


Z RADNICE

Vážení spoluobèané, 

tentokrát se chci ve "Slovì starostky" vìnovat tématu, ke
kterému mì pøimìla nedávná pøíhoda a stále se opaku-
jící žádosti obyvatel mìsta o zjednání nápravy. Pøi cestì
z nákupu jsem se stala svìdkem toho, jak se jedna z
vatelek Buštìhradu velice rozhoøèovala nad nálezem
pøed svými vrátky. A nutno zdùraznit, že oprávnìnì.
Našla tam velkou psí hromádku. Nález, který nikoho
nepotìší, snad jen onoho pejska, který prospìl svému
draví. Jeho páníèek si ale starosti s úklidem nedìlal,
lidnì odkráèel dál, on pøece povinnost ke svému

miláèkovi, vyvenèit ho, splnil! A tak chci tentokrát všem
sím páníèkùm pøipomenout, jakou mají povinnost. Svým

èlánkem chci apelovat na všechny majitele pejskù, aby
se chovali tak, jak jim ukládá zákon i naše obecnì zá-
vazná vyhláška. S nastalým jarem je to pøipomínka velmi
aktuální, protože ona psí znamení se objevila v nepoèi-
tatelném množství témìø všude. Každý majitel psa
odpovídá za jeho chování na veøejnosti. Podle veøejného
práva (trestního) musí každý majitel psa dbát na to, aby
pes nikoho neohrožoval a nikoho nezranil, správní právo
stanovuje povinnost oèkování, placení pøíslušných
poplatkù, zákaz pobíhání tam, kde je to zakázáno  a u -
dí ještì další povinnosti. Neplnìním povinností vyplý-
vajících z pøedpisù, a  již ze zákonù èi z obecnì
závazných vyhlášek, se majitelé psù dopouštìjí pøestup-
kù. Také naše mìsto má svou vyhlášku, ve které sice
není konkrétnì uvedena povinnost po psích kamarádech
uklízet, ale tato povinnost vyplývá z ustanovení o u -
žování veøejného poøádku. Možná vás v souvislosti se
souèasnou situací v ulicích, kdy se buduje kanalizace
napadne - no a co, vždy  se to stejnì zahází hlínou

všechno zmizí - ale pejskové budou chodit po mìstì dál,
i potom, až bude kanalizace hotová. Každý si pøece musí
uvìdomit, že pejsek má své potøeby, ale jeho majitel své

povinnosti k ostatním obyvatelùm. Kdybychom bydleli
ousek dál od hranice, museli bychom se hodnì snažit,

aby bylo v ulicích uklizeno i po našich psích miláècích!
Chceme snad, abychom v našem mìstì kvùli psím
hromádkám chodili na chùdách? Chceme, aby se dìti
nad tìmi hromádkami batolily v tìsné vzdálenosti

lièkovaly mezi nimi? Abychom se stále i my dospìlí
museli vyhýbat i na chodnících, v ulicích? A zvláš  nyní,
kdy se velice ostražitì díváme na možnosti nákazy z p -
èí chøipky. Nejsou snad ony psí hromádky také zdrojem
bacilù a nákazy? Každý majitel psa by si urèitì nenechal
od svého miláèka zaneøádit byt nebo dvorek tak, aby

nich musel klièkovat. Ale na ulici nebo na chodníku
cizích lidí mu to nevadí! Námitka, že by v ulicích mìly být

koše a sáèky  v tomto pøípadì neobstojí, protože jsem si
jistá - a jak to potvrzují i zkušenosti starostù z jiných obcí
- sáèky by zmizely hned druhý den. Domnívám se, že pro
nikoho není problém vzít s sebou na procházku se psem
také staré noviny a igelitový sáèek a po svém miláèkovi
uklidit a odpad dát do popelnice. Ostatnì košù máme ve
mìstì dost. Dík patøí tìm majitelùm psù, kteøí neèekají
na žádné pokyny a naøízení a kteøí si už dávno uvì-
domili, že poøádek je tøeba udržovat i tím, že po svém

sím miláèkovi uklidí! Hlásíme se ke kulturním národùm,
ale kulturní èlovìk se projevuje i tím, že po sobì a po
svém psím kamarádovi dokáže i uklidit! Všem majitelùm
psù proto doporuèuji, aby se dùkladnì seznámili s naší
novou obecnì závaznou vyhláškou è. 1/2006 o z -
bezpeèení veøejného poøádku a èistoty v obci. A tìm, k -
øí nemají pejska, aby poèínání tìch druhých sledovali

dožadovali se patøièného jednání. Jen tak se nám podaøí
dosáhnout toho, aby naše mìsto vypadalo opravdu kul-
turnì. Chceme pøece všichni, aby to bylo krásné místo

životu. A k tomu musíme pøispívat všichni!

J. Leflerová - starostka
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SLOVO STAROSTKY

Milé ètenáøky a milí ètenáøi,

po pøedchozím èísle, ve kterém pro jsme se pro vás
pokusili zpracovat Téma Buštìhradské haldy, jsme ten-
tokrát pøipravovali Téma "Buštìhrad rostoucí".
Pøedpokládali jsme, že se z nìkolika pohledù podíváme
na to, jak roste poèet obyvatel našeho mìsta, jaké to má
dùsledky, zabrousíme do historie apod.  Nicménì k datu
redakèní uzávìrky se nám nepodaøilo dát dohromady
dostatek materiálu, a tak jsme se nakonec rozhodli Téma
vynechat a pøedložíme vám ho pøíštì.  Mrzí nás, že tak
musíme pøerušit teprve krátce existující rubriku, ale
každá mince má dvì strany... a tak se pro ètenáøe otevírá
prostor pro vyjádøení se k Tématu. Kdyby snad kdokoliv
z vás dostal chu  sdìlit svùj názor, seznámit ostatní oby-

vatele Buštìhradu se svými postøehy èi pohledem na
vìc, budeme moc rádi

Na tomto místì si vás, zcela netradiènì, dovolím up -
zornit na akci, kterou na kvìten pøipravuje v zámec ém
parku místní kapela NO COMMENT vèele s Janem
Miklem. Vìøte, nevìøte  ale dvacátého kvìtna se v našem
mìstì uskuteèní první roèník hudebního festivalu
"Buštìhrad Fest". Více o festivalu naleznete uvnitø toho-
to èísla BZ. Konání takovéto hudební akce nenechalo
lidným kolegu z redakèní rady Honzu Paulíka, který pro

vás zpracoval pøehled hudebních skupin pùsobících na
Buštìhradì, z nichž nìkteré na zmiòovaném festivalu
zahrají. Pøeji vám pøíjemné ètení.

za redakèní øadu BZ
Martin Ježek

SLOVO REDAKCE
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ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO 15. 2. 2006

MìZ zamítlo žádost  Ing. Janky Gallové, Buštìhrad
zmìnu v ÚP spoèívající ve zmìnì úèelu využití pozemku

parc. è. 1835/5 v k. ú. (t. è. orná pùda) na výrobu, služby
sklady. 

MìZ zamítlo žádost manželù Švestkových, Horní
Bezdìkov o vyjmutí pozemku parc. è. 1831/5 v jejich vlast-
nictví z kategorie "sportovní a rekreaèní plocha".

Pan Karel Šípek, Buštìhrad  žádá o zmìnu kategorie "orná
pùda" pro pozemky parc. è. 1812/6 a 223/6 na pozemky
pro stavbu haly pro výrobní úèely. Zastupitelé tuto žádost
jednomyslnì zamítli.

Zastupitelé schválili žádost manželù Chrastilových a p.
lava Šebka, Buštìhrad  o zahrnutí pozemku parc. è.
do prùmyslové zóny. Nyní je parcela oznaèena jako
ostatní plocha. 

Firma PRB s. r. o., Petr Brož, Kladno v zastoupení svého
klienta p. Pavla Kühnela, Dobrovíz  žádá o zahrnutí
pozemkù parc. è. 997/25, 997/26 a 1706/21 do kategorie
individuální bytová výstavba rodinných domù, popø
míšená zástavba. Zastupitelé všemi hlasy zamítli pøevod

pozemku parc. è. 1706/21 do kategorie individuální vý-
tavba rodinných domù. Paní starostka nechala hlasovat
pozemcích parc. è. 997/25 a 997/26. Pro pøevod tìchto

pozemkù do kategorie výstavba rodinných domù se vyjádøil
pouze J. Kasalický, ostatní zastupitelé žádost zamítli.

Firma PRB s. r. o. žádá - rovnìž v zastoupení svého klien-
ta p. Pavla Kühnela, Dobrovíz - zahrnutí pozemku parc. è.
1775/12 do komerèní zóny, kde plánuje výstavbu èerpací
stanice pohonných hmot. Zastupitelé tuto žádost  schválili
za podmínky, že kolem zakreslené èerpací stanice bude
zároveò zakreslen pás doprovodné a rozptýlené zelenì. 

Paní Markéta Schindlerová, Braškov  žádá, aby pozemky
parc. è. 1832/4 a 1835/32 byly zahrnuty do kategorie "s -
šeného území" nebo "plocha pro prùmyslovou výrobu

sklady". Zastupitelé tuto žádost zamítli.

Pan Martin Kopáèek, Praha  žádá o zmìnu pro pozemek
parc. è. 1813/1. Pozemek je veden v ÚP jako trvalý trav-
natý porost a pan Kopáèek jej chce využít ke stavbì rodin-
ných domù. MìZ tuto žádost jednomyslnì zamítlo.

Pan Josef Kácl, Buštìhrad  žádá MìZ o zmìnu pro poze-
mek parc. è. 1709/2 v k. ú. Buštìhrad. Pozemek je zaøazen
do kategorie louky a pastviny a pan Kácl žádá o jeho za-
øazení do kategorie smíšené venkovské území. Výsledky
hlasování: paní Mahovská proti této žádosti, ostatní za-
tupitelé tuto žádost odsouhlasili.

Paní Lucie Kolaková, Buštìhrad  žádá, aby mìsto
Buštìhrad bezplatnì pøevzalo pozemky urèené k výstavbì
místní obslužné komunikace v lokalitì "Na chmelnici",
teré jsou dosud v majetku Pozemkového fondu ÈR a jsou

vedeny v kategorii "orná pùda"  do majetku obce, a aby ty-
to pozemky byly zakresleny v ÚP mìsta jako pozemky
urèené pro veøejnì prospìšné stavby. MìZ jednomyslnì
odsouhlasilo, aby byly pozemky v této lokalitì zakresleny
do ÚP jako pozemky urèené pro veøejnì prospìšné stavby,
ale beze zmìny kategorie. Zároveò zastupitelé povìøují
MìÚ provìøením podání žádosti o územní rozhodnutí
Magistrát mìsta Kladna k výstavbì kanalizace v této
lokalitì, jakož i v lokalitì "U høbitova". O územní rozhodnutí
bude požádáno po schválení zmìn ÚP.

MìZ schválilo žádost pana Josefa Kimla, Buštìhrad
zmìnu ÚP v kategorizaci pozemkù parc. è. 1819/31 a 490,

491/1 a 524/3 na "smíšen  území - pro bydlení a služby". 

Ke všem odsouhlaseným zmìnám schválili zároveò za-
tupitelé podmínku, že každý žadatel uhradí obci veškeré

náklady spojené s požadovanou zmìnou v ÚP platbou pøe-
dem s tím, že návrh pøíslušné smlouvy zabezpeèí MìÚ

úhrada nákladù nebude žadatelùm vrácena v rámci
zmìnového øízení  ani v pøípadì zamítavého stanoviska
teréhokoliv dotèeného subjektu. 

Spoleèenství vlastníkù, kterým patøí obytný dùm è. p. 627-
629 v ulici Kladenská, žádá MìÚ o vyøešení vlastnictví
pozemku, na kterém tento dùm stojí a který patøí mìstu
Buštìhrad. Zastupitelé povìøují MìÚ dùkladným
provìøením všech dostupných dokumentù této záležitosti

pøedložením návrhu zastupitelùm (koupì nebo pronájem).

Pan Lukáš Kohl, Buštìhrad  žádá o odprodej nevyužívané
èásti pozemku parc. è. 1464/2 v ul. O. Pavla. Rozloha této
èásti pozemku je cca 12 m2. Zamítnuto, nelze prodat, ma-
jetek MNV Buštìhrad.

Paní Jindøiška Mìchurová, Buštìhrad  žádá o odprodej
pozemku parc. è. 1371/2 o výmìøe 23 m2. Zamítnuto, nelze
prodat, majetek MNV Buštìhrad. 

Paní Helena Všeteèková, Buštìhrad  žádá o prodej
pozemku parc. è. 1437, který se nachází pod garáží ža-
datelky. Zamítnuto, nelze prodat, majetek MNV Buštìhrad.
Paní Všeteèková žádá také o pronájem pozemku è. 391/1.
Jedná se o zcela nevyužitý trávník, který sousedí s jejím
pozemkem, byl by využíván jako zahrada. Zastupitelé tuto
žádost schválili s tím, že pozemek nesmí být využíván pro
komerèní úèely  a stanovili cenu pronájmu ve výši Kè 1,-/m2

za rok od 1. 4. 2006.

Dr. Ivan Fuèík, Buštìhrad  žádá o odprodej pozemku parc.
è. 1523, který je využíván jako zahrada u rodinného domu
èp. 494. Jednomyslnì schválen prodej za Kè 100,-/m2.
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Zastupitelé jednomyslnì schválili bezúplatný pøevod
pozemkù podle § 5 odst. 1 písm. b), e) zákona è. 95/1999
Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù, týkající se èásti
pozemku parc. è. 1811 a pozemku p. è. 214 v k. ú.
Buštìhrad od Pozemkového fondu.

Pan Kadlec pøedložil zastupitelùm ke schválení návrh
Darovací smlouvy o pøevodu vlastnictví k nemovitostem od
spol. TECH-MA s. r. o., Praha 4. Jedná se pozemky p. è.
220/3, 220/5, 220/6, 223/1, 223/27 v nové lokalitì "U
tova". Zastupitelé návrh smlouvy jednomyslnì odsou-

lasili a výše uvedený dar pøijali. Darovací smlouva
koneèné podobì bude pøedložena zastupitelùm ke

schválení.

Zastupitelé odkládají rozhodnutí o instalaci vodomìrù na
teplou a studenou vodu v objektu Domu s peèovatelskou
lužbou firmou VOLUMA v celkové výši Kè 151.111,- vè. 5%

DPH s tím, že z úsporných dùvodù budou ještì projednány
MìÚ další možnosti.

Øeditelka DPS pøedložila zastupitelùm ke schválení návrh
na výmìnu ohøívaèù vody. Byly pøedloženy nabídky fy
ITES, Stochov  a fy Miloslav Strejèek, Kladno. Zastupitelé
povìøují MìÚ pøedložením dalších cenových nabídek. Pak
budou nabídky znovu posouzeny a MìZ pøijme rozhodnutí.

Paní starostka pøedložila zastupitelùm ke schválení návrh
Smlouvy è. 146/2005 o podmínkách zøízení a budoucí sm -
vì o právu vìcného bøemene mezi mìstem Buštìhrad
a Øeditelstvím silnic a dálnic Praha kvùli výstavbì kanal -
zace na pozemcích è. 215/1 a 453, po kterých vede silnice
III. tøídy è. 00715 - Kladenská ul. na èástku Kè 391.391,-
vèetnì 19% DPH jako zálohy k zajištìní finanèní náhrady
za umístìní kanalizace. Návrh smlouvy byl zastupiteli jed-
nomyslnì schválen. 

Paní starostka pøedložila MìZ k projednání "Souhlas s po-
toupení práv a pøevzetím povinností" a "Plnou moc" od fy

Støedoèeská infrastrukturní a. s., Praha  k výkonu ak-
cionáøských práv vyplývajících z vlastnictví akcií na jméno
Vodárny Kladno-Mìlník, které by mìly být  postoupeny na
Statutární mìsto Kladno. Zastupitelé oba dokumenty v
ložené podobì zamítli vzhledem k nejasnostem
prodeje akcií v minulosti a povìøili Mìstský úøad
prošetøením celé záležitosti.

MìZ schválilo obecnì závaznou vyhlášku è. 1/2006 o z -
bezpeèení veøejného poøádku a èistoty v obci.

Zastupitelé jednomyslnì schválili Výroèní zprávu o èinnos-
ti Základní umìlecké školy za školní rok 2004-2005.

Zastupitelé schválili ZUŠ návrh rozdìlení hospodáøského
výsledku roku 2005 ve výši Kè 49.536,71 - z toho do fondu
odmìn 50%  tj. Kè 24.770,- a do fondu rezervního 50%  tj.
Kè 24.766,71.

Základní škola a Mateøská škola Oty Pavla Buštìhrad žádá
o schválení pøevodu zisku z roku 2005 ve výši Kè

362.435,70 do rezervního fondu ZŠ. Zastupitelé pøevod
zisku jednomyslnì schválili s podmínkou, že finance budou
využity na nákup nového nábytku do tøíd podle požadavkù
Krajské hygienické stanice Støedoèeského kraje, územ-
ního pracovištì Kladno.

Obec Stehelèeves požádala Buštìhrad o uzavøení Dohody
o úhradì neinvestièních výdajù za žáky, kteøí plní povinnou
školní docházku ve šk. r. 2005/2006 v Buštìhradì. Její za-
stupitelstvo schválilo pøedložený návrh, MìZ Buštìhrad tu-
to dohodu jednomyslnì schválilo s tím, že úètárna dodá
neprodlenì èástku neinvestièních nákladù na jednoho žá-
ka a ta bude zakomponována do výše uvedené dohody. 

MìZ jednomyslnì schválilo volební øád pro volby èlenù
školské rady a delegovalo do školské rady ZŠ Buštìhrad pí
M. Kindlovou, V. Šumnou a J. Kasalického.

MìZ odsouhlasilo žádost SRPDŠ o prominutí poplatku ze
vstupného na ples, který se koná dne 8. dubna 2006

místní sokolovnì. Celý výtìžek bude použit pro potøeby
dìtí Základní školy Buštìhrad. 

MìZ schválilo žádost S. K. Buštìhrad o prominutí poplatkù
ze vstupného na fotbalové zápasy v nadcházející sezónì. 

MìZ odsouhlasilo žádost Mateøského centra Buštìhradský
pelíšek o prominutí poplatkù pro rok 2006 za své akce. 

Zastupitelé jednomyslnì schválili pokraèování oprav
zámku dle smlouvy è. 14/2005 uzavøené mezi mìstem
Buštìhrad a fou Haniš, Èeský Krumlov  až do vyèerpání
tanoveného podílu z rozpoètu na rok 2006. Tím bude

dokonèena oprava støechy západního køídla.

MìZ schválilo návrh pí Mahovské, aby do 3. 3. 2006 byly
pøedány finanènímu výboru podklady pro zpracování
rozpoètu pro rok 2006. Pracovní schùzka týkající se
rozpoètu pro rok 2006 se uskuteèní 7. 3. 2006 v 9 hodin na
MìÚ.

