


Z RADNICE

Milé ètenáøky, milí ètenáøi,

stalo se to, co jsme naznaèovali v posledním Slovu
redakèní rady. Za tím, že jste ve svých schránkách našli
ponìkud útlejší èíslo BZ, než jste byli v posledních dvou

pùl letech zvyklí, je zásadní snížení finanèních prostøedkù
na jeho vydávání. 

"Finanèní dieta" se dotkla naprosté vìtšiny aktivit, které
jsou hrazeny z rozpoètu našeho mìsta. Koneckoncù stav-
ba analizace a istírny odpadních vod v našem mìstì je

nejvìtší stavbou za posledních tøi sta let (viz BZ è. 6/2005
str. 14), tak se není èemu divit.

V tuto chvíli to tedy s Buštìhradským zpravodajem vy-
padá následovnì. Do konce roku by Zpravodaj nemìl pøe-
sahovat rozsah dvanácti stran. Prázdninové èíslo, které
obvykle vycházelo na pøelomu srpna a záøí, v letošním roce
nevyjde. Takže další BZ najdete ve svých schránkách

øíjnu. Formát a design Zpravodaje jsme se rozhodli
ponechat, ponìvadž vìøíme,  že každá krize jednou skonèí
a vydávání zpravodaje se vrátí do dnes zajetých kolejí.
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Foto na titulní stranì: Otevøení dìtského høištì Pelíšek v Buštìhradì dne 23. 4. 2006. Foto Michal Cihláø

SLOVO REDAKCE

Vážení spoluobèané,

pro toto èíslo Buštìhradského zpravodaje se chci s ámi
podìlit o názory na další rozšiøování Buštìhradu novou
zástavbou. Na svém zasedání dne 15. února 2006 se touto
problematikou zabývalo mìstské zastupitelstvo a pøijalo
nìkolik rozhodnutí, týkajících se rozvoje mìsta v pøíštích
letech. Nejsou to rozhodnutí definitivní, protože další za-
tupitelstva, která vzejdou z dalších voleb  mohou mít na tu-

to problematiku docela jiný názor a souèasná rozhodnutí
zmìní. O co jde? O územní plánování. Jednoduchá
odpovìï, ale velice obtížná realizace, do níž zasahuje

noho pøedpisù, názorù a argumentù odborníkù i veøejnosti.
Kdo z vás sleduje anketu na webových stránkách, mùže se
dozvìdìt, že zatím 53 % zúèastnìných se vyslovuje pro
další výstavbu rodinných domù, 35 % je proti a 12 % je to
jedno. Všichni jste zaznamenali trend posledních let, týka-
jící se novì budovaných lokalit, které se jako houby po
dešti objevily po celé republice kolem velkých mìst i kolem
menších, takových  jako je náš Buštìhrad. Tento stav vy-
chází z tendencí souèasnosti - podle rùzných prùzkumù
provádìných v Evropì touží mít vlastní dùm víc než polov -
na obyvatel. Ale jak na to? Jak domyslet do vzdálenosti 20
- 30 let a vytvoøit taková území, která by nebyla - lidovì
øeèeno  "pìstí na oko", ale která by se vèlenila nejen do kra-
jiny, ale i do souèasných mìst a vesnic. Vzniknou krásné
celky nebo smìsice, které se nebudou líbit ani staro-

edlíkùm  ani novousedlíkùm. Co tedy z hlediska obce
rozhoduje o tom, jak se obec bude rozvíjet, jaká jsou pro

proti? Pøevládajícím argumentem by mìlo být rozšiøování
návaznosti na stávající zástavbu a dostupnost dopravy. Je-

dobøe zpracovaná urbanistická studie, nemìlo by dojít k
dìlení mezi novou a pùvodní zástavbou  a tím k oddìlení
staro- a novousedlíkù. V menších mìstech a obcích je
rozhodnì lepší vystavìt jednotlivé domy a zachovávat hus -
ší zástavbu menšími domy. Celkový dojem je potom "spo-
jovací". Vytvoøí-li se celý nový soubor od stávajících èástí
obce, rostou náklady na sítì, na komunikace, na dopravu.
Nelze zapomenout také na udržení rovnováhy mezi zas -
vìnými èástmi obce a pøírodním zázemím. A jak se
konkrétnì projevuje rùst domù a jejich obyvatel v obci?

