výroku auditora k hospodaøení
MÚLP za rok 2004 "bez výhrad". Zastupitelé vzali tuto
informaci na vìdomí. 

Z MIMOØÁDNÉHO ZASEDÁNÍ KONANÉHO DNE 14. 11. 2005

Pøedsedkynì finanèního výboru Mahovská podala za-
stupitelùm výklad o plnìní rozpoètu roku 2005. Jelikož je
nutné provést pøíslušné úpravy, zastupitelé ukládají MìÚ
dùkladné provìøení všech rozpoètových položek a
pravení návrhù na rozpoètová opatøení. 

Zastupitelé schválili rozsvícení vánoèního stromu, které
se uskuteèní v pátek 2. 12. 2005 od 17.00 hodin na
horním námìstí. Zároveò schválili vyèlenìní èástky
3000,-  z rozpoètu na tuto akci. Organizací povìøili

turní výbor a MìÚ. 

Paní starostka informovala zastupitele, že v našem
mìstì pøibývá dlužníkù za nájemné, pùjèky a ostatní
poskytnuté úhrady. MìZ ukládá MìÚ zajistit na
vymáhání tìchto pohledávek od obèanù spolupráci ex-
terního právníka.
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MìZ ukládá výboru pro výstavbu pøipravit podklady pro
zámìr na odprodej pozemkù mìsta Buštìhrad místním
obèanùm.

MìZ byla pøedložena ke schválení zpráva auditor
ovìøení roèní úèetní závìrky za rok 2004 DPS

Buštìhrad. Auditor doporuèuje schválit úèetní závìrku
bez výhrad. Vzhledem k dobrým hospodáøským
výsledkùm DPS v r. 2004 byl návrh auditora jedno-
myslnì schválen.

Zastupitelé schválili zvýšení cen za masérské služby a
pedikúru od 1. 12. 2005. Cena pro pedikúru v terénu
a pøímo v DPS by se stala jednotnou - Kè 80,-. Ceny
za ostatní služby:

masáž èásteèná Kè 120,-
masáž zad Kè   70,-
masáž šíje Kè   70,-
masáž celková Kè 300,-
víøivá koupel Kè 140,-
perlièková koupel Kè 140,-
podvodní masáž Kè 160,-
rašelinový zábal Kè  50,-
rašelinový zábal s pøímým 
pùsobením rašeliny Kè  90,-
aromaterapie - masáž Kè  20,-
aromaterapie - koupel Kè  15,-

Paní starostka opìtovnì požádala zastupitele, aby in-
tenzivnìji spolupracovali s webmasterovou p í
Heráòovou a redakcí Buštìhradského zpravodaje.
Nejbližší úkol pro všechny pøedsedy výborù je pøedat
obìma místním médiím zhodnocení práce výborù za
rok 2005 v nejbližším možném termín .

MìZ uložilo kontrolnímu výboru, aby provedl revizi ma-
jetku SK Buštìhrad, který byl proplacen Mìstským úøa-
dem Buštìhrad v rámci dotací roku 2004.

Starostka informovala zastupitele o žádosti Úøadu pro
zastupování státu ve vìcech majetkových na zrušení
(s likvidací nebo bez likvidace) státního podniku
Památky Buštìhrad, jehož zøizovatelem je mìsto
Buštìhrad, protože v souèasnì platném právním øádu
již není zahrnuta forma "státní podnik". Zastupitelé jed-
nomyslnì schválili, aby na tento právní úkon byl an-
gažován externí právník. 

MìZ schválilo TJ Sokol Buštìhrad prominutí poplatku
ze vstupného na  Mikulášskou zábavu, která se koná
dne 2. 12. 2005. Pøípadný zisk bude použit na finan-
cování aktivit Sokola vìnovaný mládeži. 

V souladu s pøedchozím rozhodnutím zastupitelstva
pøedložil p. Kadlec ke schválení návrh na technický do-
zor na  další etap u oprav zámku. Starostka dala hla

vat o ing. Dvoøákovi. Zastupitelé schválili tento návrh
hlasy, V. Kellerová se zdržela hlasování. Zastupitelé

zároveò schválili ceny za technický dozor podle sazeb-

níku ÈKAIT- Kè 460,-/hod  za vysoce kvalifikované
práce a Kè 350,-/hod za ostatní støednì kvalifikované
práce  a povìøili starostku podpisem mandátní smlouvy
s ing. Dvoøákem.
Pan místostarosta požádal zastupitele o souhlas

návrhem Programu prevence kriminality na místní
úrovni - Partnerství pro rok 2006 s Ministerstvem vni-
tra ÈR  a vytvoøením pracovní skupiny. Navrhl, aby pra-
covní skupina zpracovala ve stanoveném termínu
žádost na poskytnutí úèelové dotace 1,555 mil. Kè pro
vybudování kamerového dohlížecího systému ve
mìstì a dotace na informaèní systém mìstského
úøadu - materiály pro obèany v oblasti prevence krimi-
nality. Podmínkou poskytnutí dotací je souhlas za-
tupitelstva minimálnì s 10% spoluúèastí mìsta,

mìstský úøad doporuèuje vzhledem k závažnosti prob-
lematiky navýšit celkovou spoluúèast mìsta na 500 tis.
Zastupitelé návrh jednomyslnì schválili a jmeno-
vali pracovní skupinu v tomto složení: pøedseda (ma-

ažer prevence kriminality) - V. Nový, èlenové: J.
lický a A. Kadlec.

Paní starostka požádala výbor pro výstavbu, aby do
konce r. 2005 pøipravil podklady pro zmìny ÚP. Tomuto
úkolu bude vìnováno jedno samostatné zasedání
MìZ.

Zastupitelé jednomyslnì schválili podání žádosti o
taci ve výši Kè 350 000,- (60 %) z POV na rok 2006
na vybudování dìtského høištì u MŠ a pøíspìvek na
spoluúèast žadatele  233 000,- (40 %) z rozpoètu r
2006. Celková výše nákladù na dìtské høištì u MŠ èiní
Kè 583 000,-.

Starostka informovala zastupitele o pøipravované in-
ventarizaci majetku mìsta k 31. 12. 2005. K této akci
bude vydán interní pokyn. 

Zastupitelé jednomyslnì schválili vyplácení pøíspìvkù
pro KlubÍèko v r. 2006 a dalších letech jako úèelovou
dotaci v rámci pøíspìvku pro místní ZŠ.

Zastupitelé jednomyslnì schválili zmìnu pracovní do-
by místní knihovny od 1. 12. 2005 - od pondìlí do ètvrt-
ka stejná pracovní doba jako dosud, v pátek pro
veøejnost zavøeno pro ukládání knih do knižního fondu
kvùli povinné revizi, která má být provedena do

2006.

Z MIMOØÁDNÉHO ZASEDÁNÍ KONANÉHO DNE 5. 12. 2005

Na poøadu jednání byl pouze jeden bod - projednání
návrhu Dodatku è. 2 ke Smlouvì o dílo è
A.05056.1.1902 mezi mìstem Buštìhrad a f ou
GEOSAN GROUP a. s. na akci "ÈOV a kanalizace
Buštìhrad". Dùvodem projednání je projektantem
kanalizace omylem zapracovaný úsek stoky AD 23, na
který nebylo vydáno stavební povolení  a s tím sou-
visející úprava veøejných èástí domovních pøípojek.
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dùsledku toho se mìní pøíslušná projektová dokumen-
tace a smlouva o dílo s realizátorem stavby, což je
právì zohlednìno Dodatkem è. 2 ke smlouvì takto: 
a) Pøedmìt díla - celková délka veøejných èástí pøípo-
jek se mìní na 12 855,0 m a celková délka veøejných
èástí pøípojek se mìní na 5395,0 m. Délka kanalizace
èiní celkem 18 250,0 m.
b) Cena díla se mìní na:

cena bez DPH = 111 259 352,- Kè
DPH 19% = 21 139 278,- Kè
Cena vè. DPH = 132 398 630,- Kè jako nejvýše pøípustná. 

Po objasnìní tohoto problému a po projednání situace
zastupitelé jednomyslnì návrh na Dodatek è. 2 ke
Smlouvì o dílo è. A.05056.1.1902 schválili.  

Z VEØEJNÉHO  ZASEDÁNÍ KONANÉHO DNE 7. 12. 2005 

Paní starostka pøedala slovo pøedsedkyni finanèního
výboru p í Mahovské. Ta seznámila zastupitele a
èany podrobnì o rozpoètovém opatøení pro rok 2005
(viz pøíloha). Zastupitelé jednomyslnì schválili rozpoè-
tové opatøení ve výši Kè 12.556.500,- jak na stranì
pøíjmù tak na stranì výdajù. Pan Koutecký rozpoètové
opatøení pøipomínkoval, ale finanèní výbor doporuèil ty-
to pøipomínky nezohlednit. Zastupitelé toto doporuèení
fin. výboru schválili.
Dále MìZ schválilo pøedložený Návrh na rozpoètové
provizorium na 1.Q roku 2006 ve výši Kè 15.498.000,-
taktéž jak na stranì pøíjmù, tak na stranì výdajù.

Paní starostka pøedala slovo panu místostarostovi. Ten
podal zastupitelùm a obèanùm další informace o
bìhu akci "ÈOV a kanalizace Buštìhrad". 

Paní starostka seznámila obèany s územnì technickou
studií projektu "Páteøní komunikace v prùmyslové zónì
Kladno - východ", týkající se pøípadné  zmìny v územ-
ním plánu mìsta Buštìhrad. Cílem výstavby této ko-
munikace je významný pøínos pro øešení dopravní
obsluhy prùmyslové zóny, ulehèení pøetížení komu-
nikací navazujících na prùmyslovou zónu a snížení in-
tenzit na silnici I/61 a zejména pak v ulici Libušina,
Kroèehlavská, generála Klapálka a Dukelských hrdinù.
Dále nechala kolovat zakreslenou situaci. Mìstské za-
stupitelstvo vzalo tuto informaci na vìdomí s tím, že
doporuèí mìstu Kladnu variantu odklonìní páteøní ko-
munikace na komunikaci Praha-Chomutov a zmìnou
územního plánu se bude zabývat až po obdržení ofi-
ciální žádosti. 

Zastupitelé dostali k pøipomínkování návrh Obecnì zá-
vazné vyhlášky o zabezpeèení veøejného poøádku

èistoty v obci. Do 14. 12. 2005 mohou tento návrh
pøipomínkovat.

Dále byl pøeložen návrh Smlouvy o obstarání vìci mezi
mìstem Buštìhrad a Eugenií Sychrovskou, majitelkou
psího útulku na Buštìhradì. Pøedmìtem této smlouvy

je odchyt zatoulaných psù v k. ú. Buštìhrad a jejich
následné umístìní do psího útulku k odborné péèi.
Roèní odmìna za poskytované služby by èinila Kè 16,-
(vèetnì 19% DPH) na jednoho obyvatele mìsta.
Zastupitelé tento návrh smlouvy jednomyslnì schválili.

MìZ jednomyslnì schválilo zakoupení  parního èistièe
EKOLUX 8000 v hodnotì Kè 33 490,- pro potøeby
DPS Buštìhrad.

Zastupitelé vzali na vìdomí rozšíøení nabídky služeb
DPS pro buštìhradské seniory o možnost využití inter-
netu.

MìZ schválilo TJ Sokol Buštìhrad, šachový oddíl fi-
nanèní pøíspìvek ve výši Kè 2000,- na zakoupení cen
na šachový turnaj "O putovní pohár mìsta
Buštìhradu".

Paní starostka informovala zastupitele a obèany o
èasném stavu dekontaminaèní plochy na haldì, k -
rou provozuje firma REAL-Leasing. 

Dr. Ivan Fuèík (Buštìhrad èp. 494) žádá MìZ o
dej pozemku parc. è. 1523, kter  je vlastnictví
mìsta Buštìhrad. Tento pozemek je již od roku 1940
užíván jako zahrada k rodinnému domu èp. 494. Výbor
pro výstavbu žádost posoudí a zpracuje do pøíštího
zasedání návrh pro zastupitelstvo.

Zastupitelé jednomyslnì schválili zmìnu oddávacího
dne ze soboty na ètvrtek.

Pøedseda výboru pro výstavbu J. Kasalický podal in-
formace o stavu oprav na zámku. Zmínil se o
lené dotaci z Ministerstva kultury  ve výši Kè 3,9
korun a informoval o možnosti nahlédnout do
dokumentace, která je novì na webových
kách mìsta. 

Z MIMOØÁDNÉHO ZASEDÁNÍ KONANÉHO DNE 21. 12. 2005

Poøadem jednání bylo projednání podmínek
a) Smlouvy è. 40790411 o poskytnutí podpory z
ropského fondu pro regionální rozvoj a ze Státního
fondu životního prostøedí ÈR na výstavbu ÈOV a kana
izace v Buštìhradì
b) Zástavní smlouvy è. 40790411-Z. 

Vzhledem k tomu, že zastupitelé obdrželi kopie obou
luv pøedem jako pøípravu na toto jednání, mohli zaujmout

stanovisko k obìma smlouvám. Po diskusi, bìhem níž
se zastupitelé zajímali o další detaily samotné výstavby
díla a o procedurální otázky, požádala starostka o h -
sování. Obì smlouvy, tj. Smlouva è. 40790411

40790411-Z  byly zastupiteli jednomyslnì schváleny.
Zastupitelé zároveò zmocnili starostku mìsta podpisem
obou zmínìných smluv.     



Z RADNICE & TÉMA ZPRAVODAJE

KANALIZACE A ÈOV - PRÙBÌH STAVBY

Pøes všechny pøekážky a odklady odstartovala v listopadu
koneènì stavba kanalizace a ÈOV. Intenzivním úsilím pra-
covníkù MÚ se nakonec podaøilo splnit všechny podmínky
SFŽP pro získání dotace a uzavøení smlouvy o jejím poskyt-
nutí. V bodech zde uvádím nìkteré dùležité údaje o stavbì.

* celková délka kanalizace i s pøípojkami: pøes 18 km
* staveništì bylo dodavateli pøedáno  9. 11. 2005
* souèástí stavby je i záchranný archeologický prùzkum
Starého Hradu, který by mìl zaèít v dubnu 2006 a mìl by tr-
vat max. 3 mìsíce
* generální dodavatel stavby: Geosan Group a.s.
* technický dozor investora: Sigos s.r.o. Kladno
* subdodavatel kanalizace: Stavmonta s.r.o. Plzeò
* subdodavatel technologie ÈOV: Pro-Aqua s.r.o. Ústí
n. Labem
* subdodavatel stavební èásti ÈOV: Stamp s.r.o. Náchod
projektant: Provod s.r.o. Ústí n.Labem
* kapacita ÈOV je projektována pro 4000 "ekvivalentních
obyvatel"
* stavba kanalizace byla rozdìlena na tøi hlavní etapy po-
dle období  kdy bude realizována, podle tìchto etap byli zváni
majitelé nemovitostí do Sokolovny na pracovní schùzky, kde
hlavní projektant stavby ing. Plichta vysvìtlil další postup

zodpovìdìl dotazy obèanù
* z dotace bude financována i stavba veøejných èástí
pøípojek, což není zcela obvyklé, a znamená to pro obèany
Buštìhradu nemalou výhodu oproti øadì jiných obcí, kde
majitelé nemovitostí musí investovat celou pøípojku vèetnì
veøejné èásti.

* zaèátek zkušebního provozu ÈOV je dle harmonogramu
naplánován na 1. 9. 2006. Do té doby by mìly být stavebnì
pøipraveny pøípojky, na poèátku zkušebního provozu ÈOV
budou majitelé vyzván  k pøipojení
* stará žumpa na vyvážení musí být vyèerpána a vyde-
infikována, projektant doporuèuje její zasypání inertním

teriálem a nedoporuèuje jakékoliv další využívání
* pøípojka musí být provedena dle ÈSN 756101 Stokové
sítì a kanalizaèní pøípojky
* orientaèní ceny za provedení pøípojky dle nabídky sub-
dodávající firmy jsou: 1100,- Kè/metr v nezpevnìném terénu
(zahrada apod.), 1900,- Kè/metr ve zpevnìné ploše (chod-
ník apod.)

Ing. Jan Kasalický, pøedseda stavebního výboru

Kanalizaèní šachty hlavních stok èekají na Námìstí na osazení. 
Foto autor
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ZPRÁVY ZE STAVEBNÍHO VÝBORU

BUŠTÌHRADSKÁ SKLÁDKA

Milí ètenáøi,

v prùbìhu ledna se kolem "naší Haldy" rozpoutala
pomìrnì intenzivnì  veøejná i neveøejná diskuse. Na za-
èátku této diskuse byl, velmi struènì øeèeno, zámìr
spoleènosti Real Leasing na odtìžení èásti Buštìhradské
haldy. A dále pak fakt, že tento zámìr nenechal klidným
pana Pobøísla ze sousední Stehelèevsi, kterému se
nakonec podaøilo  rozproudit debatu i v Buštìhradì. 

Tyto události, udìlali z chystaného Tématu BZ  téma
"žhavé souèasnosti". Na tomto místì vám tak pøinášíme
nìkolik pohledù na celé téma. To  jsme se pokusili zará-
movat jakousi historickou sondou - proè a jak halda vznikla,
fungovala a funguje.  Dotýkáme se samozøejmì i ekolo

ického pohledu. Nemohli jsme vynechat aféru z os -
desátých let, kdy se na haldì pøiotrávilo nìkolik žákù
tehdejší ZŠ Julia Fuèíka. A jsme velmi rádi, že nám o tom,
co se to vlastnì na haldì dìje nebo snad má dít, napsali
zastupitelé Jitka Mahovská a Ing. Jan Kasalický. Na závìr

vám pak pøedkládáme pøehled citací - odkazù na vybrané
èlánky o haldì a struèný popis událostí posledních dnù oèi-
ma Jiøího Bleska.

za red. radu Martin Ježek

K HISTORII BUŠTÌHRADSKÉ HALDY

Podstatnou èástí hutních odpadù jsou vedlejší produkty pøi
výrobì surového železa. Chceme-li se blíže podívat na
poèátky buštìhradské haldy, musíme sáhnout do historie
ke konci 2. svìtové války. Tehdy se výroba surového železa
na vysokých pecích v kladenských železárnách témìø za-
stavila. V té dobì zùstaly v Kladnì ètyøi vysoké pece.
Pøísun materiálu pro výrobu zaèal být problematický.
Koksovatelné uhlí na Kladensku bylo témìø vyèerpáno

muselo se dovážet z Ostravy. Ruda z Nuèic na tom byla
podobnì. Bylo proto rozhodnuto o celkové rekonstrukci.



První vysoká pec byla pøestavìna a zapálena v prosinci
1949 samotným Antonínem Zápotockým. Druhá v záøí
1950 a v témže roce byly zbourány dvì zbývající a postave-
na nová, kterou v kvìtnu 1951 zapaloval maršál Konìv. To
naznaèuje, jaký politický význam byl této výrobì pøikládán. 

Vzhledem k embargu ze ápadu ustal pøísun kvalitních
rud a od roku 1952 byla zpracovávána pouze chudá nuèická
a krušnohorská. Stále více byly nahrazovány sovìtskou
rudou z Krivého Rogu. Díky velmi nízkému obsahu železa

rudì mìly vysoké pece veliké množství odpadu pøi výrobì.
Bylo proto rozhodnuto o založení nové skládky na 
ském  s tím, že musí být vybudována nová vleèka
do tohoto prostoru a již pøi její výstavbì se používal tento
vysokopecní odpad. Uvedení do provozu nám dokládá
letopoèet uvedený na pøemostìní silnice "Na šestém", kde je
uveden rok 1953. Druhé pøemostìní je již u haldy pøi výjezdu
z Buštìhradu k panelárnì, která vznikla pùvodnì pøi této trati
právì proto, že se zde pøedpokládalo zpracování hutních
odpadù jako surovin pro výrobu panelù. Brzy se ukázalo, že
nejsou pro toto vhodné, jelikož jejich složení je pøíliš kolísavé
a rùznorodé. 

Kromì vysokopecních odpadù na hladì konèily odpady
z ostatních oceláren huti Konìv, martinek i konventorù.

Kromì strusek se sem vyvážely i èasto obnovované vyzdívky
pecí a ostatní stavební odpady. Pozdìji, když byla uzavøena
halda u høbitova, sem byly smìrovány i odpady z Poldovky,
dolu Zápotocký a teplárny. 

Po roce 1970 zaèala být výroba surového železa na
Kladnì kvùli vzdálenosti zdrojù surovin nerentabilní a do další
výstavby se pøestalo investovat. Jak výroba surového železa
v Thomasovì ocelárnì, tak na vysokých pecích, byla po-
tupnì zastavena a v roce 1975, po 120 letech tradice
Kladnì  skonèila. Halda zaèala sloužit k ukládání odpadù

dalším podnikùm, nejen kladenským. 
Díky svému rozsahu se pøedpokládalo, že nìjaký ten sud

nebo fùra i jiného svinstva se tam schová. Co všechno kromì
strusek a vyzdívek z vysokých pecí a oceláren, elektráren-
ského popílku a dalších "ménì škodlivých" odpadù se do
haldy o rozloze více než 45 ha uklidilo, se lze jen dohadovat.
Doufejme, že èas, teplota a voda v haldì udìlaly a ještì
udìlají své reakce, které tam probíhají, pracují spíše pro nás
než proti nám. 

Skládkový provoz na hladì byl ukonèen v polovinì 80. let.
Nedostatek úložných prostor vedl k otevøení tzv. nové haldy

jejím tìsném sousedství a my musíme vìøit, že stávající
pisy Evropské unie nedovolí ukládání toho, co tam nepatøí.

Jaroslav Pergl

BUŠTÌHRADSKÁ HALDAAZÁMÌR  FIRMYREALLEASING

Firma REALLeasing Kladno  spol.s r.o.  si nechala u r. Ing.
Romana Kováøe vypracovat více než dvousetstránkový ma-
teriál s názvem: "Dokumentace zámìru podle § 6 zákona
100/2001 Sb. o posuzování vlivù na životní prostøedí

rozsahu pøílohy è.4 - sanace staré ekologické zátìže
Buštìhradská halda". Tento materiál firma REAL Leasing za-
slala v øíjnu 2005 na ministerstvo životního prostøedí se žá-
dostí o vydání stanoviska. Ministerstvo životního prostøedí

souladu s citovaným zákonem rozeslalo kopii oznámení s
kumentací dopisem è.j. 8578/ENV/710/05 dne 2. 11. 2005
dotèeným územním samosprávným celkùm a dotèeným
správním úøadùm. Zastupitelé Buštìhradu, kromì starostky

pøedsedy výboru pro životní prostøedí, byli o zámìru infor-
mováni až po 11. lednu 2006 !  díky aktivitì obèanù
Stehelèevsi.

NÌKOLIK FAKTICKÝCH ÚDAJÙ O HALDÌ:
Buštìhradská halda je skládkou bývalého prùmyslového
podniku SONP Kladno. První zmínky o haldì se datují k roku
1946. Vlastní výstavba skládky a první navážení zaèala ke
konci roku 1951, dostavba objektu a vleèky se datuje k roku
1953. Provoz byl ukonèen v polovinì osmdesátých let min -
lého století. Halda se nachází v èásti územních katastrù
Kladno-Vrapice, Buštìhrad a Stehelèeves. Má pøibližnì ob-
délníkový tvar o stranách cca 800 x 600 m, podélná osa je
orientována ve smìru JZ-SV. Na starou haldu navazuje na
severozápadní stranì dosud akttivní skládka, urèená pro
odpady kategorie ostatní odpad. Halda se nachází uprostøed
pomyslného trojúhelníku, vymezeného obcemi Kladno-
Vrapice, Buštìhrad a Stehelèeves. Na SZ je halda

vymezena silnicí Vrapice-Stehelèeves, na JZ silnicí
Buštìhrad-Vrapice. Na JV a SV ke skládce pøiléhají obdìlá-
vaná pole. Nejsevernìjší okolí haldy je zalesnìno. Halda se
rozkládá na území o rozloze 42 ha, uložený odpad se
odhaduje v množství pøes 14 miliionù m3 a hmotnost u -
žených odpadù se odhaduje na 27 milionù tun.