Paní Mahovská navrhla, aby bylo zájmovým a sportovním
organizacím vyplaceno zálohovì v 1. ètvrtletí t. r. 10 % z
poètu mìsta schváleného pro rok 2005. Informovala, že
j  oslovilo se žádostí o vyplacení zálohy Obèanské
družení Buštìhrad sobì, Divadelní klub Íèko a MC

Buštìhradský pelíšek. Pan místostarosta navrhl, aby zálo-
ha byla vyplacena také organizaci Junák Buštìhrad. Paní
starostka dala hlasovat o návrhu na vyplacení 10% zálohy
jmenovaným organizacím. Pro vyplacení zálohy hlasovali:
J. Mahovská, J. Kasalický, V. Šumná, V. Nový a K.
branský. J. Koutecký se zdržel hlasování, starostka
byla proti tomuto návrhu. Zálohy budou vyplaceny ne -
pozdìji do pátku 24. 2. 2006. 

Zastupitelé schválili použití èástky Kè 216.787,20
poukázané od firmy REAL Leasing na základì uzavøené
darovací smlouvy na stavbu dìtského høištì u fotbalového
stadionu. K. Trnobranský se pøi tomto návrhu zdržel
lasování.
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INFORMACE MÌSTSKÉHO ÚØADU PRO OBÈANY
O NOVÉM SPRÁVNÍM ØÁDU 

Zákon è. 500/2004 Sb., správní øád, který nabyl úèinnos-
ti dnem 1. 1. 2006, je novým procesním základem pro
celou veøejnou správu. Na rozdíl od pøedcházejících
úprav zahrnuje vedle vydávání individuálních správních
aktù i obecná ustanovení o neveøejných smlouvách,
postup pøi vydávání opatøení obecné povahy a pravidla
pro veškeré další správní úkony. Jeho text je velmi
rozsáhlý a obtížný, v rùzných pøíruèkách k nìmu již vy-
lo mnoho vysvìtlivek a komentáøù. Je urèen široké

právnické veøejnosti, pøedevším soudcùm. Má sloužit
jako odborná pomùcka pracovníkùm ve správních
orgánech, kteøí jej mohou využít pøi svém rozhodování,
ale také široké obèanské veøejnosti, které mùže napo-
moci v jeho vztazích s veøejnou správou. Protože pro
obèany je dùležitá informace, kdy se mohou na svùj
správní úøad obrátit s rùznými žádostmi a podnìty,
chceme je prostøednictvím našeho BZ informovat o
vinnosti mít zajištìny úøední dny a hodiny tj. kdy mít
otevøeno pro veøejnost - zvláš  když se o tom objevily

m diích zkreslené zprávy. Úøední doba orgánù státní
správy je upravena usnesením vlády è. 595/1995, které
však není závazné a má pouze doporuèující charakter.
Pracovní doba a úøední hodiny nebyly a nejsou uprave-
ny žádným zákonem, tedy ani novì pøijatým správním
øádem. V praxi to ale neznamená, že když to konkrétní
provozní podmínky úøadu dovolují, nebude obèan se
svou záležitostí na úøadì pøijat a jeho záležitost že ne-

ude vyøízena. Nutno v této souvislosti ale zdùraznit, že
mimo úøední dny a hodiny se musí úøedníci vìnovat

tatním pracovním povinnostem, které stále rostou
pøibývají. Na doplnìní dodáváme: úøední dny Mìstského

úøadu Buštìhrad jsou stále stejné, tj. pondìlí a støeda
úøední hodiny v tìchto dnech 8.00-12.00 a 13.00-

17.00 hod. Nový správní øád je pro zájemce k dispozici
na mìstském úøadì k nahlédnutí, stejnì tak jako i jiné
zákony

za MÚ J. Leflerová - starostka

SBÌRATELSKÁ BURZA A DOPRAVA

Vzhledem ke stále se opakujícím stížnostem obyvatel
Buštìhradu i okolí na dopravní komplikace a na jednání
a chování úèastníkù sbìratelských burz žádá mìstský
úøad obèany, kteøí se dostanou do takové dopravní situ-
ace nebo do konfliktu s úèastníky burzy, aby se ihned o -
tili se žádostí o pomoc na pøítomné pøíslušníky Policie
ÈR nebo své poznatky a pøipomínky bezprostøednì
nahlásili na tísòovou telefonní linku 158. Policie ÈR  resp.
její pøíslušníci z obvodního oddìlení Kladno  budou
nastalou situaci øešit podle platných pøedpisù a zákonù.
Takto jsme se dohodli na jednání s policií u mne 9. 2.

eštì ji zveøejníme na webu a rozhlásíme místním
lasem.

za MÚ J. Leflerová - starostka

UPOZORNÌNÍ O PLATNOST  OBÈANSKÝCH PRÙKAZÙ

Upozoròujeme, že nejpozdìji dnem 31. prosince 2006
skonèí platnost obèanských prùkazù bez strojovì èitel-
ných údajù  vydaných do 31. prosince 1996. Konec plat-
nosti se vztahuje i na obèanské prùkazy s vyznaèenou
platností "bez omezení", s výjimkou obèanských prùkazù
obèanù narozených pøed 1. lednem 1936. Žádost o vy-
dání obèanského prùkazu se strojovì èitelnými údaji je
obèan povinen pøedložit nejpozdìji do 30. listopadu
2006. Doporuèujeme obèanùm, aby o výmìnu obèan-
ského prùkazu žádali v prùbìhu celého roku a
nechávali ji na poslední mìsíce roku 2006.

TECHNICKÉ SLUŽBY MÌSTA

Vážení spoluobèané, 

letošní dlouhá zima v maximální míøe ovlivnila práci
Technických služeb mìsta. Protože se bìhem zimních
mìsícù ozývaly hlasy z buštìhradské veøejnosti s kritický-
mi poznámkami na naši práci, považuji za nutné seznámit
Vás s postupem prací pøi zimní údržbì mìsta a podat Vám
informace, které Vám naši práci pøiblíží. Žádám všechny
ètenáøe, aby tento èlánek pøeèetli velmi peèlivì a zamysleli
se nad skuteènostmi, které ve svém èlánku uvádím. Je vel-
mi jednoduché kritizovat a mnohdy i nadávat bez znalosti
okolností, za kterých musíme pracovat. Doufám, že podám
dostaèující vysvìtlení a že se na naši práci v budoucnu
budete dívat objektivnì. Tedy na vysvìtlení:

1. lice Kladenská, Høebeèská, Revoluèní a Tyršova
nejsou ve správì mìsta, ale Správy a údržby silnic Kladno.
Z toho vyplývá, že tyto ulice neuklíz í Technické služby
Buštìhradu, ale tato organizace.

2. ìsto Buštìhrad má k dispozici na úklid svých ko-
munikací jeden Multicar M25 se sypaèem a radlicí a jeden
Multicar M25 s radlicí. V polovinì bøezna, konkrétnì 12. 3.
pøi likvidaci snìhové kalamity, se porouchal multicar se
sypaèem a radlicí. Porucha je neopravitelná, multicar musí
být z našeho technického parku vyøazen. Mìsto objednalo
jiný, ale dodávka se uskuteèní až za mìsíc. Do té doby
musí být úklid mìsta nutnì omezen.

3. Pro informaci: jedna náplò sypaèe solí (cca 1,5 tuny)
stojí mìsto 6.000,- Kè. Délka komunikací, kterou echnické
služby zajiš ují  je 30 km. 

4. V pøípadì odklízení snìhu zajiš ujeme v první øadì
sjízdnost komunikací "v kopcích" - ulice Lidickou, Oty
Pavla, Vodárenskou, Havlíèkovu, U cihelny, Bezruèovu,
Sladkovského a další. Tyto komunikace se odklízejí radlicí
a ošetøují posypem. Teprve potom pøicházejí na øadu další
komunikace, "na rovinì", které v rámci úspor financí pouze
pluhujeme - bez posypu. Je pochopitelné, že i když za-
mìstnanci TS nastupují na úklid snìhu podle poèasí i ve
velmi èasných ranních hodinách, není v našich silách, aby-
chom stihli uklidit a ošetøit všechny komunikace, schody

úzké ulièky vèas a ke spokojenosti obèanù. 
5. V této souvislosti chci podotknout, že také ne všichni

obèané dodržují svou zákonnou povinnost pøi úklidu snìhu
z chodníkù, pøiléhajících k jejich nemovitostem!

ROÈNÍK 30
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6. Je jasné, že pøi takovém pøívalu snìhu, který napadl
bìhem víkendu 11. a 12. bøezna  nejsme schopni s tech-
nikou, kterou máme k dispozici, uklidit celý Buštìhrad
(vèetnì Bouchalky až k psímu útulku) za tøi hodiny, zvláš
když dojde k technické závadì  jak jsem uvedl výše. Mohu
všem spoluobèanùm zodpovìdnì øíci, že personální
ložení TS Buštìhrad je na velmi slušné úrovni. Bìžné

nìkdy i složitìjší opravy techniky øešíme vlastními silami
co nejkratší dobì (i v našem volném èase) pouze za cenu

náhradních dílù  a tím pøispíváme k co nejvìtší opera-
tivnosti.

7. Kromì výše uvedených povinností musím zmínit, že
nemáme ani v zimním období na starosti pouze úklid
nìhu. Zùstávají nám stále další práce - svoz košù, úklid
kontejnerù na tøídìný odpad, kde nìkterým lidem dìláme

doslova a do písmene služky za jejich nezodpovìdné jed-
nání, protože si pletou tøídìný odpad se smetištìm, kácíme
a proøezáváme stromy, spolupracujeme pøi zajiš ování
pracích na zámku a na kanalizaci - nyní i pøi budování dìt-
ského høištì u knihovny. A máme ještì spoustu dalších
každodenních povinností, kterými nás povìøuje mìstský
úøad a které ale nejsou vidìt  a tak o nich obèané ani
nevìdí.

8. Jako všude, tak i v našem mìstì je øada lidí, kteøí
dovedou naši práci ocenit a pochopit, že ne vždy se všech-
no podaøí tak, jak bychom si my i vedení mìsta pøáli. Ale je
tady také spousta tìch, kteøí stále jen kritizují a nejsou s
èím spokojeni. Tìm bych rád vzkázal - zame te si pøed
svým prahem!

Za Technické služby mìsta Buštìhradu
Zdenìk Formánek mistr

OBECNÌ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA È. 1/2006 O ZABEZ-
PEÈENÍ VEØEJNÉHO POØÁDKU A ÈISTOTY V OBCI 

Zastupitelstvo obce schválilo a  vydalo dne 15. 2. 2006
souladu s ust. § 10, § 35 a § 84 odst. 2) písm. i) zákona

è. 128/2000 Sb., o obcích, ve znìní pozdìjších pøedpisù,
a ust. § 24 odst. 2) zákona è. 246/1992 Sb., na ochranu
zvíøat proti týrání, ve znìní pozdìjších pøedpisù, tuto
obecnì závaznou vyhlášku o veøejném poøádku,
opatøení k jeho zabezpeèení a èistotì v obci.

I.
Základní ustanovení

èl. 1
1)Tato vyhláška upravuje práva a povinnosti všech fyzic-
ých osob, které se trvale nebo doèasnì zdržují na území obce

Buštìhrad nebo vlastní èi užívají na území obce nemovitost, dále
podnikatelù a právnických osob, jež zde trvale nebo doèasnì vyví-
její svou èinnost, která zasahuje nebo by mohla zasáhnout do veøe-
jného poøádku a èistoty obce Buštìhrad.
2) V souladu se všeobecným zájmem na udržení a ochranu
veøejného poøádku v obci se stanovují touto vyhláškou opatøení, je-
jichž úèelem je zajištìní zdraví a bezpeènosti osob, majetku a veøe -
ného poøádku v obci.
3) Touto obecnì závaznou vyhláškou se stanovují pravidla

pro pohyb psù na veøejném prostranství.
4) Tato obecnì závazná vyhláška stanovuje, které èinnosti,
jež by mohly narušit veøejný poøádek v obci nebo být v rozporu

dobrými mravy, ochranou bezpeènosti, zdraví a majetku, lze
vykonávat pouze na místech a v èase touto vyhláškou urèených.
5) Územím obce Bušthìrad se rozumí jeho katastrální
území.

II.
Základní pojmy

èl. 2
1) Veøejným poøádkem se rozumí stav, kdy je zaruèeno klid-
né a pokojné soužití všech osob v daném místì a èase pøi respek-
tování subjektivních práv a zachování možnosti jejich realizace,
zejména nedotknutelnost a soukromí osob, ochrana majetku,
draví a právo na pøíznivé životní prostøedí.

K nastolení a zajištìní veøejného poøádku dochází dodržováním
pravidel chování na veøejnosti, jejichž soubor tvoøí jednak pravidla
obsažená v právních normách, jednak pravidla chování, která ne-
sou právnì vyjádøena, ale jejich zachovávání je dle obecného ná-
zoru a pøesvìdèení nezbytnou podmínkou soužití ve veøejném
zájmu.
2) Veøejným prostranstvím jsou všechny ulice, chodníky,
veøejná zeleò pøístupné každému bez omezení, sloužící obecnému
užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
3) Veøejnou zelení se rozumí ucelené soubory živých a
živých prvkù (trávníky, kvìtinové záhony, stromy, keøe, cesty,

pod.) uspoøádané podle zásad sadovnické etiky v menších èi
vìtších, zpravidla vícefunkèních kompozicích, doplòující obytné
prostøedí (zjm. plochy urèené k trávení volného èasu, ...) ve vlast-
nictví èi správì obce.
4) Veøejnou produkcí hudby se rozumí hudba živá èi repro-
dukovaná (napø. pøi taneèních zábavách, plesech, diskotékách)
provozovaná na místech pøístupných veøejnosti nebo v provo-
zovnách k tomu urèených.
5) Veøejnosti pøístupným podnikem se rozumí sportovní èi
kulturní podnik, taneèní zábavy, diskotéky a jiné podobné akce pøí-
tupné veøejnosti.

6) Prùvodcem se rozumí osoba provázející psa na veøe -
ném prostranství.
7) Volným pobíháním psa se rozumí pohyb psa, bìhem
nìhož pes není doèasnì pod kontrolou èi dohledem prùvodce.
8) Vìtšími služebními a bojovými plemeny se rozumí podle
tøídìní FCI I. všechna ovèácká, pastevecká a honácká plemena,
velcí pinèové a kníraèi, mastifové, horští pasteveètí psi a molosi, do-
brmani, velcí špicové (eskymácký pes, èau-èau), vìtší teriéøi (bul-
teriér a pitbulteriér), velcí chrti (barzoj, afgánský chrt, saluka, sluga)
a jejich køíženci

III.
Obecná ustanovení

èl. 3
1) Každý je oprávnìn užívat veøejné prostranství obvyklým
zpùsobem podle jeho povahy a k úèelu, ke kterému je urèeno.
2) Každý je povinen udržovat na území obce èistotu a veøe-
jný poøádek a v zájmu jeho zajištìní respektovat a øídit se povin-
nostmi stanovenými touto vyhláškou a pokyny osob povìøenými
obcí kontrolou nad jejich dodržováním.

BUŠTÌHRADSKÝ ZPRAVODAJ 2/2006
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IV.
Zvláštní užívání veøejného prostranství

èl. 4
1) Užívat veøejná prostranství ve vlastnictví obce jiným než
obvyklým zpùsobem nebo k jiným úèelùm, než ke kterým jsou urèe-
ny, lze pouze na základì písemného povolení vydaného Mìstským
úøadem Buštìhrad, pokud tato vyhláška nestanoví jinak.
2) Hrozí-li nebezpeèí z prodlení, v pøípadì havárií a jiných
mimoøádných událostí, pøi nichž dojde k záboru veøejného pro-
tranství èi jinému zvláštnímu užívání veøejného prostranství, není

zapotøebí povolení. Provedení prací však musí být neprodlenì
nahlášeno, aby mohly být obecním úøadem v pøípadì, že si to situ-
ace vyžádá, dodateènì stanoveny podmínky pro uvedení veøe -
ného prostranství do pùvodního stavu.
3) Za zvláštní užívání se nepovažuje:

- nakládání a skládání materiálu a výrobkù, nelze-li toto
provést bez zvláštních nebo nepøekonatelných obtíží jinde,
naložení a složení musí být provedeno co nejrychleji, pøitom musí
být zabezpeèen pøístup k uzávìrùm vody, zaøízení rozvodných
závodù a spojù, apod. 

- vylepování a umís ování plakátù, programù, volebních
hesel, výzev a jiných tiskovin sloužících k propagaci urèité akce
nebo výrobku výhradnì na místech a zaøízeních k tomu urèených

- umís ování sbìrných nádob na komunální odpad nebo
odpad podobný komunálnímu odpadu na místech k tomu
urèených.

èl. 5
Každý, komu bylo vydáno povolení zvláštního užívání veøejného
prostranství, je vždy povinen:

- užívat veøejné prostranství pouze v souladu s povolením
a podmínkami v nìm stanovenými

- užívat veøejné prostranství tak, aby bylo co nejménì
odnímáno svému úèelu

- nepoškozovat veøejnou zeleò a veøejné prostranství,
vèetnì zaøízení na nìm umístìných,

- zabezpeèit pøístup k požárním hydrantùm, kanalizaèním
vpustím, uzávìrùm vody a podobným zaøízením

- všechny materiály skladovat v paletách, nádobách a
kontejnerech, popø. je ohradit bednìním nebo zajistit jiným zpù-
sobem, aby nemohlo dojít ke zneèištìní životního prostøedí. Pokud
není možno materiál výše uvedeným zpùsobem zajistit, musí být
tavební hmoty a jiný materiál pøepraveny na místo bezprostøednì

pøed použitím a stavební su  a jiné odpady musí být odváženy
prùbìžnì

- zajistit bezpeènost uživatelù veøejného prostranství, a to
zejména zábranami, mùstky, oplocením, osvìtlením, apod.

- po skonèení úèinnosti povolení ke zvláštnímu užívání
veøejného prostranství uvést veøejné prostranství do pùvodního
tavu

V.
Pravidla pro pohyb psù na veøejném prostranství

èl. 6
1. Na veøejných prostranstvích je prùvodce psa povinen mít
psa upevnìného na vodítku a psy vìtších služebních a bojových
plemen rovnìž opatøit náhubkem. Toto ustanovení se nevztahuje

na psy záchranáøské a služební pøi výkonu služby a záchranných
pracích a na psy, kteøí jsou speciálnì vycvièení jako prùvodci
dravotnì postižených osob, napø. psy slepecké.

2. Vstup se psy na dìtská høištì, pískovištì v majetku mìs-
ta oznaèená tabulí s vyobrazením pøeškrtnuté siluety psa nebo
nápisem "Zákaz vodìní psù" se zakazuje. 

èl. 7
Vymezení prostoru pro volné pobíhání psù

Na veøejných prostranstvích v ulici V Palandì - pozemku parc.
935 v k. ú. Buštìhrad ve vlastnictví mìsta Buštìhrad je povoleno

volné pobíhání psù.