Více obyvatel znamená vìtší pøísun financí do obecních
rozpoètù z pøerozdìlovacího procesu. Na druhé stranì to
znamená zvýšené výdaje  jak jsem uvedla výše. Vìtším
poètem obyvatel lze zvýšit také další ukazatel  a tím je hus-
tota obyvatel na hektar. Pro obce je ale nutný nový zákon,
který by urèil místa trvalého pobytu jako základní údaj pro
urèení daní. Má-li firma kvùli menší pravdìpodobnosti fi-
nanèní kontroly èi soukromý subjekt z dùvodu lepší adresy
trvalý pobyt mimo místo, kde opravdu sídlí nebo se oprav-
du zdržuje, nemá obec, kde se nachází jejich stavba, žád-
né výhody. Náklady na veøejné investice pak hradí
starousedlíci  a to bez zøejmého užitku. Významným
prvkem pøi rozšiøující se zástavbì je pøizpùsobivost nových
obyvatel již existujícímu sociálními celku dané obce.
Rychlý rozvoj obcí s sebou pøináší øadu problémù, i když
se oba celky snaží dohodnout. V nìkterých státech po-
volují místní úøady z tohoto dùvodu vystavìt pouze 2 nebo
3 domy roènì, právì kvùli rychlejšímu a snadnìjšímu za-
èlenìní novousedlíkù. Pøi nové zástavbì je tøeba vzít také
v potaz kvalitu pùdy a zemìdìlských kultur. Všechny tyto
aspekty vzalo souèasné zastupitelstvo v úvahu pøi svém
rozhodnutí. Domnívá se, že než další rùst, je tøeba se
soustøedit na zkvalitnìní existujícího  prostøedí. Doufá pøi-
om, že i jeho hlas, stejnì tak jako i hlasy ostatních obcí,

dou pøíslušnými orgány vyslyšeny a obce dostanou
onoho celostátní  pytle tolik potøebných prostøedkù, které

jim opravdu patøí a které budou moci na zkvalitnìní život-
ních podmínek svých obyvatel vìnovat. Proto se i naše
mìsto plnì staví za požadavky na nov u strukturu
pøerozdìlování daní, èímž by se finanèní situace mìsta
podstatnì zlepšila a stanovený cíl by byl dosažitelnìjší.
Doufejme tedy, že nám nebližší budoucnost pøinese takové
podmínky, které budou vyhovovat jak obyvatelùm, tak i
nicím pøi jejich práci pro své obyvatele a pøinesou užitek
všem.

Na závìr vám všem chci popøát krásnou dovolenou,
plnou nezapomenutelných zážitkù  a hodnotný odpoèinek.
Naberte nové síly, budeme je všichni potøebovat. 

J. Leflerová

SLOVO STAROSTKY



Díky dobré organizaci
celého projektu se podaøilo
získat dostatek financí na

herní prvky a realizaèní práce spojené s høištìm
Pelíšek pøedevším díky úspìšným grantùm a kontak-
továním firem, organizací i drobných dárcù (v rámci
projektu bylo od èervna 2005 do dubna 2006
osloveno 77 subjektù vèetnì nadací). Celý projekt byl
výjimeèný pøedevším v tom, že všechny podané žá-
dosti o grantový pøíspìvek byly úspìšné - získaly
jsme pøíspìvek z Nadace Via - z programu Procter
and Gamble pro MC (ze 47 projektù bylo vybráno 12),
z  Nadace ÈEZ - z programu Regionální podpora, od
Èeského Telecomu - Fond drobného dárcovství (z 82
projektù bylo vybráno 11) èi od Støedoèeské
plynárenské. Peníze jsme získaly i od dalších firem

jednotlivých dárcù, které jsme uvedly již v pøed-
chozích BZ. Na realizaci høištì pøispìly i èlenky MC

jejich rodiny i další rodiny z Buštìhradu. 
Všem sponzorùm, nadacím i pøátelùm, kteøí nám

pomáhali s projektem i otevøením, ještì jednou dìku-
jeme. Další podrobnosti o celém projektu i spon-
zorech jsou uvedeny na stránkách mìsta Buštìhrad -
www.mestobustehrad.cz/spolky/pelisek. 

VÝBÌR HERNÍCH PRVKÙ
Na úplném zaèátku jsme uvažovaly o dìtském koutku
se základními herními prvky pro nejmenší dìti do

let. Zanedlouho bylo již zøejmé, že na høištì pro dìti
pøedškolní a školní nemá ìsto peníze  a tedy jsme
rozšíøily výbìr prvkù i pro dìti pøedškolní. Vzhledem

tomu, že v Buštìhradì nebylo a ještì dodnes není
žádné jiné høištì, musely jsme poèítat i s tím, že se 

na høištì Pelíšek pøijdou vy-
dovádìt i starší dìti  a bylo
nutné, aby herní prvky byly
"bytelné". Dùležitým kritériem pøi výbìru prvkù bylo
jejich ukotvení - v pøípadì ukotvení prvkù v zemi
pouze døevìnými èástmi dochází èasto k jejich uhnití
a proto jsme zvolily prvky s kovovým kotvením.
Podstatná byla i minimální nutná údržb , která
následnì høištì prodražuje. 