Materiál pøedložený firmou REAL LEASING nabízí
celkem 16 variant, jako nejvýhodnìjší metoda sanace je vy-
brána varianta 3B(a)15, která pøedpokládá mimo jiné
odtìžení 15 % uložených odpadù a vrch (rovné temeno)
haldy by bylo zaizolováno pouze jednoduchou izolací proti
vniku deš ových vod. Do svahù se dle této varianty zasaho-
vat nebude. Byly by odtìženy a zpracovány upotøebitelné
materiály, nalezené nebezpeèné odpady uloženy v místì do
kazety (zùstaly by na místì) a nepotøebný materiál by byl
odvezen na skládku odpovídající kategorie. 

Studie konstatuje, že sanaèní práce, které se pøedpoklá-
dají v délce trvání 20 let, nebudou mít žádný negativní dopad
na obyvatelstvo ani na pøírodu. 
ukonèení technických prací: 10/2021, dokonèení biologické
rekultivace vèetnì pìstebních prací: 11/2024

Z dokumentace zámìru vyjímáme ve struènosti nìkolik
podstatných odstavcù, které ale, dle našeho názoru, velmi
významnì poukazují na negativní dopady na obyvatelstvo

itace):
Charakteristika environmentálních rizik pøi možných haváriích
a nestandardních stavech "Øešení sanace skládky
Buštìhradská halda" je zcela specifické a v øadì momentù se
liší od podmínek, možností a prùbìhu sanací standardních
skládek odpadù. S ohledem na vyhodnocení všech
archivních údajù, dále na základì rozsáhlých zkušeností pra-
covníkù projektanta pøi realizaci øady etap prùzkumných prací
a pravidelného monitoringu, a dále na základì zkušeností

dosud provádìných sanací skládek lze pøedpokládat, že
zajištìní bezpeènosti práce a eliminaci možných

nepøíznivých úèinkù na zdraví osob  jakož i na jednotlivé
ložky životního prostøedí  je nutno poèítat s touto skupinou

rizik:
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- výskyt neznámých látek vèetnì látek v uzavøených obalech
- výskyt látek škodlivých lidskému zdraví vèetnì jedù a žíravin
- výron vody, popø. kapalin ohrožujících lidské zdraví

funkènost techniky
- unikání, popø. náhlý výron plynù
- možnost zahoøení odpadù, vzniku požáru
- možnost výskytu výbušných látek vèetnì munice
- možnost výskytu radioaktivních látek
- výskyt dutin a kaveren, výskyt mimoøádnì stlaèitelných
poloh materiálu
- vznik svahových pohybù
- odkrytí poloh materiálu provázené extrémní prašností.

Pro pracovníky na skládce a v mnohem menší míøe pro oby-
vatele obcí Buštìhrad, Stehelèeves a Vrapice lze tudíž teo-
reticky zmínit následující možná rizika v prùbìhu sanace:
- prašnost pøi pøemis ování materiálu na skládce, navážkách
materiálù, pøi pohybu aut, atd. Prach mùže obsahovat tìžké
kovy a pøi nepøíznivém vìtru mùže prašnost dosahovat až na
okraje intravilánù obcí.
- úniky plynù ze skládky, úniky pøi úpravì povrchu skládky -
možnost nadýchání plynù pracovníky na skládce.
- zneèištìní techniky toxickými látkami.
- zneèištìní ochranných pomùcek toxickými látkami.

Havarijním situacím bude pøedcházeno navrženým inten-
zivním monitorováním všech rizikových charakteristik,
pouèením všech osob vykonávajících práce na staveništi

odborným dohledem nad provádìnými pracemi. V pøípadì
zjištìní kterékoliv z výše uvedených skuteèností budou práce
okamžitì pøerušeny, prostor bude viditelnì oznaèen a budou
povoláni pøíslušní specialisté, kteøí rozhodnou o dalším po-
tupu. V prùbìhu provádìní selektivní tìžby a HÚT bude za-

huštìn interval monitorování podzemních a povrchových vod
v okolí skládky na vybraných monitorovacích bodech na 1x
týdnì, rozsah bude podøízen rozsahu standardního moni-
torování, stejnì jako definice varovných stavù a opatøení pøi
jejich dosažení. Pro èinnost na termicky aktivních plochách
bude staveništì vybaveno protipožárními a protichemickými
prostøedky. Pøípadné zahoøení bude prioritnì likvidováno su-
chou cestou. Pro likvidaci epizod vìtšího rozsahu bude pøe-
dem sjednána pohotovost hasièského sboru a báòské
záchranné služby.

VLIV NA REKREAÈNÍ KAPACITY ÚZEMÍ
Zájmové území ani jeho nejbližší okolí není rekreaènì
využíváno a ani v budoucnu se zde s žádným takovým
využitím nepoèítá. Výstavbou nedojde ani k pøetnutí žádné
spojnice, která by sloužila místním obyvatelùm k
mis ování do takovýchto rekreaèních oblastí. S ohledem
na výše uvedené skuteènosti je možné konstatovat, že rea -
zace zámìru nebude mít žádný vliv na rekreaèní využívání
území, nezpùsobí plošnou redukci potenciálního rekreaèního
využití okolních ploch, ani zmìny jejich funkènosti a samozøe -
mì nijak neovlivní rekreaèní potenciál regionu (ohrožení tu-
istického ruchu nebo jeho pøesmìrování). Zámìr nevyvolá

ani negativní vlivy na rekreaci lidí na zahradách pøilehlých
domù.
Naopak je reálné oèekávat, že vytvarováním a zpøístupnìním
kaverny uvnitø haldy a jejím postupným ozelenìním a vybu-

dováním tùnì na dnì vznikne hodnotný prostor pro vycházky
obyvatel okolních obcí. Zpøístupnìn mùže být i vrchol haldy
okolo kaverny.

Øadu podrobných informací  a dokumentù lze nyní najít na
webových stránkách novì vzniklého obèanského sdružení
"Za životní prostøedí Stehelèevsi" na  adrese: www.osstehel-
ceves.cz

Z bohaté pøílohové èásti dokumentace zámìru vyjímáme za-
jímavou mapku pøípadné hlukové zátìže vzniklé vlivem do-
pravy a èinností drt cích mechanismù zpracovávajících
materiály z haldy, kde je zøetelnì vidìt, jak velká èást

Buštìhradu (stávající zástavba u vodojemu, Kladenská,
Lípová, Prokopova, atd.) by byla hlukem ovlivnìna.

Zastupitelstvo Buštìhradu na mimoøádném zasedání dne
1. 2006 schválilo návrh následujícího textu dopisu, který

pøedložili zastupitelé ing. J. Kasalický, J. Mahovská a ing.
vý jako protinávrh souhlasného stanoviska pøedsedy
komise pro životní prostøedí oc. ng. K. Trnobranského  CSc.
Dopis byl pak dne 18. 1. 2006 osobnì pøedán na MŽP:

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ
100 10 Praha 10-Vršovice, Vršovická 65

È.j.: 8578/ENV/710/05

Vìc: Stanovisko mìsta Buštìhradu k pøedloženému zámìru
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"Sanace staré ekologické zátìže Buštìhradská halda"

MìZ Buštìhrad projednalo na veøejném zasedání pøedložený
zámìr nazvaný "Sanace staré ekologické zátìže
Buštìhradská halda". Na základì tohoto projednání Mìsto
Buštìhrad se zámìrem nesouhlasí a poskytuje následující
vyjádøení:
1) Zámìr je nutno posoudit dle §7 zákona è.100/2001 Sb. o
suzování vlivù na životní prostøedí.
2) Dokumentace pøedložená jako pøíloha k oznámení
nemùže nahradit dokumentaci vlivù zámìru na životní
prostøedí.

Dùvody  které nás vedou k vyjádøení tohoto stanoviska  jsou
tyto:
1) Podle našeho názoru je nerealistický závìr autora doku-
mentace, že bude zanedbatelný vliv realizace zámìru na
obyvatelstvo (zejména zatížení hlukem drt cími mechanismy
a prachem vzniklým pøi této èinnosti, doprava využitelného
materiálu z prostoru haldy). Zámìr mimo jiné ignoruje stáva-
jící a budoucí hlukovou zátìž mìsta v souvislosti s pláno-
vanou rychlostní komunikací Praha-Kladno, další komunikací
pod Buštìhradskou haldou a zvýšeným leteckým provozem
na nedalekém letišti Praha-Ruzynì.

2) Hrozba možnosti úniku nebezpeèných látek a tìžkých
kovù do ovzduší je podle našeho názoru v dokumentaci pod-
cenìna, i když se tam o ní hovoøí jako o teoretické možnosti.

3) Vzhledem k tomu, že dle dokumentace by nemìlo být za-
sahováno do stìn haldy, a také k tomu, že o umístìní
nebezpeèných látek v tìlese neexistují podrobné informace,
mohou v nesanovaných èástech tìlesa zùstat nebezpeèné
látky ve znaèném množství, což dle našeho názoru celý
zámìr zpochybòuje (dle zaslaného materiálu 85 % uložených
odpadù neznámého složení zùstane nedotèeno). 

4) Dle našeho názoru rizika staré ekologické zátìže nejsou
zámìru objektivnì zdokumentována a jsou nedostateènì

konfrontována se stávajícím stavem dosažené homeostáze
haldy a okolní krajiny.    

5) Samotný název celé akce "Sanace staré ekologické
zátìže Buštìhradská halda" je dle našeho názoru velmi mírnì
øeèeno neseriózní, a pùsobí jako spíše zástupný pro
skuteèný zámìr majitele vytìžit se ziskem z tìlesa haldy dále
využitelné suroviny.

Z uvedených dùvodù negativní dopady realizace zámìru na
obyvatelstvo Buštìhradu podle nám známých informací pøe-
važují nad teoretickým pøínosem odstranìní skrytých ekolo-
ických zátìží. V pøípadì, že bude dále uvažováno o realizaci

zámìru, mìsto Buštìhrad požaduje, aby problematika
sanace haldy byla øešena za co nejširší úèasti nezávislých
odborníkù.

Výše uvedené materiály jsou k dispozici na www stránkách
mìsta (www.mestobustehrad.cz), pro ty z ás, kteøí nemáte
pøístup k internetu, budou materiály k nahlédnutí na
Mìstském úøadì, v knihovnì, v Muzeu Oty Pavla  a to vždy

úøedních èi "otvíracích" hodinách podle rozpisu jednotlivých
institucí.

Ti z vás  kteøí by se chtìli stát èleny obèanského sdružení
"Za životní prostøedí Stehelèevsi" (jehož stanovy ho o -
òují v obdobných pøípadech podávat oficiálnì návrhy,
pøipomínky a stížnosti týkajících se životního prostøedí) a stát
se nezávislým úèastníkem øízení, máte možnost se obrátit na
MìÚ Stehelèeves, kde jsou k dispozici pøihlášky. Roèní
poplatek je 50,- Kè.

O dalším vývoji ás budeme opìt informovat. 

J.Kasalický, J.Mahovská, zastupitelé MÚ

KOHO SKRÝVÁ HALDA?

Není to tak dávno, co se na Buštìhradì neustále prášilo z
daleké haldy a podle pamìtníkù se zde dala zažít i oprav-
dová "píseèná" bouøe. Je témìø jisté, že dnes už nikdo neví,
co vše buštìhradská halda skrývá. Mluví se nejen o o -
láøské a vysokopecní strusce, popílcích, škváøe, stavební
suti  ale i o blíže neurèených nebezpeèných odpadech. 

Aby se zabránilo neustálému prášení, byly na haldì
provádìny pokusy vedoucí k jejímu zazelenìní. Pøesto  nebo
právì proto, že vstup na haldu byl z mnoha dùvodù zakázán,
zaèala  si pøíroda "pomáhat" a z haldy se stala velice zají-
mavá pøírodní lokalita. A tak  se na svazích zelenají keøe a na
temeni haldy vznikla  lesostep, která byla v nedávné dobì
pøekryta tzv. pražskými kaly,  a tím byla tato lokalita ponièena. 

Jak postupnì halda zarùstala, zaèalo na ní pøibývat m -
ství stále se vyskytujících rostlin a živoèichù. Postupnì
narùstal poèet tìch, kteøí sem zaletují za potravou nebo se
zde zastavují pøi migraci.

Systematicky zde byli sledováni ptáci a bylo zde zjištìno
70 druhù ptákù, z toho 41 druhù zde hnízdí.

Na buštìhradské haldì bylo zjištìno 20 druhù zvláštì
chránìných živoèichù. Zásahem do haldy dojde k narušení
jejich biotopu, jsou to napø.: otakárci , ještìrka obecná, uhýk
obecný, koroptve,  bramborníèci, bìloøit šedý, slavík obecný.

Z ohrožených druhù rostlin zde nalezneme kruštík  mod-
rofialov . Velice zajímavá rostlina zde rostoucí je pipla os-
mahlá, která je z hlediska ochrany pøírody hodnocena jako
vzácnìjší druh. Z u nás rostoucích rostlin má údajnì nej-
mavší barvu kvìtu.

Pøekvapivý by byl pravdìpodobnì i výzkum zamìøený na
mineralogii.

Podrobný výèet všech "obyvatel" haldy  je velice obsáhlý
a není  možné jej zde uvádìt v plném rozsahu. 

V souèasné dobì byla znovu otevøena otázka  co s hal-
dou, která je stále možným zdrojem ohrožení životního
prostøedí, a to nejen ve svém bezprostøedním okolí.

V èlánku èasopisu Ochrana pøírody  se uvádí: " Haldy ma-
jí urèitou "samoèist cí schopnost". Podle výsledkù analýz pra-
menù  napø. v okolí Buštìhradské haldy (Cílek 2002), se zdá,
že i obrovská množství tìžkých kovù a kontaminantù mohou
být zachycena v porézních hmotách (popílky, škvára, vy-
hoøelé lupky apod.) a hydroxidech železa. Proto doporuèuji

haldami "nehýbat". Pøi otevøení haldy mùže dojít k zahoøení
vymývání škodlivin."
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TÉMA ZPRAVODAJE

S tímto názorem mohu v souèasné dobì souhlasit.
Navrhované odtìžení pouze èásti haldy není øešením.

Použitá literatura:
Ochrana pøírody 60, 2005, è. 7
www.mestokladno.cz (Životní prostøedí)
Dokumentace zámìru "Sanace staré ekologické zátìže
Buštìhradská halda"

Jitka Müllerová

OTRÁVENÉ DÌTI 
ANEB CO SE STALO V ROCE 1988 NA HALDÌ

"V úterý 24. kvìtna loòského roku vylezla skupina dìtí z ves-
nic Buštìhrad a Stehelèeves na šedesát metrù vysokou hal-
du, urèenou k ukládání vysokopecní a ocelárenské strusky

Poldi SONP Kladno. Vál teplý jarní vítr. Na haldì bylo nìkolik
øidièù a závozníkù, ale nikdo z nich si dìtí nevšímal. Nebyly
tu poprvé…"  Takto zaèíná èlánek novináøe Josefa Velka "Jak
chytit krokodýla?", který vyšel v lednu roku 1989 v èasopise
Mladý Svìt (MS, roè. 31, è. 7). Èlánek byl reakcí na pohnutou
událost z kvìtna roku 1988. Cituji dále: "Na hromadì pøikryté
igelitovou plenou tu leželo nìkolik tisíc barevných obálek

anglické knize "How to hold a crocodile" vyvezených
tiskárnou Naše vojsko… Když dìti strhly igelitovou plachtu,
vyvalil se z desek dým. Byly horké a vlhké. Nìkdo si jich vzal
pìt, jiný dvacet… Buštìhrad oddìluje od haldy stometrový
pruh ornice a nevysoký vìtrolam. V nìm se udìlalo špatnì
Ivanovi Topièù a dìti musely poèkat, než si odpoèine. Toèila
se mu hlava, nemohl mluvit a špatnì se mu dýchalo. Doma
mu zarudly oèi, otekly rty a jazyk, záda se podlila od puchýøù
- ráno byly puchýøe slité do velkých èervených skvrn, mìl
horeèku a napuchlá bøíška prstù… tak konèili u lékaøe v k -
denské nemocnici jeden za druhým, v moèi aceton, první
noc pod infuzí, nìkteré s kyslíkem. Nìkdo tam zùstal pìt dnù,
nìkdo deset, v nìkterých pøípadech se hospitalizace musela
opakovat…" Analýza vzorkù prokázala otravu jedovatým
etylendiaminem.

Tak zaèala v roce 1989 aféra kolem buštìhradské haldy.
Z dobových èlánkù (pøedevším: J. Velek - "Jak chytit
krokodýla?", MS, roè. 31, è. 7, "Jak chytit krokodýla II.", MS
roè. 31, è. 16  a "Jak polapit krokodýly?", MS roè. 31, è. 30) -
zjiš ujeme, že zatímco obyvatelé okolních obcí se snažili zjis-
tit, co že se to na skládku léta vyváží, èím se vlastnì dìti
otrávily, kdo je za to zodpovìdný a co by mohli udìlat pro
svou ochranu, øada zainteresovaných institucí a podnikù od
kladenského ONV pøes Poldi SONPaž po Okresní hygie-
ickou stanici se snažila událost zbagatelizovat napø. tvrzení-

mi, že otrava výše uvedeným jedem nebyla prokázána a že
na haldu nikdy žádné zdraví škodlivé látky vyváženy nebyly
(pøitom již døíve bylo v nìkterých oficiálních dokumentech

ládání toxických odpadù zmínìno!), a obèanùm doporu
vali: "Nehledejte problémy tam, kde nejsou!"
Postupným pátráním novináøe Velka a vyšetøováním SNB

však zaèaly vyplouvat na povrch zcela jiné vìci. Jistì tedy
víme, že: na haldu se vyléval aceton a rùzná rozpouštìdla
napø. z Kabla Kladno (jezdily sem plné náklaïáky rùzných
sudù, nìkteré se ukládaly vcelku, jiné se vylévaly, nìkdy sudy

chytly a vybuchovaly), nìkdy cisterny lily odpady pøímo po
vazích haldy k polím; také sem byly vyvezeny sudy s epoxi-

dovou pryskyøicí; sudy neznámé hmoty z Kauèuku Kralupy,
jejichž obsahu leccos napovídá fakt, že je nechtìli ani ve

Spolanì Neratovice. Navezly se sem snad desítky tun prud-
ce jedovatého kyanidu draselného z Náøadí Ždánice (zde se
navíc zjistilo, že odpad byl na haldu vyvezen zdarma, výmì-
nou za dodávku pil, a pracovníci, kteøí tuto jeho levnou "likvi-
daci" vymysleli, dostali odmìny za "zlepšovací návrh"!) a
anidový odpad z GALKOVU Praha (to dokonce již v 70.
letech!). Dále monoèlánky z Baterie Slaný, balíèky s lebkou
a zkøíženými hnáty nebo sudy s nápisy v západních jazycích.
Okresní hygienická stanice se pøitom k uložení vìtšiny
odpadù vyjadøovala souhlasnì s poznámkou "odpad toxiko-
logicky nevýznamný".

Pracovníci haldy evidovali všechny firmy, které sem nìco
pøivážely, do deníku; øada listù však byla vytržena a zmizela.
Zamìstnancùm na haldì nìkdy bylo tak špatnì, že tam
nechtìli pracovat. Když jeden ze zamìstnancù odebral na
svou pìst vzorek kyanidu draselného a dopravil ho na hy-
gienickou stanici, za dva dny bylo vše zasypáno a zahlazeno.
Pøi pozdìjším vyšetøování dotèené podniky mlžily: v sudech
od acetonu prý nebyl aceton  ale voda, mýdlo a jiné neškod-
né látky, v sudech z Kauèuku Kralupy byly prkna a cihly apod.

Aby toho nebylo dost, zjistilo se ještì zneèištìní
Stehelèeveských studní ropnými látkami a kyanidy, které mì-
ly z haldy prosáknout. Analýzy byly pozdìji zpochybòovány,
avšak pøesto Poldi SONP pøispìla Stehelèevsi znaènou
èástkou na vybudování obecního vodovodu…

K tomu, aby vyšetøování mohlo prokázat trestní odpovìd-
nost za obecné ohrožení, tyto dùkazy však nestaèily. Díky
vyšetøování bylo posléze alespoò zastaveno zavážení sklád-
ky a v Poldi SONP vzniklo sedmnáct opatøení, která pamato-
vala mimo jiné na zmìnu v organizaci provozu haldy a v
zoru na ukládaný odpad, na znepøístupnìní haldy, na její
rekultivaci, na zjištìní stavu podzemních vod v oblasti haldy
a na jejich prùbìžné sledování, na nákup spalovny hoølavých
odpadù atd.

Josef Velek dále vzpomíná, jak se již v roce 1982 o haldu
zajímal, protože mìla neblahý vliv na život v okolních obcích:
sypal se sem totiž i jemný popílek z filtrù v teplárnì, který
zvedal vítr, takže umrtvil obce nìkdy na jeden, nìkdy na tøi
dny - auta jezdila za dne s rozsvícenými svìtly, všechny
domy byly utìsnìny a lidé nevycházeli ven. Již v této dobì
Poldi SONP zpracovala projekt na rekultivaci haldy (mìla být
do pìti let osázena desítkami tisíc stromù a keøù). Velek se
po pìti letech na haldu vrátil, ale jedinými známkami "rekulti-
vace" bylo nìkolik zaschlých sazenièek mezi hromádkami
polorozpadlých baterií…K èásteèné rekultivaci a ozelenìní
došlo až po roce 1989.

Když dnes èteme Velkovy èlánky, bìhá nám mráz po
zádech a øíkáme si: hrùza, ještì že to bylo "za bolševika", kdy
zájmy bìžného obèana nikdo nehájil a existence vesnice
namenala míò než splnìní pìtiletky; dnes se už nic podob-

ného stát nemùže, máme demokracii, lidi pøece mají rozum.
Jenže to by tu nesmìla být kauza zámìru "Rekultivace"
haldy, který pøedložila firma REAL . Asi nás i napadne,
že rekultivace by mohla být užiteèná. Jenže kde je jistota, že
zde jde o skuteènou rekultivaci a ne pouze o zisk firmy?

zámìru firmy se píše, že se vlastnì neví, co v haldì je, i když
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se pøítomnost toxických látek nevyluèuje. Z dobových doku-
mentù však vyplývá, že vlastnì víme o obsahu haldy dost
že neznáme pøesnì množství a místo uložení jednotlivých
ložek nic nemìní na tom, že je toho velmi mnoho a je to vel-

mi nebezpeèné. Halda je prý èasovaná bomba. Možná by
však bylo dobré nechat ji pøeci jen ještì chvíli spát, protože pøi
souèasném vývoji nových technologií a postupù bude snad
možn  v další generaci provést sanaci haldy lépe

bezpeènìji.
Èlovìk by si øekl, že podobnì kontroverzní zámìr tedy

nemùže projít. Ale mùžeme si tím být tak jisti? Pøi aféøe v roce
1988 spousta dotèených orgánù strkala hlavu do písku

tváøila se, že se nic nedìje. Zøejmì šlo o peníze,
funkce… Jenomže o ty jde jistì i dnes. Nepodrazí nás insti-

tuce, od kterých budeme èekat zastání? Napøíklad Krajský
úøad už vydal souhlasné stanovisko. Co udìlá inisterstvo
životního prostøedí? Co udìlají odborníci, od kterých budeme
chtít objektivní posouzení rizik? Budou opravdu "nezávislí"?