VI.
Zvláštní opatøení k zabezpeèení místních záležitostí veøejného
poøádku

èl. 8
1) Èinností, která by mohla narušit veøejný poøádek v obci
nebo být v rozporu se zájmem na ochranu veøejné zelenì v mìstì,
je pohyb drùbeže a jiného hospodáøského zvíøectva na veøejných
prostranstvích v zastavìných èástech obce.
2) V zájmu zajištìní veøejného poøádku a ochrany zelenì
obci se stanovuje chovatelùm, držitelùm a vlastníkùm drùbeže

jiného hospodáøského zvíøectva povinnost zajistit, aby drùbež nebo
jiné hospodáøské zvíøectvo se nepohybovala na veøejném pro
tranství v zastavìných èástech obce.

èl. 9
1) Èinností, která by mohla narušit veøejný poøádek v obci
nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpeènosti, zdraví
a majetku, se pro úèely této vyhlášky rovnìž rozumí poøádání akcí
spojených s hudební produkcí živé nebo reprodukované hudby na
volném prostranství na místech, která nejsou urèena k jejich
poøádání (napø. kulturní poøady, taneèní zábavy a diskotéky,
technopárty, atd.), pokud hudba èi projevy úèastníkù akce jsou
lyšitelné i na dalších než sousedních pozemcích. Za tyto akce se

nepovažují akce, na nìž se vztahují zvláštní zákony (napø. zákony
o volbách do zákonodárných sborù a orgánù územních samo-
správných celkù, zákon o právu shromažïovacím, apod.) a akce
rodinného charakteru (napø. svatby, oslavy promocí, atd.).
2) Akce uvedené v odst. 1) lze poøádat na území obce za
následujících podmínek:
a) Akce lze poøádat pouze mimo zastavìné èásti obce, a to:
- v pátek, v sobotu a ve dnech, po kterých následuje den
pracovního klidu, od 8.00 hod. do 01.00 hod. následujícího dne
- v ostatní dny od 6.00 hod. do 24.00 hod. 
- u pøíležitosti vítání nového roku i po 24.00 hod.
b) Organizátor èi poøadatel akce oznámí konání akce obec-
nímu úøadu, a to nejpozdìji 7 dnù pøed jejím konáním. 
V oznámení musí být uvedeno:

jméno, pøíjmení a bydlištì, název èi sídlo organizátora
akce a osoby oprávnìné jednat jeho jménem

jméno, pøíjmení a bydlištì, název èi sídlo poøadatele akce
druh akce, den a místo jejího konání
dobu zahájení a ukonèení akce
pøedpokládaný poèet úèastníkù akce
opatøení, která organizátor a poøadatel akce provede, aby

akce nenarušila veøejný poøádek, zjm. potøebný poèet poøadatelù
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Vážení obèané, 

pøedkládáme Vám k dispozici zprávu o hospodaøení
za uplynulý rok 2005. Její koneèná verze v dále u -
dìném znìní bude souèástí tzv. Závìreèného úètu
za rok 2005, jehož nedílnou souèástí je i zpráva au-
ditora. Protože však je nám tato dokumentace
dodávána vìtšinou až v polovinì roku nebo i pozdìji,
chceme Vás informovat soubìžnì s pøedkládaným
rozpoètem pro rok 2006 i o roce minulém. V nad-
cházejícím období nás oèekávají zvýšené výdaje

oblasti výstavby kanalizace a veškerými službami
tím spojenými, a proto musí zastupitelstvo nakládat

se všemi veøejnými financemi velmi uváženì. V
vìru zprávy je pøiložen i schválený rozpoèet na rok
2006.
(zkrácená verze)

Stavy úètù ke dni 31.12.2005 na bankovních kontech: 
Èeská spoøitelna: - 1.215 821,89 Kè
Èeská spoøitelna - konto pùjèek 84 605,70 Kè
Poštovní spoøitelna                        259 866,75 Kè
ÈS a.s. - FKSP 35 525,54 Kè
ÈSOB: 3 983,47 Kè

Stav k 31.12.2005 v Kè
bankovních úètù celkem 831.840,43 
pohledávky za obyvatelstvem 346.728,60
zásoby materiálu 42.828,65
závazky vùèi dodavatelùm 571.840,74
fa. došlé v období 28.12.-31.12.

V následujícím pøehledu je proveden soupis hospo-
daøení mìsta na rok 2005 v rozsahu pùvodního
schváleného rozpoètu a skuteèného èerpání.
Samozøejmì byla dodržena všechna zákonná us-
tanovení a ke všem položkám byla navržena, provedena
a Vámi schválena rozpoètová opatøení. 

Tento pøehled pøedkládáme pouze pro porovnání
skuteèného hospodaøení, které nebylo v roce 2005 vzh -
dem k zapoèaté výstavbì kanalizace a s tím spojenými
pracemi a službami možno dodržet vùèi plánovanému
rozpoètu (napøíklad navýšení nìkterých paragrafù pouze
o prostøedky zákonných jistin pro výbìrová øízení, které
navyšují daná úèetní konta o položky + a -, ale ve své
podstatì neovlivòují výši pøijatých nebo vydaných
prostøedkù)

Zároveò slouží k pøehledu toku finanèních prostøedkù
ze SR, který je v prvopoèátku vždy definován s -
novenými závaznými výpoèty pro danou obec, a
to není nikdy dodržen. 
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tarších 18 let, které k organizaci akce urèí, a zpùsob jejich oznaèení
zpùsob zajištìní zneškodnìní a likvidace odpadù

vzniklých v prùbìhu akce
zpùsob zajištìní zdravotních a hygienických potøeb úèast-

níkù akce
souhlas vlastníka, pøípadnì uživatele nemovitosti, na níž

se má akce konat.
c) Poøadatel akce je povinen zajistit dostateèný poèet zpù-
sobilých a náležitì pouèených osob k zabezpeèení jejího poko -
ného prùbìhu a ukonèení (poøadatelská služba) a zabezpeèit
plnìní povinností vyplývajících z pøíslušných právních pøedpisù.

VII.
Spoleèná a závìreèná ustanovení

èl. 10
1) Ust. èl. 9 této vyhlášky se nepoužijí na poøádání veøejnosti

pøístupných podnikù, veøejné produkce hudby a akcí organizo-
vaných obcí Bušthìrad a organizaèními složkami a organizacemi,
jichž je obec Buštìhrad zøizovatelem.
2) Jednotlivá ustanovení této vyhlášky nenahrazují povin-
nosti fyzických a právnických osob stanovené zvláštními právními
pøedpisy.
3) Porušení povinností stanovených touto obecnì závaznou
vyhláškou bude posuzováno jako pøestupek, nepùjde-li o jednání
naplòující znaky pøestupku podle zvláštních pøedpisù, jiného
správního deliktu nebo trestného èinu.
4) Kontrolu dodržování práv a povinností vyplývajících z té-
to vyhlášky provádí obecní úøad a urèení zamìstnanci obce za-
øazení do obecního úøadu.
5) Touto vyhláškou se ruší obecnì závazná vyhláška obce
Buštìhrad è. 1/2004, ze dne 1. 4. 2004.
6) Tato vyhláška nabývá úèinnosti 15. dnem ode dne jejího
vyhlášení.

ZPRÁVY Z FINANÈNÍHO VÝBORU

DUBOVÉ PODLAHYDUBOVÉ PODLAHY, SCHODY, SCHODY,,
STØEŠNÍ OKNASTØEŠNÍ OKNA

777 788 164



PLNÌNÍ ROZPOÈTU 

Pøíjmy

Rok 2005 byl schválen v oblasti pøíjmù rozpoèet 25.711.400,00 Kè
upravený rozpoèet 37.825.700,00 Kè
skuteènost 91,34% 34.551.682,86 Kè 

ROZPOÈET PRO ROK 2005
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P  Í J M Y  Výpis dle paragraf  a položek  
Par. Pol.   Popis schváleno v K  skute nost

0 1111   da  z p íjmu FO Z 3 400 000  3 243 231
  1112   da  z p íjmu OSV 4 300 000  2 558 188
  1121   da  z p íjmu PO 3 500 000  3 676 093
  1211   DPH 4 600 000  5 518 857

1334 odvody za odn tí zem. p dy 60 000 80 734
  1337   poplatek za komunální odpad 1 100 000  1 138 275
  1341   poplatek ze ps 60 000  45 650
  1343   poplatek za užívání ve ej. prostr. 30 000  16 930
  1344   poplatek ze vstupného 200 000  35 956
  1347   poplatek za provoz. výher. aut. 250 000  125 000
  1351   odvod výt žku z VHA 100 000  123 129
  1361   správní poplatky 200 000  167 840
  1511   da  z nemovitostí 2 500 000  2 445 254
  2460   splátky p j ek od obyv.  120 000  112 000
  4111   neinv. dotace - volby 0 0
  4112   neinv. dotace ze SR 620 500  608 000
  4112   neinv. dotace ze SR - soc.  0 0
  4116 13101 ostatní neinv. dotace 121 000  103 000
  4121   neinv. dotace - transfery 462 000  606 136
 4122  neinv. dotace 1 050 918
 4134  p evody rozp. ú t 1 568 193
 4213  Investi ní dotace 2199 000
 4216  dotace zámek 3 900 000
      celkem 21 611 500 29 322 384 

3113     Základní školy 10 10
3231     Základní um lecké školy 10 0
3314     innosti knihovnické 10 000 11 773 
3319     Ostatní záležitosti kultury 88 000 78 895 
3612     Bytové hospodá ství 950 000 641 593 
3632     Poh ebnictví 20 000 10 026 
3721 2111   Sb r nebezp.odpad 70 000 0
3722     Sb r a svoz komun. odpad 200 000 284 354 
3745     Pé e o vzhled obce a ve . zele 105 000 132 491 
4314 2132   P íjmy z pronájmu DPS 100 000 1 200 
6171     innost místní správy 15 000 3 984 021 
6310     Obecné p íjmy z finan . oblasti 100 000 7 482 

      Stavy na BÚ k 1.1.2005/31.12.2005 2 441 890 -831 840 
      
CELKEM     25 711 410 34 538 442 



Výdaje

v oblasti výdajù - schválený rozpoèet pro r. 2005 25.711.400,00 Kè
upravený rozpoèet 37.825.700,00 Kè
skuteènost 100% 37.825.438,00 Kè 

ROZPOÈET PRO ROK 2005

PØEHLED NÁKLADÙ NA STAVEBNÍ AKCE V OBCI, UHRAZENÝCH V ROCE 2005 I CELKEM

Øádky s písmem oznaèeným tuènì a proloženì znaèí výdaje roku 2005 na konkrétní stavby.
Øádky s písmem oznaèeným proloženì znaèí výdaje celkové investice nebo opravy za uplynulá období od poèátku
stavby až po souèasnost rozdìlenì na vlastní a cizí zdroje (cizí zdroje = dotace od kraje, ministerstva apod. : 
Øádky s písmem oznaèeným tuènì znaèí celkové výdaje za stavební akci:
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V Ý D A J E 

Legenda:  

Par. Pol. Popis ke schválení skute nost 
2212   Silnice 430 000  831 250 
2221   Provoz ve ejné silni ní dopravy 160 000  169 729 
2321 OV 0 975 800 
3113   Základní škola a MŠ 2 300 000  2 222 675 
3114   Speciální základní školy 20 000 9 941 
3231   Základní um lecká škola 350 000 162 304 
3314   innosti knihovnické 380 600 339 462 
3316   Vydavatelská innost 111 000 108 282 
3319   Ostatní záležitosti kultury 486 000 450 745 
3326   Po .zachování a obnova 

kult.pam.
2 000 000 7 400 920 

3341   Ve ejný rozhlas a televize, 
rozhlas

25 000 0

3419   Ostatní t lových. innost 1 989 000 2 174 396 
3612   Bytové hospodá ství 409 500 351 648 
3631   Ve ejné osv tlení 335 000 453 059 
3632   Poh ebnictví 77 100 33 667 
3635   Územní plánování 20 000 22 850 
3639   Komunální služby (mikroreg.) 45 600 45 600 
3722   Sb r a svoz komunálních odpad 1 654 000 1 986 377 
3745   Pé e o vzhled obcí a ve ejnou 

zele
7 785 899 8 532184 

4314   Pe ovatelská služba 1 000 000  967 979 
5212   Ochrana obyvatelstva 50 000  0 
6112   Zastupitelstva obcí 976 800 969 104 
6114   Volby 
6171   innost místní správy 5 025 911 8 048 334 
6330   P evody vlastním fond m v RO 80 000 1 568 193 
6402   Finan ní vypo ádání minulých let 0 132

CELKEM 25 711 410 37 825 438 

P íjmy - rozpo et  2005 34 538 442 
Výdaje - rozpo et 2005 37 825 438 
Rozdíl    0 -3 286 996  



HOSPODAØENÍ PØÍSPÌVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZA ROK 2005

ROÈNÍK 30

11

obnova zámku áste n  dotováno
náklady 2005 (vlastní i cizí zdroje) 

7 349 023,90

obnova zámku vlastní zdroje - po ízení 2 200 000,00

obnova zámku vlastní zdroje - rekonstrukce 
2003 - sou asnost

6 276 170,50

obnova zámku dotace - rekonstrukce 2003 - 
sou asnost 

6 390 000,00

zzáámmeekk -- kk 1111..0011..22000066 14 866 170,50

oprava Revolu ní ulice 2005 642 811,00

oprava Revolu ní ulice - vlastní zdroje 1 050 918,00

oprava Revolu ní ulice - cizí zdroje 1 050 918,00

oprava Revolu ní ulice - celkem 2 101 836,00

oprava schody Starý Hrad - Revolu ní 2 000 002,00

oprava schody Starý Hrad - Revolu ní -
vlastní zdroje 

2 017 748,00

oprava schody Starý Hrad - Revolu ní - cizí 
zdroje

2 000 000,00

oprava schody Starý Hrad - Revolu ní - 
celkem

4 017 748,00

oprava rybníka II. etapa - 2005 2 790 037,00

oprava rybníka I. a II. etapa - vlastní zdroje 2 823 754,27

oprava rybníka I. a II. etapa - cizí zdroje 
(dotace)

2 919 498,00

oprava rybníka I. a II. etapa celkem 5 743 252,27

tenisové šatny náklady 2005 1 920 067,60
tenisové šatny 2004 - 2005 - celkem 2 376 135,70

tréninkové h išt  - doposud nedokon eno 130 856,00

Základní a Mate ská škola Oty Pavla Bušt hrad, Tyršova .p. 77 
Rekapitulace k 31.12.2005 v tis. K
Výnosy 15.090,19 
Náklady 14.727,75 
Hospodá ský výsledek        362,44 



PØEHLED VYPLACENÝCH DOTACÍ Z PROSTØEDKÙ SCHVÁLENÉHO ROZPOÈTU
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Základní um lecká škola Bušt hrad, Hradní .p. 3 
Rekapitulace k 31.12.2005 v tis. K
Výnosy 4.431,52 
Náklady 4.381,98 
Hospodá ský výsledek        49,54 

D m s pe ovatelskou službou Bušt hrad, Revolu ní .p. 323 
Rekapitulace k 31.12.2005 v tis. K
Výnosy 1.906,53 
Náklady 2.110,53 
Hospodá ský výsledek    - 204,40 

Název organizace P vodní rozp. Krácený rozp. o 10% Vyplaceno 
Sport pro ženy 30 000 27 000 27 000,00 
Tenis 50 000 45 000 45 000,00 
Sokol 70 000 63 000 55 000,00 
HbC Vlci 10 000   9 000   9 000,00 
SK Bušt hrad kopaná
- p ímá dotace 

49 000 44 100 44 000,00 

SK Bušt hrad kopaná - areál  119 500 107 550 47 498,00 
St ela - tábor 10 000 9 000 9 000,00 
Junák 100 000 90 000 90 000,00 
Bušt hrad sob 60 000 54 000 54 000,00 
P vecký sbor 60 000 54 000 30 705,50 

K 7 000 6 300 6 300,00 
Klub Í ko 10 000 9 000 8 900,50 
Kultur. výbor. 80 000 72 000 70 974,60 
Zastávka v ase 17 000 15 300 3 818,00 
Posezení p i muzice 25 000 22 500 22 301,40 
Mate ské centrum 10 000 9 000 9 000,00 
celkem 532 498,00

ZADLUŽENOST
K datu 31.12. 2005 má m sto tyto dlouhodobé závazky : 

Úv r od SOB v celkové ástce 20 000 000,- K .
Použit na výstavbu OV
1. splátka úv ru 27. 12. 2006 
Pohledávky a závazky
K 31.12.2005 jsou v ú etnictví m sta vykázány pohledávky v celkové výši 346 728,60 K .
K 31.12.2005 jsou v ú etnictví m sta vykázány závazky v celkové výši 571 840,74 K .

lenství m sta Bušt hrad v dobrovolných svazcích obcí a sdruženích obcí
M sto Bušt hrad je lenem n kolika dobrovolných svazk  obcí a sdružení obcí, kterým poskytuje každoro n
p ísp vky: 
  4 672,00 K  – Svaz m st a obcí R
46 500,00 K  – Sdružení Mikroregion Lidického potoka - ro ní p ísp vek
  2 000,00 K  – Sdružení uživatel  systému Lanius (Knihovna) 
52 672,00 K  – celkem 

INVENTARIZACE K 31.12.2006 
K uvedenému datu prob hla ádná inventarizace bez zjišt ných nedostatk  nebo rozdíl  - viz zápis úst ední
inventariza ní komise. 

za finan ní výbor
Jitka Mahovská, p edsedkyn  FV



ZÁMECKÉ OKÉNKO

Na zámku se pracuje - pokraèuje se v opravách
krovù a støech. Již je novì pokryto západní boèní
køídlo smìrem do Revoluèní ulice; je dobøe, že
práce dospìly až sem, protože koneènì pøestanou
padající tašky ohrožovat kolemjdoucí. Pøestože to
již vypadalo, že ministr Jandák zruší dotace

inisterstva kultury urèené památkám vèetnì
Programu záchrany (ze kterého dostáváme fi-
nance na opravy), nakonec se tak naštìstí nesta-
lo, takže i v tomto roce z nìj budeme moci èerpat,
a to 2,5 milionu Kè.

Ing. arch. Daniela Javorèeková
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Ilustraèní foto. Pohled na zámek v roce 2004. Foto. M. Aushaus

STAVBA KANALIZACE A ÈOV 
(STAV K 17.4.2006) - V BODECH

Práce probíhají dle aktualizovaného harmonogramu
prací

K dnešnímu dni jsou kompletnì provedeny ty-
to stoky: A2 (Bezruèova), A21 (Zahradní) , A3
(U Cihelny), AB11 (Nad Rybníkem), AB 12
(Revoluèní - od školy k rybníkùm), AA (od bu-
doucí ÈOV k Pražské a èást Pražské) , AA 1
(v zahradách pod Pražskou), AD 43 (èást
Lípové+5.kvìtna), AD 8 (èást Høebeèské
+Švermova), AE 5 (èást Høebeè-
ské+Hornická), AE 7 (èást Lípové), AD9 (èást
Lípo-vé+Družstevní), AE51 (èást Lípové
+Družstevní) - výkres stok si mùžete prohléd-
nout na internetových stránkách mìsta

Práce probíhají na stokách: stoka AD - ulice
Palackého, stoka AE4 - ulice Kladenská, sto-
ka A8 a A8a - ulice Lipová, stoka AC 6 -
Lidická,   stoka A - ulice Na Strži, stoka AB1 -
od šachty Š102, pøípojky v ulicích Hornická,
Lipová, objekt ÈOV - montáž výztuže stìn ak-
tivace

V dalších dnech budou zahájeny práce: na
stoce AD2 v Revoluèní ulici - k zámku, na
stoce A1 - ulice U schodù, stoce A10 - ulice
Prùchodní, stoce A7 - ulice Krátká, Stavební

Probìhlo vyt èení kanalizace v areálu
starého hradu pro archeologický prùzkum.