Po nároèném výbìrovém øízení jsme zvolily jako
dodavatele herních prvkù firmu TOJA, dodávající

erní prvky dánské firmy KOMPAN. Jejich nabídka
nebyla nejlevnìjší, ale záruky, kvalita prvkù i refe-
ence nás pøesvìdèily. Podstatnou roli hrála také

skuteènost, že jejich herní prvky splnily naše pøed-
stavy o kvalitním a bezpeèném høišti pro malé dìti,
mìly veškeré pøedepsané normy a certifikace, byly
vyrobeny z kvalitních materiálù s kovovým kotvením,
nabízely minimální nutnost údržby a v neposlední
øadì i hezký design. Jsme rády, že dnes mùžeme

uspokojením prohlásit, že jsme zvolily správnì.
Výbìru jsme vìnovaly mnoho èasu a vyplatilo se to. 

Náklady na celý projekt èinily 597 701,- Kè:
herní prvky, pískovištì, pryžové dopadové plochy   493 850,-
zemní práce, zabudování prvkù, písek, 
spojovací cestièka         74 826,-
otevøení høištì 13 370,50
ostatní náklady 15 654,50
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MATEØSKÉ CENTRUM BUŠTÌHRA SKÝ PELÍŠEK

Finanèní náklady na èasopis jsem se pokusili
nížit i tím, že od tohoto èísla bude BZ tištìn na re-

cyklovaném papíøe. O této zmìnì redakèní rada
uvažovala již pøed dvìma lety (pøi pøechodu z xeroxu
na "normální" tisk), ale až finanèní krize nás vlastnì
pøinutila tento nápad zrealizovat.  Doufáme, že i pøes
tyto zmìny pro vás bude Zpravodaj nadále zají-

mavým èasopisem o dìní v našem mìstì.
Pøejeme ám pìkné ètení, dovolenou podle pøed-

stav a u øíjnového (pøedvolebního) èísla se tìšíme
nashledanou.

Redakèní rada BZ

ZÁMECKÉ OKÉNKO

Na zámku byla dokonèena støecha západního køídla
(do Revoluèní ulice). Pokraèovat se bude na východ-
ní èásti hlavního køídla. Jako již každoroènì, požádali
jsme o dotaci z Programu záchrany architektonického
dìdictví na pøíští rok. Protože v pøíštím roce bude

dokonèena záchrana všech krovù, støech a stropù
druhého patra, zaèínáme pøipravovat projekt na
umístìní Mìstského úøadu do zámeckých prostor.
Bude to ještì nìjaký ten rok trvat, ale uvolní se tím
èást stávající budovy pro ateøskou školku.

Ing. arch. Daniela Javorèeková

ZPRÁVY ZE STAVEBNÍHO VÝBORU

PROJEKT DÌTSKÉHO HØIŠTÌ



ORGANIZACE A SPOLKY

OTEVØENÍ HØIŠTÌ 23. 4. 2006

Organizaci otevøení høištì jsme øešily již od listopadu
2005, kdy jsme zjiš ovaly možnosti divadel a dalšího
programu vhodného pro dìti na tuto pøíležitost.
Pøípravy vrcholily zaèátkem dubna, kdy se organi-

èní tým scházel pravidelnì každý týden a postupnì si
èlenky MC i naši pøíznivci rozdìlovali úkoly. 

A pak pøišla nedìle 23. 4. 2006, den pøehánìk,
rakù a nepravidelnì vykukujícího sluníèka. Ale také

nedìle plná 352 dìtí i dospìlých (235 dospìlých, 103
dìtí, 14 organizátorek), kteøí se pøišli na otevøení
podívat. Již pøi prezentaci dostaly všechny dìti na krk
medaili s pøipomínkou otevøení høištì a sladký
perníèek, dospìlí obdrželi upomínku na tento den ve
formì speciální série zápalek s nálepkou - logo MC

høištì. Ve 14 00 hodin vše vypuklo. Po proslovech
podìkování jednotlivým sponzorùm, dárcùm a ostat-

ním, kteøí se jakkoli podíleli na realizaci a otevøení
høištì, následovalo oficiální pøedání høištì Pelíšek
mìstu Buštìhrad (v zastoupení paní starostky Ing.
ky Leflerové)  a tím také všem dìtem.