Doufejme, že mìsto za nás bude bojovat doopravdy, ne-
jen naoko, protože se zaleklo záporné reakce obèanù. Vždy
i zastupitelé tu bydlí, mají tu zahrádky… Nìkteøí z nich si pa-
matují i otravu dìtí. Ti, kteøí už zapomnìli nebo tu ještì neby -
leli, by se mìli podrobnì informovat. Jde i o jejich zdraví,

to, zda i jejich majetky nezaènou ztrácet svou hodnotu kvùli
tomu, že se "džin haldy" opìt vypustí z láhve.

Daniela Javorèeková
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Èlánek z Práva vydaného 3. 2. 2001, str. 16.

Z NEDÁVNÉ HISTORIE...

VELEK, Josef: Jak chytit krokodýla? 
In: Mladý svìt. Roè. 31, è. 7 (31.1.1989), s. 15-17. 6 foto (fot.
Eduar Karkan, Miroslav Zajíc, J. Velek - pohled na haldu, odpady
vyvážené na haldu - vagón, sudy)

VELEK, Josef: Jak chytit krokodýla II. 
In: Mladý svìt. Roè. 31, è. 16 (4.4.1989), s. 8-9. 1 foto (fot.

Velek - odpady na haldì)

VELEK, Josef: Jak polapit krokodýly? 
In: Mladý svìt. Roè. 31, è. 30 (èerven? 1989), s. 6-7. 1 foto (fot.
J. Velek - pohled na sráz haldy)

CÍLEK, Václav: Buštìhradská halda - zdroj druhotných surovin
In: Geologický prùzkum. Roè. 32, è. 4 (1990), s. 97-101, 3 obr.,

tb. - Res.  angl., nìm., rus.
[Složení haldy, využitelné suroviny a doporuèení na další postup
využití.]

CÍLEK, Václav: Prùzkum buštìhradské haldy pokraèuje

In: Geologický prùzkum. Roè. 32, è. 12 (1990), s. 375-377
[Odkrytí haldy a využitelné suroviny.]

CÍLEK, Václav: Industriální pøíroda - problémy péèe a ochrany :
pøípadový problém: buštìhradská halda
In: Ochrana pøírody. Roè. 57, è. 10 (2002), s. 313-316. 5 fot.

CÍLEK: Václav: Kladenské haldy, jejich význam, hodnota a
nosti revitalizace
In: Ochrana pøírody. Roè. 60, è. 7 (2005), s. 214-217. 5 foto (fot.
Jan Šípek - snímky z prostøedí hald a dolù)

BOŽOVSKÝ, Robert: Ministerstvo požaduje další posouzení
zámìru sanovat buštìhradskou haldu
In: Kladenský deník. Roè. 11, è. 35 (10.2.2006) 
[Investièní zámìr spoleènosti Real Leasing odstranit staré eko-
logické zátìže z buštìhradské haldy budou podle rozhodnutí
MŽP posuzovat nezávislí odborníci, kteøí urèí pøípadné negativní
dopady na životní prostøedí.]

CITACE ÈLÁNKÙ O HALDÌ
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VÁLKA S MLOKY

Dne 6. února jsem mìl možnost zúèastnit se ustanovujícího
zasedání místního obèanského sdružení "Za životní prostøedí
Stehelèevsi". V salónku restaurace U Tùmù se sešli aktivní oby-
vatelé Stehelèevsi a jako hosté se dostavili pan doktor Skála

já. Pøedseda pøípravného výboru pan Pavel Pobøíslo jednotlivì
pøedstavil všechny pøítomné a pøeèetl i nepøítomné èleny
družení, èímž zahájil ustanovující schùzi. Bylo odhlasováno
ložení èlenské základny a zvolen pìtièlenný výbor sdružení.
prùbìhu byly konstatovány èlenstvem spousty zajímavých vì
jež by jistì zajímaly i nejednoho Buštìhraïana. Pokusím se je

naèrtnout v bodech ze svého záznamu. Omlouvám se za
možné drobné nepøesnosti, které se mohou vyskytnout.

- jednotliví obyvatelé obcí Stehelèeves, Døetovice,
Vrapice a obèanské sdružení z Buštìhradu  žádají Okresní úøad
v Kladnì a další instituce o nezávislý odborný posudek stavu
haldy, protože se naskýtá podezøení na možnost ovlivòování
výsledkù fiktivními vzorky nebo nedostateènost prùzkumu
(napø.: kontrolní vrty jsou neoznaèeny a neoploceny, stejnì jako
je snadno pøístupná celá oblast, není dostupná mapa vrtù,

podobnì)
- 31. prosince 2005 konèí platnost všem dosavadním
povolením a výjimkám vztahujícím se k tzv. buštìhradské haldì
a spoleènost Real Leasing s.r.o. /RL/ v listopadu 2005 pøichází
s návrhem "sanace staré ekologické zátìže", za který lo buje

starostù nìkterých obcí (i 22. 11. 2005 v Buštìhradì) a získává
pøíslib jakési nekonkrétní spolupráce pøi této akci
- Real Leasing žádá o územní øízení na biodegradaèní
zónu do roku 2008 a stavby úložištì do roku 2010, které je díky
krátké vyjadøovací lhùtì schváleno! (Naštìstí je prozatím po-
drženo schvalování sanace staré haldy!)

- Obecní úøad ve Stehelèevsi nereaguje, takže vzniká
myšlenka na založení sdružení obèanù; skupina aktivních oby-
vatel Stehelèevsi sbírá podpisy a zasílá petici dvou set (!) lidí na
adresu inisterstva životního prostøedí /MŽP/
- 14. ledna 2006 se koná první schùze plánovaného
družení "Za životní prostøedí Stehelèevsi" /dále jen sdružení/;
sou vytvoøeny stanovy a zvolen pøípravný výbor; mezi
pøihlášenými èleny jsou i paní Mahovská a pan Hrma

Buštìhradu
- 16. ledna odesílá pøípravný výbor žádost o registraci
družení na inisterstvo vnitra /MV/, která je následnì schvále-

na a sdružení získává právní subjektivitu
-majitel pozemkù pøilehlých k haldì  pan Petr Brož
posílá protest Okresnímu úøadu /OKÚ/
- obec žádá OKÚ o poskytnutí všech dokladù o haldì

minulosti i souèasnosti; OKÚ nereaguje
- 17. 1. se koná veøejné zasedání MìZ Buštìhradu

projednání zámìru firmy . Pøedseda výboru pro
životní prostøedí oc. ing. Karel Trnobranský, CSc  pøináší na
zasedání návrh dopisu vyjadøující v zásadì souhlas mìsta

pøipravovaným zámìrem. Po projednání bylo nakonec jed-
nohlasnì odsouhlaseno znìní alternativního dopisu, které
pøipravili Jan Kasalický, Jitka Mahovská a Václav Nový s ne-
souhlasným stanoviskem k zámìru. Dopis byl druhý den osob-
nì pøedán na MŽP.
- 18. ledna jsou založeny webové stránky sdružení na
adrese: www.osstehelceves.cz 

- vychází cenzurovaný èlánek o založení a zámìrech
družení ve Stehelèevském zpravodaji

- buštìhradští zastupitelé paní  Jitka Mahovská a pan
Jan Kasalický píší osobnì ministrovi ŽP
- MŽP pøislíbilo vydání oficiálního stanoviska a na
scénì se objevuje projekt Real Leasingu /RL/, který leží "za-
pomenutý ve skøíni" OÚ ve Stehelèevsi, aèkoliv je tvrzeno, "že
nic nepøišlo" (?)
- 27. ledna píše èlen sdružení pan Mikl otevøený dopis
zastupitelstvu Stehelèevsi, v nìmž pøímo zdùrazòuje  povinnost
oficiálnì a bezodkladnì upozornit obèany a právnické osoby na
možné nebezpeèí, které mùže realizací zámìru firmy RL vzni -
nout
- obec Døetovice zaslala oficiální protest OKÚ a chystá
petièní akci obèanù pro MŽP
- sdružení obesílá informací o situaci a možném
nebezpeèí úøadùm okolních obcí, právnickým osobám v ne -
bližším okolí haldy, vodohospodáøùm, hasièskému sboru v
nì a dalším institucím i jednotlivcùm  potenciálnì dotèeným
plánovanou akcí na haldì
- 28. ledna zasílá sdružení dopis panu ministrovi s upo-
zornìním na existující legislativu pro nakládání s nebezpeènými
látkami a odpady, na nutnost pøípravy bezpeènostních projektù,
krizových plánù pro pøípad ohrožení, atd. (šokem je zjištìní, že
tyto nezbytnosti splòuje v Èeské republice pouhých 30 % pod-
nikù zabývajících se rizikovými materiály!
- Real Leasing žádá o tzv. integrované povolení na své
èinnosti (v pøekladu: možnost zneèiš ovat vodu, zem i vzduch
souèasnì... pozn. autora), které se bude neveøejnì projednávat
11. února t. r. 

Mimo tyto body se na schùzi sdružení "Za životní prostøedí
Stehelèevsi" probralo mnoho pøipomínek, dotazù a plánù, jež
by jistì zajímaly nejednoho z Buštìhraïanù. Mezi nejzají-
mavìjší pøíspìvky v diskusi patøilo jistì pøedvedení "dolièného

ztraceného" fasciklu s návrhem firmy Real Lesing s.r.o., stohu
papírù A4 vysokého skoro deset centimetrù, na je
prostudování a vyjádøení k nìmu mìly obce 30 dní! (jistì
všichni víte  o co jde...) Pak byla šokující zpráva o plánovaném
drtièi odpadu pro biodegeneraèní pole, který by nám z
stapadesátimetrové výšky pìknì huèel a pikantnì obèerstvo-
val ovzduší (a byl prý již jednou zamítnut v roce 2002! ) nebo

hlukové studii na pøedpokládané trase kamiónù s odpady, tedy
pøes Buštìhrad okolo vodojemu a Lidice, kamsi do severoèeské
mìsíèní krajiny. Úvaha o tom, jak spoleènost pouze s
zeným ruèením realizuje miliardovou zakázku a zároveò je
partnerem pro jednání na oficiální úrovni, zavdala v dobì
posledních korupèních skandálù dùvody k mnoha pochybnos-
tem. Pøekvapením pro mne bylo tvrzení, že se mìsto Buštìhrad
prý dohodlo s firmou RL výmìnu nìjakých pozemkù, a že naše
paní starostka žádala RL o vyslání nìjakého agitátora pro
pøesvìdèování obèanù. Zajímavá byla zmínka o ochranných
zónách mezinárodního letištì, o magistrále pod haldou nebo
nové pøistávací dráze. Citací paragrafù, jež umožòují následné
nakládání s již uloženými odpady, vyšlo najevo, že podle
zákona se každý takový odpad musí již ukládat dle jasných
pravidel a zásadnì oddìlenì, což na naší haldì" jistì dodrženo
nebylo ani v roce 1989, natož na poèátku padesátých let, kdy
halda vznikala. (Takže je zámìr protiprávní, podobnì jako je
pravdìpodobnì protiprávní zamlèení došlého fasciklu starostou 
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Z jednání Rady rodièù vyplynulo, že si mnoho zájemcù pøe-
je vidìt své dìti pøi èinnosti ve škole. Bylo jim to umožnìno

pondìlí 16. ledna 2006. Otevøely se dveøe všem rodièùm dìtí
z I. stupnì a i ostatním zájemcùm (babièkám, tetièkám atd.).
Celkem se na vyuèování pøišlo podívat 16 lidí. 
Nejvìtší zájem mìli rodièe prvòákù. Nahlédli i rodièe ze 3. a
tøíd. Do 5. tøíd se nepøišel podívat nikdo. Rodièe pá ákù
spíše zajímá, co jejich dìti èeká na II. stupni. Pøechod z I. na
II. stupeò nebývá jednoduchý, pøejme proto pá ákùm mnoho
štìstí a úspìchù v další cestì…
Zájemci o sledování 2. tøídy budou muset poèkat na pøíští ak-
ci, protože jejich paní uèitelka byla nemocná a nemohli proto
nahlédnout do hodin. 

Jana Ruèková
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Stehelèevsi.) Trochu dìtinsky naproti tomu vyznìl návrh vytvoøit
nad starou haldou sarkofág ne nepodobný tomu v Èernobylu.
Potìšitelné bylo, že s  situace povšimli i ve vzdálených
Podbrdských novinách, zatímco hoøekování nad tím, že se

problém víc zajímají "náplavy" než rodáci, byl  ponìkud
Ale tak už to bývá.

Prostì názorù, domnìnek a nápadù k èinnosti sdružení za-
znìlo hodnì, což nabudilo mou zvìdavost, takže jsem se
rozhodl požádat pøíštì o èlenství i já, abych mohl ovlivòovat

spoò trochu bìh vìcí.
Velmi potìšující je, že se chystá vytvoøení CD se všemi do-

tupnými materiály publikovaných médii, že již je k dispozici film
o haldì (také na CD), že se èlen sdružení pan doktor Skála
chystá zveøejnit svou odbornou zprávu k problematice vlivu
haldy na zdraví (doufejme, že se vyjádøí i pan doktor Jeøábek,

který by mìl o firmì RL a celé vìci vìdìt další detaily). Dobré je,
že se o sdružení a jeho aktivitách dozvíte na internetu, stejnì
jako, že bude možná vycházet bulletin sdružení, nejaktuálnìjší
zdroj informací o probíhající situaci. 

Na úplný závìr se vzpomínalo na Josefa Velka a jeho
tažení proti haldì, na estébácké štìnice na telefonních linkách,
na vypískané komunistické agitky o tom, jak konec zavážení
haldy sebere lidem v Poldi práci, na urychlenì zabavované
výtisky se zprávami Michala Horáèka, který se v problému také
"porýpal". Byly to asi tragikomické situace. A já doufám, že se už
nebudou opakovat. Že se dozvím o tom nedalekém olochovi
víc, abych si mohl udìlat vlastní úsudek. A nešíøil poplašné
Chodce.

Jiøí Blesk

ZÁPIS DO 1. TØÍD

Letos se Zápis  na naší škole konal dne 20. ledna pod názvem
"Z pohádky do pohádky".

Každého pøedškoláka provázela pohádková bytost - Vodník,
Saxana apod. (žáci 9.tøídy).

Také celá budova, chodba i tøídy byly vyzdobeny obrázky
hádek. Dìti procházely  tøídami, které pøedstavovaly pohádky
O Smolíèkovi, O perníkové chaloupce, Hrneèku vaø. Tam na nì
èekaly pan  uèitelky. V každé tøídì (pohádce) plnily  rùzné úkoly.
Kreslily, zpívaly za doprovodu hudebního nástroje, recitovaly
básnièky,  hrály pexeso se zvíøátky, stavìly barevné kostky atd.
Na chodbì si již tradiènì, pod vedením starších spolužákù,
mohly zahrát hry na poèítaèi. Mezitím  co dìti plnily své úkoly,
rodièe dodávali základní údaje potøebné k zápisu. 

Celkový poèet dìtí do prvních tøíd však zatím pøesnì
neznáme. Nìkteré dìti byly nemocné, nìkdo urèitì zapomnìl

pøijde pozdìji. Tyto "opozdilce" vyøeší paní uè. Havelková, která
má celý ápis na starosti. 

Pøejeme všem budoucím prvòáèkùm nejen krásnou ak-

tovku, ale i hodnì radosti pøi oèekávání a hodnì úspìchù
nové škole, kde se na nì již všichni tìšíme.

Jana Ruèková

U zápisu. Foto archiv ZŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEØSKÁ ŠKOLA OTY PAVLA

DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ

Den otevøených dveøí. Foto archiv ZŠ



ŠKOLSTVÍ

ROK  2005 V MŠ

Po vánoèních svátcích jsme se opìt sešli s kamarády a pani
uèitelkami v MŠ. Všichni se tìšili na to, jak si budou vyprávìt  co
jim pøinesl Ježíšek a co dìlali o vánoèních prázdninách.

Ale nejkrásnìjší svátky v roce utekly jako voda a zaèátkem
mìsíce ledna nás v MŠ navštívilo divad -
kou O rukavièce. Bìhem celého roku dìti
divadelních pøedstavení,
Perníková chaloupka a

.
Od února do 15. èervna nìkteré dìti jezdily do kladenského

akvaparku na plavecký výcvik. Nauèily se nebát vody a plavat
s pomùckami, vìtšina dìtí dokonce i bez nich.

Venku už se zaèalo oteplovat,dny prodlužovat a ze snìhu
pomalu vystrkovaly hlavièky první snìženky. To znamená, že
jaro je za dveømi. Spoleènì s uèitelkami jsme si tøídy a celou
MŠ krásnì vesele vyzdobili. Snìhuláci a snìhové vloèky ode-
ly odpoèívat a na oknech  a v prostorách tøíd a celé budovy se

na nás smály kachnièky, housata, kuøata, zvíøátka ze ZOO,
nìženky, tulipány a narcisky. A protože  jarní  svátky byly již na

dosah, tak i zajíèci, velikonoèní kraslice a zelené osení.To  se
ví, i dáreèky jsme si odnesli domù.

Kdo má  svátek 30. dubna? No pøece èarodìjnice, a že jich
u nás v MŠ bylo! Pøiletìly i na koštìti... Tanec èarodìjnic, ètení
v lexikonu kouzel, jedení hadích ocáskù - z toho nic nechy-

lo.
A protože každý rok druhou nedìli v mìsíci kvìtnu slaví

všechny maminky svátek, tak si všechny dìti ve školce pro
svou maminku vyrobily hezký dáreèek. K tomuto sváteènímu
dni navštívily dìti také babièky v DPS, kde jim pøedaly  dáreèky
s písnièkou.

Zanedlouho tu byl 21. kvìten, kdy 14 dìtí s paní uèitelkami
Koèárkovou a Pichlovou odjelo na týdenní školu v pøírodì na
Šumavu do Pece pod Èerchovem. Útulný hotýlek se nachází

malebném kraji obklopeném rozlehlými lesy, kam jsme s dìtmi
chodily na vycházky a kde si  rády stavìly  domeèky z pøírod-
nin. Nedaleká louka nás lákala k hrám a trhání luèního kvítí,
teré pak dostaly paní kuchaøky a správce chaty p. Kotouèová

za vynikající jídlo a péèi, které se nám od nich dostávalo. Vaøily
opravdu výbornì a ty domácí kremrole, hm, to byla dobrota!
Kromì pìších výletù jsme podnikl " jeden celodenní výlet do

muzea øemesel v obci Koloveè u Domažlic, kde si mohly
prohlédnout i staré hraèky, sáòky a další zajímavé vìci. Ve
ètvrtek se pøed hotelem tanèilo. Holèièky a kluci se promìnili
v princezny, Snìhurku, víly, èíòana, kovboje, kašpárka a zaèal
pravý karnevalový rej. Veèer se pak opékaly buøty. V závìru
týdne nám skøítek Lesáèek ukryl poklad. Pøi jeho hledání všich-
ni plnili zadané úkoly, až ho koneènì po krkolomné cestì pøece
jen našli. To bylo pøekvapení! Škoda, že týden strávený v
rodì tak rychle utekl a museli jsme jet domù, ale poèasí nám
velice pøálo, takže jsme se vrátili pìknì opálení.

Po návratu zpìt do MŠ následoval 1. èerven - svátek dìtí,
terý oslavily formou soutìží, napø. hod míèkem do døevìného

klauna, prolézání veselým pytlem, koulení míèem na kuželky,
závody v bìhu a další… Trochu nás mrzelo, že nám do prùvo-
du pøes Buštìhrad zaèalo pršet, a tak jsme soutìžil  ve svých
tøídách a sladká odmìna nikoho neminula.Tak jako každým
rokem nesmìlo chybìt rozlouèení s pøedškoláky. Vždy  oni bu-
dou již brzy velcí školáci. Na památku si domù odnesli knihu

vìnováním a šerpu s nápisem ,,Pøedškoláèek MŠ Buštìhrad".
Domù, po výborném obìdì, odcházeli s dáreèky spokojen .

Poslední „akcí" pøed letními prázdninami byl výlet do
zooparku v Chomutovì. Celou cestu chvílemi svítilo sluníèko,
bylo pøíjemné poèasí. Jízda autobusem rychle ubíhala a na nás
v cíli naší cesty èekalo spousta zvíøátek.

Poslední týden loòského školního roku odpoèítal již posled-
ní dny v MŠ a už tady byl konec. Konec - louèení s kamarády,
s p. uèitelkami a Ahoj zase po prázdninách!" a pøedškoláci :
Ahoj, nìkdy ve škole!!!"

Ne všechny dìti  si hned mohly užívat" prázdniny, proto
zùstala na ètyøi týdny jedna tøída  bìhem èervence a srpna

provozu pro zamìstnané rodièe.
Nový školní rok jsme zahájili ve ètvrtek 1. záøí. Sešli jsme se

opìt se svými známými kamarády a také nastoupili ti nejmenší
do 1. tøídy, se kterými si øíkáme ,,Berušky", ti starší, kde bývala
ozdravná tøída, jsou od letošního roku „Žabièky" a do døívìjší

tøídy chodí pøedškolní dìti a ty jsou „Krteèkové". Dìti se do
školky už tìšily a brzy se nauèily rozlišovat, do které tøídy patøí.
Symboly jednotlivých tøíd je vítaly na dveøích a každý, kdo vešel
do té které tøídy, hned poznal, že je u Berušek, Žabièek èi
Krteèkù. Bylo jich všude plno, a  už vyrobených z látky, èi jen

papíru.
Beruška, Žabièka i Krteèek umí zazpívat svou ,,tøídní  pí

i zarecitovat báseò o své tøídì. Nové dìti pøišly s ostychem
zvìdavì se rozhlížely kolem sebe. Samozøejmì, že  jako každý

školní rok, tak i ten letošní byl „pokøtìn" i nìjakou slzièkou, ale
dìti si brzy zvykly na pøívìtivé prostøedí a vlídné paní uèitelky,
které si s nimi hrály s pìknými hraèkami. Za nìjaký èas si na-
ly i kamarády.

V záøí, na plenární schùzce, byli rodièe seznámeni s
vozem školy a mimo jiné také s možností úèastnit se záj-
mových kroužkù  a to ve výtvarnì-pracovním, hudebnì-pohy-
bovém s hrou na flétnu a kroužek s výukou cvièení jógy. Zde
se také všichni domluvili a odsouhlasili rodièovský pøíspìvek
na žaluzie do oken ve všech tøídách. Za pár týdnù nám je zá-
tupce firmy Stín namontoval.

Každý mìsíc se u nás uskuteènila nìjaká kulturní akce.
Napøíklad v øíjnu pan J. Paulík s operní pìvkyní M. Hanfovou
dìtem zazpívali a zahráli, za doprovodu kytary a kláves, známé
písnì z pohádek. Divadelní klub Íèko ze ZŠ, pod vedením

Fouse, nám pøedvedl  své pøedstavení „Divotvorná knížka"...
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Dìti si vybírají hudební nástroje. Foto archiv MŠ



Pan øeditel ZUŠ Bednáø nás, již tradiènì, pozval na hudební
koncert jeho žákù.

Dìti rády malují, a proto se s chutí zúèastnily nìkolika vý-
varných soutìží. Jedna byla na motiv pohádky „Jak Plamínek
zachránil sklenìné království", další se jmenovala ,,Pomáháme
si" a poslední v roce byla „Výtvarná soutìž pro MŠ". Dìti pak
mile pøekvapilo ocenìní, které za nì dostaly  a s radostí za nì
pøevzaly diplomy, hraèky i menší finanèní dar, napø. ze soutìže
„Namaluj sluníèko", která probìhla na jaøe.