Pøedpoklad zahájení archeologického výzku-
mu ve tarém radì je od 24.4.06.

Rád bych požádal obèany o jistou dávku shovívavosti
vùèi zneèištìní komunikací. Kvùli napjatému har-
monogramu prací a extrémní rychlosti musí stavba 
probíhat na více místech zároveò. Pøestože máme
pøíslib provádìcí firmy, že komunikace budou
pravidelnì èištìny, nelze poèítat s tím, že èistota sil-
nic bude reálná vždy a všude.

Ing. Jan Kasalický

ZPRÁVY ZE STAVEBNÍHO VÝBORU

-

-

-

-

-

Montáž základové desky objektu ÈOV. Foto autor



ŠKOLSTVÍ

NÁVŠTÌVA ÍÈKA V DIVADÉLKU U ZVONU
V KLADNÌ.

Dne 8. února 2006 nás (Terezu a Veroniku
Kùtovou a Miroslava Èermáka) vzal Zdenìk Fous
na zkoušku Divadélka U zvonu. Pøi našem pøíjez-
du po 16.00 hod. se právì v Divadélku nahrávaly
písnièky do pøipravované pohádky "Krakonošùv dar". Jedna
èlenka jménem Sylva Hermanová byla tak ochotná a na
vyzvání Zdeòka, který tento soubor vedl témìø 12 rokù, nám
na jevišti tohoto divadla ukázala ukázku svého umìní. Velice
se nám to líbilo. (Bohužel, Zdenìk se také se zájmem díval

zapomnìl toto vystoupení fotografovat ) Vidìli jsme velký
rozdíl mezi našimi herci a herci z Divadélka U zvonu. Musíme
uznat, že se tìšíme na to, až pøijede Sylva Hermanová a její
kamarádka Jiøina Jeníèková na zkoušku k nám do ÍÈKA. Také
jsme vidìli natáèení písnièek do "Krakonošova daru" za øízení
režiséra pana Václava Valína. Trochu jsme jim v tu chvíli
závidìli jejich techniku a vybavení. Po kabinì zvukaøe a os-
vìtlovaèe nás ochotnì provedl David Janeba, tøebaže mìl
plno práce s natáèením. Na závìr jsme se fotografovali s nì-
terými èleny Divadélka a s Kamilou Šmejkalovou, která je
louholetou èlenkou Divadélka, ale nyní už studuje na

Konzervatoøi v Praze. Také úèinkuje v televizním seriálu
"Ordinace v rùžové zahradì". Celý výlet se nám velmi líbil

tìšíme se na další návštìvu Divadélka U Zvonu. 
V Buštìhradì, dne 14. 2. 2006 do kroniky zapsali: 

Veronika Kùtová a Miroslav Èermák

OPÌT Z ÍÈKA

Aè je naším hlavním cílem uèit se hrát a bavit
obecenstvo, nejsme jen my, èlenové klubu ÍÈKO,
tìmi, co baví obyvatele Buštìhradu, mohou to
být i jiní a tìm my pomáháme. 
Dne 17. bøezna 2006 mìlo Gymnázium Kladno

buštìhradské Sokolovnì pøedstavení. Skupinka mladých lidí
pod vedením paní profesorky Pochmanové úspìšnì ztvárni-
la Shakespearovu hru Sen noci svatojánské. 

Na pøedstavení se sešla spoust  nejen buštìhradských di-
vák  a bylo se na co dívat. Ukázalo se, že kladenské gym-
názium má dramatický soubor se spoustou mladých talentù,
kteøí se dokázali skvìle vžít do své role a tím pøipravit pro di-
váky, i v ne pøíliš pøíznivých podmínkách, které jim mohl Sokol
poskytnout, co nejlepší zážitek. 

Na závìr bych chtìla jménem Íèka podìkovat všem, o
se na pøedstavení pøišli podívat a pomáhají nám s obnovením
amatérského divadla v Buštìhradì a hlavnì celému divadel-
nímu sboru kladenského gymnázia a tìším se na setkání pøi
další  vystoupení.

Petra Soukupová
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INFORMACE O ZÁPISECH

Jde skuteènì o informaci o zápisech - do mateøské školy
základní školy.

Nejprve - poèátkem února probìhl zápis do 1. roèníku zá-
ladní školy. Uèitelky i  pan uèitel se peèlivì pøipravili. S pomocí

žákù 9. tøíd pøichystali pohádkovou cestu školou. V doprovodu
pohádkových postavièek dìti zvládaly jednotlivé úkoly zápisu. Až
na jednu výjimku se vše obešlo bez slzièek, s úsmìvem.

Bìhem páteèního odpoledne a pár následujících dnù by-
lo zapsáno 33 dìtí. Rodièe dalších 5 dìtí budou žádat o od-
klad školní docházky. O tom rozhodneme, pokud dodají
patøièné podklady od pediatra a poradenského zaøízení.

Poèátkem bøezna probìhl zápis do mateøské školy.
Mateøská škola má nepøekroèitelnou kapacitu 70 míst pro

všechny roèníky. Pro pøíští školní rok 2006/2007 mùže pøi-
mout 23 nových dìtí. O zápis mìlo zájem 51 rodièù pro své
dìti. Pøi rozhodování postupuje vedení podle stanovených
kritérií. Je jasné, že 28 dìtí se do mateøské školy nedostane.

Navýšení kapacity mateøské školy není jednoduché ani
krátké dobì dosažitelné. Zøizovatel musí zvážit poèty

narozených dìtí, vyøešit prostory, spoèítat náklady na úpravy
a provoz, zajistit všechna potvrzení a doklady a požádat

navýšení kapacity MŠ a školní jídelny.
Vzhledem k rozsáhlé výstavbì v okolí Buštìhradu bude

tøeba o øešení situace v mateøské škole usilovat. Vedení školy
tyto snahy zøizovatele podpoøí.

Mgr. Pavel Beran, øeditel školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEØSKÁ ŠKOLA OTY PAVLA

Pøíprava na pøedstavení. Foto archiv autora.
Vlevo: Návštìva ÍÈKA v Divadélku U zvonu, zleva - Tereza Kùtová,

Miroslav Èermák, Petr Urbanec, Kamila Šmejkalová, Veronika Kùtová,
Marcel Suk  Foto Zdenìk Fous.



Jádrem èinnosti ZUŠ Buštìhrad je pøedevším v peda-
gogické práci uèitelù s žáky ve tøech umìleckých o -
rech: hudebním, výtvarném, taneèním.

Plnì aprobovaní uèitelé se starají o celkem 250
žákù povolená kapacita je 256 ,kteøí reprezentují školu

na pravidelných koncertech žákù,výstavách prací VO a
ších vystoupení. Žáci školy se zúèastòují vyhlášených
soutìží a t jak tìch, které poøádá MŠM tak øady
dalších, které poøádají rùzné instituce související se škol-
stvím na rùzných stupních. V tomto školním roce byla
vyhlášená celorepubliková soutìž v dechových nástro-
jích, zpìvu a taneèním oboru. Všechny tøi discipl ny byly
obsazeny ve školních, okresních a krajských kolech
tìmi nejlepšími žáky. Naše škola mìla velkou konkuren-
ci v ZUŠ Kladno a Slaném a pøesto jsme získali velmi do-
bré umístìní ve všech soutìžících. V loòském roce se
soutìže zúèastnil výtvarný obor a výsledek byl vynikající
7 prací bylo ocenìno v celostátním kole. ZUŠ se zøizo-
vatelem   mìstem Buštìhrad  již øadu let poøádají koncer-
ty hostù i uèitelù a bývalých žákù, kteøí se již vìnují
profesionální umìlecké èinnosti.Tyto koncerty obohacují
hudbymilovné obèany, kteøí koncerty navštìvují. Velmi
uznávané jsou již vyhlášené koncerty žákù, kterých škola
poøádá každý školní rok kolem 15  a zároveò koncerty
provází výstavy prací žákù výtvarného oboru. Všechny
tyto èinnosti vyplývají z osnov a uèebních plánù, které
škola musí dodržovat a peèlivì organizovat. I když má 
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DEN PRO "NAŠE" PERU

Tøetím rokem pokraèuje spolupráce mezi ZŠ Buštìhrad -
školní družinou a sesterskou školou v Peru ve vesnici
Haparquilla.

Dìti od prvních do devátých tøíd navazují malá pøátelství
a vymìòují si nejrùznìjší drobnosti i dáreèky. Z dopisù zjiš u-
jí, jaké jsou rozdíly mezi životem u nás a v Peru.
Rozbalování zásilek  je vždy velkou událostí. V tìch posled-
ních jsme dostali fotografie ze slavností v Cuscu, kde jejich
úèastníci vystupovali v tradièních krojích. Naskytl se nám
pohled na pøekrásnou paletu barev a tvarù.

Zcela jiné slavnosti se poøádají u nás. Ta poslední z nich
byla masopustní. Karneval poøádaný ve školních prostorách
byl velmi úspìšný a množství barevných masek jsme z -
kumentovali a poèítáme s tím, že fotografie zašleme
našim kamarádùm.

Aby nás poznali ještì více, rozhodli jsme se uspoøádat
školní slavnost s názvem "Den pro naše Peru". Chceme na ní
pøedstavit èeské lidové písnièky, tance, dìtské písnièky a
bavné zpívané i pohybové hry pro malé dìti, které se tradu-
jí po mnohá desetiletí i staletí. Soustøeïujeme obrazové ma-
teriály i pøedmìty, které se vztahují k lidovým tradicím  a chtìli
bychom zaøadit i nìkteré krajové zvláštnosti. 

V souèasné dobì to znamená velké soustøeïování pøed-
mìtù, které chceme zveøejnit na doprovodné výstavì.
Oslovili jsme proto rodièe, prarodièe i další pøíbuzné a požá-
dali o  drobné exponáty. V dnešní moderní dobì je to ma-
linko potíž. Jsme však optimisté a vìøíme, že budeme
vystavovat samé zajímavosti. Již nyní máme fotografie kro-
jovaných sleèen, obøí síto na mouku, které sloužilo na
venkovském statku, velikonoèní øehtaèky…

Velmi si pøejeme, aby to nebyly exponáty jediné.

Nìkteré záležitosti, vztahující se k oslavì  však patøí do
oblasti pøekvapení, a tak nám promiòte, že je nezveøejníme.
Pøijmìte však pøedcházející øádky jako pozvánku na oslavu,
která bude díky pøíslibu rodièù a prarodièù natoèena na
video a poslána do Peru. Uskuteèní se v závìru mìsíce dub-
na v pøízemních prostorách staré budovy naší školy. Datum
i pøesný èas konání bude zveøejnìn na plakátku v infor-
maèních tabulích mìsta Buštìhrad.

Anna Holeyšovská
vedoucí vychovatelka školní družiny ZŠ Buštìhrad

Žáci školy v Haparqulla drží dopisy od dìtí z Buštìhradu.

ZÁKLADNÍ UMÌLECKÁ ŠKOLA

Slavnostní koncert na závìr oslav 55. výroèí ZUŠ - 30. 11. 2005 - ky-
tarové duo Tereza Luksíková a Radka Trojanová. Foto archiv ZUŠ



ZEPTALI JSME SE

Milé ètenáøky a ètenáøi, v posledním èísl  BZ jsme zpoví-
dali pøedstavitele spolkù a organizací, které pùsobí

našem mìstì. Možná nìkteøí z vás postrádali odpovìdi
zástupce obèanského sdružení Buštìhrad sobì. S pøedse-
dou tohoto sdružení jsme si nakonec dohodli na tom, že je-
ho odpovìdi na naše otázky zveøejníme v tomto èísle. Jak
se již stalo tradicí, zaèínáme struèným pøedstavením zá-
tupce sdružení:

jméno a pøíjmení : Ing. Zdenìk Malý
vìk : 42 let
vzdìlání : vysokoškolské,  ÈVUT fakulta stavební
pozice : pøedseda výboru obèanského sdružení
zamìstnání : cestovní agentura - internetový obchod

s letenkami
zájmy : sport, hudba, cestování

Jaká je hlavní náplò - poslání vaší organizace, kolik máte
èlenù?
Jak již vyplývá ze stanov, posláním našeho sdružení je
naha o zlepšování životního prostøedí v Buštìhradì ve
myslu úpravy a èistoty, vytváøení podmínek a podpory pro

realizaci rùzných aktivit smìøujících ke zlepšení kulturního
spoleèenského života obèanù našeho mìsta. Snažíme se
popularizaci Buštìhradu ve smyslu historickém a turis-

ém, a to zejména jeho nejstarší èásti s památkovými
tavbami.

Obèanské sdružení Buštìhrad obì má v souèasné chvíli
20 øádných èlenù a jednoho èestného èlena, jímž je Hugo
Pavel, bratr spisovatele Oty Pavla.

Mùžete nám trochu více popsat vaš  organizaci, její struktu-
ru  a øíci nìco o její historii?
Naše obèanské sdružení je dobrovolná, nezávislá a nepoli-
tická spoleèenská organizace. Struktura naší organizace
vychází, stejnì jako ostatní podobná sdružení, ze
schválených stanov dle zákona o sdružování obèanù.
Máme základní orgány sdružení, které tvoøí valná hroma-
da, ètyøèlenný výbor a tøíèlenná revizní komise. Výbor se-
tává z pøedsedy, dvou místopøedsedù a hospodáøe.

Sdružení jsme založili v roce 2000, o rok pozdìji jsme
èásteènì zmìnili své stanovy a rozšíøili tak svoji èinnost

provozování muzea Oty Pavla. V roce 2002 jsme pak zøídili
nauènou stezku historií Buštìhradu. Obì tyto aktivity pozi-
tivnì zviditelnily mìsto Buštìhrad, které se stává kulturnì
traktivní nejen pro kladenský okres, ale i pro Prahu a celý

Støedoèeský kraj. Snažíme se ochraòovat, rozšiøovat
zpøístupòovat sbírky Buštìhradského muzea Oty Pavla
Rotta co nejširšímu okruhu návštìvníkù a aktivnì pod-

porovat vzdìlávání dìtí.

Co øadíte k nejvìtším úspìchùm vaší organizace a z èeho
máte nejvìtší radost? 
K nejvìtším úspìchùm bezpochybnì patøí realizace již
zmínìného muzea a stezky  a to vlastními silami za finanèní
podpory mnoha subjektù. V úspìšné realizaci tìchto pro-
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ZUŠ dvì odlouèená pracovištì v Høebèi a Brandýsku
s celkovým poètem 32 žákù, zdaleka budova naší škole
již nevyhovuje.Tìšíme se  až v budoucnu bude dokonèe-
na rekonstrukce zámku a tam otevøeny prostory pro
ZUŠ s koncertním sálem. 

Závìr školního roku bude patøit žákùm hudebního
výtvarného oboru, kde podle již zveøejnìného plánu bu-

dou provedeny koncerty a výstavy žákù naší ZUŠ.
Jistì zajímavý koncert žákù a rodièù se uskuteèní

26.4.2006 v 17 hod. 
Propagace všech vystoupení se uskuteèòuje vèas-

ným plakátováním, uveøejnìním na internetu, ozná-
mením v místním rozhlase, ve Zpravodaji a èasto i v
denském deníku.

Øeditel ZUŠ B. Bednáø Hudební pøípravka. Foto archiv ZUŠ
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Ing. Zdenìk Malý. Foto archiv Z. Malého



jektù se promítl velký odborný potenciál garantovaný èleny
našeho spolku  akad. mal. Michalem Cihláøem, akad. mal.
Veronikou Richterovou, Mgr. Ivonou Kasalickou

Muzeum Oty Pavla pøineslo
možnost prezentace mìsta i celého re
um je jedno z mála míst, kde jsou k dispozici
ní informace o životì a díle Oty Pavla a unikátní s -
ka pozùstalosti. Tento fakt pozdvihl zájem pøíznivcù Oty
Pavla a pøispìl k návštìvnosti a zvýšení turistického ruchu
v Buštìhradì. Muzeum od jeho vzniku navštívilo již více jak
6 tisíc lidí, statistiku návštìvnosti Stezky nelze sledovat,
nebo  je veøejnì pøístupná. Prakticky však skoro každý
návštìvník muzea projde alespoò èástí stezky. V roce 2005
byl díky našim aktivitám Buštìhrad zaøazen mezi jeden ze
zajímavých turistických cílù Støedoèeského kraje a stal se
místem, kde si lze poøídit velmi žádanou turistickou známku.
Vìøíme, že s pøispìním všech institucí, sponzorù, místních
obèanù a èlenù našeho spolku se nám podaøí naše
muzeum a Stezku historií Buštìhradu i dále provozovat ke
spokojenosti všech jeho návštìvníkù, odborníkù i laikù z øad
pøíznivcù Oty Pavla.

A naopak - co vám v souvislosti s fungováním organizace
kazí náladu?
Náladu kazí pár skuteèností, které všechny obèany našeho
mìsta budou bohužel provázet ještì mnoho let. Jednou

nich je znovuotevøená kauza Bustìhradské haldy. Naše
družení již v èervenci 2002 zaslalo otevøený dopis ministru

životního prostøedí RNDr. Liboru Ambrozkovi, ve kterém
jsme upozoròovali na život ohrožující aktivity firmy Real
Leasing Kladno s.r.o. v blízkosti našeho mìsta. Jak víte,
souèasný stav našim tehdejším obavám dává za pravdu.
Vždy  Buštìhrad je nyní vyhledávanou lokalitou pro
pøímìstské bydlení a komerèní snahy této firmy mohou bu-
doucí rozvoj mìsta absolutnì zlikvidovat. Dalšími "vadami
na kráse" jsou napø. výhledové plány rozšíøení provozu
prùmyslové zóny bývalé Poldovky a s tím i rozšíøení do-
pravy, budov ní nových komunikací pro dostupnost této
zóny kamionovou dopravou.

Tyto aktivity naše sdružení nemùže samo zastavit a je
pøedevším na zastupitelích našeho mìsta, aby se postaralo
o záchranu této lokality pro klidný a hodnotný život zde ži-
jících obèanù. Nicménì nemusíme chodit za hranice mìs-
ta. V poslední dobì mì dìsí stále špinavìjší ulice, chodníky
a trávníky plné odpadkù, které nikdo neuklízí, desítky výkalù
po našich miláècích, jejichž majitelé se zøejmì štítí po svém
pejskovi poklidit. To jsou však vìci, které jdou øešit hned

jde jen o to  aby jimi vedení našeho mìsta více zabývalo.