Potom sfoukly dìti za MC svíèky na dortu, který
mìl podobu høištì s marcipánovou klouzaèkou,

pøestøihly èi spíše "pøepižlaly" dìtskými nùžtièkami

slavnostní èervenou pásku a vrhly se na atrakce. 
V 15 hodin zaèalo dìtské divadelní pøedstavení di-

vadla DELLARTE z Èeských Budìjovic s pohádkou
Dlouhý, Široký a Bystrozraký  a protože zrovna prše-
lo, všichni se shlukli pod nataženou plachtou (pøece
jen jsme se na pøípadný déš  pøipravily) a sledovali
pøedstavení. Po divadle dìti soutìžily, nebo si
vyrábìly døevìné hraèky s pozvaným øezbáøem.
Høištì bylo po celou dobu v obležení dìtí výska

na klouzaèkách, houpaèkách, pružinových
houpadlech, dìtí ryjících v písku a prosypávajících
písek skrz plastový stoleèek se sítky. Všichni malí
návštìvníci si chodili pro sladké obèerstvení, dospìlí
si èetli materiály a fotografie z prùbìhu projektu
pøipevnìné na šòùøe kolem domu. Všichni sponzoøi,
dárci i pomocníci obdrželi diplomy - omalovánky

riginál napsané dìtmi.
Na otevøení høištì nám pøispìl hejtman

Støedoèeského kraje, výtìžek z dobrovolného vstup-
ného zdvojnásobí Nadace Divoké husy. Za tyto fi-
nance nakoupíme další vybavení MC, které obohatí
naše pravidelné aktivity - napøíklad maòáskové di-
vadlo nebo dìtské hudební nástroje.

A jak se høištì líbí dìtem?
Aè je høištì otevøeno teprve nìkolik týdnù  je stále
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Velký dìtský fouk - sladkého kousku dortu se doèkali všichni návštìvníci. Foto Petr Mòuk
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plné dìtí. Potvrdilo se to, co jsme vìdìly od zaèátku,
to, s èím jsme do projektu šly - že bude høištì max -
málnì využíváno dìtmi a jejich rodièi z celého mìsta
i okolí. A že tu budou dìti š astné.

Pøicházejí sem nejen dìti s rodièi, ale i s babièka-
mi a dìdeèky, setkáváme se zde se spoustou
"nových" maminek. Již  pøi otevøení høištì nám vydat-
nì pomáhaly i maminky èerstvì pøistìhovalé zejména
do nové zástavby v Buštìhradì, které se také po-
tupnì stávají èlenkami MC. Za hezkého poèasí na

høišti probíhají dokonce kurzy pro dìti poøádané
naším MC - kurz angliètiny (napø. za každé
sklouznutí musí dìti øíci anglický název zvíøátek)

kurz hry na flétnu "Veselé pískání, zdravé dýchání",
edy aktivity, které do otevøení høištì probíhaly uvnitø

budovy v  MC. I pøi pravidelné "volné hernì" vymìòu-
jeme s radostí malou pronajatou místnost MC za
velký prostor zahrady.

Høištì je otevøeno, ale starost o nìj nekonèí - nyní
však už záleží na nás všech: jak se o høištì budeme
starat a jak se na nìm budeme chovat, tak dobøe a d -
ho bude sloužit všem malým dìtem. Prosíme
všechny návštìvníky, pomozte nám høištì udržet

poøádku, nebuïte lhostejní k jeho nièení
zneèiš ování.

MC  O PRÁZDNINÁCH:

MC bude o prázdninách uzavøeno. Budeme provádìt
velký úklid a lepší organizaci prostoru a hraèek.
Tìšíme se na vás v záøí, kdy opìt otevøeme kurzy

programy pro maminky s dìtmi a pøibudou i další.
Nechte se pøekvapit! 

Za MC i projekt jeho koordinátorky
Ivona Kasalická a Jana Závorková

DÌTSKÉ STUDIO SLUNÍÈKO
BUŠTÌHRAD

V ,
V ZÁØÍ 2006 BUDE V BUŠTÌHRADÌ OTEVØENO 

DÌTSKÉ STUDIO SLUNÍÈKO.
NABÍZÍME CELODENNÍ HLÍDÁNÍ VAŠICH DÌTÍ 

AKTIVNÍ FORMOU SE ZÁBAVNÌ-VZDÌLÁVACÍMI 
PROGRAMY(ANGLIÈTINA PRO NEJMENŠÍ, HUDEBNÍ 

A POHYBOVÁ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ DÍLNA ATD.).