Podzimní jablíèka, ježci, listy a draci, kteøí nám zdobili první

mìsíce školku, jsme v listopadu vymìnili za bílé vloèky, s -
huláky a také andílky a stromeèky, kteøí dávali všem na vì-
domí, že se blíží zima a s ní nejkrásnìjší svátky v roce -

ánoce. Dìti pomáhaly paním uèitelkám pøi zdobení tøídy
stromeèku, se zájmem se zaèaly uèit zimní básnì, písnì
taneèky. I tento rok se dìti fotografovaly  do vánoèního alba. Na

zaèátku prosince jsme pøišl  zazpívat koledy pøi slavnostním
rozsvícení vánoèního stromu v obci na Horním námìstí, za nìž
je zástupci MìÚ odmìnili èokoládou.

5. 12. s napìtím vyhlížely koho? Pøece Mikuláše, a doè
se! Pøijel i s andìlem a èertem v koèáøe taženém koòmi. Pøive

každému adventní kalendáø. Dìti za nìj podìkovaly a pøed-
nesly básnì.V tomto období jsme nezapomnìl  na staroušky

DPS, kteøí s dojetím vyslechli dìtské básnì a vánoèní koledy.
Dìti si od babièek a dìdeèkù za pøáníèka, na oplátku, odnes-
ly sladkosti a andílky, vyrobené z vlny a papíru.

Akoneènì nastal  dlouho oèekávaný èas. Zvoneèek zavolal
dìti ke stromeèku a zaèalo nadìlování. Oèi dìtí záøily radostí,
když jejich ruèièky rozbalovaly hromadu dárkù. Odpoledne se
rodièe pøišli podívat na slavnostní vystoupení svých dìtí na
vánoèní besídce, která se všem líbila. Dìti jim pøedaly dáreèky
s pøáníèky. Závìr jsme spoleènì strávili krátkým rozjímáním

kávy s cukrovím, které pøinesli rodièe. Pak už zbylo jen pár dní
do vánoèních svátkù, na které se všichni už moc tìšili, jak je
oslaví doma se svými nejbližšími.
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Malá zvíøátka v domeèku. Foto archiv MŠ

Koncerty  žákù plánované na mìsíce bøezen a duben 2006

22. 3. 2006 - støeda  v 17 hod.     koncert žákù, výstava prací žákù VO1 ZUŠ Buštìhrad
5. 4. 2006 - støeda  v 17 hod.     koncert žákù, výstava prací žákù VO ZUŠ Buštìhrad

26. 4. 2006 - støeda  v 17 hod.     koncert žákù a rodièù, výstava prací žákù VO ZUŠ Buštìhrad

Veèerní koncerty, které jsou plánovány na mìsíc duben  jsou v jednání.

1 Poznámka redakèní rady: VO - výtvarný obor ZUŠ. Koncerty žákù mohou být posunuty na ètvrtek v pøípadì, že veøejná schùze zastupitelstva
se bude konat v den koncertu žákù /støeda/.Pøípadné jiné zmìny v již urèených termínech budou vèas oznámeny.

ZÁKLADNÍ UMÌLECKÁ ŠKOLA

PØEHLED LIDICKÝCH KULPØEHLED LIDICKÝCH KULTURNÍCH VEÈERÙTURNÍCH VEÈERÙ

úterý 21. 3. 2006 "jarní koncert" Con voce festiva
skladby italských a èeských mistrù baroka pøednese  "Lyra da camera

Jitka Navrátilová - cembalo  *  Johana Rosická - soprán  *  Josef Sadílek - trubka  *  Bledar Zajmi - violoncello
zaèátek pøedstavení v 19°° hod v Lidické galerii

sobota 10. 6. 2006 koncert "Svìtlo za Lidice" 
se svými hosty a orchestrem úèinkuje Marta Hanfová a její hosté

zaèátek pøedstavení v 18°° hodin v zahradì Lidické galerie VSTUPNÉ ZDARMA

sobota ~ 17. 6. 2006
"Folkový festival"

zaèátek koncertu v 16°° hodin v zahradì Lidické galerie

ètvrtek ~ 22. 6. 2006
"Stamicovo kvarteto" hudební koncert

zaèátek pøedstavení v 19°° hodin v zahradì Lidické galerie

Zvýhodnìné pøedplatné lidických kulturních veèerù v roce 2006 pro 1. pololetí roku 2006 
Prùkazka pøedplatného je pøenosná. Rezervace jednotlivých vstupenek osobnì v recepci Lidické galerie nebo tel. 312 253 702, 312 253 063

(otevøeno dennì: 9.00-16.00 hod.)
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Divadelní klub ÍÈKO dìkuje všem za  pomoc na pøípra-
vách premiéry pøedstavení "Divotvorná knížka" dne 4.
topadu a reprízy 5. listopadu 2005.
MìÚ Buštìhrad, Jitce Mahovské, ZŠ a MŠ Oty Pavla
Buštìhrad, Technickým službám Buštìhrad - vedoucímu
Zdeòkovi Formánkovi, starostovi T.J. SOKOL Buštìhrad
- Františkovi Rákovi, Janu Svobodovi a Tomášovi Velcovi
- kino HUTNÍK Kladno, Hanì Popelkové, Vìnceslavì
Cachové, Marii Mickové, Ing. Pavlovi Kráèmarovi, uèiteli
Markovi Veselému, Mgr. Danì
Heráòové, Ing. Èestmírovi
Sklenièkovi, Milanovi Šumné-
mu, vedoucí vychovatelce ZŠ
Annì Holeyšovské, rodièùm
všech dìtí z ÍÈKA.

Miroslavu Hajnovi, èlenu balet-
ního souboru STAVOV KÉHO
DIVADLA PRAHA za natoèení
videa z naší pemiéry a vìnování
VHS kazety.

Redakèní radì Buštìhradského
zpravodaje za uveøejnìní spo-
leèné fotografie "ÍÈKA" na titulní
stranì èísla 6, r. 2005  a vìno-
vání èlánkù k tématu divadla

Buštìhradì.

Dìkujeme za obrázky pro výz-
dobu sálu S , které
nám namalovaly dìti z vý -
ného oboru ZUŠ Buštìhrad
pod vedením akademické
malíøky Heleny Hruškové.

Maruška Sedlmayerová, Vašek
Vestfál, Jasnìnka Simonová,
Tomáš Richter, Johanka
Simonová, Adam Fialka,
Františka Simonová, Gustav
Sedlmayer, Kateøina Vávrová,
Tereza Lacigová, Kristýna
Lacigová, Barbora Cikhartová,
Lucka Cikhartová, Kateøina
Filková, Pavla Vìchtová, Mag-
daléna Kašparová.

Upøímný dík za oponu a èerné
horizonty pro jevištì v Soko-
lovnì mìsta Buštìhrad, které
nám v záøí 2005 ušily uènice

roèníku ODBORNÉHO UÈI-
LIŠTÌ a PRAKTICKÉ ŠKOLY
Kladno-Vrapice Tereza Pokorná
a Michaela Pospíšilová pod ve-
dením uèitelky odborného
výcviku Jany Hykšové

INZERÁT

Divadelní klub ÍÈKO se obrací na ètenáøe Buš-
tìhradského zpravodaje s prosbou, zda-li by nìkdo
pro náš amatérský soubor nemohl darovat šatní
skøíò na ukládání kostýmù. Protože jsme v Soko-
lovnì omezeni prostorem, mùže mít skøíò maximál-
ní šíøku 120 cm, hloubku 60 cm. Výška
nerozhoduje. Odvoz bychom si zajistili. Informace
na e.mail: Zdenek.Fous@seznam.cz nebo tel.

929 169, 312 253 230. Pøedem dìkujeme!

BUŠTÌHRADSKÝ ZPRAVODAJ 1/2006
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Ze hry Divotvorná knížka. Foto archiv Divadelního klubu Íèko

Akademická malíøka Helena Hrušková s jedním z výtvorù dìtí
zdobící dnes sál Sokolovny. 

Foto archiv Divadelního klubu Íèko

Tereza Pokorná a Michaela Pospíšilová - zruèné švadlenky naší
opony. Foto archiv Divadelního klubu Íèko
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Redakèní rada se  rozhodla oslovit pøedstavitele dalších or-
ganizací pùsobících v našem mìstì. Tentokrát nám naše
otázky odpovídali pøedstavitelé organizací a spolkù, které
pùsobí v našem mìstì. Odpovìdi, které jsme obdrželi, vám
pøedkládáme. Tentokrát jsme položili následující otázky:

1. Jaká je hlavní náplò, poslání vaší organizace, kolik
máte èlenù?

2. Mùžete nám trochu více popsat vaší organizaci, její
strukturu a øíci nìco o její historii?

3. Co øadíte k nejvìtším úspìchùm vaší organizace a z
ho máte  nejvìtší radost?

4. A naopak - co vám v souvislosti s fungováním orga
nizace kazí náladu?

5. Jaké máte plány do budoucna (napø. jaké akce chys-
táte v nejbližší dobì), co by mohlo vaší práci ještì
zlepšit, co by vám pomohlo?

6. Myslíte si, že vám mìsto Buštìhrad dává dostateèné
dotace? Kolik èinily dotace pøibližnì loòském roce

na co jste je využili?

MC BUŠTÌHRADSKÝ PELÍŠEK O.S

Ing. Jana Závorková, 36 let, VŠ strojní a textilní v Liberci,
hospodáøka MC Buštìhradský pelíšek, na rodièovské do-
volené (jinak referent v ÚPV Praha 6), zájmy: turistika,
ruèní práce.

Na úvod bych chtìla øíci, že pøedsedkyní MC
Buštìhradský pelíšek o.s. je Hanka Kloubková, které se pár
dní pøed Vánocemi narodila holèièka Alenka a tedy se nyní
vìnuje pøedevším mateøské povinnosti. Proto se na uve-
dené otázky pokusím odpovìdìt já.

1. Náplò èinnosti mateøského centra (MC) vychází
pøedevším z potøeb maminek a jejich dìtí - MC poskytují
maminkám (ale tøeba i tatínkùm) na rodièovské dovolené a
jejich dìtem urèité zázemí pro vzájemné seznámení a
následné setkávání za úèelem možné podpory a pomoci,
výmìny zkušeností èi jednoduchého "spolubytí". MC jim n-
abízí prostor pro jejich spoleèenskou realizaci èi profesní u-
platnìní a umožòuje jejich dìtem pøijít do kontaktu s
vrstevníky, získávat tak nenásilnì první zkušenosti s lidmi
mimo rodinné prostøedí a vidìt svoji matku v jiné roli než v
domácnosti. Obecnì je známo, že dìti navštìvující MC s-
nadnìji zvládnou vstup do mateøské školy. 
Naše MC se snaží :
- vytváøet místo pro setkávání maminek s dìtmi do 3-
4 let 
- vytváøet místo, kde mohou dìti ještì nedorostlé
pøedškolním zaøízením aktivnì trávit èas se svými
maminkami návštìvou rùzných kurzù, dílnièek, nebo jen vol-
ných heren a nalézat tak pøátele - to platí pro maminky i dìti
- ukázat maminkám, že období rodièovské dovolené
lze strávit pøíjemnì a aktivnì

- organizovat programy a kurzy pro maminky a dìti 
- poøádat pøednášky pro maminky i širokou veøejnost
- zúèastòovat se aktivnì akcí pro dìti poøádaných
mìstem
- poskytovat informace o všem, co maminky s dìtmi
na rodièovské dovolené zajímá (knihovnièka, letáèky)

V souèasnosti má naše sdružení 21 èlenek (maminek)
a 40 dìtí z Buštìhradu (16 maminek), Støedokluk, Bìlok,
Kladna, Høebèe a Makotøas. 

2. Zaènu nejprve trochu obecnìji: Mateøská centra se
v Èeské republice zaèala budovat od roku 1992. První
mateøské centrum u nás otevøela pražská YMCA na základì
iniciativy hnutí Pražské matky s vedoucí Rut Kolínskou.
Mateøská centra pùsobí po celé Evropì. V souèasnosti exis-
tuje v republice pøes 130 mateøských center, mnohá další
stále vznikají.

Historie MC v Buštìhradì není dlouhá - jsme pomìrnì
mladá organizace, která si teprve místo v povìdomí lidí
buduje. Za krátkou dobu jsme se však musely mnohé nauèit
a mnohé si vydobýt - pøes založení obèanského sdružení
vèetnì vytvoøení stanov, získání prostor, vybudování samo-
správy MC, starání se o public relations, až po tzv. fundrais-
ing - získávání penìz z grantù a dotací. 

Zaèaly jsme se scházet na jaøe v roce 2003 v "hasièárnì"
a na podzim téhož roku jsme se stìhovaly do souèasných
prostor v Kulturním støedisku na Kladenské ulici. Èásteènì
jsme se zaøídily z pøíspìvku od mìsta a èásteènì z vlastních
zdrojù - co kdo pøinesl z domova. 30. 1. 2004 jsme byly
zaregistrovány na ministerstvu vnitra jako obèanské sdru-
žení s názvem Mateøské centrum Buštìhradský pelíšek. 

V našem MC pracují maminky, které vedle svých
domácích povinností jsou schopné a ochotné organizovat
programy pro dìti a jejich rodièe a zabezpeèit pravidelnou

rnu pro nejmenší dìti s maminkami. Na veškeré akce MC
mají pøístup všichni, které pøítomnost malých dìtí neodrazuje.

Naše mateøské centrum má výbor (4 èlenky), který je
výkonným orgánem sdružení a je volen na dobu dvou let.

Ing. Jana Závorková

ZEPTALI JSME SE
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V té dobì odpovídá za èinnost a plnìní cílù sdružení - to
znamená napø. øeší styk s ìstem, možnosti získání fi-
nancí sdružení a celkový chod centra. Revizní komise

èlenky) je nezávislým orgánem sdružení a alespoò
nou roènì kontroluje hospodaøení s penìzi. V praxi to

však znamená, že pøi chodu Pelíšku aktivnì pomáhá
maminka, která chce a vìk jejího dítìte, èi dìtí jí to právì
umožòuje. V prùbìhu doby se tedy složení aktivních
maminek mìní. Dìti povyrostou, maminky jdou do za-
mìstnání, ale naproti tomu další dìti se rodí a s nimi
pøicházejí nové maminky. Ovšem do dìní MC se mùže
zapojit kterákoli maminka, tatínek, i ostatní, kteøí chtìjí
pro dìti nìco udìlat. 

Od podzimu 2003 probíhají každý ètvrtek volné herny.
Organizujeme pøednášky, výtvarné dílnièky pro dìti,
výlety  atd. Každý rok se zúèastòujeme oslavy Dìtského
dne poøádané mìstem, kde pøipravujeme soutìže pro
nejmenší. O všech akcích jsme psaly v BZ, a tedy uvedu
jen ty nejúspìšnìjší za rok 2005: vyrábìní velikonoèních
dekorací, pøednáška o archeologii, výlet do Archeoparku
v Liboci, psychohrátky, Dìtský den, vánoèní besídka. Z
videlných aktivit je to cvièení pro nejmenší a již
druhým rokem kurz angliètiny pro pøedškoláky.

Od èervna loòského roku je Buštìhradský pelíšek
èlenem ítì MC (sdružuje MC), jejíž zakladatelkou je

ÈR Rut Kolínská, ocenìná v roce 2003 titulem Žena
Evropy. Sí  MC poøádá setkávání mateøských center
(výmìna zkušeností pøi vedení MC), pomáhá pøi ori-
entaci v zákonech, možnostech financování atd. 

Na závìr bych uvedla trochu statistiky za rok 2005:
Pelíšek zorganizoval 92 akcí, z toho bylo 62 s pro-
gramem. MC bìhem tohoto roku prošlo 1040 osob (408
dospìlých a 632 dìtí). 

3. Myslím, že úspìch je, že jsme vùbec vznikly
fungujeme i v tak "malém" mìstì. 

Když se ohlédnu na loòský rok - úspìch bylo získání
souhlasu mìsta Buštìhradu s vybudováním dìtského
høištì na jeho pozemku a získávání financí pomocí
grantù a darù na realizaci (o prùbìhu projektu vždy in-
formujeme v BZ a na www). V poslední dobì nám dìlají
velkou radost "nové" maminky s dìtmi, které se k nám
pøišly podívat brzy poté, co se novì pøistìhovaly do
Buštìhradu a hned se zapojily do naší èinnosti. A také
nás velmi potìšil buštìhradský rodák žijící nyní v
rice, který se o MC a našich aktivitách doèetl na we-
bových stránkách a zasílá nám videokazety s pohádka-
mi v angliètinì.

4. Nepochopení úèelu MC. Nikdo z nás nechce
držovat matky od péèe o domácnost, dìti a manžela, ale

chceme nabídnout možnost aktivního trávení èasu s dìtmi.
Mì baví výtvarné èinnosti, proto pøipravuji napø. vánoèní

velikonoèní vyrábìní pro dìti. Oproti tomu pøivítám, když
jiná maminka zahraje dìtem divadélko, nebo s nimi zpívá,
což není zase moje parketa. Vymìòujeme si zde
zkušenosti napøíklad pøi výchovì dìtí, vaøení i zkušenost

"paní na hlídání", s pøístupem zamìstnavatelù k matkám.
Mrzí mì, že po Buštìhradì kolují zaruèené informace,

že do MC chodí jen Pražandy, ale po provedení prùzkumu

mezi èlenkami MC prohlašuji, že jediná z Prahy jsem já. Je
pravda, že do MC chodí hodnì pøistìhovalých maminek,
teré zde kromì své rodiny nikoho neznají, a chtìjí si najít

známé, což si myslím, je pochopitelné. To však nezna-
mená, že ostatní nezajímáme. 

V souvislosti s organizováním uvedených aktivit nám
kazí náladu malý prostor, ve kterém Pelíšek sídlí. V pøí-
padì, že pøijde více jak 5 maminek, každá nejménì  s jed-
ním dítìtem, není si kam sednout, šlápnout, dìti nemají
prostor pro hraní a není rozumìt vlastnímu slovu. A právì
pro aktivity jako výtvarné èinnosti èi rozcvièku je prostor
naprosto nedostaèující. Máme sice možnost nìkdy využí-
vat zasedací místnost, ale asi málokdo si dovede pøed-
stavit to úsilí a èas, který musíme vynaložit na úpravu
místnosti (stìhování tìžkých stolù) a navrácení do pùvod-
ního stavu vèetnì úklidu a to vše za pobíhání našich dìtí

strachu, aby se nìco neznièilo. Pøesto za tuto možnost
dìkujeme.

5. Od poloviny února chystáme další zajímavé ak-
tivity pro dìtièky (viz èlánek MC v tomto èísle). 

Významnou akcí pro naše MC bude v druhé polovinì
dubna slavnostní otevøení dìtského høištì pro dìti do

let na zahradì vedle Kulturního støediska. I když na
pøípravì této akce již pøes mìsíc pilnì pracujeme, ne-
udu prozrazovat podrobnosti a jen doporuèím - sledujte

okno na mìstské knihovnì, nástìnku u dìtského lékaøe,
vývìsky mìsta, webové stránky. 

Naši práci by rozhodnì kvalitativnì zlepšil vìtší pros-
tor a trošku více financí. Také bychom byly vdìèné za
nerozbité odložené hraèky, které již doma mnozí
nepotøebují. A uvítaly bychom i další maminky, které
chtìjí pøedávat svùj um a aktivitu vedle svých dìtí
dìtem jiným. 

6. Vìøím, že mìsto Buštìhrad dává dotace tak
velké, jaké mùže  a spravedlivì je rozdìluje. Samozøejmì
my bychom potøebovaly víc (kdo ne?). Chyb í nám
pomùcky pro pohybové aktivity dìtí, ale i "obyèejné"
hraèky, pravidelnì potøebujeme materiál pro výtvarnou
èinnost, krabice na ukládání hraèek, sníme o lepším
technickém zázemí MC jako je televize s videem pro
výuku angliètiny. Pøi provozu MC nám chybí pøedevším
obyèejné papíry a kanceláøské potøeby, schází nám mo-
bilní telefon sloužící pouze pro úèely a provoz MC.

Pro rok 2005 jsme žádaly o pøíspìvek ve výši 2
Schváleno nám bylo 10 000,- Kè a skuteènì

ostaly 9000,-Kè (do poslední chvíle jsme netušily
jaká bude koneèná èástka). Z tìchto finanèních prostøed-
kù jsme koupily dìtský stoleèek a  židlièky, nafukovací
skákací zebru (velmi oblíbená), gymnastický míè (pro
cvièení), boxy na hraèky, døevìný vláèek, plastovou s -
vebnici, koèárek pro panenky, kuželky. Dále pak ma-
teriály na výtvarné èinnosti, lékárnièku, kanceláøské
potøeby a razítka naší organizace. Také jsme zakoupily
radiomagnetofon, který využíváme pøi cvièení i pøi výuce
angliètiny pro nejmenší a bude tøeba i pøi náplni volných
heren.
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STØELA -  SDRUŽENÍ PRO LETNÍ TÁBOROVOU 
ÈINNOST BUŠTÌHRAD

Naïa Fenclová
Vìk: již hrozný  61, ale já se za nìj nestydím
Vzdìlání: støedoškolské SPŠS Kladno
Pozice ve sdružení: statutární vedoucí sdružení
Zamìstnání: již v dùchodu
Zájmy: práce s dìtmi

1. Náplò sdružení je zøejmá již z jeho názvu - letní
táborová èinnost. Každý rok poøádáme dva bìhy letního tá-
ora na stálém táboøišti na Støele a k jeho kádrovému zajištìní

je tøeba kvalifikovaných vedoucích a instruktorù, které si
bìhem roku pøipravujeme na tyto odpovìdné funkce. Naše
sdružení je otevøeno pro všechny mladé lidi od 15 let, kteøí
mají chu  a pøedpoklady pro práci s dìtmi. Mnozí vedoucí

instruktoøi øeknou, že jsme pøísní, ale ne každý se k této
ci hodí a nìkdo si pod pojmem "tábor" pøedstavuje nìco

jiného. Èlovìk, který pøevezme od rodièù jejich dìti, musí
udìlat vše, aby se dìtem na táboøe líbilo a byly v bezpeèí.
Pro pracovníky tábora je to povinnost se o dìti starat celých
24 hodin dennì. Program tábora máme pøedem pøipravený
a rozpracovaný do všech detailù. Na program se pøipravují
vedoucí oddílù spolu s instruktory na pravidelných
schùzkách. Celotáborovou hru, jejíž motto je v názvu
každého tábora a je každý rok jiná, pøipravuje mùj manžel
Ferda. Pøíbìh a jednotlivé etapy píše ve volných chvílích po
skonèení jednoho tábora, na tábor pøíští. Celotáborová hra je
vlastnì soutìž mezi jednotlivými oddíly se stejnými úkoly pro
všechny. Dùležitou úlohu v práci na letním táboøe hrají ve-
doucí oddílù a instruktoøi. Dìti, které se našich táborù
zúèastòují  nepø jdou bìhem roku do styku s morseovkou,
mapovými a turistickými znaèkami, s uzly, s luštìním za-
šifrovaných zpráv  a to je oni musí nauèit. Krom toho musí mít
v zásobì spoustu her, kterými dìti zabaví po a nebo pøed
jednotlivými etapami celotáborové hry. Musí být sportovnì
zruèní, aby si s dìtmi zahráli kopanou, vybíjenou, pøehazo-
vanou, líný tenis apod. Celé roky se snažím, aby celý tábor
žil jako rodina. ìtem být všichni vstøícní v jejich prob-
lémech, pøáních i radostech. My dospìlí jsme již za ta léta
parta sehraná a nováèci brzy zapadnou do našeho kolek-
tivu. Budeme rádi, když mladí lidé, kteøí po pøeètení naší ná-
plnì dostanou zájem s námi pracovat, se pøihlásí.