Jaké máte plány do budoucna (napø. jaké akce chystáte
nejbližší dobì), co by mohlo aš  práci ještì zlepšit, co by

vám pomohlo?
V letošním roce finalizujeme projekt záchrany kaplièky
"Nejsvìtìjší trojice" v poli u Buštìhradu smìrem na Vrapice.
Tato akce probíhá v rámci grantu Opomíjené památky, vy-
lášené Nadací Obèanského fóra v roce 2003. Letos bude

kaplièka pøedstavena ve své  nové kráse a znovu vysvìce-
na. Ani ne nám  jako této kaplièce by urèitì pomohlo
vyøešení vlastnických vztahù k pozemkùm pod ní a v jejím
okolí. Je totiž "utopena" v zemìdìlsky obhospodaøované

pùdì. Bohužel neaktivita našeho zastupitelstva v této vìci
nás opravdu mrzí. Když už se nám podaøilo kaplièku
zachránit pøed samovolným zøícením, zasloužila by si do
budoucna vlastní pøístupovou cestu a garantovanou
ochranu ze strany našeho mìsta, které je majitelem èásti
pozemkù.

Další akcí, j ž v letošním roce dokonèujeme, je externí ex-
pozice fotografií. Na základì pozitivních zkušeností se
Stezkou historií Buštìhradu pøipravujeme podobným zpù-
sobem fotogalerii BUŠTÌHRAD - HISTORIE A SOUÈASNOST.
Sbírky Buštìhradského muzea Oty Pavla u Rotta disponují
množstvím zajímavých historických zábìrù z rùzných
èasových období. K tìmto zábìrùm jsme poøídili zábìry ste -
ných míst ze souèasnosti a zpøístupníme je veøejnosti for-
mou expozice pod širým nebem. Porovnání historické

souèasné podoby tìchto míst bude zajímavé nejen pro
návštìvníky našeho mìsta, ale zejména pro místní oby-
vatele, z nichž mnozí mají stále historii ve své pamìti. Tato
akce však zatím zadrhává na urèení lokality, kde bude foto-
galerie umístìna. Posledním místem, jež jsme vybrali, je
stìna nového schodištì naproti DPS. To je však zatím ve
tavu velké rozpracovanosti.

Urèitì letos opìt zorganizujeme druhou brigádu na úklid
zámeckého parku, abychom tak pomohli k obnovì tohoto
nádherného místa v našem mìstì.

Myslíte si, že vám mìsto Buštìhrad dává dostateèné
dotace? Kolik èinily dotace pøibližnì  loòském roce a na co
jste je využili?
Naše sdružení je financováno z nìkolika zdrojù. Z fondù
Støedoèeského kraje, grantù rùzných nadací a soukromých
fondù, dotací našeho mìsta, finanèních darù fyzických

právnických osob, z provozu muzea a èlenských pøíspìvkù
samotných èlenù. Dotace mìsta Buštìhrad pokrývají pøi-
ližnì 20-30 % celkových nákladù naší èinnosti. V prùbìhu

loòského roku jsme obdrželi od našeho mìsta celkem
55.447,-Kè na pøedem pøipravené projekty - Muzeum

Pavla a akce k O. Pavlovi, masopustní prùvod a pøípravu
externí fotogalerie. Nechci polemizovat o tom, zda je to má-
lo, nebo moc. Je pøedevším dobøe, že se tak stalo, že mìs-
to dává peníze na projekty, jež pøispìjí vzhledu našeho
mìsta  a podporuje tak èinnost svých obèanù.

Jejich výše je samozøejmì závislá na možnostech mìst-
ského rozpoètu a všichni víme, že mìsto má v souèasné
dobì finanènì nákladnìjší priority. Jsem rád, že zástupci
našeho mìsta zaèali systémovì øešit podporu spolkù a or-
ganizací pùsobících v Buštìhradì. Døívìjší absence zá-
ladních pravidel v pøidìlování dotací pøed rokem 2004 je

koneènì minulostí. Urèitì by však grantovému systému
prospìla ještì vìtší pozornost. Myslím, že napø. systém,
terý je již nìkolik let zaveden v rámci Støedoèeského kra -

ského úøadu, by mohl být vzorem.

Neprospìla by vašemu sdružení vìtší reklama? Nebyly by
takovou reklamou pøíspìvky do BZ?
Jsme jedna z organizací, jež o svých akcích právì v BZ
pravidelnì informuje. Reklamu však urèitì nepodceòujeme
a na propagaci svých projektù vynakládáme nemalé èástky.
Pravidelnì inzerujeme v bulletinu Pražské informaèní 
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služby, pro orientaci turistù a návštìvníkù jsme ve
spolupráci s OÚ Kladno a Policií ÈR umístili k odboèce

hlavní silnice na Buštìhrad orientaèní smìrové znaèky.
Díky úzké spolupráci s památníkem Lidice je naše
muzeum a stezka nabízena i jejich návštìvníkùm.
Muzeum vydalo za finanèní podpory Open Society Fund
Praha jednoduché tiskoviny o historii mìsta a Otu
Pavlovi, jednostránkovou informaci o muzeu a reprezen-
tativnì zpracovaný dvojlist s reprodukcemi. Vydali jsme
ve spolupráci s firmou Turistické známky s.r.o. známku
è. 981 a Buštìhrad se tak stal jedním z vyhledávaných
míst sbìratelù tìchto známek.

Spolupracujeme s Kartou mládeže ÈR. Ta nás díky námi
poskytovaným slevám pro držitele jimi distribuovaných

karet publikuje ve svých materiálech. V letošním roce by
mìlo dojít k výrazné propagaci Stezky historií
Buštìhradu v rámci seriálu èasopisu Cykloturistika, který
popisuje nauèné cyklostezky, do kterých se Buštìhrad
takto zaøadí. 

Pokud mohu, rád bych touto cestou podìkoval všem,
teøí naši dobrovolnou èinnost podporují finanènì èi jiným

zpùsobem. Pokud by naše èinnost byla pro nìkoho in-
spirací, dveøe k nám jsou pro další zájemce o èlenství
otevøeny. Finanèní podporu samozøejmì též rádi
pøivítáme. Kontaktní informace neleznete na
www.bustehrad.cz.



JARO V PELÍŠKU

PRAVIDELNÉ PROGRAMY A NOVÉ KURZY
Od února 2006 jsme v MC vedle pravidelných
ètvrteèních volných heren (10 00-12 00 hod.) a velmi
oblíbené pondìlní angliètiny pro pøedškoláky (16 00-
17 00 hod.) pøipravily a do života uvedly další dva kurzy
- Hravé dopoledne a kurz flétnièky pro nejmenší. Oba
kurzy se velmi rychle naplnily a mají velký úspìch.

Hravé dopoledne je urèeno pro dìti od 1,5 do 4 let
koná se vždy jednou za 14 dní v úterý od 10 00-11 00

hod. v 1. patøe Kulturního støediska. Markéta, zkušená
cvièitelka a taneènice, která kurz vede, se snaží pøipra-
it vždy velmi pestrý a zajímavý program, aby se ani ti ne -

menší nenudili. Dìti s maminkami se na zaèátku hodiny
protáhnou a spoleènì si zacvièí, potom si zazpívají

vlastním doprovodem (bubínek, poklièky, døívka), násle-
duje výtvarná dílnièka, kde dìti kreslí a nalepují obrázky
nakonec je pro nì pøipravena pohádka - divadélko.
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DPSKA NENÍ OSTROV

V našem "domeèku" žije 18 obyvatel, kteøí jsou všeobecnì
nazýváni senioøi. Mohlo by se zdát, že jsou tu sami se sebou
lidé pøibližnì stejného vìku a pøibližnì stejných problémù a
dostí a ti ostatní chodí obloukem okolo, protože jich se to
netýká. Ale není tomu tak, jak øíká jeden z pøíznivcù našeho
zaøízení. Stále je kolem nás spousta lidí, kteøí rádi nezištnì
pomohou druhým.

Naším "externistou", který nezištnì kdykoli poskytne
drobnou instalatérskou práci  je pan Horníèek, manžel naší
peèovatelky a pedikérky paní Simonky. 

Dìkuji panu Peterkovi  firma BE-PE, který si našel èas
zcela zdarma opravil porouchané zaøízení jedné z našich

obyvatelek.
Velký dík patøí panu Šípkovi staršímu, který nám ochotnì

a hlavnì rychle pomohl pøi potížích se zamèenými dveømi
jedné obyvatelky, ke které jsme se nemohli dostat  abychom
j  poskytli pomoc.

Velmi dìkuji panu Pavlovi Menclovi, který vìnoval pro in-
ternetový klub starší typ poèítaèe, který ale náš technický
park znaènì omladí.

Pan Miroslav Èermák již ètvrt roku nezištnì vìnuje svùj
èas všem, kteøí chtìjí proniknout do tajù internetu. Z každého
ètvrteèního odpoledne se tak stal malý svátek, kde se sejdou
lidé spoleèného zájmu, vypijí si spolu kávièku, ke které mno -
dy mají, díky paní Marušce Horové, nìco dobrého z jejího
pekaøského umìní.

A ještì jeden pøíjemný spoleènì prožitý okamžik byla
støeda 29.3, kdy jsme všichni, vèetnì kolemjdoucích, po-
zorovali èásteèné zatmìní lunce. K bezpeènému po-
zorování nám posloužily sváøeèské helmy, které nám

ochotnì pùjèily echnické služby.
Co z toho všeho plyne? A proè to vlastnì všechno píšu?

Jeden bez druhého se neobejdeme, každý potøebujeme
každého. V tom tìžkém je dobré se o tu tíhu rozdìlit. A v tom
dobrém se radost znásobí. Dìkuji moc všem, kteøí se podílí
na téhle prosté matematice. 

Pokud jsem na nìkoho zapomnìla, prosím za prominutí,
dobré skutky se zapomínají èasto.

PØIPOMÍNÁM - každý ètvrtek od 13.00 do 17.00 hod  se
vám v DPSce vìnuje v Internentovém klubu pan Miroslav
Èermák. Zasvìtí zaèáteèníky a poradí pokroèilým. Internet
mohou využít kdykoli v týdnu ve výše uvedeném èase všich-
ni, kteøí mají zájem.

S. Šumná

Výuka internetu. Foto archiv DPS

DOMOV S PEÈOVATELSKOU SLU BOU

MATEØSKÉ CENTRUM BUŠTÌHRA SKÝ PELÍŠEK

Veselé pískání - zdravé dýchání. 
Tak dìti kdo mi poví, jak se jmenuje tento nástroj? Foto IK

¡
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Urèitì jste již zvìdaví, jak dopadl náš projekt høištì
Pelíšek, na který již od èervna 2005 získává naše MC fi-
nance formou sponzorských darù a grantù. V dobì, kdy
vyjde toto èíslo pravodaje, bude již høištì slavnostnì
otevøeno a doufáme, že se bude líbit pøedevším dìtem.
Podrobnìjší informace, povídání o tom, jak høištì vzniklo
a fotografie z jeho otevøení vám pøineseme v pøíštím
èísle BZ.
Dìkujeme všem, kteøí se podíleli na zdárném prùbìhu
dokonèení projektu høištì "Toèím se, skáèu, kloužu - vše

co umím, ukážu". Jsou to - v poøadí dle výše èástky:

Nadace ÈEZ - Program regionální podpory (Praha)
Nadace Via - Procter and Gamble pro mateøská centra (Praha)

Støedoèeská plynárenská, a.s. (Praha)
Rodina Kráèmarova (Buštìhrad)

Èeský Telecom - Fond drobného dárcovství (Praha)
Showa Aluminium Czech, s.r.o. (Kladno)

Backaldrin s.r.o. (Kladno)
Rodina Janovských (Buštìhrad)

ŠtìpánekAuto (Buštìhrad)
Martin Peroutka - polygrafická výroba (Buštìhrad)

Øeznictví a uzenáøství "U Tùmù" (Kamenné Žehrovice)
GREEN Center s.r.o. (Praha)

Tomáš Mahovský a kapela Best Moments (Buštìhrad)

RUDI a.s. (Tábor)
GAMA Kladno v.o.s. (Kladno)

Martin Rašek - PB - AUTO - SERVIS (Buštìhrad)
Rodiny èlenek Mateøského centra Buštìhradský pelíšek

(Buštìhrad a okolí)
Arbor Plus s.r.o. - Lékárna u Zlatého draka (Kladno)

RP Trade (Buštìhrad)
Pasíøství Houska a Douda (Buštìhrad)

Helena Krausová - LINEA - dárky - kvìtiny (Buštìhrad)
Jindøich Náprstek - cukrárna, lahùdky (Buštìhrad)

Miroslav Vinkl - smíšené zboží (Buštìhrad)
David Paluka PARD - bazar nábytku (Buštìhrad)

Smíšené zboží Èechová-Thujová (Buštìhrad)

Na slavnostní otevøení høištì pøispìli: 
Støedoèeský kraj - Fond hejtmana

Nadace Divoké husy - program Benefice s Divokými
husami - výtìžek z dobrovolného vstupného na
slavnostním otevøení bude nadací zdvojnásoben

využit na vybavení mateøského centra. 

Dìkujeme také:
Rodinì Helískovì z Buštìhradu za uskladnìní herních prvkù

Jitce Mahovské za stálou podporu a fyzickou i duševní pomoc
firmì ALBRECHT Zahradní architektura s.r.o. Kladno -

za zatravnìní pozemku na høištì a osázení keøi 
firmì pana Pavla Kühnela z Dobrovíze - za darování

5 m3 zeminy a její dopravu 
panu Sedláèkovi z Buštìhradu - za darování 4 m3

zeminy
panu Rákovi z Buštìhradu - za darování 2 m3 zeminy
firmì MAKE pana Marka Kellera - za dopravu zeminy 

firmì Památky Buštìhrad - renovace stávajících lavièek
a stolù na høišti 

a všem dalším, kteøí nám v tomto projektu pomáhali,
podpoøili dobrou vìc a udìlali radost našim nejmenším!

Za MC Ivona Kasalická a Jana Závorková
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Kurz Veselé pískání - zdravé dýchání je zcela
novou aktivitou, která byla již od poèátku dìtmi velmi
dobøe pøijata. Gábina, profesionální hudebnice, vede
kurz nenásilnou a hravou formou, která dìti baví.
Hodina zaèíná spoleènou písnièkou, potom se dìti uèí
dobøe dýchat - foukají brèkem do vody nebo zkouší
jemnìji foukat do vatièky, potom vytleskávají rytmy
známých písnièek a øíkadel a zpívají s doprovodem
bubínku, palièek a døívek, vymalovávají notièky, píska-
jí na flétnièku, poznávají hudební nástroje a nakonec
vždy ztichnou u hudební ukázky. Protože je o tento
program zájem, otevøely jsme kromì støedeèního
dopoledního kurzu ještì  kurz odpolední - od 16 do 17
hodin. Dopoledne chodí dìti od 3 do 4 let, odpoledne
pak dìti od 4 let.

Hravé dopoledne - divadelní pøedstavení dìti vždy zaujme. Foto IK



MUDr. PAVEL SKÁLA:  
VZTAH VÝSKYTU CUKROVKY A VÝŽIVY

S panem doktorem Pavlem Skálou jsem se chystal napsat
rozhovor již hodnì dlouhou dobu. Nìkolikrát jsme se domlou-
vali  o èem by rozhovor mìl být, pak ze všeho sešlo, uteklo
nìkolik mìsícù, znovu jsme o daném tématu uvažovali  a tak
poøád dokola. Najednou pøišel rozhodující okamžik, a my jsme
vìdìli, o èem je tøeba se bavit. Následující povídání bude tak
trochu výjimeèné. Cílem nebude populárním zpùsobem
seznámit ètenáøe se zpovídanou osobou, ale s dùležitým o -
rem medicíny, jemuž se tato osoba vìnuje. Chceme tak v
ce odborném rozhovoru ètenáøi pøinést cenné informace,
ale též i jisté naléhavé varování. Èlánek je urèen všem.
Vìøíme však, že nejvíce jej ocení rodièe, kteøí se snaží u svých
dìtí vytvoøit správné stravovací návyky. 
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ŠIBØINKY 2005 - "KRÁLOVSTVÍ ZVÍØAT"

Šibøinky se konaly 24. bøezna a opìt je ve 20.00 hod. zaháji-
la znìlka kapely A-Club pod vedením Jiøího Šroubka. Poté na
p dium vystoupila, jako každý rok, ses. Táòa Hrabinová, aby
pøivítala všechny pøítomné hosty a seznámila je struènì s
ramem veèera, který obsahoval pøedtanèení buštìhrad-
ské mládeže, vystoupení skupiny zabývající se historickým
šermem  vyhlášení tø  nejhezèích masek veèera a v
lední øadì i losování bohaté tomboly.

Po jejích milých a vøelých slovech došlo na první kulturní
vystoupení, o které se opìt postarala mládež nejen
buštìhradská, ale také z blízkého okolí (Zájezd, Kladno,
Lidice…). Skupinka asi 12 mladých a velice schopných lidí si
pøipravila vystoupení, vlastnì takovou malou džungli. Jejich
taneèní kreace sklidily nejen obdiv všech pøihlížejících, ale
pøedevším bouølivý potlesk. Po tomto krátkém vystoupení se
zaèal parket plnit spoustou taneèníkù  a to nejen mladých, ale
také z té starší generace, u které bylo patrné, že i v pozdním
vìku se lze poøádnì vyøádit na tzv. "modernu". Ale co by to
bylo za Šibøinky, kdyby tam nebyly masky, které byly zas o k -
sek dokonalejší oproti pøedchozím rokùm. Tentokrát se
díky tomuto tématu mohli návštìvníci opravdu vyøádit  a proto
se v okolovnì sešlo spoustu zvíøat, napø. velice pohledná
kráva s volem, spousta berušek, mravenci, pavouk, vosy

spousta jiných skvìlých masek.
Jako každý rok bylo na Šibøinkách i dostatek jídla a pití, o

ré se postarala rodina pana Pavla Fürsta, která si zde, ale-
spoò doufám, vydìlala zase nìjakou tu korunu. Za tuto práci
jim patøí velký dík.

Po nìkolika písních, mezi nìž opìt patøil i Letkis  pøišlo
louho oèekávané vyhlášení nejlepších masek veèera, které

byly sladce odmì ny. Dortík za tøetí nejlepší masku veèera si

odnesla "super krásná" kráva, ruhou sladkou odmìnu si
odnesl pavouk zvaný Køižák a jako první skonèily dvì mladé
pohledné vosy.