KONTAKT: TEL. 739946215

E-MAIL:DSSLUNICKO@CENTRUM.CZ.

TÌŠÍME SE NA VÁS!



ZIJÍ MEZI NÁMI

MUDR. JANA VÁCLAVKOVÁ:  V BUŠTÌHRADÌ MÁM
DOMOVSKÉ PRÁVO

Když jsem psal rozhovor s houslistou Václavem
Markem, popisoval jsem, jak se z hospùdky u rybníka
linou lahodné tóny houslí. Kousek nad touto hospùdkou
mùžete uslyšet další libé tóny. Vycházejí z domu, v nìmž
je zubní ordinace  a nutno øíct, že vrtaèka, která je vy-
dává, zpívá o nìkolik oktáv výše než ty housle. Jiné
zvuky však z této ordinace již nezaslechnete, nebo  paní
doktorka Jana Václavková je jedna z nejcitlivìjších zub-
ních lékaøù, které znám. A pøiznejme si, že to je

nezaplacení!

Asi bychom mohli výjimeènì zaèít od zaèátku... 
Vystudovala jsem lékaøskou fakultu Univerzity Karlovy

Plzni, obor stomatologie. Nastoupila jsem do polikliniky
Kladnì, kde jsem dva roky pracovala na zubním obvodì.

Do Buštìhradu jsem byla nasmìrována roku 1969 naším
panem primáøem. Ordinovala jsem zde každé pondìlí,
zastupovala jsem tak pana dentistu Fuèíka, který v té
dobì dlouhodobì onemocnìl. Roku 1970 pan Fuèík
odešel do dùchodu a já nastoupila v Buštìhradì trvale
na zubní oddìlení, kde jsem dodnes. To je 37 let. 

To samozøejmì bylo v budovì dnešního domu poko -
ného stáøí. 
Ano, tehdy byl tento dùm souèástí obvodního støediska,
kde byl obvodní lékaø, stomatolog, dìtský lékaø, gy-
nekolog a zubní ordinace. Kolektiv jsme byli skvìlý, vzá-
jemnì jsme si vycházeli vstøíc, spolupráce napøíklad

dìtským lékaøem, ale i obvodním lékaøem byla perfektní. 

Kdy došlo vlastnì k tomu pøestìhování? 
První, pro mì dùležitou zmìnou bylo to, že jsem od roku
1993 privátním stomatologem. O ètyøi roky pozdìji, roku
1997, jsme se pøestìhovali do nynìjších prostor, do do-
mu bývalého obecního úøadu, kde byla vybudována
nová zubní ordinace. K nìjakým zásadním zmìnám
však nedošlo, musím si pochválit i nyní výbornou
spolupráci s obìma lékaøi v Buštìhradì. 

Mohla byste zavzpomínat na zdravotní sestry, které
ámi v Buštìhradì pùsobily? 

Zaèínala jsem tu se sestrou Karfusovou, která potom
odešla na místo vrchní sestry do polikliniky. S tou jsem
prožila takové to seznamovací období s lidmi v
tìhradì. Pak pøicházely a odcházely další zdravotní
sestry, na všechny mám jen dobré vzpomínky. Všechny
odcházely ode mne na lepší posty. Nyní se mnou pracu-
je sestra Hana Dvoøáková a spolupráce je skvìlá. Sestra
Dvoøáková je peèlivá, navíc je to místní rodaèka, takže
zná uštìhraïáky výbornì. Ato také v práci pomáhá. Ale
i já již poznávám dìti podle rodièù, mám proto tady už
skoro domovské právo. 

Jaký je zdravotní stav chrupu obèanù v Buštìhradì?
Pokud byste mìla srovnat s jinými lokalitami. 
Od doby privatizace je svobodná volba lékaøe a každý
mùže docházet ke svému ošetøujícímu lékaøi. Proto
nemohu stav chrupu v Buštìhradì globálnì posoudit. 

Pamatuji si, jak jste èas od èasu zavítala k nám do zá-
ladní školy na prohlídky. To bylo vždy mezi žáky po-
vižení!