2. Historie našeho sdružení není dlouhá, teprve od
1999, ale základ èlenù sdružení tvoøí ti lidé, kteøí pracovali
dìtmi již v PO SSM v Buštìhradì. V r. 1990 dìtská organi-

zace PO SSM zanikla a buštìhradská organizace se
rozdìlila na dvì poloviny. Jedna polovina zùstala u vzniklé
organizace Pionýr a druhá založila na Buštìhradì dìtskou
organizaci Junák. V r. 1999 pro nadmìrné bujení adminis-
trativy v organizaci Pionýr jsme zrušili èlenství v této organi-
zaci a založili jsme obèanské sdružení STØELA - sdružení
pro letní táborovou èinnost.

Struktura sdružení je velmi jednoduchá. V èele všech 35
èlenù je vedení sdružení, které tvoøí: statutární vedoucí
družení, zástupce vedoucí sdružení, hospodáø, zástupce

vìci výchovné a revizor.
3. Od r. 1974, když zaèaly letní tábory na øece Støele,

pozemek, na kterém tábory stavíme až do dnešní doby,
patøil Èeskoslovenským státním lesù, se kterými byl uzavøen
dlouholetý pronájem. V r. 1991 vedení Pionýra obdrželo od
nich informaci o zmìnì majitele pozemku. V restituci byl
pozemek vrácen pùvodním majitelùm. Poskytly nám adresy
dvou nových majitelek edn  z Prahy a druh  z Plznì. Tak
jsme si vzali já, manžel a Matouš v zamìstnání dovolenou,
a vydali jsme se za nimi. Seznámili jsme je se vzniklou situ-
ací a pozdìji byla sepsána nájemní smlouva na pronajaté
pozemky a poplatek za pronájem. Smlouva se každý rok ob-
novovala.

V r. 2002 došlo opìt ke zmìnì majitele pozemkù. Novým
majitelem se stala Sazka a.s. Následovala další jednání,
nebo  nový majitel o nás vùbec nevìdìl. Byla uzavøena
nová nájemní smlouva a nový poplatek za pronájem.

A pøišel øíjen r. 2004. Dostali jsme Rozhodnutí od
Mìstského úøadu Kralovice, Odbor životního prostøedí, k
nìní všech staveb na táboøe, které Odbor oznaèil za
by èerné. A zaèal kolotoè dopisování a jednání na místì.
Ale mìli jsme štìstí v neštìstí, nebo  na Stavebním úøadì v
nìtínì se dohledalo stavební povolení z r. 1978 na stavbu
naší kuchynì. Protože nebyla zkolaudovaná, museli jsme do
30. dubna obstarat všechna vyjádøení a podklady potøebné
ke kolaudaci. O jejich obstarání jsme se podìlili se zástupci
Junáka a všechny potøebné dokumenty jsme do urèeného
termínu odeslali Stavebnímu úøadu Manìtín. 2. èervna se
uskuteènila kolaudace naší kuchynì na místì. Nedodìlky,
teré z ní vyplynuly, obì organizace spoleènì odstranily pøi
tavìní tábora a pøi chodu tábora. Ale odstranìní naší

døevìné jídelny a koupelny jsme nezabránili. Termín
odstranìní byl daný - 31. srpen 05. Tìžko jsme se s jídelnou,
ve které jsme skladovali døevìné podsady a všechen potøeb-
ný materiál, a koupelnou, kterou jsme spoleènì doladili do
pøedstav KHS, louèili. Ale kuchyò jsme zachránili. Pøes zimu
spoleènì vymýšlíme jídelnu a koupelnu tak, aby nové stav-
by byly v souladu s Vyhláškou o zøízení pøírodního parku
Horní Støela ze dne 7. dubna 1978 a s vyhláškami jak hy-
gienickými, tak stravovacími. Bez tìchto staveb, které
zbudujeme pouze s naším lidským potenciálem (bez nároku
na jakoukoli odmìnu, jako vždy všechno) a pouze v našem
volném èase  se poøádání tábora neuskuteèní.

Takže již potøetí jsme zachránili táboøištì pro dìti, které
s námi na tábory jezdí  a to mi pùsobí tu nejvìtší radost.
Celých 36 let se snažím o jedno, zachovat toto místo pro dìti
dnešní i generace budoucí, aby jim pøineslo tolik zážitkù,
radosti a vzpomínek jako mnì.

4. S fungováním našeho sdružení mi náladu nekazí
nic. Sdružení pracuje, jeho nìkteøí èlenové jsou obìtaví a
covití, jenom nìkterých vìcí od r. 1990 je mi velice líto a
dy na nì nezapomenu.

5. Cíl je jeden - aby mùj 31. letní tábor "STØELA 06" a
bory další se mohly uskuteèòovat. Dotáhnout zázemí pro
dìti - jídelnu a koupelnu ke zdárnému konci, nebo  bez tìch-
to zaøízení by byl tábor odsouzen k zániku. 

6. Víte, já mám takovou povahu, že nikdy neøeknu:
"My jsme vznikli, tak se o nás postarejte." Od vzniku našeho
sdružení jsme až v r. 2005 žádali poprvé Mìstský úøad
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ZEPTALI JSME SE

Buštìhrad o dotace. Nikdy jsem nechtìla nìkoho zatìžovat
a musela jsem se postarat sama. Dostali jsme 9000,- Kè, za
které jsme zakoupili 20 ks nových lehátek s potahy, aby-
chom jimi nahradili lehátka stará, hygienicky nevyhovující.
Zbytek ceny jsme si doplati  z rozpoètu tábora. My jsme
vdìèni za každou korunu, která nám pomùže. 

Hledáme však i jiné finanèní cesty. Stìžejním partnerem
ve financování našich pøedstav (obnova podsad, celt a
chých WC) je pøevážnì Ministerstvo školství, mládeže a
lovýchovy ÈR. Další cesta k získání financí je pøes internet.
Zúèastòujeme se vyhlášených soutìží a grantù, ale zatím
bezúspìšnì, i když zpracování žádostí vyžaduje spoustu,
zatím zbyteèné, administrativní práce. Snad se na nás jed-
nou štìstí usmìje.

PÌVECKÝ SBOR MÌSTA BUŠTÌHRADU

František Paulík, pøedseda sboru

Pìvecký sbor mìsta Buštìhradu je amatérský pìvecký sbor,
který sdružuje pøibližnì ètyøicet zpìvákù. Posláním sboru je
šíøit hudební kulturu v našem mìstì i v okolí a poskytnout
platnìní pro kulturní vyžití lidem, kteøí mají zájem o sbo

zpìv. 
1. Jsme smíšeným pìveckým sborem, máme tedy
ženské i mužské hlasy. Ženy se dìlí na soprány a alty, muži
na tenory a basy. Podle potøeby nìkteøí èlenové sboru zpí-
vají i sólové party. Scházíme se na pravidelných zkouškách
každé pondìlí od 18 do 19 30 hodin v sále Základní
umìlecké školy v Buštìhradì. Náš repertoár obsahuje díla
svìtových i našich èeských autorù  jakými jsou Mozart,
Beethoven, Händel, Verdi, Smetana, Dvoøák, Janáèek,
Martinù. Zpíváme i skladby souèasných autorù, úpravy
národních písní a skladby duchovní. Bìhem jednoho roku
obvykle uspoøádáme deset veøejných vystoupení, poèínaje
celoveèerními koncerty až po vystoupení k rùzným
spoleèenským pøíležitostem. Myslím, že to není málo.
Sbor byl založen v roce 1977, ale navázal na èinnost m -
dežnického sboru z poèátku padesátých let.

2. Víte, my nedobýváme ani svìtová  ani významná
èeská pódia. Radujeme se z drobností. Radujeme se z
dého hezkého koncertu. Tøeba v lázních v Jáchymovì
nebo na zámku v Manìtínì. Nebo z pùlnoèní mše v kostele
u nás v Buštìhradì, kde už po léta zpíváme Èeskou mši
vánoèní Jakuba Jana Ryby. Radujeme se z každé nové
nacvièené skladby. Teï se tìšíme, že snad se nám podaøí
zvládnout Halleluja z Händlova oratoria Mesiáš.

3. Asi nejvìtší radost máme z toho, že tvoøíme dobrou
partu. Naší velkou oporou a autoritou je pan sbormistr Jiljí
Teringer. Máme ho moc rádi. A  je mu dopøáno ještì mnoho
a mnoho let pevného zdraví. Pøipomínám, že pøed ètyømi lety
byl panu Teringerovi udìlen titul Èestný obèan mìsta
Buštìhradu. To je veliká pocta!  

Dobøe spolupracujeme se Základní umìleckou školou.
Právì díky tomu mùžeme v jejích prostorách v pøíjemném
prostøedí pravidelnì konat zkoušky.
4. My si náladu kazit nedáme. Jistìže jsou vìci, které

by se daly zlepšit. Teï naléhavì hledáme nové zpìváky. Do
všech hlasových skupin. Využívám proto i této pøíležitosti,
abych oslovil všechny, kteøí rádi zpívají. Pøijïte mezi nás.
Nebojte se, všechno se nauèíte. A vìøte, bude se vám u nás
líbit.

5. O nìkterých plánech už jsem se zmínil. Chtìli by-
chom také natoèit vlastní desku. I když pìkné nahrávky

živých koncertù už máme. Kupøíkladu z koncertu ve
Vrchlabí.  Anebo z kostelíka v "menších" Lidicích u Slaného.
Chtìli bychom nastudovat program z operních sborù a
operních scén. Nìkteré vìci již umíme: pøipomeòme "školní
scénu" z Dvoøákova Jakobína, "pøípitkovou scénu" z Verdiho
opery La Traviata, Smetanùv sbor Uhodila naše hodina z op -
ry Braniboøi v Èechách.

Pøipravujeme zájezd na spoleèný koncert pìveckých
borù v Kamenici nad Lipou. Ten bude letos v kvìtnu. Mìli by-

chom také uskuteènit kolonádní koncert v Mariánských
Lázních. A opìt se vypravíme do Jáchymova, kde v sanato-
riu Bìhounek provedeme celoveèerní koncert. A jestli
nacvièíme toho Mesiáše, tak s ním na podzim pojedeme na
festival Rosa Coeli ve Žluticích. Na podzim ještì chceme
uspoøádat slavnostní koncert u nás na Buštìhradì, protože
pan Teringer bude mít významné životní jubileum a my to
chceme oslavit s ním a s buštìhradskými obèany. 

Práce je pøed námi dost a dost.

6. Co by nám pomohlo? Kdyby se nám v co nejkratší
dobì pøihlásili noví èlenové, zpìvaèky i zpìváci. Nutnì
potøebujeme posílit! 

Se spoluprací s mìstským zastupitelstvem jsme spoko-
jeni. Ze strany našeho mìsta, jakožto provozovatele sboru,
cítíme velkou oporu. Z dotací, které jsou nám poskytovány,
nakupujeme pro všechny èleny i èlenky sboru koncertní oša-
cení, hradíme z nich nìkteré dopravní náklady, hradíme

nich náklady na pracovní soustøedìní sboru, náklady na no-
tový materiál... Celková dotace v roce 2005 èinila 33 500 Kè.
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JUNÁK - SVAZ SKAUTÙ A SKAUTEK

Jakub Koøínek
Vìk: 24 let
Vzdìlání: støedoškolské
Pozice v org.: vùdce støediska, výchovný zpravodaj støe-
doèeského kraje
Povolá
Zájmy: junák, letectví, vojenská technika, sport

1. Junák - svaz skautù a skautek Èeské republiky
je dobrovolné, nezávislé a nepolitické obèanské s -
žení, sdružující své èleny bez rozdílu národnosti,
náboženského vyznání, politického pøesvìdèení, rasy
nebo jiných rozdílù. Posláním Junáka je podporovat
rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovních, m -
ních, intelektuálních, sociálních a tìlesných schop-
ností tak, aby byli po celý život pøipraveni plnit povinnosti
k sobì samým, bližním, pøírodì a celému lidskému
spoleèenství. Ve støedisku Buštìhrad bylo pro rok 2005
registrováno 118 èlenù.

2. O dìní v naší organizaci rozhoduje junácký
nìm, jenž je poøádán jednou za ètyøi roky. V dobì mezi

snìmy je vedením povìøena volená výkonná rada.
Stejný model voleb je i u nižších organizaèních jednotek
- krajù, okresù a støedisek. Tímto zpùsobem je tedy

nás, prostøednictvím støediskové rady, volen vùdce
støediska, jeho zástupce, zpravodajové... všichni na

tyøi roky.

3. Celá skautská historie by jistì vydala na nìkolik
tlustých knih, proto jen ve zkratce. 

Èeský skauting vzešel ze dvou svìtových
lenkových vìtví - anglické, založené R. B. Powellem
(1906), a americké, jejímž zakladatelem byl E. T. Seton
(1902). Junák (název pro èeskou skaut. organizaci) je
svìtovým unikátem v ohlednu symbiózy obou
myšlenkových smìrù - anglická (smysl pro poøádek, øád,
pohyb v pøírodì), americká (tìsné soužití s pøírodou, in-
diánská t matika…). Oba tyto smìry a závìry pøevzal
a do zemí èeských pøevedl zakladatel Junáka

Svojsík (1912). Dále pak následovalo pomìrnì klid
pro Junáka velmi úspìšné období. To skonèilo s pøícho-

dem války, v období 1940-45 zákaz èinnosti. Po válce
následoval krátký úsek tøí let, jež utnul komunistický
pøevrat a vyústil až v zákaz èinnosti. Pak následovalo
pomìrnì dlouhé, temné období nejen pro naš  organi-
zaci. Až uvolòující se pomìry v roce 1968 umožnily
znovuobnovení Junáka jako takového. Leè nebylo nám
dopøáno dlouhého "života" a již v roce 1970 byla organi-
zace opìt zakázána s oficiálním odùvodnìním, že dìl-
nická tøída nepotøebuje organizaci, jež vychovává k
mostatnému myšlení a jednání a pojmy jako demokra-
cie, èest, svoboda staví mimoøádnì vysoko ve svém vý-
chovném programu. Dalšího znovuobnovení jsme se
doèkali až v roce 1989.

3. Díky pracovitým a zodpovìdným vùdcùm oddílù

patøíme k nejpoèetnìjšímu støedisku v západní èásti støe-
doèeského kraje. Vezmeme-li v úvahu, že zhruba 5 %
obyvatel Buštìhradu je registrováno v Junáku, patøíme
celorepublikovì k mìstùm s nejvìtším procentuelním za-
stoupením skautù.

Jsme velmi rádi, že se nám i pøes finanèní obtíže po-
daøilo vytvoøit pomìrnì silnou a stabilní materiálovou
sobìstaènost. A  už jde o stany, podsady, kuchyòské vy-
bavení èi další vybavení nutné pro bezproblémový chod
støediska, potažmo oddílù. Velkou zásluhu na tom má
bývalý vùdce støediska Ing. Jiøí Procházka - Špacír, za
což mu patøí náš velký dík.

Událost, kter  nám udìlala opravdu velkou radost a
menala pro nás, dá se øíci, klíèovou roli, byla
úspìšná kolaudace budovy kuchynì na táboøišti Støela.
Byl to boj s vìtrnými mlýny v podobì úøednického šimla,
který se podaøilo úspìšnì zvládnout dík nezmìrnému
úsilí Ing. Pavla Hrabiny. Dìkujeme ještì jednou.

4. Narùstající byrokratické martýrium pøi komu-
nikaci jednak s úøady státní správy, tak i bohužel se
samotným skautským ústøedím. Poøádání jakékoliv vìtší
akce je pak doslova vyèerpávající lov na razítka a
tvrzení opravòující k tomu èi onomu. Ohromì to ubírá
síly a do jisté míry i odrazuje, je to ale bohužel smutná
realita dnešní doby.

5. Kromì mnoha výprav v režii jednotlivých oddílù
nás  jako støedisko  èeká každoroèní poøádání èarodìjnic,
celostøediskové táboøení pod Okoøí, pietní vzpomínka v
dicích, spolupoøádání dìtského dne, letní tábor (4.-
a další akce ve spolupráci s úøady mìst a obcí v
bezprostøední blízkosti.

Výhledovì (do konce roku) plánujeme založení
nového oddílu pro nejmenší holky a kluky (1.-2. tø.).

Vìcí  jež by nám pomohly  je nepoèítanì, budu-li j -
novat ty nejdùležitìjší, pak hlavnì chybìjící vlastní
základna - klubovna. V souèasné dobì máme klubovnu
v sokolovnì.

Skuteènost, že náš hmotný inventáø vydá na tøi plnì
naložená nákladní auta, rýsuje se tu i potøeba skladu. V
èasné dobì máme díky MÚ Buštìhrad uskladnìnu
èást inventáøe v areálu zámku, což je místo víceménì
doèasné.
Naší hlavní snahou je a bude minimálnì udržet stávající
poèet dìtí docházejících do našich oddílù. 

6.Koho chleba jíš, toho píseò zpívej. Ne, ne  teï
vážnì. Jsme si vìdomi toho, že v souèasné dobì není
penìz nazbyt, a proto musíme být spokojeni s tím, kolik
nám bylo pro rok 2005 z rozpoètu MÚ uvolnìno. 

Mrzí nás jen ta skuteènost, že pro jiná sdružení (napøí-
lad sportovní) jsou finanèní podpory nesrovnatelné s tì-

mi našimi. A to i pøes to, že u nás pracujeme a vedeme
nejvìtší poèet dìtí.

Tìším se na shledanou na nìkterých z našich od-
ílových schùzek èi akcích poøádaných naším støediskem.

ROÈNÍK 30 ZEPTALI JSME SE

21



HØIŠTÌ "NA SPADNUTÍ" A NOVÉ KURZY V MC

HØIŠTÌ - CO JE NOVÉHO?
Pozemek pro høištì je sice celý pod snìhem, ale naše aktivi-
ta neusíná. Spíše naopak. Zaèínáme plánovat práce, které s
zením prvkù souvisejí  a také se snažíme získávat posled-
ní finance, které ještì zbývají do naplnìní rozpoètu. V prosin-
ci jsme získaly sponzorský dar od firem GREENCenter s.r.o.

Prahy a Arbor plus - Lékárna U Zlatého draka z Kladna.
Velkou èást rozpoètu se nám podaøí uhradit ze sponzorského
daru firmy ÈEZ, který jsme získaly dobøe pøipraveným projek-
tem u Nadace duhové energie - v programu Regionální pod-
pora. Jsme rády, že budeme moci pozvat dìti i jejich rodièe na
slavnostní otevøení høištì u Kulturního støediska a MC  a to v 2.
polovinì dubna. Pøesný datum se dozvíte z vývìsek, rozhlasu
i www mìsta, ale již teï mùžeme prozradit, že se mohou dìti
tìšit na divadelní pøedstavení, soutìže a tøeba i nìjaké pøe-
vapení. Pøíspìvek na otevøení høištì pøislíbil i hejtman

Støedoèeského kraje.
A co bude na høišti stát? 
- herní sestava s nerezovým skluzem, lanovou šplhací

stìnou, šikmou lezeckou plošinou a hasièským skluzem 
- pružinové houpadlo s postranicemi pro nejmenší
- nerezová skluzavka pro nejmenší 
- vahadlová houpaèka na pružinì 
- herní domeèek s lavièkami a stoleèkem 
- pružinové houpadlo pro 4 dìti 
- vertikální toèidlo pro vìtší dìti 
- pískovištì s herním stoleèkem 
- závìsná sedátková houpaèka pro 2 dìti
To vše bude doplnìno zrenovovanými lavièkami a lavicemi

se stoly a cedulemi s provozním øádem a se jmény èi logy vel-
kých sponzorù (sponzorsk  dar vìtší než 1000 kè).

NOVÉ KURZY V MC
Vedle již tradièních èinností MC, jako je angliètina pro nej-
menší a volných heren, otevøelo MC od poloviny února nový
kurz pro dìti od 3 let Veselé pískání - zdravé dýchání, kde se
dìti hravou formou seznamují se základem hry na flétnièku

pomocí zábavných cvikù dechové gymnastiky se uèí správné-
mu zpùsobu dýchání. Další novinkou je aktivní program pro
dìti od 1,5 do 4 let, jehož náplní jsou taneèky, cvièení, øíkadla,
protahování na míèích a výtvarné tvoøení. Vše o naší èinnosti
najdete na www mìsta a na vývìskách u MC. 

NAŠE ÚÈAST NA CELOSTÁTNÍ KONFERENCI MC V BRNÌ
Ve dnech 13. a 14. ledna 2006 probìhla v Brnì celostátní
konference mateøských center s ponìkud provokativním
názvem "Být normální je dnes handicap?", nad níž pøevzal
záštitu jihomoravský hejtman Ing. Stanislav Juránek a jíž se
kromì zástupcù MC z celé republiky zúèastnila øada zají-
mavých hostù. Tématem konference byla pøedevším
diskuse o pøínosu mateøských center k podpoøe zdravé fun-
gující rodiny, k sociální prevenci a rozvoji komunitního života.
Své pøíspìvky k tomuto tématu pøednesli námìstek ministra
práce a sociálních vìcí Marian Hošek, øeditelka odboru
rodinné politiky a sociální práce MPSV Michaela Marksová-
Tominová, z øad odborníkù  socioložka Jiøina Šiklová, psy-
choložka Ilona Špaòhelová a zástupkynì veøejného
ochránce práv Anna Šabatová. Nešlo pøitom pouze o jed-
nostrannì pronesené projevy, nýbrž o živou, neformální a
aktuální diskusi mezi zástupci státní správy a pøítomnými
rodièi z mateøských center, ve které došlo nejen na otázky fi-
nancování provozu mateøských center, ale i na otázky pra-
covního uplatnìní žen s malými dìtmi, èásteèných úvazkù,
zlepšení (nejen finanèních) podmínek života rodin, prorodin-
nou politiku státu, zákona o dobrovolnické práci a podobnì. 
V pøedsálí brnìnského "Bílého domu" také probìhla pøíleži-
tostná výstava "Co jsme dokázaly mezi praním plen", sym-
bolicky instalovaná na látkových plenách, která ve zkratce,
ale velmi pùsobivì prezentovala výsledky práce tisícù do-
brovolných pracovníkù, pøedevším maminek malých dìtí. Po
páteèní konferenci následovaly praktické sobotní semináøe
zamìøené na získávání finanèních zdrojù, psaní projektù,
úèetnictví, pracovní a prorodinné právo a komunikaci.

Pro naše MC byla konference zdroj  obrovského m
ství inspirace pro každodenní provoz, ale i  pocit, že naše
ce je souèástí širokého hnutí, které má hluboký smysl,

že stojí za to být pøi tom. 

za MC Ivona Kasalická
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MATEØSKÉ CENTRUM BUŠTÌHRASKÝ PELÍŠEK

Hlavní prvek na budoucím høišti - herní sestava se skluzavkou. 
Foto katalog firmy KOMPAN

Prezentace našeho MC (novinové èlánky pøipevnìné na bavlnìné
plenì) mezi ostatními MC na celostátní konferenc  MC v Brnì.

Foto archiv MC



PÌVECKÝ SBOR MÌSTA BUŠTÌHRADU NALÉHAVÌ 
HLEDÁ NOVÉ ZPÌVÁKY. 

Sbor naléhavì potøebuje posílit novými zpìváky ve
všech hlasových skupinách.

Ženské hlasy:  soprán, alt.
Mužské hlasy:  tenor, bas.

Vìk nerozhoduje. Znalost not není zapotøebí, vše se po-
drobnì nacvièuje na zkouškách sboru.

Sbor má ve svém repertoáru skladby svìtových autorù
(Mozart, Haendel, Beethoven, Verdi, Smetana, Dvoøák,
Janáèek, Martinù), skladby soudobých autorù, úpravy
národních písní i  duchovní skladby.

Souèasný poèet èlenù sboru: cca 40.
Zkoušky se konají pravidelnì každé pondìlí od 18 00

hodin do 19 30 hodin v sále Základní umìlecké školy v
tìhradì. Sbormistrem je pan Jiljí Teringer.