Po udílení sladkých odmìn za nejlepší masky se po nìko-
lika minutách zaèala losovat naše jako každý rok bohatá
tombola. Ceny v tombole byly nejenom srandovní, praktické,
ale pøedevším i velmi hodnotné. Pro pøedstavu zmíním napø.
tyto ceny: prací a èist cí prostøedky, nìco k zakousnutí, nìco
na napití a také nìco praktického do domácnosti jako
kuchyòské náèiní, ubrusy a spousta jiných hodnotných cen.
Opìt nechybìla 1. cena, kterou byla vepøová hlava

Ale co bychom byli za organizaci, kdybychom nepodìko-
vali našim sponzorùm, kteøí se podíleli nejen na naší bohaté
tombole, ale také na pøípravì plesu:

firma Štìpánek uto,
Cukrárna Jindøicha Náprstka, 

Zahradnictví Knìževes, 
Drogerie Radim Švejda, 
firma Martin Peroutka

a spousta obyvatel mìsta Buštìhradu.
Bìhem celého plesu se tanèilo na skvìlou hudbu všech

žánrù. Celý ples byl zakonèen kolem druhé hodiny ranní
spousta návštìvníkù odcházela se smutkem, že tak vy-

daøený ples již konèí. 
Na závìr musíme podìkovat všem, kteøí se hojnì podíleli

na pøípravì letošních Šibøinek, jmenovitì: br. František Rák,
ses. Táòa Hrabinová, ses. Jana Potùèková, DiS., br. Pavel
Hrabina, ale hlavnì paní Jan  Potùèkov  st., která namalo-
vala dekoraci a také nachystala bohatou tombolu  bez které
by nebyly ibøinky.

Za T. J. Sokol Buštìhrad ses. Jana Potùèková, DiS

T.J. SOKOL BUŠTÌHRAD

IJÍ MEZI NÁMI . . .

MUDr. Pavel Skála. Foto archiv MUDr. Skály

¡



IJÍ MEZI NÁMI

Jste dìtským praktickým lékaøem a do vaší další specia-
izace endokrinologa patøí mimo jiné i dìtská diabetologie,
edy problematika cukrovky. 
Pracuji pøevážnì s dìtskými pacienty. Této diagnóze se
vìnuji v rámci dìtské endokrinologie již témìø dvì desítky
let. Jde o onemocnìní, které v populaci pomìrnì rychle
narùstá  a prognóza WHO  (Svìtová zdravotnická organi-
zace) je taková, že v roce 2050 má být témìø 50 procent
evropské populace postiženo cukrovkou. V Asii v pøíštích 20
letech onemocní 330 milionù lidí. Nyní jen Indie má 33 mil -
onù pøípadù a onemocnìní se všude pøesunuje stále do m -
ších vìkových kategorií.

Každý druhý že bude mít cukrovku!? 
Ano, oèekávání jsou, pøiznávám, velmi tristní. Podle
Mezinárodní federace diabetu (IDF) se v souèasné dobì
odhaduje, že výskyt cukrovky v populaci je asi 7 procent.

hlediska demografického rozložení je zajímavé, že napøíklad
africké národy mají malé zastoupení diabetu, výskyt se
zvyšuje od rovníku smìrem k pólùm. U nás máme takový
evropský prùmìr, ovšem v Norsku, Finsku a Švédsku je stav
nìkolikanásobnì vyšší. V souèasnosti jsme svìdky velkého
nástupu cukrovky ruku v ruce s obezitou též v severoame-
ické populaci. 

Myslím, že v této chvíli bude nutné ve struènosti popsat prin-
cip onemocnìní a vysvìtlit  jaké hlavní typy rozlišujeme.
Cukrovka (úplavice cukrová) je lidové oznaèení choroby
nazývané Diabetes mellitus. Je nìkolik typù cukrovky, vzác-
nìjší je napøíklad typ MODY, který má již 6 podtypù, dále
sou to prùvodní varianty  provázející nìkterá geneticky
podmínìná onemocnìní. Hlavní jsou však dva typy - cukrov-
ka typu 1 a 2. Diabetes mellitus . typu (na inzulínu závislý)
vzniká nejèastìji poškozením a pozdìji zánikem tzv. "B-
bunìk", které sídlí v tzv. Langerhansových ostrùvcích sli-
ivky bøišní. V tìchto B-buòkách (beta buòky) vzniká hormon

inzulín, který snižuje hladinu cukru v krvi. Pøi poškození beta
bunìk a následným nedostatkem inzulínu dochází ke
zvýšení hladiny cukru v krvi, tedy k tzv. hyperglykémii.
Diabetes mellitus . typu (na inzulínu nezávislý) není charak-
terizován nedostatkem inzulínu v krvi, ale snížením citlivosti
cílových tkání na inzulín, k tzv. rezistenci. Dochází ke s -
žení receptorové citlivosti, èasto tøeba i pøi zvýšené hladinì
inzulínu. V dùsledku toho je opìt zvýšena hladina cukru v
vi. Vysokou produkcí inzulínu se beta buòky zaènou èasem
vyèerpávat a k jejich povzbuzení lze ještì použít léky v
dobì práškù. Poté, co dojde k další nedostaèivosti èi ú -
nému vysílení beta bunìk, je nutno zahájit léèbu inzulínem,
obdobnì jako u diabetu 1. typu. U nìkterých jedincù je
nemoc progresivní, u nìkterých je prùbìh lehèí a pøi dobré
životosprávì nemusí konèit na inzulínu.

Takže, èlovìk pøijme v potravì tuky, bílkoviny a také cukry...
Sacharidy jsou pøijímány buï ve formì jednoduchých cukrù,
tj. sladkého, nebo polysacharidù, napøíklad  škrobù. Když se
cukry dostanou do trávicího traktu, jsou rozkládány na
jednoduchý cukr-glukózu, a pøecház í do krve. Inzulín
pomáhá glukóze pronikat do bunìk, èímž zajiš uje jejich
výživu a tím zároveò  snižuje její hladinu v krvi. Dále inzulín
zajiš uje  zásobní formu glukózy - glykogen  v játrech a také

podnìcuje tvorbu tuku. Je tedy zøejmé, k jakým potížím
dochází, když je inzulínu málo, nebo když je inzulínu
znemožnìno, aby mohl plnì fungovat.

Jak jsem se  doèetl, objevitelem inzulínu se stal roku 1921
lékaø Frederik Grant Banting, od roku 1922 se zaèal inzulín
k léèbì používat. Za objev inzulínu Banting po právu získal
Nobelovu cenu. Jak to vypadalo s cukrovkou pøed objevem
inzulínu?
Lidé, kteøí onemocnìli diabetem 1. typu  se dožívali nìkolika
mìsícù, u 2. typu diabetu se dožívali pomocí diety a
noduchých preparátù podle tíže nemoci pomìrnì déle.

souèasné dobì se lidé dožívají s cukrovkou slušného, èasto
i vysokého vìku, pokud však svìdomitì dodržují dietu, živo-
tosprávu a léèbu. V Èeské republice je diabetologie
samostatným oborem, ale hlavním pilíøem léèby je praktický
lékaø, který má k pacientovi nejblíže, zná jeho zdravotní stav
a ostatní soubìžné nemoci.

Nyní tedy jsme již probrali výskyt i podstatu diabetu.
Mùžeme pokroèit k samotnému tématu našeho rozhovoru.
Jaká je závislost stravování na výskytu cukrovky? 
Jedním z problémù je napøíklad spotøeba cukru. Pøed 300
lety byla spotøeba cukru zhruba 3 až 5 kilogramù na osobu
za rok. V souèasné dobì je to 28  kg cukru/osobu/rok, což je
obrovské èíslo. Uvìdomme si, že za tìch 300 let nedošlo

žádné adaptaci lidského organismu na pøíjem cukru.
Dochází tak k ohromné zátìži inzulárního aparátu èlovìka.
Problémem však není jen sladký cukr, ale i polysacharidy,
jako je napøíklad bílá mouka. Bílé peèivo pøedstavuje další
velkou zátìž inzulárního aparátu. Jsou to housky, rohlíky,
veky, bílý chléb, hamburgery. Navíc, døíve používaná hrubá
mouka byla nahrazena moukou, která je prùmyslovì

proštìna od zárodeèných epitelù klíèkù zrna (je to tzv.
výražková mouka - zbavením germinálního-zárodeèného
epitelu pak mouka nezatuchne a lze ji ze strategických
dùvodù skladovat neomezenì), èímž jsou konzumenti ménì
chránìni proti úèinkùm polysacharidù v mouce obsažených
a je to jedním z dalších potencionálních dùvodù nárùstu
onemocnìní. Proto je vhodná orientace na ochranné režimy,
jako napøíklad pøíprava èerstvých obilovin (namletí vlastní
mouky z èerstvé pšenice špaldy, èi pramatky obilí samopše).
Ranní konzumace syrové formy zalité vodou po noèním
abobtnání hmoty, napøíklad rozmícháním v jogurtu, má vel-

mi pøíznivý vliv na celkové zdraví a nejen na ovlivnìní
rozvoje diabetu.

Jsou známy pøípady cukrovky i u známých osobností, které
konèily tragicky. Vzpomeòme napøíklad zpìvaèku Ellu
Fitzgeraldovou.
Cukrovkou trpí mnoho známých osobností u nás i ve
svìtì.Tato choroba si opravdu nevybírá.

V dùsledku porušení cév a nervové tkánì mùže dojít
poruše trofiky tkání a v koneèném dùsledku na podkladì

gangrén až k amputacím konèetin. Zvyšuje se však i výskyt
infarktù, cévních mozkových pøíhod, sklerózy, poruše funkce
ledvin až po jejich selhání s nutností trvalé dialýzy.
Porušením jemných cév sítnice mùže dojít až k trvalé sle-
potì. Z toho vyplývá, že s cukrovkou jsou spjata další
odvìtví medicíny, kam pacienta pøivádí komplikace vyvolané
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diabetem. Patøí sem cévní chirurgie, kardiologická chirurgie,
transplantace srdce, ledvin, slinivky bøišní, kožní onemoc-
nìní. Proto náklady na léèbu cukrovky a její komplikace  tvoøí
1/6 nákladù na svìtové zdravotnictví. A to je hodnì. 

Uvedl jste, že roku 2050 bude mít podle prognóz cukrovku
každý druhý èlovìk. Poøád na to myslím. Hovoøil jste o
šující se spotøebì cukru. Nárùst výskytu diabetu je tedy
asi zdùvodnitelný. 
Kromì kumulace diabetogenních genù v populaci jsou tu
další faktory, jako celkové zmenšení pohybu lidí, nezdravý
zpùsob života, chemizace životního prostøedí, ale zejména
sou to  jak již bylo øeèeno, nezdravé stravovací návyky. Proto
ta osvìta ve snaze tuto prognózu nenaplnit.

Mohl byste v tuto chvíli zdùraznit hlavní chyby, které
patøujete?

Vidím nìkolik zásadních chyb. Z pohledu praktického lékaøe -
pediatra a endokrinologa. První vìc - èást maminek nekojí.
Kojení spojené se zdravou naturální stravou snižuje m -
ství zdravotních problémù v budoucnosti dìtí. Dìti d -
ho kojené jsou ménì obézní, jsou odolnìjší vùèi
nemocem a mají po všech pediatrických stránkách lepší

pøíznivìjší vývoj. Z hlediska cukrovky je mateøské mléko
ménì sladké, než mléko umìlé. Dìti, které nejsou kojené  si
tak velmi záhy zvykají na vyšší množství cukru a jejich or-
ganismus si zvyká na vyšší sekreci inzulínu, aby tyto dávky
cukru mohly být zpracovány. Další vìcí je samotný pøísun
nevhodné potravy. Èaje a š ávy, které matky podávají dìtem
jsou také pøislazované. Navíc nejde jen o pøislazované, ale i
cukry bohaté ovocné koncentráty.Tak jako se bojuje proti
drogám, proti kouøení, tak by se mìlo bojovat i proti sladké-
mu. Stav je všeobecnì podcenìn. Sladké a bílou mouku po-
važuji za stejnì nebezpeèné. Myslím si, že bílá mouka je
ještì zrádnìjší. Dìti mají pøístup k sladkému již od útlého
vìku a i výživový prùmysl nabízí výrobky, které jsou s -
zené. Tìmto firmám  jde samozøejmì o zisk, protože víme,
že potraviny slazené se prodávají mnohem lépe, než po-
traviny bez chuti. Rychle na nì vzniká závislost a tím je za-
jištìn odbyt. Kdo si zvykne na sladké v dìtství, tìžko již
odvyká. Zaèal bych u dìtských nápojù hotových èi granulo-
vaných, které jsou pro obsah cukru zcela nevhodné.
Masivní reklama: "Fanta - zdravá závislost" mi pøipadá velmi
zavádìjící. Bez sacharidù se však pochopitelnì neobe-
jdeme, a to ani diabetici. Všichni cukry potøebují.
Pochopitelnì sladké, jakožto rychlá dodávka energie pøi
velké fyzické zátìži, je možná a nelze se tomu vyhnout
napøíklad pøi sportu.

Ano, jenže je tu aspekt návyku, jistého požitkáøství. Chu
ca coly a rùzných dalších limonád má pro mnoho lidí velkou

pøitažlivost.
Sladká chu  je pøitažlivá pro všechna mláïata, ale i dospìlé.
Podporuje vyplavování endorfinù a tím pøíjemné pocity. Je tu
však vùle èlovìka, osvìta, osobní disciplinovanost, uvì-
domìní si nebezpeèí tohoto návyku. A teï a  si každý
vzpomene na prognózu do roku 2050, tøeba to zrovna
pomùže! Já doporuèuji, aby se dìti nauèily pít vodu jakožto
bìžný nápoj. Zcela jsem se ztotožnil s reklamním papírem
kladenských vodáren. I když nám zdejší voda zcela znièila

svojí tvrdostí bojler, zanáší varné spirály spotøebièù, pro svùj
vysoký obsah vápníku však stojí zdaleka pøed všemi balený-
mi vodami. Jedineèným zpùsobem zajiš uje tento potøebný
prvek rostoucím dìtem a ženám, kterým hrozí osteopor za.
Dìti do roka vìku by mìly však pít pouze vodu balenou

dùvodu nebezpeèí dusiènanù.

Co tøeba taková èokoláda? 
Nevhodné jsou èokolády, které jsou pøíliš tuèné a pøíliš slad-
ké, zdravé jsou druhy s vysokým obsahem kakaa. Dìti si
nemohou vybrat a musí  jíst co dostanou, proto jsou èasto
obì mi rodièù.  Stravovací návyky, které se nauèila matka od
své matky, pak pøenáší generace na generaci. A èasto:
všechno špatnì. 

Které složky stravy naopak jsou pokládány za správné? 
Jednoznaènì je to ovoce a zelenina. I zde však je vhodné se
vyhnout velkému, jednostrannému požití sladkého ovoce.
Cukr je jeden a je skoro jedno, v jaké formì se do organis-
mu dostane. Dalším problémem je sladké tropické ovoce, na
které není náš organismus pøirozenì zvyklý, napøíklad man-
go, pap j , avok do a další. To nemluvím o alergicitì

otického ovoce. Mohu tedy doporuèit èeská jablka,
koøenovou zeleninu s velkým obsahem vlákniny a též zele-
inu listovou. 

Jsou vhodné cereální tyèinky? 
Tyèinky jsou celkem dobré, pøestože jsou nìkdy sycené me-
dem. Ale myslím, že tyto tyèinky jsou dobrým trendem.  

Existuje závislost mezi velkou tìlesnou hmotností a
tem cukrovky? 
Existuje, zde je pøímá úmìrnost. Vìtší tìlo, vìtší depozita
tuku a vìtší konzumace jsou spojeny s vyšším nárokem na
inzulinární systém a po urèité dobì dochází k jeho pøetížení.
U nadmìrnì obézních lidí je také známo, že jejich periferní
tkánì (svaly) jsou ménì citlivé na dodávání inzulínu a v
rovnání se zdravými tkánìmi potøebují inzulínu více.
Obezita, vysoký krevní tlak, cukrovka a onemocnìní štítné
žlázy ve vzájemné souvislosti by bylo téma na dlouhé
povídání.

Pohybová aktivita, jakožto podpora zdraví  je propagována
nad všude. Má kladný vztah i v boji proti diabetu? 

Léèba cukrovky má takové tøi hlavní body, které tvoøí tro -
úhelník. Jedním je strava, druhým inzulín a tøetím tìlesná
aktivita. Pohybová aktivita je souèástí terapie, protože zvyšu-
je množství bunìèných receptorù, èímž dochází k zlepšení
úèinku inzulínu a tím pak k lepšímu zpracování cukru.
Napøíklad celodenní sjezdové lyžování sníží dávku inzulínu
až o tøetinu. Samotným pohybem se však cukrovka nevyléèí. 

Jaké tìlesné aktivity byste doporuèil diabetikùm? A co z -
vým lidem, kteøí se chtìjí cukrovky vyvarovat
Pøednostnì bych doporuèil dlouhodobou chùzi, bìžné
rekreaèní sporty, ne však pøíliš akèní. Doporuèuji lyžování,
plavání, cyklistiku, míèové sporty. U všech tìchto a podob-
ných discipl n je vždy tøeba upozornit na  možnost náhlého
poklesu krevního cukru, na tzv. hypoglykemii, kde hrozí
riziko snížení bdìlosti, vìdomí a èasto až riziko náhlého
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IJÍ MEZI NÁMI

bezvìdomí.V tomto pøípadì lze použít  k odvrácení tohoto
tavu cokoliv sladkého. Proto musí být každý diabetik i na to-

to pøipraven a mít vždy nìco v pohotovosti a je dobré, ví-li
tom i jeho okolí. 

Jaké má cukrovka pøíznaky? Patrnì bude dùležité, aby
rodièe pøivedli dítì k lékaøi co možná nejdøíve. 
Jednou z takových možností je, že díky molekulární gene-
ice v nìkterých pøípadech mùžeme dopøedu urèit, že urèitý
pacient onemocní diabetem bìhem nìkolika dalších let.
Další možností je, že dítì má lehkou cukrovku, která ještì
není patrná v moèi - je známo, že cukr se v moèi objeví až
pøi hladinì 10 mmol/litr. Jinou možností je, když tato hranice
je pøesažena, pak mùžeme pøi preventivní prohlídce již cukr
v moèi zachytit. Nemocný trpí nechutenstvím. Inzulínu je má-
lo, nebo nefunguje, nezpracovává cukr, ten opouští tìlo led-
inami, táhne s sebou vodu, nemocný proto hodnì pij
moèí. V buòkách se náhradní energetickou cestou štìpí

tuky, pøièemž vzniká aceton, který je z dechu nemocného
cítit, ten pøitom hubne a chátrá. To jsou pøíznaky. 

Jednou jsem si tak listoval po internetu a padl jsem na
Machùv mlýn u Krakovce nedaleko Berounky. Doèetl jsem
se, že zde vedete letní výuková soustøedìní pro dìti a jejich
rodièe.
Ano, je to jakýsi tábor, kde dopoledne je zasvìceno edukaci -
to je nejen teorii, ale i praktickým cvièením, odbìrùm krve,
obsluze glukometrù, inzulinových pump, mìøením a správ-
ným návykùm. Odpoledne mají dìti režim jako na normál-
ním dìtském táboøe. Jsme tìmito tábory dost známí, takže
je navštìvují dìti nejen z Kladenska, ale již z celé republiky. 

Již nìkolikrát jsem zaslechl pøi našem rozhovoru od vás
výraz "edukace" diabetikù. Usuzuji, že pokládáte tuto èinnost
za velmi dùležitou. 
Èím více jsou dìti a jejich rodièe pouèeni o zásadách, které
musí dodržovat, tím více mùže být vlastní léèba úspìšnìjší.