Systematická školní péèe probíhala již od toho roku
1969, dvakrát za rok. V kabinetì základní školy byla
zøízena ordinace, kde se uskuteèòovaly jak prohlídky, tak
i následná sanace chrupu. Myslím si, že tato praxe byla
skvìlá, dìti byly pod trvalou kontrolou.V dnešní dobì to-
mu tak již není a je to škoda. Do ordinace docházela
mateøská škola, bohužel i to skonèilo.

trend v této oblasti? 
Lidi už se to pomalu zaèínají uèit a má to své výhody
viditelný efekt.  Když pak pøijdou, tak opravíme tøeba jen

jeden kaz, nebo vùbec žádný. Dále pøi kontrolách pouèu-
jeme o kvalitì hygieny. Dnes jsou daleko kvalitnìjší hy-
gienické pomùcky. Èistí se nejen zuby, ale i mezizubí,
èistí se také jazyk, což je takový módní trend. Existují 
vhodné žvýkaèky jakožto doplnìk, jsou mezizubní
kartáèky, dentální nitì. Je pravidlo, že èistý zub by se
nemìl kazit. Protože do zubního povlaku se ukládají bak-
terie, které vytváøejí kyseliny. Ty leptají skloviny, což je
zaèátek zubního kazu. 

Jsou však problémy nejen se samotnými zuby, ale i tøe-
ba se zubní dásní...
Pokud si èlovìk kvalitnì èistí zuby, pokud se dásnì kva-
itním kartáèkem masírují a používá se vhodná zubní
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MUDr. Jana Václavková

ZIJÍ MEZI NÁMI . . .¡
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pasta, nemìlo by docházet ani k zánìtu dásní. Ze zánì-
tu se potom pozdìji vyvíjí parodontóza. Je to všechno
následek nekvalitního èištìní zubù. 

V pozdním vìku však pøesto obvykle zuby odcházejí a j
nahrazovány chrupem umìlým. 
Ano, snažíme se lidi vylepšit, snažíme se, aby odcházeli
spokojeni. Pøedevším se pacient musí líbit mnì i sobì.
Pokud se ošetøení dostane do takového stavu, že se mi
pacient nakonec nelíbí, nebo on sám není spokojen se
svým úsmìvem, nemohu svou práci dál pustit a opravu-
ji do té doby, dokud nenastane oboustranná spokojenost. 

Vyprávìla jste mi takovou kuriózní pøíhodu. Rád bych ji
do našeho rozhovoru zaøadil. 
Pacientka dostala od nás celkovou náhradu a odjela na
dovolenou do Itálie. Tam se jakýsi Ital zamiloval do jejího
úsmìvu. Ne tedy do pacientky, ale do jejího úsmìvu. No
a pøitom mìla, jak jsem již øekla, celkovou zubní protézu.
To zubního lékaøe musí obrovsky potìšit. 

Jak je to s choulostivostí pacientù pøi ošetøení chrupu? 
Muži se asi bojí více než ženy. Ženy jsou trpìlivìjší,

tateènìjší. Ale není dùvodu se bát. Preventivní prohlídka
dnes zaèíná ve dvou letech vìku. Èistit zuby by mìla
dìtem maminka hned pro proøezání, dìtem do šesti let
by maminka mìla zuby doèiš ovat. A pokud k nám dìti
chodí od dvou let, tak ztrácejí jakékoliv zábrany. Dìti
sem pak chodí rády. 

Tak to jsem asi zaèal k ám chodit hodnì pozdì! Èasto
mi totiž øíkáte, že v Buštìhradì snad nikoho bojácnìjšího
pøi ošetøování zubù neznáte. 
Ale to zase ne, to si køivdíte. I když, myslím, že do první
pìtky z tohoto hlediska byste se umístit mohl. 

Dìkuji za shovívavost a také za hezký rozhovor. 

Poznámka redaktora: Pìt dní nato mi paní doktorka
Václavková s chutí vrtala zub. Dodateènì pak pøehod-
notila své poøadí a první místo mi po právu pøidìlila. Není
pìkné být v nìèem buštìhradskou jednièkou? 

Jan Paulík
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NAŠI JUBILANTI

70 LET
BUÈKOVÁ Aurelie, Starý hrad
VINKLOVÁ Vìra, Prokopova
BISKUP Zdenìk, U schodù
ADAMOVÁ Helena, 5. kvìtna
ŠROMOVÁ Anna, Kladenská 

75 LET
HLINKOVÁ Ladislava, Høebeèská
BREJCHA Vladimír, Hornická 

HOFNAM František, Žižkova 
DZUROVÁ Marie, Prokopova 
BRYNDA František, Høebeèská 
THUJOVÁ Eliška, Bezruèova 
VLASÁK Václav, Høebeèská 

80 LET
TÝÈOVA Libuše, U dálnice 

85 LET
PEJSOVÁ Zdeòka, Kladenská 

B L A H O P Ø E J E M E

Dìkuji ìstskému zastupitelstvu, Mìstskému úøadu a všem za projevená blahopøání. 
Ladislava Klímová

Úterý 20. èervna 2006 je dnem nedožitých 85. narozenin maminky Vìry Fišerové, rozené Bártové. Již témìø
pìt let je pouze v našich vzpomínkách. 