Sbor uskuteèòuje prùmìrnì deset vystoupení za rok - od
samostatných celoveèerních koncertù až po vystoupení

rùzným pøíležitostem v Buštìhradì a okolí a též na zá-
jezdech v republice. Sbor pravidelnì úèinkuje o Vánocích

pùlnoèní mši (Èeská mše vánoèní J. J. Ryby).
Sbor je provozován mìstem Buštìhrad. Z rozpoètu

mìsta je hrazeno i koncertní ošacení.
Ve sboru jsou velmi dobré a pøátelské vztahy. Máte-li rá-

di dobrou hudbu, pøijïte mezi nás, bude se Vám u nás líbit!
Mùžete se dostavit pøímo na kteroukoli zkoušku sboru

nebo se kontaktovat telefonicky:
Jiljí Teringer, sbormistr:  312 250 548  nebo  604 200 458
František Paulík, pøedseda sboru:  312 250 184  nebo 721 761 412
Marie Horová, èlenka výboru:  312 250 759
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KARNEVAL V SOKOLOVNÌ

Dne 11. prosince uspoøádal Junák v Sokolovnì karneval.
Tancovalo se, soutìžilo o nejlepší masku...

red.

Víly, princezny, piráti, tygr i brouèek - všichni v jednou kole.
Foto D. Heráòová

JUNÁK

PÌVECKÝ SBOR MÌSTA BUŠTÌHRADU

Koncert v kostele ve Vrchlab  16. 5. 2004. Foto archiv sboru

PAN GABRIEL FRŠLÍNEK: JAK NEBÝT CHYTØEJŠÍ
NEŽ MICHELANGELO 

Kostel svatého Mikuláše na Staromìstském námìstí, ro-
tunda Máøí Magdaleny v Pøední Kopaninì, svatý Ignác

Loyoly na Karlovì námìstí, kostel Panny Marie a
Karla Velikého na Karlovì patøí mezi vzácné pražské
historické památky. Dnes si budeme povídat s èlovìkem
žijícím v našem mìstì, který se vìnuje jejich opravám.
Pan Gabriel Fršlínek chová velkou úctu a obdiv ke

tarým stavitelùm a pøistupuje ke stavbám s citlivostí
pokorou.

U každého rozhovoru si slibuji, že velmi rychle pøeskoèím
takové to povídání o dìtství, abychom se o to více mohli
vìnovat souèasnosti. y byste nebyl proti? 
Naopak, jsem jedinì pro. Tak velmi struènì. Narodil jsem
se v Bratislavì a dostal jsem se do rodiny Fršlínkù tím, že
jsem byl adoptovaný. Rodièùm a jejich výchovì vdìèím za
to, že dnes mohu dìlat to, co dìlám. 

IJÍ MEZI NÁMI . . .¡

¡



IJÍ MEZI NÁMI

Kde jste navštìvoval základní školu? 
První tøídu jsem chodil pùl roku v Buštìhradì, pùl roku na
Slovensku. V druhé tøídì se to støídalo dokonce po ètvrt roce.
Tøetí tøídu jsem absolvoval celou na Slovensku, ètvrtou zase
pùl na pùl a až od páté tøídy jsem zaèal chodit natrvalo v
tìhradì. Pak jsem studoval na gymnáziu v Kladnì, pøišla
vojna a zamìstnání ve firmì Prùmstav, kde jsem mìl po dobu
osmnácti let dobrou a zajímavou práci. 

Pak pøedpokládám pøišla revoluce a vy jste se zaèal
rozhodovat  co dál. Jak to èasto bývá zvykem...
Bylo mi 44 let a byl jsem zase na zaèátku profesní výzvy. Bylo
mi jasné, že pokud zaènu podnikat, zcela jistì to nebude ve
velkém stavebnictví. Neoèekával jsem, že by se v té dobì
mìlo nìjak výraznì rozvíjet. V první chvíli jsem zaèal pod-
nikat ve stavebnictví, v oboru nákup a prodej. Stále jsem si
však pokládal otázku, kde je v oboru volný segment trhu  a
ké, k èemu bych mohl mít blízký vztah. Tak jsem zaèal

plnì od zaèátku. Tu jsem opravil kapli, tu plot, faru, zaèal
jsem od tìch menších zakázek. Od dìtství mám vztah

církvi, který jsem stále udržoval a udržuji. Proto hned jedny
prvních prací byly pro tuto instituci. 

Takže vlastnì od zaèátku jste se vìnoval opravám sakrálních
objektù.
Víceménì ano. I zde však šlo zpoèátku o menší práce. Bylo
potøeba opravit opìrnou zeï, kaplièku, èást omítky. Roku
1990 jsem oficiálnì založil firmu APZ Buštìhrad a pomalu j
zaèal rozvíjet. O rok pozdìji jsem již pracoval na nìkolika za-
kázkách soukromníkù, kteøí restituovali statky  a též jsem za-
hájil stavbu jedné vily v Radotínì. V té dobì se doslova
vyrojilo ve všech oborech mnoho "zlatokopù". Pokud to
pøeženu, jedním z prvních kritérií, které jsem splòoval, by se
dalo pojmenovat výrokem "dáme mu peníze a on nám s nimi
neuteèe". Z mých š astných rozhodnutí bylo to, že jsem se
rozhodl zamìstnávat i lidi ze Slovenska. Jsou blízcí mému
naturelu a také um í pøinášet práci jisté obìti navíc. 

A jak jste se dostal k vìtším stavbám? 
Doslova jak šel èas. V roce 1993 jsem zaèal dìlat kostel

Øeporyjích a Tøebotovì, v devadesátém ètvrtém kostel
Petøínì. Musím zdùraznit, že v této dobì po revoluci byly

nohem jednodušší podmínky pro realizaci zakázek.
Zákonodárci poskytovali jednoduché podmínky, tím nadne-
senì chci øíct, že tuto práci mohl dìlat témìø každý. Je dobøe,
že postupujícím èasem, øeknìme tak od roku 1994, se kvali-
fikaèní i referenèní podmínky zaèaly ztìžovat. Pøedpokládal
jsem, že situace se bude dál vyvíjet  a snažil jsem se být vždy
o krok vpøed.

Tak, a to by mì velice zajímalo. Promiòte mi, ale pøeci jen -
malá firmièka z Buštìhradu, kolem jsou velké pražské s -
vební kolosy s obrovským kapitálem, ale i vlivem. Jak to, že
i pøes to získáváte právì vy zakázky na opravy tìch ne -
vìtších pražských památek, kostelù a katedrál? Jak takové
výbìrové øízení vlastnì vypadá a co musíte dìlat pro to, aby
ste obstál? Anyní se ptám spíše na souèasnou dobu, kdy už
je ustálená situace a nároky èím dál tím vyšší. 
V prvé øadì je vypsáno výbìrové øízení, kterého se zúèastní
více firem. No a já se ho snažím, jako každý, ze všech sil
vyhrát. Tady jsou velmi dùležité reference, takzvané refe-
enèní stavby. Jestliže mohu pøedložit kolem pìtadvaceti

velkých referenèních staveb a nìkdo tøeba jen tøi, velmi
zvyšuji pravdìpodobnost výhry. Váha referencí je obrovská.
Zadavatele zejména zajímá, jestli jsi schopný tu stavbu udìlat
nebo ne. Jestli respektuješ památkáøe, jestli se vùbec neza-
lekneš daného díla. 

Proè se do tìchto konkurzù nepoušt í ty známé a obrovské
tavební firmy? 

Protože je to nezajímá. Jsou to pro nì drobné zakázky. A také
je to dost úzká a odborná specializace. 

Dobøe, výbìrové øízení jste vyhrál. Stavba je schválená a vy
mùžete zaèít. Co následuje? 
Patrnì tì zajímá, jak opravy probíhají. Naše firma má takové
to své zamìstnanecké jádro. Tito lidé pracují na obvyklých
tavebních èinnostech. Ale na opravì celé stavby se podílí

velký realizaèní tým, který je tøeba dobøe koordinovat. V tom-
to týmu jsou nejrùznìjší licencovaní specialisté, kteøí výbornì
ovládají svùj èasto úzce profilovaný obor. Mým úkolem je za-
jistit, aby oprava památky byla dokonèena vèas a ve vysoké
kvalitì. Jsem odpovìdný za výslednou podobu stavby. 

Kdo sestavuje takový realizaèní tým?
To musím samozøejmì mít pøedem dùkladnì promyšlené já
osobnì. Již v dobì konkurzního øízení musím vìtší èást týmu
sestavit a pøedložit seznam. Pøíprava však obnáší i dùkladné
studium, pøi kterém se v archivu snažím památku dokonale
poznat.

Pøeci jen, neopravujete panelové domy, kde se toho zas tak
moc pokazit nedá. Úplnì mnì bìhá mráz po zádech, když si
pøedstavím, že bych opravoval památku svìtového významu
a moji zamìstnanci by nìkde z nevìdomosti nìco nenávrat-
nì pokazili. Jak tomuto problému èelíte? 
Podívej, v prvé øadì pracuji s lidmi, kterým vìøím  a také vìtši-
na z nich má již obstojné zkušenosti. Celá stavba je pod pøís-
ným dohledem památkového úøadu, bìhem rekonstrukce
jsou poèetné kontrolní dny, kterých se spolu s památkáøi
úèastním. Kontrolujeme každý detail, nic nesmí uniknout.
Jedním z kritérií, ze kterých neustupuji  je kvalita práce, která
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je silnì spojená s kvalitou použitého materiálu. I když s tím
mám nìkdy problémy, pracuji pouze s tìmi nejlepšími, èasto
tím však i nejdražšími materiály. Kolik sporù jsem již kvùli té-
to své zásadì prožil, ale kolikrát jsem si pak podìkoval, že
jsem od ní neustoupil! 

Mezi specialisty, se kterými spolupracujete  zcela jistì patøí
restaurátoøi a možná i archeologové...
S archeology pracujeme èasto, s restaurátory neustále.
Dobrý a skromný restaurátor je velmi dùležitý. Skromný
zdùrazòuji z toho dùvodu, že nìkteøí restaurátoøi se snaží do
své práce vnést jakýsi svùj umìlecký projev. Restaurátoøi by
mìli vrátit urèitý detail do pùvodní podoby, provést výbornou
kopii, ale nic svého navíc nevkládat. Proto øíkám, že restau-
rátor se nesmí snažit být chytøejší než Michelangelo.

Asi dá slušnou organizaèní dovednost sjednotit èinnosti všech
tìchto externích pracovníkù k jednomu spoleènému cíli!
Já si velmi vážím talentovaných lidí. Je však nutné jejich prá-
ci udržet a smìrovat je, protože tito nadaní lidé èasto mají
více nebo ménì bohémskou povahu. Milují svou práci a nì-
jaké èasové horizonty je moc nerozèilují. Mì ovšem rozèilovat
musí. Nìkdy je to podobné, jako když Buonarroti maloval
Sixt nskou kapli a donekoneèna opravoval detaily na stropì.
Papež Julius II. na nìj ze zdola poøád volal: "Když už to
bude?" A Michelangelo na nìj se shora: "Až to bude!" Tak jed-
nou došla Juliovi trpìlivost, sundal pod Buonarrotim lešení

najednou bylo hotovo raz dva!

Teï mì napadla zvláštní myšlenka. Pøedstavme si, že budo-
va, kterou opravujete  byla postavena roku 1355. Na takové
budovì jsou jistì místa, kterých se nedotkla jiná ruka, než ru-
ka tehdejšího stavitele. Máte nìkdy pocit, že cítíte stisk té
ruky?
To je otázka filozofická, náboženská a etická zároveò.
Stavitelé objektù museli vìdìt, že bude v budoucnosti nutná
i jejich údržba. V nìkterých pøípadech oprava vyžaduje
zásah pøímo do matérie stavby. V takových pøípadech jistý
dotek minula cítím. Já vnímám respekt a pokoru k lidem, kteøí
to stavìli a umìli tak uèinit bezesporu lépe než my. Musím
vzdát tìmto lidem hold. Už proto, že to byli bez pochyb lidé
chytøí. V té dobì jen velmi malá èást populace mohla stu-
dovat a ani to nebylo zvykem, aby se studovalo v takové míøe
jako dnes. Budovy, které dnes opravujeme, pøedstavovaly
tenkrát vrchol lidského stavitelského umìní, vrchol lidské
dovednosti, špièku znalostí. V dnešní dobì je jedním ze sym-
bolù lidského vìdìní napøíklad genové inženýrství, v té dobì
bylo trendem stavìt krásné a monumentální církevní budovy.
Byl to smìr, podporovaný smìr, který pøitahoval intelektuální
elitu. Kolem této skupiny se sdružovali talentovaní lidé, kteøí
se podíleli rùzným zpùsobem na stavbì. Jak jsem již øekl, tito
lidé nemohli studovat, ale byli to lidé velmi chytøí, kteøí dobøe
a pøirozenì ovládali více øemesel. Kdyby žili dnes, potkávali
bychom je bìžnì na chodbách vysokých škol.

Mohl byste jmenovat ty nejvìtší a nejzajímavìjší stavby, na
terých jste pracoval? 

Hezká práce, která každého chytila, byl kostel na Petøínì.
Stejnì zajímavou prac  byla oprava kostelu Svatého Jana
Køtitele na Prádle v Praze. Jakmile jsme tento kostel

dokonèili, pøišla povodeò v roce 2002 a kostel byl zaplavený
do výšky dvou metrù. Zaèali jsme tedy znovu. Tehdejší
odborná veøejnost ale ocenila, že omítky bez úhony vydržely.
Špièková, rozsáhlá a odbornì nároèná práce byl kostel na
Karlovì, velmi nároèný byl i kostel svatého Ignáce z Loyoly na
Karlovì námìstí, už proto, že je to stavba Carla Luraga s
lou øadou soch a štukových výzdob. Opravy také probíhají
v kostele svatého Mikuláše na Staromìstském námìstí. 

Mìl jste nìkdy ambice stavìt napøíklad rodinné domy?
Ne, nemám tyto ambice. Je hodnì firem, které rodinné domy
stav í, dìlají to dobøe, ale pro mì je to tak trochu pásová vý-

ba.

Vaším spoleèníkem je áš syn Honza. Jak vypadá vaše
spolupráce?
Øekl bych, že naše spolupráce je výborná. Honza mi velmi
pomáhá, už také z toho dùvodu, že jsme na urèité vìci trochu
rozdílné povahy. Já rád vìci protlaèuji, startuji, rád svádím bo-
je o zakázky. Honza je trpìlivìjší, klidnìjší a také je dùsledný.
To jsou výborné vlastnosti pro chod firmy, pro udržení firmy,
terá už jede. Proto Honza úspìšnì jedná s úøady, s doda-

vateli a jelikož je vystudovaný právník, dobøe se v tìchto
vztazích orientuje a má pøehled. 

Prý jste na vlastní náklady opravil kaplièky v Buštìhradì? 
Ano, kaplièky byly ve špatném stavu a já jsem je opravit chtìl.
A nebylo to poprvé. Navíc to bylo takové mé soukromé
podìkování za to, že se mi v práci daøí. 

Jaký je váš vztah k víøe? 
Všichni vìøíme v "nìco". A rád bych si ponechal v tomto ohle-
du své niterní tajemství, do kterého mohu nahlédnout jen já
sám.

Pøed necelým rokem jste zakoupil na dolním námìstí budovu.
Jaké s ní máte plány? 
Dá-li mi pánbùh dobré zdraví a budu-li mít prostøedky k tomu,
abych j  opravil, tak chci tuto budovu co nejlépe uvést do
tavu, ve kterém byla v dobì jejího vzniku. To znamená, že

chci maximálnì respektovat ducha stavby a to jak vypadá. Je
to velice zajímavá stavba, pochází pøibližnì z roku 1875 a øekl
bych, že právì to její stáøí mì láká. Nechci v žádném pøípadì
provádìt nìjaké nevhodné úpravy, jako jsou napøíklad vikýøe,
nebo dokonce vsazovat umìlohmotná okna nebo snad 
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SPOLEÈENSKÁ RUBRIKA

Oznamujeme všem pøátelùm a známým, že v sobotu
31. 12. 2005 zemøel rof. Miloslav Dostál. Dìkujeme
za tichou vzpomínku.

D. Dostálová s rodinou

Dne 8. bøezna 2006 by se dožil mùj manžel,
tatínek, dìdeèek a pradìdeèek pan Zdenìk Špimr
70 let. Kdo jste jej znali a mìli rádi, vìnujte mu ti-

chou vzpomínku s námi. 
Manželka s rodinami

12. bøezna uplyne již rok, co zemøela Marie Kosová.
Prosíme, kdo jste ji znali a mìli rádi, vìnujte jí tichou
vzpomínku.

Dìkuje dcera s rodinou
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použít nìjaké moderní omítky. Budova musí být na pohled
tak, jak byla. 

Maskotem firmy je váš pes Baronek, s jímž vás spojovalo
brovsky silné pouto.

No ano. To jsi se dotkl mého slabého místa. Baronek už není
bohužel mezi námi a byl maskotem firmy po celý  život.
Doufám, že mi tam nahoøe drží pracièku, aby se dobøe vedlo. 

Jaké jsou vaše záliby? Zmínil jste se mi krátce o jachtaøení. 
Velkou mou zálibou je historie, ta však souvisí pøímo s pro-
fesí. Dìtské záliby, èetba klukovských dobrodružných knížek
èasto èlovìka poznamenává na celý život. Mayovky,
erneovky, který kluk by nechtìl na krásné plachetnici pøi-

plout na opuštìný ostrov  Atak jsem si, jak øíkám  na stará
kolena, splnil jeden z dìtských snù a udìlal si kapitánské

oušky na námoøní plavbu. Bez omezení vzdálenosti kam mo-
hu doplout, pouze je limitován výtlak lodi do osmi tun a délka
do 20 metrù. Pokud mi èas dovolí, této možnosti využívám

již jsem tøikrát vyrazil na moøe do ugoslávských vod. 

Co je cílem vašeho podnikání? Myslím, že si rozumíme, ne-
tám se samozøejmì na vydìlávání penìz. 

Neublížit, nepoškodit stavbu a v co nejlepším stavu ji pøedat
dalším generacím. Aniž bych do ní vnesl nepatøièné prvky  -
aby si èlovìk nemyslel, že je chytøejší než ti pøed námi, kteøí
stavbu tak originálním zpùsobem vybudovali. 

Pøichází chvíle na tradici mých rozhovorù. Jak jinak, než
myšlenka na závìr. A jako vždy se na ni velmi tìším.
Jsme malý národ a udrželi jsme se tady tisíc let. Byl bych rád,
abychom se tady udrželi a obstáli více èi ménì úspìšnì
dalších tisíc let. Ato je, myslím, pro malý národ dost velká
výzva.

Hezké. Dìkuji ám za pøíjemný rozhovor i za zajímavé
myšlenky v nìm obsažené. 

Jan Paulík
Foto z archivu G. Fršlínka

P O D Ì KOVÁ N Í

V Z P O M Í N Á M E

70 let
DOÈEKALOVÁ Eva, Kladenská ul.

75 let
VOŠMÍKOVÁ Daniela, Husova ul. 

80 let
NÁPRSTKOVÁ Marie, Starý hrad
SPODNÝ Vincenc, Revoluèní ul.
PROCHÁZKOVÁ Jiøina, Žižkova ul.

85 let
HOLUBOVÁ Františka, ul. Høebeèská

N A Š I  J U B I L A N T I

Touto cestou bych ráda podìkovala Mìstskému úøadu za
dotaci, kterou jsem pøed Vánoci dostala. Velice mì to
potìšilo. Nejen Mìstskému úøadu, ale i všem obèanùm
pøeji úspìšný a klidný rok 2006.

Daniela Štorkánová

Chtìla bych podìkovat Mìstskému úøadu, zástupcùm
ÈÈK, SD Jednota a paní Procházkové za pìkný dárek

Vánocùm, který mì potìšil. Moc dìkuji.
Høebíková

Biologické hodiny jsou nesmiøitelné a odmìøují spravedlivì
všem stejnì. Amnì namìøili  80 let. Je to hodnì, málo. To
dilema, ale ono záleží na každém z nás  jak se s vìkem vy-
rovnáme. Já jsem tu svoj  osmdesátku oslavila v kruhu
svých pøátel a známých a všem za to upøímnì dìkuji.
Zvláštì srdeènì dìkuji za pøání a dárky zástupcùm
Mìstského úøadu, ÈÈK a KSÈM. Moc mì to potìšilo

mìla jsem velikou radost. Ještì jednou díky.
Marie Náprstková
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REGIONÁLNÍ SOUTÌŽ DRUŽSTEV: NADÌJNÝ NÁSKOK V BOJI
O POSTUP
Po loòském sestupu z Regionálního pøeboru pokraèuje
naše Áèko ve vítìzném tažení, což dokumentují výsledky
4.-6.kola:
Sokol Buštìhrad A - Caissa Úholièky D= 4:1
(zvítìzili Buk V., Mleziva j., Šáfr, Schmalz)
NOVA Kladno B - Sokol Buštìhrad A=2:3 
(výhry Buk V. a Šáfr; remízy Mleziva j. a Mleziva s.)
Sokol Buštìhrad A - Sokol Zlonice =3:2    
(vyhráli Šáfr a Schmalz, remis Buk V. a Mleziva s.)
Béèku se ve stejné soutìži podaøilo ve 4.kole pøekvapivì
remizovat s (do té doby vedoucím) družstvem ŠK Kladno
E, ale po dvou prohrách nejtìsnìjším pomìrem 2:3 je stále
na posledním (12.) místì. 

Poøadí po 6. kole výhry remízy prohry body skóre
1. Sokol Buštìhrad A 6 0 0 18 21,0
2. Sokol Tišice B 5 0 1 15 19,5
3. Merkur Kladno 4 2 0 14 21,0
4. Kralupy n/Vlt D 4 0 2 12 16,5
5. ŠK Kladno E 3 2 1 11 18,0
6. DDM Slaný B 3 1 2 10 18,0
7. Sokol Zlonice 3 0 3 9 16,5
8. Sokol Mìlník B 2 0 4 6 10,0
9. Caissa Úholièky C 1 1 4 4 13,0
10. NOVA Kladno B 1 0 5 3 8,5
11. Caissa Úholièky D    0 1 5 1 9,5
12. Sokol Buštìhrad B   0 1 5 1 8,5

Nadìjné vyhlídky na postup jsou zøejmé z prùbìžné ta-
ulky (za vítìzství letos i šachisté zaèali dávat 3 body), Áèko

ještì èekají klíèové zápasy s týmy na 3. až 5. místì, Béèko
by se mohlo z posledního místa odlepit, nebo  se ještì utká
s týmy na 10. a 11. místì.

REGIONÁLNÍ PØEBOR MLÁDEŽE: „...ABEZ MEDAILE SE NEVRACEJTE“!
Pøebory v žákovských kategoriích jsou organizovány ve è -
øech postupových soutìžích (cyklus trvá vždy dva roky): re-
gionální pøebory, krajské pøebory, Mistrovství Èech (a
ravy) a Mistrovství Èeské republiky. 
Regionální pøebor (v okresech Kladno, Beroun, Rakovník a
ha-západ) se hraje od øíjna do dubna  jako seriál osmi tur-
najù v rùzných mìstech. Turnaje se hrají oddìlenì pro mladší
(kategorie H,D 10 a 12) a starší (kategorie H,D 14 a 16) švý-
carským systémem na sedm kol. Pro stanovení koneèného
poøadí a postupu do krajského pøeboru bude každému hráèi
zapoèteno pìt nejlepších výsledkù. 

Protože Honza Šáfr a Michal Schmalz mají do krajského
pøeboru pøímý postup díky svým osobním koeficientùm (v ak-
tuálním støedoèeském žebøíèku kategorie H16 jsou na 6., re-
sp. 8. místì), týká se boj o postup hlavnì Kamila Bìlského

našich mladších žákù.