Lékaøské praxi v Buštìhradì se vìnujete již velkou øadu let.
Tuším, že pùsobíte i v jistém sdružení praktických lékaøù...
Ano, má hlavní èinnost je v oblasti dìtské praktické medicíny
a jsem zástupcem dìtských praktikù na okrese již nìkolik

volebních období. Vážím si toho a je to pro mì zavazující. 

Vìnujete se vìdecké a publikaèní èinnosti? 
Jen minimálnì -  vycházím ze zkušeností a statistiky nosím
a musím mít v hlavì. Nejsem tedy tím, kdo sbírá data, zpra-
covává je, nebo dìlá pokusy. Dost èasu však vìnuji studiu
odborné literatury  a to zejména po veèerech, nebo o víken-
du. Mìl bych však zdùraznit, že jsem jakožto lékaø vzdìlán
všeobecnì a potøebuji jaksi surfovat po vrcholcích jed-
notlivých oborù, zjiš ovat  co je nového, abych byl up to date.
Snažím se též úèastnit všech dùležitých kongresù. 

Jakožto lékaø máte velkou odpovìdnost. Jak na to reaguje
vaše psychika, jak jste se s tím vyrovnával zejména ve
vašich profesních zaèátcích? 
Patrnì se budete divit, ale musím øíci, že èím je èlovìk starší
a zkušenìjší, tím asi se více bojí, protože ví, z èeho všeho
mùže nastat problém. Zkušenost tedy nutí být obezøetnìjší.

Na zaèátku rozhovoru jsme si øekli, že naše povídání
povedeme pouze v odborné tematice. Myslím, že bychom
však závìrem mohli rozhovor aspoò na chvilku odlehèit.
Zeptal bych se vás tedy na vaši zálibu, na výtvarné umìní.
Malujete stále? 
Mé malíøské období bylo na vrcholu tak pøibližnì pøed dva-
nácti lety. V souèasné dobì se dostávám k malování velmi
málo. Není to však z dùvodu, že bych nemìl èas, ten bych
si jistì našel. Èásteènì je to tím, jak mì pohlcuje práce,

velké èásti též tím, jaká je i situace ve zdravotnictví. K tomu,
aby mìl èlovìk nìjakou inspiraci, je potøeba být psychicky
vyvážený, klidný a mít i více pohody. V souèasné dobì tomu
tak úplnì není, a tak se mé malování omezilo na  minimum.
Co se ale týèe techniky a schopností malovat, tak to se nijak
nezmìnilo, obèas nìco i zkusím. Doufám tedy, že se situace
v budoucnu trochu zlepší a k této aktivitì se též dostanu.

Myslím, že za všechny vám mohu popøát ty nejvìtší úspìchy
v lékaøské praxi a také tu nutnou pohodu, která by vám
mohla dovolit zaèít opìt malovat pìkné obrázky. Dìkuji za
rozhovor.

Jan Paulík 
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Dne 2. bøezna 2006  jsme opìt uvítali do života tyto novì
narozené obèánky:

Šimona Hájka, Dominika Maturu, Filipa Šafáøe, Jakuba
Kuèeru, Terezu Šuldovou, Marka Chocholáèka, Alenu
Kloubkovou a Davida France.

Rodièùm ještì jednou pøejeme hodnì radosti z jejich
dìtí.

Vítání obèánkù. Foto archiv MÚ

V Í TÁ N Í  O B È Á N K Ù

¡



Zrovna jsem byl také pracovnì na Slovensku, když mne
zastihla zpráva o tragickém umrtí kamaráda Libora
Veselého. Znali jsme se jen pár let, ale byli jsme si svým
zpùsobem blízcí. Moc mì to mrzí. Tak ahoj  Libore.
Good luck on the stairway to heaven!

J. Blesk

Dne 2. kvìtna 2006 by se dožil mùj bratr  pan Zdenìk
Karásek  65 let. Kdo jste jej znali a mìli rádi, vìnujte mu
tichou vzpomínku s námi. Dìkuji

Božena Špimrová s rodinami
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NAŠI JUBILANTI

70
DÌDIÈ Jiøí, Zahradní
BUÈKOVÁ Aurelie, ul. Starý rad

75 let
PÙÈKOVÁ Anna, ul. Podhradí
VILT Václav, ul. Kladenská

80 let
RYSOVÁ Libuše, Bezruèova

95 let
VOSECKÁ Jarmila, ul. Kladenská

PRVNÍ SVATBA V TOMTO ROCE

Dne 2. února 2006 uzavøeli v Buštìhradì sòatek paní
Marie Hartmannová a pan Jan Pafel. Novomanželùm
pøejeme mnoho štìstí a radosti ve spoleèném životì.

B L A H O P Ø E J E M E

Novomanželé Pafelovi. Foto archiv MÚ

Srdeènì dìkuji touto cestou zástupcùm Mìstského
úøadu, paní Petákové, paní Valtrové, své rodinì a
kám ÈÈK za dárky, kvìtiny a milá pøání k mým
narozeninám.

Daniela Vošmíková

Dìkuji celému Mìstskému úøadu a zastupitelstvu za
gratulace k mým 75. narozeninám a rovnìž za milý
dárek, který mì potìšil. Také já Vám pøeji mnoho
úspìchù ve Vaší práci i v životì.

Hanžlová Miloslava 

P O D Ì KOVÁ N Í

V Z P O M Í N Á M E

PØEHLED POØADÙ PAMÁTNÍKU LIDICE Sobota - 10. èervna 2006 od 17.00 - 18.00 hod. koncert
"SVÌTLO ZA LIDICE" (Marta Hanfová a její hosté) v za-

radì Lidické galerie.

Sobota - 17. èervna 2006 od 15.00 - 21.30 hod., Folkový
koncert amatérských skupin a finále Ivana Hlase v za-
radì Lidické galerie.

Ètvrtek - 22. èervna 2006 od 19.00 - 20.30 hod. vy-
toupení Stamicova kvarteta- podle poèasí buï v zahradì

nebo v prostorách Lidické galerie.

Z  K U LT U RY



SPOLEÈENSKÁ RUBRIKA

V této èásti bychom vám vzhledem k blížícímu se hudeb-
nímu festivalu v našem mìstì rádi pøestavili místní kape-
ly. Kromì kratièkého pøedstavení všech kapel se
podrobnìji pøedstaví kapela N  Comment - poøadatel
zmiòovaného festivalu. A tøeba se nám podaøí v detail-
nìjším pøedstavování kapel pokraèovat v pøíštích
èíslech.

redakce

BUŠTÌHRAD - MÌSTO HUDEBNÍCH SKUPIN

Jestliže Las Vegas je mìstem hazardu, Paøíž zase
mìstem módy, Klatovy mìstem karafiátù, Pardubice
mìstem perníku, pak Buštìhrad je nepochybnì mìstem
hudebních skupin.

I sedli jsme si jednoho dne s kytaristou a zpìvákem
Honzou Miklem k pivu, zaèali pátrat ve svých pamìtích

poèítat. Na to, že Buštìhrad má 2295 obyvatel (údaj
webových stránek mìsta Buštìhradu), mùže se pochlu-

bit sedmi aktivnì hrajícími hudebními skupinami a tøemi
nebo ètyømi dalšími hudebními sestavami, jejichž exis-
tenci zatím jen z doslechu tušíme. Zámìrnì neuvádíme
do této množiny Buštìhradský pìvecký sbor, protože jej
nelze považovat za hudební skupinu, nýbrž, jak je v
motném názvu uvedeno, za pìvecký sbor. 

Tyto hudební skupiny po celý rok neúnavnì hrají na
rozlièných koncertech, zábavách, festivalech, soutìžích
a nejrùznìjších jiných akcích pro posluchaèe po celých
Èechách, ale také (a snad i zejména) pro nás
Buštìhraïáky. Vídáme je, nasloucháme jejich hudbì, ale
pramálo o nich víme. Proto jsme si øekli, že by mohlo být
pro ètenáøe Buštìhradského zpravodaje zajímavé, aby-
chom je s tìmito skupinami seznámili. Toto seznamování
však není v žádném pøípadì samoúèelné. Jedna z
tìhradských skupin jménem No Comment se
hodla, že uspoøádá festival, takovou hudební pøehlíd-
ku všech skupin v Buštìhradì. Datum je stanoveno na
20.5. 2006 a festival probìhne v zámeckém parku. 

Využijme do té doby èasu a seznamme se s jed-
notlivými kapelami. Skupiny nyní seøadíme abecednì,
aby nedošlo k upøednostòování. 

BEST MOMENTS
Je revivalová kapela, která se však zabývá i vlastní tvor-
bou. V repertoáru jsou skladby z 60., 70. i 80. let mi-
ulého století èeské i svìtové scény. Kapela vznikla v roce

2001 a od té doby hraje na svatbách, zábavách a jiných
oslavách. V Best Moments hraje  èlenù. Dvì kytary,
baskytara, bicí, foukací harmoniky a zpìv. 

BUŠTÌHRADIŠ AN OTY PAVLICI
Pøíležitostné kamarádské hudební uskupení, složené

místních buštìhradských muzikantù a jejich kamarádù
hrajících v jiných kapelách. Stylový zábìr je široký,

tìžištì spoèívá pøedevším v moravském a slovenském
folklóru, hrají i èeské lidovky, napø. staropražské pís-
nièky. Kapela se sešla pøedevším kvùli hraní na
buštìhradském masopustu. Nástroje: housle, har
ky, basa, pøípadnì cimbál. 

BUŠTÌHRADSKÁ DRÁHA
Country skupina, v její ž repertoáru pøevažují zejména

country písnì. V poslední dobì zkouší zaøazovat
novìjší písnì. Hraje na zábavách, festivalech,

soukromých akcích, prostì všude, kam jsou pozváni.
Zpìvy, kytara, harmonika, baskytara, housle. Na vìtších
akcích hrají i s bicími. Kapela vznikla pøed devíti lety, je
velmi oblíbená na country zábavách, na nìž pravidelnì
pøiláká velký poèet zájemcù. V Buštìhradì poøádá fes-
tiválek jménem Buštìhradský expres. 

EHM
Skupina hrající rockovou hudbu ovlivnìnou do urèité
míry jazzrockovým fusion, latinskoamerickou hudbou, re-
nesanèní polyfonií, kytarovým heavy-metalem, swingem,
evropským folklórem, bluesovými tradicionály, gregorián-
skými chorály atd. Typickou zajímavostí této šestièlenné
formace (vèetnì automatického kolegy Toshiby) je, že
vìtšina textù písní je napsána v jazyku jménem Hitolo. 

KNEZAPLACENÍ
Skupina hrající pøevážnì vlastní folkové písnì. S oblibou
ve svých vystoupeních zaøazuje také bossa novy, blues,
ale i swing. Vznikla v roce1998, v Buštìhradì poøádá na
jaøe a na podzim písnièkový veèer Zastávka v èase. Dvì
kytary, zpìvy, flétna. 

NO COMMENT 
Pìtièlenná skupina hrající bigbít. V jejich podání mùžete
uslyšet písnì Katapultu, Olympiku, hity 70. let až do
souèasnosti.  Vznikl  na podzim 2002, souèasná podoba
skupiny je od únoru 2003. Kapela pùsobí èasto na
zábavách, firemní akcích a veèírcích. Zpìvaèka, 2 ky-
tary, basa, bicí. 

STRYCI Z BUŠTÌHRADA
Obdoba skupiny Buštìhradiš an Oty Pavlici. Urèená pro
hraní v masopustním prùvodu (takže v menším ob-
sazení).

Je možné, že jsme si nìkterých hudebních skupin nevšim-
li, nezaregistrovali je, nebo na nì, a pak se omlouváme, za-
pomnìli. Pro tyto pøípady zanecháváme kontakt v podobì
elektronické adresy a prosíme všechny další skupiny, aby
se nám ozvaly. Jejich profily zaøadíme do dalších èísel
Zpravodaje. (E-mail: paulikjan@volny.cz)

Honza Paulík, radil a doplòoval Honza Mikl
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SPORT

V 7. kole regionální soutìže (pìtièlenná družstva
dospìlých) se odehrálo derby Buštìhrad A - Buštìhrad B.
Hráèi z prvních šachovnic obou týmù si vybrali volno a po
zajímavém prùbìhu zvítìzilo Áèko 4:1 zásluhou vítìzství
Šáfra, Schmalze, Modra a Dvonèe, za Béèko zvítìzil
Koèárek.

V 8. kole naše Áèko po sedmi vítìzstvích poprvé
prohrálo. Podlehlo jednomu z favoritù soutìže, družstvu
Merkur Kladno pomìrem 1,5:3,5 (vyhrál Schmalz, remi-
zoval V. Buk). Béèko hrálo v Tišicích s tamní rezervou

mnoho nechybìlo, aby se postaralo o pøekvapen : Pavel
Buk pokazil vyhranou partii a výsledkem byla tìsná
porážka 2:3 (zvítìzili bratøi Humlové). Tišice B se tak
bodovì dotáhly na naše Áèko a jen o bod ménì mìlo ŠK
Kladno E.

Hráèi Áèka dali na první prohru rychle zapomenout,
když v 9. kole rozdrtili ŠK Kladno E. Nutno po pravdì pøi-
nat, že koneèné skóre 4,5:0,5 (vyhráli V. Buk, Mleziva j.,

Šáfr a Schmalz, remizoval Modr) pøíliš neodpovídá napí-
navému prùbìhu zápasu. Béèko podlehlo Mìlníku B 1:4,
èestný bod zaznamenal Koèárek. V zápase dalších týmù
z èela tabulky Tišice B porazily Merkur Kladno a boj

postup se zúžil už jen na naše Áèko a Tišice B. 
V 10. kole jsme odehráli zápasy proti družstvùm

Úholièek: Áèko pøesvìdèivì porazilo Úholièky C 4:1
(zvítìzili V. Buk, Mleziva j., Mleziva s. a Schmalz) a Béèko
remizovalo s Déèkem 2,5:2,5 (vyhráli Bìlský a Koèárek,
remizoval J. Buk). A protože Tišice B jen remizoval

Kladnem E, bylo vzhledem k lepšímu skóre jasné, že
postupu staèí Áèku v posledním zápase s družstvem
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ZIMNÍ PØÍPRAVA S.K. BUŠTÌHRAD

Vážení fandové buštìhradského fotbalu, za chvíli zaène
jarní èást fotbalové sezóny 2005/2006  a tak bychom ás
rádi informovali, co se v našem fotbale dìje nyní. Cílem
všech našich mužstev je co nejlepší umístìní v tabulce
soutìže a u A-mužstva bychom si samozøejmì pøáli
návrat do III. tøídy. Po slibnì rozehrané podzimní èásti
soutìže pro všechna naše mužstva probíhala od
ukonèení soutìže zimní pøíprava.

Pokud to letošní extrémní zimní povìtrnostní pod-
mínky a stav hrací plochy umožnily, trénovala všechna
mužstva na našem høišti. Kromì toho probíhala pravidel-
ná zimní pøíprava všech mužstev v tìlocviènì Obecné
školy Buštìhrad.

Výbor S.K. Buštìhrad zorganizoval pro A-tým 1.
ník putovního zimního turnaje. Do turnaje se pøihlási-
lo 5 týmù - Buštìhrad, Døetovice, Horomìøice, Pražanka
a Stehelèeves. Termín turnaje se z dùvodù nepøíznivých
povìtrnostních podmínek a z toho vyplývajícího nezpù-
sobilého terénu nìkolikrát odkládal a nakonec se sehrál
v termínu od 5.3. do 26.3.2006. Vítìzem 1. roèníku tur-
naje se stala Stehelèeves, druhé byly Horomìøice a náš
tým obsadil 3. místo. Nejlepším støelcem turnaje byl
Šubin ze Stehelèevsi s 5 góly, na druhém místì skonèil
Cába s  2 góly ze Stehelèevsi a na 3. místì s 1 gólem se
umístili Hofenrichter a Køíž ze Stehelèevsi a Štìpánek se
Záhorou z Horomìøic. Výsledky jednotlivých zápasù:
Buštìhrad - Horomìøice 0:1, Stehelèeves - Horomìøice
5:1, Buštìhrad - Stehelèeves 0:4. Døetovice a Pražanka
z turnaje z dùvodu kolize s termíny ostatních pøátelských
zápasù odstoupily.

Poslední bøeznový víkend odehrál Buštìhrad ještì
pøátelské utkání s Døetovicemi s výsledkem 2:2.

Dorost a starší žáci mìli kromì již zmínìné pravidel-
né pøípravy na høišti a v tìlocviènì možnost zúèastnit se
v únoru již tradièního zimního soustøedìní ve Šlovicích,

které opìt skvìle zorganizoval a vedl trenér dorostu
Zdenìk Nachtigal, za což mu patøí velký dík. Soustøedìní
se zúèastnilo 17 hráèù a nejen trenér, ale i hráèi byli se
soustøedìním velmi spokojeni.

Starší žáci se kromì výše zmínìných tréninkových
aktivit zúèastnili s trenérem Petrem Smithem v prosinci

lednu zimních halových turnajù na Kladnì, kdy z prvního
turnaje pøivezli pohár za první místo! Blahopøejeme!

druhém turnaji se jim vzhledem k tìžkému losu pøíliš
nedaøilo a nijak významnì se neumístili.

Na jaøe plánujeme znovu zahájit pøípravu našich nej-
menších fotbalistù v mužstvu pøípravky a na podzim by-
chom toto mužstvo znovu pøihlásili do okresní soutìže.
Zájemci se mohou ještì hlásit u Pavla Falce na tel.
312250254.

18. února 2006 se konala valná hromada S.K.
Buštìhrad, na které byl zvolen za odstupujícího
sekretáøe Michala Terše Pavel Falc a do práce výboru se
znovu zapojil i náš dlouholetý fotbalový funkcionáø pan
Karel Hlinka.

Jarní èást soutìže zahajuje A-tým 9.4. od 16:30 v
mìøicích, poté 15.4. v 16:30 hraje doma s
chovicemi.

Dorost zaèíná 9.4. v 10:15 v Otvovicích a pokraèuje
16.4. v 10:15 zápasem Buštìhrad - Pchery.

Starší žáci zaèínají 8.4. v 10:15 doma se Zvolenìvsí
a mladší žáci zaèínají 8.4. v 10:15 na høišti Bratronice

Bratronicem  a pokraèují 14.4. v 17:00 doma zápasem
Buštìhrad - Klobuky.

Rozpis všech zápasù je jako obvykle umístìn ve
vývìsních tabulích a na internetu.

Dovolujeme si ás tímto na všechna utkání našich
mužstev co nejsrdeènìji pozvat a vìøíme v silnìjší pod-
poru našich fanouškù a po zimní pøípravì i v co nejlepší
výsledky všech buštìhradských fotbalových mužstev.