Za všechny blízké dcera Vìra Škrdlantová

V Z P O M Í N Á M E

P O D Ì KOVÁ N Í



SPORT

KRÁTKÉ PØEDBÌ NÉ ZHODNOCENÍ FOTBALOVÉ
SEZÓNY 2005/2006

Vá ení pøíznivci buštìhradského fotbalu  dovolte mi
vzhledem k uzávìrce a prostoru, který jsme

Buštìhradském zpravodaji tentokrát dostali, abych
alespoò krátce pøedbì nì zhodnotil naš  fotbalovou
sezónu 2005/2006, která se právì v tìchto dnech,
kdy pøíspìvek píši, chýlí ke konci. Z našich pøed-
chozích pøíspìvkù v Buštìhradském zpravodaji víte,
e jsme si kladli pomìrnì vysoké cíle. Nìkteré se

naplnit podaøilo, zatím ne však všechny.
Náš A-tým je po slibném zahájení sezóny a d -

ho pøetrvávajících nadìjích na návrat do III. tøídy
na 4. místì tabulky s 36 body za 11 výher, 3 remízy
a 6 prohraných zápasù se skóre 51:31. Mu stvo
dospìlých se stále potýká s nedostatkem hráèù jak
na trénincích, tak pøi zápasech. Tým pøi zápasech
naštìstí pomìrnì velmi úspìšnì doplòují neustále
se zlepšující dorostenci. Podrobnìjší zhodnocení
celé sezóny po jejím skonèení i výsledkù A-týmu lze
oèekávat v pøíštím èísle Buštìhradského zpravodaje
od trenéra Karla Landy.

Radost našemu buštìhradskému fotbalu však mo-
hou dìlat mláde nické týmy.

Na dorostence pod vedením trenéra Zdeòka
Nachtigal , kteøí dlouho bojovali o 3. pøíèku tabulky
nakonec v okresní soutì i zbyly jen velmi nepo-

ulární bramborové medaile za 20 mistrovských bodù
pøi 6 výhrách, 2 remízách a 6 prohraných zápasech
pøi skóre 43:24. O koneèném umístìní nakonec
rozhodly poslední dva smolnì prohrané zápasy s
tìzem soutì e Slatinou a Bìlèí, která se celkovì
umístila a  za naším mu stvem. Oba zápasy po ur-
putném boji skonèily se skóre 1:2 v náš neprospìch.

Starší áci pod vedením trenéra Petera Smithe do
pøedposledního kola okresní soutì e bojovali o po-

up do okresního pøeboru. Nakonec obsadili 3. místo
s 27 body za 9 výher a 5 prohraných zápasù pøi
skóre 55:25. O jejich celkovém umístìní rozhodlo ze-
ména zhoršení disciplíny hráèù ve  zápasech

posledních ètyø, které díky tomu zcela zbyteènì
prohráli. Kalich hoøkosti si starší áci dopili v posled-
ním zápase s koneèným vítìzem soutì e Velkou
Dobrou, kde po velmi dobrém poloèase 0:0 nakonec
prohráli 1:8! O tom, e toto mu stvo mìlo na víc
svìdèí i vynikající výsledek v Memoriálu Zdeòka
Vejvody, kde naši starší áci v konkurenci 7 mu stev
z vyšší soutì e obsadili vynikající 2. místo a náš
brankáø David Karásek byl vyhlášen nejlepším
brankáøem turnaje. Tohoto výsledku však dosáhl i
ky výborné høe celého mu stva po celou dobu tur-
naje. Podrobné výsledky turnaje jsou v následujících
tabulkách:

Mladší áci vedení trenéry Jiøím Kotouèem,
Petrem Hrubým a Jakubem Machutou skonèili sice

soutì i okresního pøeboru na posledním místì se
body za 2 výhry a 12 prohraných zápasù pøi skóre

11:99, ale velkou radost všem svým fanouškùm
udìlali na turnaji na Slavoji Kladno, kde dosáhli
svého zatím nejlepšího výsledku, kdy  obsadili fanta -
tické 2. místo.

Podrobné výsledky všech našich týmù jsou jako
obvykle ve vývìsních tabulích na fotbalovém høišti

u restaurace U Junkù a na internetu na adrese:
http://www.sweb.cz/s.k.bustehrad.