Hned na první turnaj do Berouna se sjela kvalitní
konkurence 60 hráèù (i z jiných regionù), pøesto se našim
hráèùm daøilo: v turnaji mladších získal Kuba Krupièka 3,5
bodu, Honza Macík 3 body a Ája Krupièková jeden. V turna-
ji starších potvrdil Michal Schmalz roli spolufavorita, získal
vynikajících 6 bodù a z Berouna si pøivezl støíbrnou medaili.
Výbornì hrál Kamil Bìlský: ziskem 4,5 bodu obsadil páté
místo v kategorii H16 (byl ale nejlepší z hráèù bojujících

postup) a splnil limit pro 3.výkonnostní tøídu.
Listopadového Pøeboru mìsta Zdice se zúèastnilo re-

rdních 80 hráèù. V turnaji mladších uhrál Kuba Krupièka
body, Ája Krupièková se 2 body obsadila pìkné 4.místo
kategorii mladších dívek. V turnaji starších Honza Šáfr
Michal Schmalz zvládli své nejvyšší nasazení. Honza

ziskem 6,5 bodu zvítìzil pøed Michalem (5,5b.). Mnoho
nechybìlo, aby naše sbírka medailí byla kompletní: Kamil
Bìlský skonèil se 4,5 bodem v kategorii H16 na 4. místì -
opìt jako nejlepší z hráèù bojujících o postup!

Na vánoèní turnaj do Øevnic se vydali jen sourozenci
Krupièkovi, pøesto se jim podaøilo nepøerušit letošní
medailovou tradici: Kubík se opìt zlepšil - uhrál rekordních
5 bodù a tím 3.místo v kategorii H12 a Ája se 2 body ob-
sadila 2.místo v kategorii mladších dívek.

Turnaj starších v Rakovníku opìt ovládli naši hráèi, jen
poøadí si prohodili: Michal si šesti výhrami v øadì zajistil
vítìzství již kolo pøed koncem (nakonec 6,5 bodu) a Honza
skonèil 2. se ziskem 5,5 bodu. Ménì se daøilo Kamilovi

body) a Martinovi Havelkovi (3 body), což v kategorii H16
namenalo 5., resp. 8. místo. Turnaj mladších mìl mnohem

vyrovnanìjší prùbìh: prvních 6 hráèù získalo shodnì
bodù. Kuba Krupièka s uhranými 4 body obsadil pìkné 5.

místo v kategorii H12, ale v prùbìhu turnaje jistì myslel výš.
Ve 2.kole se mu totiž v kvalitní a napínavé partii podaøilo po-
razit vítìze pøedchozích dvou turnajù. Áje se pøíliš nevedlo

získala 1 bod.
Poslední lednový víkend se uskuteènil turnaj na Kladnì,

naši úèast poznamenaly nemoce a školní lyžaøské zájezdy.
Turnaje mladších se zúèastnil Vojta Janský, ale vùbec se mu
nevedlo a skonèil bez bodu poslední - pøíštì to bude urèitì
lepší. V turnaji starších zopakoval Michal Schmalz úspìch

Rakovníku a opìt se ziskem 6,5 bodu s pøehledem zvítìzil.
Velmi dobøe si vedl i Kamil Bìlský - v prùbìhu turnaje se
stále pohyboval na špici a nakonec mu získaných 4,5 bodu
vyneslo 2.místo v kategorii H16 a tím první medaili z turnaje
regionálního pøeboru !

V èele prùbìžného poøadí (kategorie H16) je po pìti
odehraných (z celkových osmi) turnajích  Michal Schmalz,
Kamil Bìlský je tøetí a postup by mu už nemìl uniknout.
Velké šance v kategorii H12 má i zatím šestý Kuba Krupièka.
Seriál tìchto turnajù bude zakonèen 3.roèníkem Velké ceny
mìsta Buštìhradu.

ÚSPÌŠNÝ PRVNÍ KRÙÈEK NA DLOUHÉ CESTÌ K NÁVRATU DO LIGY
Po loòském sestupu z 1.ligy družstev mladšího dorostu

se sami hráèi rozhodli, že se letos pokusí opìt do ligy pos-
toupit. Cesta mezi republikovou elitu vede pøes vítìzství
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Krajském pøeboru žákovských družstev. Toho se letos úèast-
ní 22 družstva, rozdìlená do tøí skupin. Vítìzové skupin se
ve finálovém turnaji støetnou o jediné postupové místo..

Prvními soupeøi byli 21.ledna družstva ŠK Kladno (též
loòský úèastník ligy, znaènì omlazený, pøesto jeden z nejsil-
nìjších soupeøù) a TJ Kralupy B (kralupské Áèko hraje

ligu).
V naší sestavì (Sochorová, Šáfr, Schmalz, Havelka,

Macík) chybìl nemocný Kuba Krupièka, ale na první ša-
chovnici jsme byli posíleni o hostující Janu Sochorovou z ŠK
Smíchov (úèastnice Mistrovství Evropy kategorie D14),
takže jsme byli mírným favoritem. Prùbìh zápasu byl však
napínavìjší, než jsme èekali. Po pøesvìdèivém vítìzství
Michala Schmalze a poté i Martina Havelky, prohrál Honza
Macík. Za stavu 2:1 a pomìrnì vyrovnané pozici na 1. ša-
chovnici, ale Honza Šáfr na 2.šachovnici ztratil figuru - v pøí-
padì jeho prohry by Jana  musela hrát na výhru. Jak už jsme
si ale u Honzy zvykli (stejnì to jsou nervy!): Honza pozici
"zašmodrchal", soupeø se zalekl možnosti vyhrát (nejtìžší je
vyhrávat vyhrané partie), udìlal chybu a výsledkem byl zvrat
v prùbìhu partie a nakonec Honzova výhra.. Janì se mírnì
lepší pozice zalíbila, postupnì pøevahu stupòovala a po
soupeøovì nepøesné obranì se jí též podaøilo zvítìzit.
Celkový výsledek 4:1 pro nás vypadá rozhodnì lépe, než
skuteèný prùbìh.

Proti družstvu TJ Kralupy B nahradil Martina Havelku
Kamil Bìlský a zápas mìl jednoznaènìjší prùbìh - rychle
vyhráli Michal, Kamil, Jana i Honza Šáfr (pøestože v prùbìhu
partie opìt ztratil figuru!). Honzovi Macíkovi se podaøilo
zvrátit nepøíznivý vývoj partie, dosáhl jasnì vyhrané pozice,
ale vyrobil pat - ve své premiéøe si  tak pøipsal alespoò pùl
bodu a zápas skonèil 4,5:0,5. Se zbylými soupeøi ve skupinì
(DDM Nymburk, Auto Škoda Ml.Boleslav B, Sokol Emerge
Ml.Boleslav a DDM+TJ Neratovice) se utkáme 25. bøezna

Neratovicích - držte nám palce!
Výsledky z Neratovic pøinese pøíští èíslo Buštìhradského

zpravodaje, podrobnosti o soutìžích mládeže lze nalézt na
internetu na stránce Komise mládeže Støedoèeského ša-
chového svazu ( http://www.volny.cz/kmscss/ ), výsledky
Regionální soutìže na http://www.chess.cz  - SOUTÌŽE
DRUŽSTEV - Støedoèeský kraj - Regionální soutìž B. 

Pavel Buk

REPORTÁŽ ZE ŠACHOVÉHO TURNAJE

Vìøte, nevìøte - v našem mìstì se již spoustu let
koná šachový turnaj "O putovní pohár mìsta
Buštìhradu", na kterém válí dìti (nejen) z místní zá-
ladní školy. Týden pøed Vánoci se uskuteènil jeho

tøicátý roèník, na který nás, jakožto zástupce médií,
pozvali jeho poøadatelé (b  Bukovi).

V klubovnì místní sokolovny se tentokrát sešlo
sedm hráèù -  zbytek pøihlášených zdecimovala pøed-
vánoèní chøipka. Nìkteré z partií byly odehrány v
pu bleskového šachu, jiné byly dlouhými nìkdy
nervy drásajícími boji do posledního pìšce.
Nejmladším úèastníkem turnaje byla Ája Krupièková,
nejstarším pak Honza Šáfr. Menší poèet hráèù u -
nil provádìní pozápasových analýz rozhodujících
tahù každé partie. Šachisti tak kromì bodù získávali
další zkušenosti, které jednou budou moci pøetavit

"úspìch nejvìtší" - vyrytí svého jména do podstavce
putovního poháru, který je odmìnou pro vítìze
celého turnaje. Tím se v prosinci pøedchozího roku
stal  Honza Šáfr.

Poøadatelùm turnaje patøí díky za to jakým zpù-
sobem dbají o existenci šachu v našem mìstì.  Urèitì
si ale díky vyslouží i za to, jak dbají o stravu a do-
d r ž o v á n í p i t n é h o r e ž i m u ú è a s t n í k ù t u r n a j e .
Podìkování za finanèní podporu tohoto "podniku"
p a t ø í m ì s t s k é m u z a s t u p i t e l s t v u a f i r m á m :
Autodoprava Froòková, Cukrárna Náprstek (dort pro
vítìze mladší kategorie), Kvìtináøství LINEA (kvìtina
pro nejúspìšnìjší dívku) a Aviplast s.r.o.

Za rok na dalším turnaji nashledanou!

Martin Ježek

Stojící Honza Šáfr rozebírá partii Kamila Bìlského (sedící èelem)
Michalem Schmalzem (hlava vlevo dole) - nejvìtších soupeøù v boji

celkové vítìzství. Foto M. Ježek
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Ája Krupièková (èlenka našeho oddílu) pøi partii s pozdìjším vítìzem
Honzou Šáfrem. FotoM. Ježek



Èeská spoleènost ornitologická
V Praze dne 26. 10. 2005

NEBOJTE SE HAVRANÙ!
V souvislosti s panikou ohlednì taèí chøipky se Èeskou re-
publikou šíøí další strach z ptákù - pro zmìnu z havranù, je-
jichž hejna k nám nyní, tak jako každý rok pøilétají zimovat.
Obrovská èerná hejna vzbuzují v již dost vystrašených
lidech další záchvat strachu - zvláš  když se doètou, že

nám pøilétají z "nakaženého Ruska". Informuje-li navíc jeden
z nejètenìjších deníkù, že "Smrt kvùli ptaèí  chøipce hrozí od
havranù z východu", není se co divit vzniklé hysterii. Tak jako
vždy i nyní však platí, že strach má velké oèi. Jak to vlastnì
je s tìmi "nebezpeènými havrany"

NEJPRVE NÌJAKÁ FAKTA O HAVRANOVI
Havran polní v Èechách hnízdí v koloniích na rùzných
místech republiky, jako jsou napø. Veltrusy, Pardubice,
Chrudim èi Veselí na Lužnicí. Všichni tito hnízdící ptáci od
nás na zimu odlétají (a v souèasné dobì již odlétli) do ji-
hozápadní Evropy. Naopak k nám pøilétají poèetná hejna
(odhad 2-4 miliony) ptákù nejèastìji z jižní èásti Bìloruska,
severní èásti Ukrajiny a ze støedního Povolží. Z oblastí, kde
jsou prokázána ohniska ptaèí chøipky k nám tedy mùže
pøiletìt jen zlomek z celkového poètu ptákù.

Po pøíletu se ptáci pøes den toulají po krajinì a èasto se
vyskytují i ve mìstech. Na noc se pak slétají na hromadná
nocovištì, rozmístìná po celé ÈR.
Proè se NEBÁT havranù?
Dùvody lze shrnout do nìkolika bodù:
1. V celé Evropì nebyl až do 21. 10. 2005 vysoce pato-
genní kmen ptaèí chøipky H5N1 prokázán u divoce žijícího
táka. Došlo k tomu poprvé u labutí velkých v Chorvatsku.

Jedná se o jediný doložený pøípad výskytu tohoto kmene
volnì žijícího ptáka v Evropì. Jednalo se o zvíøata, která

velice rychle zaèala hynout, nemohla se tedy pøesouvat na
velké vzdálenosti. Zmínìné chorvatské ohnisko je pod kon-
trolou a nedošlo k pøenosu na drùbež. Mnohem vìtší
pravdìpodobnost šíøení vysokopatogenní ptaèí chøipky je
obchodem s nakaženou drùbeží èi jinými ptáky.

2. Doposud nebyl prokázán pøenos jakéhokoli viru
taèí chøipky z volnì žijícího ptáka na èlovìka. Obecnì se

odborníci shodují na tom, že pøenos viru ptaèí chøipky z ptá-
ka na èlovìka je složitý proces. Došlo k nìmu zatím pouze

Asii a to pøi velmi úzkém a dlouhodobém kontaktu lidí
drùbeží a jejími exkrementy.

3. Havran polní patøí do øádu pìvcù. Ti nepatøí mezi
rizikové skupiny, u nichž je pravdìpodobná nákaza a pøenos
viru H5N1. Tento kmen byl doposud u pìvcù prokázán
pouze v Asii a vìtšinou se jednalo o doma chované druhy.
4. Migrace havranù neprobíhá najednou, tedy hejno
tákù v Rusku se nezvedne a naráz neodlétne do Èeské
epubliky. Ptáci mají po cestì rùzné zastávky, kde se potu-

lují a hledají potravu. Celá trasa jim mùže trvat odhadem i tý-
den. Vzhledem k tomu, že odhadovaná inkubaèní doba
(tedy doba od nakažení po projevení nemoci) u viru H5N1 je
dva dny, zaèali by nakažení ptáci hynout již po cestì, což by
za souèasné panické situace zcela jistì neuniklo lidské po-
zornosti. Navíc u takovýchto hejnových ptákù by
podobnì došlo k rychlému pøenosu v celém hejnu a
díž k hromadnému umírání, což zvyšuje pravdìpodobnost
objevení pøípadných postižených ptákù. S nejvìtší
pravdìpodobností k nám tedy pøilétli ptáci zdraví, resp. ne-
nakažení vysoce patogenním kmenem H5N1.
5. Pøípady chøipky, které jsou hlášeny z rùzných míst
Evropy, jsou v naprosté vìtšinì nízkopatogenní kmeny
chøipky, tedy relativnì neškodné, nepøenositelné na èlovìka.
U ptákù jsou totiž tyto lehké formy chøipky bìžné stejnì tak
jako lidé mají "své" chøipky. Vysokopatogenní chøipka kmene
H5N1 byla zatím v Evropì objevena pouze v Rusku,
Rumunsku a Turecku a ohniska jsou pod kontrolou.
6. Hromadná nocovištì jsou vždy sledována ornito-
ogy, kteøí mimo jiné havrany poèítají. Zcela jistì by si nì-
jakého hromadného úhynu všimli a upozornili by
kompetentní úøady napø. státní veterinární správu. To ostat-
nì mùže udìlat každý obèan, zneklidnìní je však namístì
pouze u výskytu skuteènì hromadného  úmrtí ptákù.

Lucie Hošková, tajemnice Èeské spoleènosti ornitologické
Tel : 602 972 368
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Už neuvìøitelných pìtapadesát let vychovává naše
umìlecká škola talenty z øad buštìhradských i pøespolních
dìtí. Nejeden absolvent je dnes profesionálem v hudeb-
ním, taneèním nebo výtvarném oboru. I mùj syn má to
štìstí a patøí mezi (stejnì neuvìøitelnou) ètvrttisícovku žákù
buštìhradské Základní umìlecké školy. Jsem na to
pøirozenì hrdá a  moc ráda bych zde podìkovala všem
uèitelùm za jejich úžasnou práci, za trpìlivost a schopnost
nacházet a rozvíjet u malých i vìtších dìtí vlohy pro nìk-
terý z umìleckých oborù.
Pøedvánoèní koncert žákù ZUŠ byl v tom tradièním shonu

pøíjemnou chvílí pohody a krásné hudby. Poslechnout si
zpìv a hru na nejrùznìjší nástroje si pøišlo asi padesát
posluchaèù pøevážnì z øad rodièù a pøíbuzných jed-
notlivých interpretù. Pan øeditel každého žáka osobnì
pøedstavil a hezká atmosféra všechny doopravdy pohltila.
A z úsmìvù dìtí bylo zøejmé, že každý potlesk z nich ale-
spoò na chvilku udìlal opravdu velké umìlce. A ten potlesk
samozøejmì náležel i jejich uèitelùm.

Helena Trojánková

PODÌKOVÁNÍ ZUŠCE

NEBOJTE SE HAVRANÙ
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MASOPUST
ANEB STØEDOVÌK NESKONÈIL, STØEDOVÌK TRVÁ

Udržování starodávných zvykù je dnes zøetelnì vìdo-
mou snahou  o uchování tradic. Sváteèní dny spojené
s venkovským pracovním cyklem nebo kolobìhem
pøírody se možná nìkomu zdají jakýmsi krokem vzad,
ale pøinášejí radost a povzbuzení k životu. Mnohé ma-
jí své koøeny ještì v prastarých pohanských zvycích, a
né je to i s masopustem. Již starovìké bakchanálie
byly významnou oslavou bøeznového pøíchodu nového
roku, poèátku jara, období plodnosti a chvílí, kdy "duše
mrtvých mohly vstupovat mezi živé". Masopustní
maškary pøedstavují vlastnì duše mrtvých, což leda-
cos napovídá o souvislostech s pradávnou historií a
kvapivì podobných tendencích v rùzných èástech
svìta. Zajímavostí urèitì je, že i známý karneval v ital-
ských Benátkách je oslavou masopustu a ne nepodob-
né téma mìl prý i samba-karneval v Riu de Janeiro.
Tradice  masopustù v Èechách a na Moravì byla stále
živá nejen bìhem všech válek, ale nenarušil ji ani žád-
ný politický režim. Radost, divoké veselí a rùzné
žertíky pøinášely vždycky všem úèastníkùm i divákùm
žádoucí vyboèení z jednotvárné každodennosti a bá-
jeèné a potøebné uvolnìní. Masopust patøil každoroènì
k nejveselejším obdobím roku. Je jednoznaènì
dávným pøedkøes anským svátkem nezávislým na
církvi, jenž oslavuje ukonèení zimního spánku pøírody
a poèátek vegetaèního období. Døíve se bouølivì slaví-
val bez výjimky v každé vesnici. 

Masopustní období zaèíná obvykle svátkem Tøí
králù šestého ledna a konèí 47 dní pøed Velikonocemi
na takzvanou Popeleèní støedu  je tedy svátkem po-
hyblivým. Oslavy masopustu propukaly až poslední tøi
dny, po nichž následoval pøedvelikonoèní pùst, trvající
ètyøicet dní a nepoèítaly se do nìj nedìle. Ovšem už
na tzv. tuèný ètvrtek pøed masopustní nedìlí se zaèí-
nalo s peèením koblih. Slavit se zaèalo v nedìli a vr-
holem oslav byl úterní prùvod maškar neboli

Obchùzka. Nejprve se obchází náves a další význam-
nìjší místa obce. Maškary však musí nejprve "oficiál-

nì" požádat starostu o povolení ke svému øádìní.
pak už chodily vinšovat od domu k domu, hospodáøi je

hostili a vše doprovázelo veselé dovádìní, žerty 
zika. Maskování bylo vždy velmi pestré a v nì-
terých oblastech je velmi tradièní. Maškary se dìlí na

tzv. èerné a èervené. Nìkde poskakují i bílí strašáci.
Všichni mají zvláštní škádlící tyèe se støapci, jimiž
lechtají nebo popichují kolemstojící na citlivých
místech. V našich krajích mezi tradièními pøevleky
nesmí chybìt Strakatý s bièem, který žádá hospodáøe
o povolení tancovat pøed jeho domem, ètveøice Turkù,
Øezník s vìncem buøtù, Ras, Kat a nìkolik Kominíkù,
s košem na dary jde Ženuška, jako symbol plodnosti
køepèí dvojice Slamìných, kteøí se vrhají do davu oko-
lo a válí se s nimi po zemi, aby z ní nabrali sílu, šered-
ní Èerní koketují s diváky, ale zamažou každého, kdo
provokuje, Žid nebo Obchodník kolemstojící støíhá
nebo alespoò postøíká voòavkami, hodí se Bába s
ší, Medvìdáø s Medvìdem a rùzná jiná víøata, mezi
nimiž nesmí chybìt Kobylka. Tu na závìr prùvodu
øezník symbolicky poráží, práskají bièe a je zasypána
èepicemi a pentlemi všech maškar. Vše vrcholí nìja-
ou tancovaèkou, kde se øádí až do pùlnoci. Konec ma-

sopustu odtroubí ponocný a zaèíná pøísný pùst.
Masopust v Buštìhradì je také pokraèováním

pradávné a zapomenuté tradice. V sezónì oblíbených
plesù ozvláštòuje dobu mrazivých rán a dlouhých pod-
veèerù. Hlavnì však dává možnost skotaèení
dospìlým i dìtem. Pøes ojedinìlé a nepochopitelné

lasy nesouhlasu je akcí vydaøenou a velmi populární.
Zejména, když se k zábavám pøipojuje stále víc lidí,
maškary jsou stále nápaditìjší a propracovanìjší,
obèerstvení hospodáøù stále štìdøejší a nájemný or-
chestr pánì Kocourka vystøídalo

Stryci Buštìhrada, kteøí vyhrávají
lými prsty bìhem celého prùvodu, dokáží ještì
provázet taneèní rej veèer  na sále. No prostì, máme
se tu skvìle! Jak pohani za Dionýsa. Pùst nepùst.

když ten by nám taky neuškodil, že? Inu, nepøindete sa
pobavit letos, ukažte se napøesrok, bo bude pìknì!

JB
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Z letošního asopustu. Foto Martin Aushaus

Z letošního asopustu. Foto Martin Aushaus



PROCHÁZKY STARÝM HRADEM - KAPITOLA 1
ÚVOD A NÌCO O PAMÁTKÁØÍCH

Možná jste si všimli, že v "Nenápadných skvostech"
jsem se úplnì vyhnula Starému Hradu. Uèinila jsem to
zámìrnì, protože se chci této zvláštní ètvrti vìnovat
samostatnì. O historii a stavebním vývoji hradu bylo již
napsáno mnohé a ve starších zpravodajích vycházelo
i povídání na pokraèování od paní Vìnceslavy
Cachové. Budu tedy o nìm psát z trochu jiného
zorného úhlu. Pro osvìžení zopakuji pouze nìkolik
základních historických faktù.

Nejstarší písemná zmínka ze 14. století se zmiòuje
o tvrzi, kterou vlastnil František Rokycanský z Okoøe;
již tehdy svou úlohu zøejmì plnila gotická hradní kaple
znaèné velikosti, která sloužila jako farní kostel až do
svého zbourání roku 1812. Nacházela se na místì
nynìjšího pøístavku a dvorku mezi è.p. 25, 26, 15 a 16.
Zdá se, že pozùstatkem tvrze byl tzv. "Starý dùm",
nacházející se dnes ve zdivu domù è.p. 25 (to je ten

pavlaèí vynesenou na gotickém krakorci), 24 a 20.
Domy mají rozsáhlé sklepy, které byly døíve vzájemnì
propojené. Ve 30. a 40. letech 15. století, tìsnì po
husitských válkách, promìnil další majitel Jindøich
Libštejnský z Kolovrat tvrz ve skuteèný hrad, pøede-
vším budoval mohutný opevòovací systém. Víte, že to-
to pozdnì gotické opevnìní skládající se z nìkolika
polygonálních vìží a bašt po obvodu bylo na svou
dobu neobyèejnì vyspìlé (možná byl dokonce dílem
tavební huti slavného stavitele té doby, Benedikta

Rejta)? Jeho souèástí byla i dodnes zachovaná hradní
brána.  Uvnitø hradního areálu byl postaven tzv. "Nový
dùm" (asi nìkde v místech è.p. 17, snad i 278 a 16)

"Pøíèní dùm", a to zøejmì v místech dnešního è.p. 151
(tzv. Vinohradu) až po è.p. 26, jehož vysoká zadní stì-
na, viditelná dnes pouze ze dvora è.p. 278, byla jedním
z prùèelí tohoto paláce; dodnes na ní pøetrvávají
pùvodní pískovcová ostìní oken a dokonce zbytky
omítky se sgrafity, které však bohužel rychle mizí,

tože postrádají potøebnou konzervaèní péèi.
Pøestavbou, která hrad promìnila v pohodlnìjší rene-
sanèní sídlo, prošel hrad za Zdeòka z Vartenberka

polovinì 16. století; tehdy byly zrušeny nìkteré prvky
opevòovacího systému a postaven "lusthaus"
(letohrádek) pro velmožovu nemocnou manželku
Kateøinu - zøejmì dnešní è.p. 161  stojící na baštì a z -
ný "Králièovna". Zhruba v této podobì pak hrad
pøetrval až do svého zániku v dobì tøicetileté války.