Za S.K. Buštìhrad Josef Kurajský

S P O R T

REGIONÁLNÍ SOUTÌŽ DRUŽSTEV: NAPÍNAVÁ DETEKTIVKA AŽ DO ZÁVÌREÈNÝCH TITULKÙ



Kralupy D i remíza.
Bohužel  o staré sportovní pravdì, že nejtìžší je

udìlat poslední rozhodující krok, se hráèi Áèka
pøesvìdèili 2. dubna v Kralupech. Po prohrách Schmalze
a Mlezivy s. sice vyhrál Šáfr, ale poté prohrál i Mleziva j.
a zápas byl ztracen. Remíza V. Buka stanovila jeho skóre
na 1,5:3,5. Béèko prohrálo stejným pomìrem s druž-
stvem NOVAKladno B (vyhrál Mráz, remizoval Novák)

všichni jsme byli smutní ze zmaøené šance. Asi jsme za-
pomnìli, že "nikdo nemá míti nikdy nic za definitivní"

pozdním veèeru dorazily výsledky posledního kola
sahovaly i šokující: Úholièky C-Tišice B=4,5:0,5! 

Áèko tak udrželo první místo a vybojovalo postup do
regionálního pøeboru

Postup vybojovalo družstvo hrající pøevážnì v zá-
ladní sestavì Václav Buk, Miloslav Mleziva j., Miloslav

Mleziva s., Jan Šáfr, Michal Schmalz. Zaøazení našich
nejlepších žákù do Áèka se ukázalo jako správný tah.
Michal Schmalz uhrál fantastických 9 bodù z 10 partií
(jedinou prohru zaznamenal až v posledním zápase)

stal se tak nejúspìšnìjším hráèem celé soutìže! Úcty-
hodný je i zisk 8 bodù z 11 partií Honzy Šáfra, Václav
Buk získal 7 bodù z 10 možných, Míla Mleziva 5,5 z 10
a Mleziva s. 4,5 z 9. Náhradníci si v Áèku moc nezahráli,
ale také pøispìli: Martin Modr 1,5 bodem ze 2 a Láïa
Dvonè 1 také ze 2 partií. 

Béèko tabulku uzavírá z té druhé, horší strany, ale
když jsme poslední místo v plánu rozhodnì nemìli) v je-

ho zápasech šlo hlavnì o to, aby si postupnì zahráli
všichni, což se povedlo - vystøídalo se celkem 10 hráèù.
Neúspìšnìjší byl Antonín Huml, který získal 3,5 bodu

7 partiích pøed Zdeòkem Koèárkem (3 ze 7) a Pavlem
Bukem (3 z 8). Dále bodovali: Honza Buk (2,5 z 9),
Lubomír Huml (2 ze 7), Kamil Bìlský (1 z 5) a v závìru
jili i noví hráèi Miroslav Mráz (1 z 1) a Martin

Krajského pøeboru žákovských družstev se letos
zúèastnila 22 družstva, rozdìlená do tøí skupin.

Po únorových vítìzstvích 4:1 s Kladnem a 4,5:0,5 s
družstvem Kralupy B byla naše skupina dohrána
25. bøezna v Neratovicích. 

V sestavì Jana Sochorová (host), Jan Šáfr, Michal
Schmalz, Kamil Bìlský a Jakub Krupièka jsme byli po-
važováni za favority a tuto roli družstvo zvládlo!

V prvním zápase jsme porazili Nymburk 5 : 0, ale to-
to snadné vítìzství vedlo nìkteré hráèe k podcenìní
pøíštího soupeøe. Zápas s Autoškodou Ml. Boleslav B tak
nezaèal pøíliš nadìjnì, ale postupnì se vývoj na ša-
chovnicích obracel v náš prospìch. S výjimkou Honzy
Šáfra, kterému se pokus o nápravu hrubé chyby
nepovedl a partii prohrál. Ostatní dovedli své partie do
vítìzného konce, jen Kubovi se "pøihodil" pat, takže jsme
vyhráli pomìrem 3,5:1,5. 

Dlouho nejasný byl zápas s družstvem Emerge Mladá
Boleslav. Janì se soupeø (radìji?) nedostavil, ale na
5. šachovnici Kuba tahal od poèátku za kratší konec.
Postupným zvyšováním své pøevahy dovedl Michal do
výhry svou partii  a tak umožnil Honzovi a Kamilovi uza-
vøít smírnì jejich nejasné partie. Kuba ještì dlouho kladl

marný odpor, ale nakonec podlehl, takže zápas skonèil
nejtìsnìjší výhrou 3:2.

V posledním kole jsme vítìzství ve skupinì a postup
do finálové èásti potvrdili vítìzstvím nad Neratovicemi
4:1, když Honza a Kamil podepisovali smír za již rozhod-
nutého stavu.

Oporami družstva byli Jana Sochorová a Michal
Schmalz se ziskem 4 bodù ze 4, Kamil Bìlský turnaj
zvládl též bez porážky (3 ze 4) a úspìšnou premiéru si
odbyl i Kuba Krupièka (2,5 ze 4). Honza Šáfr získal 2
body ze 4 a urèitì ví, že ve finále bude muset hrát
soustøedìnìji.

Našimi soupeøi ve finálovém turnaji, který se hraje
kvìtnu, budou družstva Lokomotiva Zdice a Øíèany B.

Vítìz se stane krajským pøeborníkem a postoupí do
ligy - držte nám palce!

Regionální pøebor (v okresech Kladno, Beroun,
Rakovník a Praha-západ) se hraje od øíjna do dubna
jako seriál osmi turnajù v rùzných mìstech. Turnaje se
hrají oddìlenì pro mladší (kategorie H, D 10 a 12) a s -
ší (kategorie H, D 14 a 16) švýcarským systémem na
7 kol. Pro stanovení koneèného poøadí a postupu do kra -
ského pøeboru bude každému hráèi zapoèteno pìt ne -
lepších výsledkù. 

6. turnaj tohoto seriálu se hrál 4. bøezna v Roztokách
u Prahy. Naše úèast byla skromná, ale velmi úspìšná!

Kuba Krupièka sehrál velmi podaøený turnaj a se
ziskem 5 bodù obsadil 3. místo v kategorii H12. V
bìžném poøadí seriálu se posunul na 5. místo této

gorie.
Kamil Bìlský uhrál ve velmi vyrovnaném turnaji s -

ších žákù prùmìrné 4 body, ale to mu staèilo na 2. mís-
to v kategorii H16 a hlavnì si tímto výsledkem již
zabezpeèil postup do krajského pøeboru. V nejsilnìjší
kategorii H16 tak bude mít Sokol Buštìhrad trojnásobné
zastoupení (Honza Šáfr a Michal Schmalz mají pøímý
postup).

Výrazný vzestup svého šachového umìní prokázala
Ája Krupièková, když získala svých rekordních 3,5 bodu
a v kategorii H10 obsadila 3. místo! Mezi hráèi této kate-
gorie, bojujícími o postup do krajského pøeboru, jí patøí již
prùbìžné 5. místo.

Seriál turnajù regionálního pøeboru pokraèuje 15. dub-
na Pøeborem mìsta Øevnice a zakonèen bude 29. dubna
3. roèníkem Velké ceny mìsta Buštìhradu, nad nímž
pøevzala opìt záštitu paní starostka Ing. Jitka Leflerová.
Turnaj je výbornou pøíležitostí pro nové zájemce o ša-
chovou hru, nebo  je otevøen i neregistrovaným hráèùm.

Pavel Buk

Pozn. redakce: z prostorových dùvodù jsme, aè neradi,
èlánek museli oprostit o tabulky dodané autorem.

ROÈNÍK 30 SPORT

29



O NÁS

Vážení,

pøestože jsem pomìrnì dost dobøe obeznámen s prob-
lematikou "buštìhradské skládky", velice jsem ocenil

posledním Buštìhradském zpravodaji souhrn informa-
cí a èlánkù týkající se právì této nepøehlédnutelné
novodobé geografické lokality. Chronologicky a témìø
encyklopedicky seøazené materiály totiž dokonale
seznámí s fakty nejen nové obyvatele našich obcí, k -
øí o skuteèné døívìjší "èinnosti" této bývalé sopky  s -
jící jim doslova za humny  nemají ani tušení, ale i
dem s krátkou pamìtí. 

Jelikož jsem témìø pøed dvaceti lety byl pomìrnì
blízko tehdejších událostí (po haldì jsem 30. prosince
1988 provázel Pepíka Velka a navštìvoval s ním i
diny intoxikovaných dìtí a v bøeznu 89 pak inicioval
pøíspìvek Sopka uprostøed Èech Martina Slunéèka

Televizního klubu mládeže)  dovolím si pár poznámek
i k pøipravované tzv. "sanaci"  chystané  spoleèností

r.o. Real Leasing: Škoda, že obecní zastupitelstva
(Buštìhradu i Stehelèevse) dostateènì nevarovalo jed-
nání této spoleènosti pøed 4 lety, kdy zaèala budovat
na nové haldì biodegradaèní plochu na dekontaminaci
zeminy z bývalé ÈKD dost dlouho pøedtím  než mìla
pøíslušná povolení. V té dobì bylo na haldì uloženo
nìkolik stovek balíkù odpadního textilu (až nápadnì

dobných tìm, které dnes ukazují v televizi jako import
z Nìmecka). Ale vra me se k jádru vìci. "Projekt" tzv.
sanace se mi dostal do rukou (pravdìpodobnì) první
lednovou sobotu, když pøedtím dva mìsíce v poklidu
ležel kdesi v ouøedním šuplíku. Zatímco pan Pobøíslo

tomto okamžiku už pøipravoval na obranu proti této
ekologické zhovadilosti  založení obèanského sdružení
rozhodl jsem se vsadit na medializaci této chystané
køivdy a obrátit se na všemožná média. Pøedtím jsem
se pokusil spojit se starosty našich obcí a pøiznám se,
že mi z jejich reakce a pøístupu nebylo nejlépe.
Stehelèevský starosta  celkem bezelstnì pøipustil, že
na "vìc" zapomnìl, buštìhradská paní starostka mnì
naopak øekla, že "my v Buštìhradì jsme rádi, že se
koneènì nìco s haldou bude dìlat"  a dále pak, že hal-
da vlastnì patøí spoleènosti Real Leasing a je tudíž
vìcí vlastníka  jak se svým majetkem naloží. Teprve na
mou námitku co to udìlá se životním prostøedím  do-
dala, že to není tak horké a kdoví  kdy se s tím zaène.
Rozhodl jsem se proto obrátit "vejš" a dostal nìkolik
dalších afek. Vlastnì nedostal, protože ani pan hejt-
man støedoèeského kraje  ani pan kladenský primátor
(kteøí rozvrtání haldy zøejmì považují za normální)
neuznal za vhodné odpovìdìt na opakované dopisy

øadou pøíloh (pan primátor se dal údajnì slyšet, že hal-
da sanaci stejnì neujde - když ne teï  tak urèitì
pozdìji) a pozici mrtvého brouka zaujal dokonce i ve-
doucí odboru životního prostøedí magistrátu, který
kdysi žil ve Stehelèevsi a pùsobení haldy tedy poznal
z vlastní zkušenosti. Je smutné, že jsem si znovu

musel pøipomenout skuteènost, že v letech 1988 až
1989 na mé dopisy týkající se plánovaného zvýšení
haldy o další 18 metrù odpovìdìli (by  vyhýbavì) ne-
jen èinitelé z rùzných okresních a krajských  orgánù,
ale dokonce i z vedení Poldovky a všemocného
KOKOSu, odkud si mne pozvali i na "kobereèek",
pøestože jsem nikdy èlenem jejich partaje nebyl.
Dokonce - i když s pøíslušným nevlídným komentáøem
- mùj otevøený dopis generálnímu øediteli Poldovky
Mírnému otiskl i podnikový èasopis SONP Kovák.   

Díky této ignoranci (jak to také jinak nazvat) jsem
proto rozeslal základní materiály do všemožných
redakcí a známým redaktorùm (pøedpokládám, že
jsem nebyl sám), a pøestože nìkterá média se domní-
vala, že se jedná "jen" o lokální záležitost, nìkteøí
redaktoøi  se za vìcí vydali. Jako bývalý novináø si
troufám tvrdit, že po sériích èlánkù v Kladenském
deníku, M Dnes i v Metru, zvláštì po fejetonu Josefa
Klímy v Lidových novinách a naposledy reportáži
J. X. Dolež la v Reflexu, nebude už další manipulace

naším zdravím i životním prostøedím tak jednoduchá.
Ne že by se vzdali (on takový kšeft za pár miliard

pravdu asi není k zahození), ale musí vzít v úvahu
zbytky zdravého rozumu - a to jak tato podivná

spoleènost  tak i pánové stojící v èele našich obcí a
gionu, že se nemíníme podøídit každému výmyslu
chorých mozkù jako ovce. Vím  o èem mluvím - ostat-
nì, vzpomeòme si na úèinnost právì Velkových èlánkù
"o krokodýlech".

Ing. Vladimír Rogl, Stehelèeves 

P.S. Pro ilustraci posílám obrázek zasnìžené haldy.
Pøed dvaceti lety èerstvì napadený sníh zèernal bìhem
nìkolika hodin, letos vydržel bílý až do roztání.
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È T E N Á Ø I  N Á M  P Í Š Í

Buštìhradská halda. Foto autor



BOŽOVSKÝ, Robert: Buštìhradem prošly veselé maškary 
Kladenský deník. Roè. 11, è. 37 (13.2.2006), s. 2. il.
[Již pošesté pøipravilo obèanské sdružení Buštìhrad sobì v
tìhradì masopustní prùvod.]

lh [=Luboš Hora]: Opravy buštìhradského zámku
Kladenský expres. Roè. 15, è. 6 (15.2.2006), s. [2]. il.
[Rekonstrukce zámku v Buštìhradì ]

(šum): Tradièní zabijaèka se stává vzácností
Kladenský deník. Roè. 11, è. (14.2.2006), s. 3. 1 foto (fot. Václava
Šumná - Karel Kaiml pøipravuje maso do jitrnic)
[S øeznickým mistrem Karlem Kaimlem o tom, že jedna z gurmán-
ských, ale i spoleèenských tradic pomalu upadá v zapomnìní.]

(ps) [=Petr Sklenièka]: Problém: mìstu se poøád nedaøí sehnat kro-
nikáøe
Kladenský deník. Roè. 11, è. 47 (24.2.2006), s. 2
[Již druhým rokem Buštìhrad marnì hledá nového kronikáøe.]

KLÍMA, Josef: Volební boj odpadkù
Lidové noviny 25.2.2006. 
[Zamyšlení Josefa Klímy nad situací okolo buštìhradské haldy.]

(zk) [=Zdenìk Kuchyòka]: Centrum chystá pøekvapení
MF Dnes. Støedoèeské vydání. Roè. 17, è. 59 (10.3.2006); Støední
Èechy Dnes: Kladensko, S C/3. 
[Mateøské centrum Buštìhradský pelíšek pøipravuje nejvìtší akci
letošního roku - slavnostní otevøení dìtského høištì pro dìti
pøedškolního vìku.]

Pohár vyhráli volejbalisté z Buštìhradu
Klatovský deník 11. 3. 2006.
[Dvanáct volejbalových týmù mužù z Èech i Moravy se v Sušici
sešlo na tradièním turnaji O pohár CK Evropa.]

SKLENIÈKA, Petr: Starý sypaè doslouži , co si lidé poènou, když
nastane kalamita?
Kladenský deník. Roè. 11, 17.3.2006. 
[Sypaè s radlicí, který používaly buštìhradské Technické služby již
dvacet let, vypovìdìl službu pøi likvidaci poslední snìhové kalami-
ty.]

DOLEŽAL, Jiøí X.: Mysli ekologicky, jednej ekonomicky!
Reflex. oè. 17, è. 12 (23.3.2006), s. 26-29. 6 foto (Pohled na hal-
du, obyvatelka Stehelèevse u haldy, Pavel Pobøíslo - obèanské
družení Stehelèeves, Iveta Pobøíslová - místostarostka

Stehelèevse, skládka Real Leasingu na haldì, Stehelèeves)
[S místostarostkou Stehelèevse p. Pobøíslovou, jejím mužem a ini-
ciátorem o.s. Za životní prostøední Stehelèevse p. Pobøíslem

trochu i majitelem firmy REAL Leasing p. Pelichovským o situaci
na buštìhradské haldì a plánech na její rekultivaci ]

BOŽOVSKÝ, Robert: Slaný na kameru dostane, Buštìhrad ne
Kladenský deník. Roè. 11. 23.3.2006.  
[Buštìhradský projekt bezpeènostních kamer bohužel dotace mi-
isterstva vnitra z programu prevence kriminality na místní úrovni

nezískal.]

Pøipravila I. Kasalická, info bibliogr. odd. SVK Kladno 
a webové stránky mìsta Buštìhrad
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POLICIE ÈR INFORMUJE

ZPRÁVA K BEZPEÈNOSTÍ SITUACI V MÌSTÌ BUŠTÌHRAD
ZA OBDOBÍ OD 1.2.2006 DO 29.3.2006

V mìsíci únor 2006 bylo ve mìstì spácháno celkem 10 trestných
èinù, 3 pøestupky. U zjištìných trestných èinù pøevažuje majetková
trestná èinnost (krádeže) a u pøestupkù obèanské soužití mezi
obèany, krádeže. Byli zjištìni 2 pachatelé pøestupkù a pachatel 3
trestných èinù. Dle bylo nalezeno odcizené vozidlo.
V mìsíci bøezen 2006 byly ve mìstì spáchány celkem 4 trestné

èiny, 3 pøestupky. U zjištìných trestných èinù opìtovnì pøevažuje
majetková trestná, u pøestupkù obèanské soužití mezi obèany

krádeže. Byli zjištìni 2 pachatelé pøestupkù.
Mezi nejèastìjší lokality, kde je páchána trestná èinnost a pøestupky
byly vytipovány ulice Kladenská, Høebeèská, Javorová a Lidická.

tìchto došlo k nejvìtšímu poètu událostí evidovaných na zdejší
souèásti.

por. Petr Kohout

JARNÍ ŠPACÍROVÁNÍ

A zase pøišel z bláta ten krásnì kytièkovaný èas, kdy se hory nad
koncem zimy vyplakaly záplavami do údolí a probuzení zobáèci
zpìváèci jen tak pro dobré zdraví vyzobali skoro všechno jarní
celozrnné nadìlení z polí. Pøišly èasy, jež mají vlasy spletené do
pomlázkových copù studenými vichry a sepnuté ostrou jehlicí slu-
neèního smeèe v zrcadlech kaluží. Chvíle ticha, kdy je podivné ale-
spoò chvilku nìkoho nelíbat kdesi takhle pod rozkvetlou tøešní, co

má døevo èervené od zdravíèek na tváøích rozesmátých dívek a
lé jako krev. Pod starými vìtvemi tìhotnými létem a nad jistojistì
nekoneènými koøeny hluboko zarytými ve sklepení vìku. Aznovu je
pootevøena truhlice vážných rozhodnutí, co, zdobena pentlièkami
vonícího mámení, ponouká každého zastavit aspoò na chvilku
kolotoè svìta, vystoupit a taky nìkde zakoøenit. Jinak by to jarní
èekávání bylo vìèné.

JB

BUŠTÌHRADSKÝ CHODEC

NAPSALI O NÁS
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