V 18. století bylo povoleno do hradních zøícenin za-
èít vestavovat bìžné domky. Nìkteré byly nalepeny na
hradní zdi a hradby, jiné využily dokonce celé èásti
polorozpadlých hradních stavení, sklepy, branky a
dištì. Pøestože tedy hrad zdánlivì zanikl, stále ex -
tuje ve shluku malých domkù, a kdybychom si mohli
nasadit nìjaké zvláštní brýle a vidìt skrze zástavbu je-
ho zbytky, možná bychom sami byli pøekvapeni, jak

sou ještì dnes rozsáhlé. Když k tomu pøidáme fakt, že
také zdi a domy z 18. a 19. století mají již dnes své úc-
tyhodné stáøí a památkovou hodnotu, dojdeme k ná-
zoru, že komplex Starého Hradu je skuteèný unikát,
který by ještì dnes, po mnoha pøestavbách a
dobých úpravách  mohl mít své neopakovatelné k -
lo, kdyby…Tìch kdyby je bohužel víc: 

Kdyby si mìsto uvìdomilo hodnotu ètvrti Starý Hrad
a pøijalo za svou koncepci, jak její vzhled spíše kultivo-
vat s dùrazem na její "hradní" charakter a naopak
nepodporovat novodobé zámìry, které stírají poslední
zbytky její starobylosti. Kdyby se nestavìlo mírnì
øeèeno lhostejnì k archeologickému prùzkumu, které-
mu se tento rok - v souvislosti s kanalizací - stejnì
nevyhneme, a bralo ho naopak jako vítané rozšíøení
nalostí o této vzácné lokalitì. Kdyby vlastníci provádìli

stavební úpravy s respektem ke stáøí a hodnotì hradu.
Kdyby byli pyšní na to, že bydlí na tak zajímavém
místì, a nepøijímali památkové hodnoty Hradu jako
pøítìž. Když to øeknu trochu drsnì, v dnešní dobì je
pøece již nic nenutí setrvávat na jednom místì, v domì,
který neodpovídá jejich pøedstavám. Mohou ho snadno
prodat nebo vymìnit.

Je témìø národním sportem nadávat na památkáøe,
že lidem mluví do jejich soukromého vlastnictví, pøitom
jim nepøidají ani korunu a podobnì. Jenomže ona je ta
památková péèe dost potøebná, a dokazuje to jak his-
torie, tak každodenní realita. Víte, že památková péèe
u nás vznikla již na konci 19. století jako reakce na
zámìr zbourat pražské Židovské mìsto a velkou èást
Starého ìsta? Tehdy se mìla - podle vzoru Paøíže -
srovnat se zemí "neèistá a nekvalitní" stará zástavba,
aby uvolnila místo novým, pìknì rovným ulicím, hy-
gienicky vyhovujícím moderním domùm, které
samozøejmì mìly mimo jiné svým investorùm pìknì
vydìlávat (není to trochu podobné souèasnému eko-
nomickému a stavebnímu rozmachu?). Zvedla se však
vlna nevole kulturní veøejnosti a nastal tvrdý boj o s -
rou Prahu. Výsledkem je to, co vidíme dnes - kom-
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Zøícenina starého hradu v roce 1741. Kresba Alois Kejmar
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promis: ze Židovského mìsta, které by dnes jistì bylo
evropským unikátem, zbylo jen nìkolik synagog a
tov. Zbourána byla èást Starého Mìsta od øeky až
po severní stranu Staromìstského námìstí a další ob-
jekty smìrem k Pøíkopùm a Václavskému námìstí.
Nebýt rodící se památkové péèe, bylo by Staré Mìsto
dnes pouze ètvrtí honosných èinžovních domù z 19. s -
letí (tøeba jako Vinohrady) s nìjakým tím z milosti
ponechaným starším kostelem nebo obzvláštì cenným
palácem.

Za minulého režimu sice památkáøi také nemìli
velké pravomoci, pøesto pro nás zachránili napøíklad
historická jádra Èeského Krumlova, Telèe, Kutné Hory
a desítek dalších krásných mìst, která jsou dnes
Mìstskými památkovými rezervacemi a zónami èi
dokonce památkami UNESCO (tj. jsou na seznamu
svìtového kulturního dìdictví); jiná mìsta, která tuto
ochranu (by  slabou) nemìla, èekaly demolice èasto
celých starých ètvrtí a výstavba panelových sídliš ,
"kulturních" domù apod. Napøíklad starý Most, veliké

krásné støedovìké mìsto, zmizel úplnì kvùli tìžbì
lí, zachránìn byl jen gotický kostel. A jak souvisí tato

louhá vsuvka s Buštìhradem? Jistìže nejsme Èeský
Krumlov ani Telè, ale v menším zde platí totéž: èím
více starého si stihneme znièit, tím vìtší škoda pro nás
i naše potomky, i když tu máme místo bohatých
mìš anských domù jen prosté domky, které nìkomu
pøipadají tak obyèejné, že snad ani nestojí za nìjakou
ochranu, ba dokonce že ani nejsou dost reprezenta-
tivní k bydlení.

Co z toho vyplývá pro vlastníky domù na Starém
Hradì? Nechci toho zase tak mnoho: když napøíklad

važujete o výmìnì oken, dejte tam døevìná, s his-

torickým dìlením, nikoliv tøeba plastová. Na støechu
pálenou krytinu místo betonové tašky èi asfaltové kry-
tiny. O tom, že bìžné novodobé výrobky èasto nejsou
levnìjší než to, co požaduje památkáø, jsem psala již
nìkolikrát. Když plánujete, že za nìjaký ten rok
udìláte novou fasádu, prohlédnìte si zachovalé staré
domy a zvolte opìt historickou úpravu. Máte-li na
domì brizolit, nahraïte ho vápennou omítkou, domu
se bude lépe dýchat. Ale to bych se už opakovala (viz
celý cyklus èlánkù "O starých domech").

Vím z vlastní profese, že jednání s památkáøi je
nìkdy zdlouhavé, ale oni to myslí dobøe, jinak by tak
nevdìèné a špatnì placené povolání rozhodnì
nedìlali. Dùležité je projevit vùèi nim vstøícnost již od
zaèátku, a ne zaèít vyjednávat, až když máme polovinu
úprav hotovou naèerno a památkáø už je naštvaný. Jen
na okraj, povinnost projektanta, když dìlá projekt na
úpravu památkového objektu, je konzultovat ho s
mátkáøi již od zaèátku a poté v rozpracovanosti,
èímž se vyhneme tomu, že zaplatíme drahý projekt,
terý se pak za další peníze musí mìnit a celá vìc se
držuje.

Není tak docela pravda, že památkáøi nepøidají ani
korunu. Existuje napøíklad Havarijní fond Ministerstva
kultury , ze kterého je možn  na zajištìní havarijního
tavu domu získat i stovky tisíc korun (vìtšinou na

havárie krovù, støech a rùzná statická opatøení).
Existuje Fond obnovy památek Støedoèeského kraje,
který je také schopen vlastníkovi leccos pøidat. Jsou
další, menší zdroje. Pøedpokladem je jistá finanèní

spoluúèast vlastníka a také to, že si dokáže vyøídit
pøíslušné papírování. Zájem o dotace je pochopitelnì
velký, takže samy do klína nespadnou. Kdo se však

pravdu snaží, má dobøe pøipravenou žádost a chce
peníze na smysluplnou vìc, vìtšinou nakonec uspìje,
i když tøeba ne hned napoprvé. Podmínkou je, aby byl
dùm památkovì chránìný. Starý Hrad je chránìn jako
celek, ale nikoliv jednotlivá èísla popisná. Pøesto by na
nìkteré domy, které v sobì mají významnìjší èásti
hradu, tyto dotace zøejmì získat šly.

Pøedstavte si køivolaké ulièky mezi kamennými
domky, ošlapané kamenné dlažby, roztodivnì t -
vané fasády porostlé psím vínem, hrubé zdi a plo-
ty ze stáøím malebnì zašlých planìk, malé zahrádky
pøetékající zelení, v každém tøetím domì krámek,
kavárna, drobná živnost tak vypadají starobylá
mìsteèka nìkde v jihofrancouzské Provenci nebo na
anglickém venkovì. Nebýt pùl století devastace našich
obcí i vkusu stavebníkù socialistickým stavebnictvím

nezájmem o kulturní dìdictví, nebýt programových
nah režimu o vykoøenìní tradic a likvidaci všeho
tarého, mohl dnes Starý Hrad vypadat podobnì. Ale

tøeba ještì není pozdì. Mnohé vìci rušící atmosféru
Hradu jsou jen kosmetického rázu. Jde pøedevším o to
inspirovat vlastníky domù. V pøíštích kapitolách se o to
budu snažit.

Ing. arch. Daniela Javorèeková
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Mìsteèko Gordes, jižní Francie. Foto autorka



NESMÍRNÁ ODYSEA -  2006

Ještì než jsem se naplavil do mìsta Buštìhradu,
nevìdìl jsem o nìm takøka nic. Pøi cestách do Kladna,
ze Slaného nebo na školním výletì do lidického
památníku mne však vždycky fascinovala halda. I jako
trempík jsem v lánských lesích objevoval stopy po za-
pomenutých dùlních èinnostech, takže existence hald
na Kladensku se dala samozøejmì pøedpokládat. Ale ta
"buštìhradská" vždycky byla a je jiná. Zacloòuje nám
výhledy do malebného støedohoøí, trèí nad krajinou
svým tupým temenem, jenž urèitì vyprojektovali
neménì tupí inženýøi z nìjaké odysey. A že to nebyla
odysea zrovna vesmírná je nasnadì. Pravda je, že mi
halda pokaždé pøipomíná jakýsi tajuplný monolit, který
zde odhodila neznámá civilizace pøi svém nepoøádném
pikniku.
Tehdá, když jsem se na té své bludné pouti koneènì
stal Buštìhraïanem, jsem se neodkladnì na haldu
vypravil. V hlavì novelu bratøí Strugatských a vìrného
ètyønohého pøítele daleko pøed patami, hoøel jsem zvì-
davostí. Sápal jsem se do pøíkrého svahu neznámého
objektu v domnìní, že se mi tu snad vyplní nìjaké
dùležité pøání. Jaké však bylo pøekvapení stalkerovo,
když jsem na náhorní plošinì našel jen zarostlou
keetovou støelnici a hromady èerných skládek. Po

prozkoumání okolí jsem s úžasem zjistil, že smìrem
severu ta obludnost stále jaksi pøibývá a roste. Podivná

sple  blátivých cest míøících od nikud nikam pøipomí-
nala mýtickou planinu Nazca v družebním Peru, ale z -
mení v nich zøejmì vidí jen ti zelení shùry. Snažil
jsem se pøedstavit si tam nìjaké poselství. Avšak pøišel
jsem jen na to, že bych tam urèitì ani psa nevyhnal.

tak tehdy nedošlo ani k plnìní pøání. Takže nic. Tak
jsem slez...  Z øíše fantazie to jde zpátky dolù natošup.
Ještì jsem se pak dole zastavil, zda nenajdu nìjaké
pøekvapení za vraty areálu skládky, ale skvìle stavìný
dobrman se nelíbil ani Jimovi. Courali jsme tedy silnicí
k poldovce a našli další hromady haraburdí a odpadkù. 

Bohužel byly tuze pozemské. Takové ty naše. A bylo
po záhadách...

*
S nástupem letošního roku se znovu rozbouøily stojaté
kontaminované vody kolem "té naší haldy". Tak jsem
se do nich také namoèil. Otevøené dopisy stateèných
obèanù, jasnì podnikatelské vidiny omezenì ruèící
firmy, evropští èmuchalové šustící za dveømi dotacemi,
eko-bojovníci se poutají øetìzy ke genetickým mon-
strùm na slunných úboèích, protestující i spící zastupi-
telstva okolních obcí jsou obcházena anebo
ovlivòována ze všech stran, haldy novin s haldou na
pøedních stranách, strach a šeptanda mezi lidmi,
rozhoøèení novousedlíci i pamìtníci, to je atmosféra,
kdy je potøeba nestát stranou. Rozhrabávání již celkem
stabilizovaného povrchu haldy, bagrování neznámých
toxických pøekvapení, látání starých malérù am -
térskými záplatami nebo pøesunování problému jinam
mi pøipadá šílené a krátkozraké. Vidím za tím jen pra -
obyèejný kšeft za peníze všech. Jen takové to pravé
èeské a soudobé super-mega-reality-show. Zatím, co
na severozápadní stranì skládky zmizely tisíce tun
zeminy zneèištìné ropnými látkami z vysoèanské kol-
benky (možná proto aby naši Vyvolení mìli pro øádìní
pìknì èisté místeèko), spí stará halda zvaná
"buštìhradská" neteèným spánkem. Jen ve støevech jí
možná malinko bublá zkažená nádivkaz dávno mi-

ulých let. Mega-halda se ètrnácti milióny kubíkù
nepøedvídatelného obsahu, jenž nám tu zanechal so-
cialistický absurdistán, možná ještì tiká, jak pekelný
stroj. A s tím by nemìl nikdo hazardovat. A už vùbec si
z nás dìlat nìjaké "show-fky"/šoufky/. A nebo prostì
docela obyèejnou žumpu. A už vùbec ne teï, když
budeme mít koneènì èistièku a kanalizaci. Tak dost!
Nebudu mlèet a pøihlížet. Nemlète ani vy! Postavte se
každý za své názory, a  kdejaké nafoukané a mocné
Impérium cítí, že nás urèitì provází Síla! To není sci-fi...

Váš chodec JB
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ZPRÁVA O BEZPEÈNOSTÍ SITUACI VE MÌSTÌ BUŠTÌHRAD
ZA OBDOBÍ OD 1. 12. 2005 DO 31. 1. 2006

V mìsíci prosinec 2005 bylo ve mìstì spácháno celkem
6 trestných èinù, 3 pøestupky. U zjištìných trestných èinù
pøevažuje majetková trestná èinnost (krádeže) a u pøes-
tup ù rovným dílem obèanské soužití mezi obèany,
krádež a pokousání psem. Byli zjištìni 2 pachatelé pøes-
tupkù.

V mìsíci leden 2006 bylo ve mìstì spácháno celkem 5
trestných èinù, 1 pøestupek. U zjištìných trestných èinù
opìtovnì pøevažuje majetková trestná èinnost, zejména
krádeže okapových svodù, u pøestupkù majetek. Byli
zjištìni pachatelé 1 trestného èinu odcizení lešení. Mezi
nejèastìjší lokality, kde je páchána trestná èinnost a
stupky byly vytipovány ulice Kladenská, Høebeèská,
Javorová a Starý hrad. V tìchto došlo k nejvìtšímu poè-
tu událostí evidovaných na zdejší souèásti.

Por. Petr Kohout

POLICIE ÈR INFORMUJE

BUŠTÌHRADSKÝ CHODEC



O NÁS

(vaš): Vandalovi radost neudìlali, vánoèní atmosféru
nepokazil
In: Kladenský deník. Roè. 10, è. 289 (12.12.2005) 
[Jedlièka, která bývá každoroènì jako symbol vánoc
ozdobena a osvícena na buštìhradském horním
námìstí, byla pøed èasem ponièena vandalem, tradièní
pøedvánoèní setkání se zde však pøesto konalo.]

(kos) [=Bøetislav Kostka]: Skláøství není zrovna zlatý
dùl
In: Kladenský deník. Roè. 10, è.  295 (19.12.2005) 
[Vánoèní výstava skla manželù Rakových z
tìhradu každoroènì upoutává zaslouženou po-
zornost.]

(zk) [=Zdenìk Kuchyòka]: Majitelka útulku: Psù
pøibývá už pøed Vánoci
In: MF DNES. Roè. 16, (30.12.2005), Støední Èechy
Dnes.
[V období kolem Vánoc a Nového roku pøibývá do ú -
ku na Bouchalce nejvíce psù.]

(kin) [=Kindlová, J.]: Buštìhradské sklenìné království
In: Kladenský expres. Roè. 14, è. 25 (2005), s. [3]
[Prodejní výstava manželù Rakových - sklenìné
výrobky.]

CÍLEK: Václav: Kladenské haldy, jejich význam, hod-
nota a možnosti revitalizace
In: Ochrana pøírody. Roè. 60, è. 7 (2005), s. 214-217.
5 foto (fot. Jan Šípek - snímky z prostøedí hald a dolù)

(ÈTK): Mìsta a obce budou soutìžit o nejlepší webové
stránky
In: MF Dnes. Roè. 17, è. 5 (6.1.2006)
[Støedoèeská mìsta a obce mají opìt pøíležitost získat
ocenìní za nejlepší internetové stránky èi nejkvalit-
nìjší elektronické služby v soutìži Zlatý erb.]

JURKOVÁ, Marcela: Senioøi surfují na internetu
In: MF Dnes. Støedoèeské vydání. Roè. 17, è. 8
(10.1.2006); Støední Èechy Dnes : Kladensko, S. C/3. 
[V Domì s peèovatelskou službou v Buštìhradì in-
stalovali poèítaè s nepøetržitým pøipojením, každý
ètvrtek je seniorùm k dispozici lektor, který je nauèí
základy práce s internetem.]

BOŽOVSKÝ, Robert: Lidé ze Stehelèevsi se bouøí :
Nechte buštìhradskou haldu být : Firma vlastnící areál
tvrdí, že je potøeba odstranit èasovanou bombu
In: Kladenský deník. Roè. 11, è. 13 (16.1.2006), s. 2
[Velkou vlnu nevole vzbudil u obyvatel Stehelèevsi
zámìr firmy Real Leasing Kladno s. r. o. sanovat prob-
lematickou buštìhradskou haldu.]

BOŽOVSKÝ, Robert: Kladno sanaci haldy akceptuje :
Magistrát bude ale monitorovat pøípadné negativní
dopady na životní prostøedí
In: Kladenský deník. Roè. 11, è. 14 (17.1.2006), s. 2   1
foto (fot. Pavel Mudra - buštìhradská halda)
[Mìsto Kladno se sanací buštìhradské haldy sou-

lasí.]

(jum) [=Marcela Jurková]: V Buštìhradu se obávají
otevøení haldy. Není jasné, co v ní je.
In: MF Dnes. Støedoèeské vydání. Roè. 17, è. 15
(18.1.2006); Støední Èechy Dnes, S.  [C/1]
[Buštìhradští zastupitelé se nakonec shodli, že se
zámìrem firmy nesouhlasí.]

(rob, vaš) [=Robert Božovský] : Halda se po relativním
klidu opìt stává noèním mùrou 
In: Kladenský deník. Roè. 11, è. 16  (19.1.2006), s. 3
[Obyvatelé Buštìhradu byli v úterý veèer na mimoøád-
ném veøejném zasedání zastupitelstva informování o
mìru firmy Real Leasing Kladno, která chce sanovat
nedalekou haldu.]

JURKOVÁ, Marcela: Obce se odstranìní haldy obáva-
jí : Podle obyvatel Buštìhradu a Stehelèevse by moh-
lo dojít k ekologické katastrofì
In: MF Dnes. Støedoèeské vydání. Roè. 17, è. 17
(20.1.2006); Støední Èechy Dnes : Kladensko, S C/3
[Obyvatelé Buštìhradu a Stehelèevse zásadnì ne-
souhlasí se sanací takzvané Buštìhradské haldy.]

KOSTKA, Bøetislav: Do Buštìhradu pøijela dortová
mašinka
In: Kladenský deník. Roè. 11, è. 19 (23.1.2006), s. 3
[V Buštìhradské Sokolovnì se konal tøetí roèník coun-
try festivalu Buštìhradského expresu. Country kapela
Buštìhradská dráha pøichystala tradiènì do tomboly
jako hlavní cenu dortovou mašinku.]

BOŽOVSKÝ, Robert: Sdružení nechce sanaci haldy :
Lidem ve vesnici není osud prùmyslového mementa
Poldovky lhostejný.
In: Kladenský deník. Roè. 11, è. 20 (24.1.2006) 

KUPTÍK, Ivan: Buštìhradská halda se má otevøít, lidé
se však bojí a tak protestují
In: Metro. (24.1.2006) 
[Pod názvem "Sanace staré ekologické zátìže" se
skrývá otevøení buštìhradské haldy, která sloužila jako
úložištì odpadu kladenské Poldovce a dalším pod-
nikùm.]

Pøipravila I. Kasalická, info bibliogr. odd. SVK Kladno
a webové stránky mìsta Buštìhrad
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ZÁBAVA

1.      Klára zhasla svìtlo a vklouzla do postele døív než
v pokoji nastala tma.

Vypínaè je pøitom ètyøi metry daleko od postele!
To jsem blázen, jak to jen dokázala?
Pøišli jste na to?

2.      Jde velký èlovìk za ruku s malým èlovìkem. Malý
je jeho syn, ale velký není jeho otec. Propánajána, kdo je
tedy ten velký èlovìk?

3.      A kdo je tedy synem mého otce, když žádné bra-
try nemám??

4.     Tøi koèky sežerou tøi myši za tøi minuty.
To by mì zajímalo, za jak dlouho sežere sto koèek

sto myší!
Jde to vùbec spoèítat?

Ve sborovnì svaèí pìt uèitelù. 
Uèitelka Morávková, uèící tìlocvik, svaèí dia sušenky.
Tihlar uèí èeský jazyk a nemá rád jablka ani buchty.
Novák neuèí matematiku ani dìjepis a svaèí chleba.
Jablka jí vyuèující dìjepisu, není to však Vykoukal.
Sedláèková neuèí matematiku. 
Vykoukal nejí rohlík.
Co uèí Sedláèková?
Kdo uèí matematiku?
Kdo svaèí buchty?

ØEŠENÍ
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K POBAVENÍ I ZAMYŠLENÍ

NÌKOLIK EUFORISMÙ A JINÁ BLESKOVÁ SDÌLENÍ

Smích je koøení života. Naposledy se upøímnì smìje jen
ten, kdo nemá naleptaný jícen.

Do žen a do melounù se nevidí, øíkají Italové, ale proè je
napadá koukat do melounu?

Hodiny, zdá se, jdou. Proè však jít ráno do práce, když se
dá taky nìkde v klidu viset?

Caesar pøišel, vidìl a zvítìzil. Já nikam nechodím, ne-
musím na nic zírat, a pøitom jsem v pohodì.

Pøed sejmutím krytu v zadní èásti pøístroje je nutné se
pøesvìdèit, zda je vytažena pøívodní šòùra ze zásuvky a
vypnutý hlavní vypínaè... ale cigárko je cigárko, co? 

JB

Dosaïte, co patøí místo otazníku.

C D H
D A B
7 ? 10

A B   C   D   E   F            
1   30   5  12   2   4 

I III

II

I.
1. Klára si prostì lehla døíve než se venku setmìlo. 2. No
pøeci maminka. 3. Jednoduše to jsem já.  4. Tutovì stejnì
rychle.

II.
C

III.
Novák - zemìpis - chleba
Vykoukal - matematika - buchty
Morávková - tìlocvik - dia sušenky
Sedláèková - dìjepis - jablko
Tihlar - èeský jazyk - rohlík
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