Jak jsme informovali ji  v minulém èísle
Buštìhradského zpravodaje, chystáme v pøíští
sezónì opìt pøihlášení pøípravky do okresní soutì e.
Zájemci o hru v tomto týmu se mohou pøihlásit a

g is t rovat u t renéra Pav la Jocha na te le fonu
605363956 nebo u sekretáøe Pavla Falce na telefonu
777983804. Stále nám chybí zejména hráèi narození
v letech 2000-2001. Rádi však pøivítáme hráèe do
všech našich týmù.

Co øíci závìrem? Vìtšina sportovních pøíznivcù
fanouškù chodí na fotbal kvùli gólùm. Naši skalní
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Poloèas Branky (pøihrávky)

Kablo 
Kladno : Buštìhrad 0 : 5 (0:2) 

Kohout David 2 
(Smith Matthew, 
Èernohorský), 
Kurajský 2 (Èermák, 
Kohout David), Šáfr 
(Kohout David) 

Buštìhrad : Smeèno 0 : 3 (0:1) 

Zichovec : Buštìhrad 1 : 1 (0:1) 
Kohout David 
(Vršecký) 

Buštìhrad : Unhoš 1 : 0 (1:0) 
Šáfr (Kurajský, 
Vršecký) 

Zlonice : Buštìhrad 0 : 2 (0:0) 
Kohout David 2 
(Smith Matthew 2) 

Body Góly
Kohout David 7 5
Kurajský 3 2
Smith Matthew 3 0
Šáfr 2 2
Vršecký 2 0
Èermák 1 0
Èernohorský 1 0

Koneèné 
výsledky

1. místo Smeèno
2. místo Buštìhrad
3. místo Unhoš



fanoušci mohli v této sezónì dosud vidìt celkem 339
gólù (bez gólù ve zmiòovaných turnajích). Z toho 160
gólù vstøelili naši hráèi. Koneèné hodnocení této
sezóny tedy nechávám na našich pøíznivcích.

Josef Kurajský

ŠACHOVÝ ODDÍL SOKOL BUŠTÌHRAD

REGIONÁLNÍ PØEBOR MLÁDEŽE: 
MICHAL SCHMALZ VÍTÌZEM KATEGORIE H16 
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

kol. Pro stanovení koneèného poøadí a postupu do kra -
ského pøeboru je každému hráèi zapoèteno pìt ne -
lepších výsledkù. 

7. turnaj tohoto seriálu se hrál 15. dubna jako Pøebor
mìsta Øevnice. Zúèastnili se ho jen Honza Šáfr a Kamil
Bìlský a turnaj jim nevyšel. Honza uhrál jen 4 body,
Kamil 3 a v kategorii H16 obsadili 5. a 6. místo.

Závìreèným turnajem byl 3. roèník Velké ceny
Buštìhradu, který jsme opìt pod záštitou paní starostky
uspoøádali 29. dubna v Sokolovnì. Turnaj si již získal do-
bré jméno  a tak jsme opìt zaznamenali rekordní úèast
(63 hráèù a hráèek z 13 oddílù støedoèeského,
pražského a ústeckého kraje) a navíc se v obou turnajích
sešla kompletní regionální špièka. Vítìzem Velké ceny
se stal zaslouženì Vítek Rosenbaum ze Zdic s plným
poètem 7 bodù pøed Vaškem Rùžièkou z Kladna a Janou
Sochorovou (ŠK Smíchov). Turnaj mladších kategorií
ovládli hráèi oddílu Šachy Povrly, kteøí obsadili první tøi
místa v poøadí Hadraba, Bartoš, Jeníèek. Naši hráèi se

silné konkurenci neztratili, v hlavním turnaji skonèili tøi
první desítce. Nejlepším byl Michal Schmalz se 4,5 bo-

d  (v kategorii H16 4. místo) pøed 5. Kamilem Bìlským
a 6. Honzou Šáfrem (oba 4 body).  V turnaji mladších za-
ujal Kuba Krupièka, který sehrál o dvì partie ménì (pøi-
pìchal z fotbalového trávníku), ale mohutným finišem

získal 4 body a v kategorii H12 obsadil 11. místo. Úèast
paní starostky na zahájení i vyhlašování vítìzù pod

 sportovní i spoleèenskou stránku turnaje a nás
jako organizátory tìší, že se turnaj všem líbil a pøispìl ke
znalosti Buštìhradu.

V Sokolovnì byly vyhlášeni i celkoví vítìzové
letošního roèníku Regionálního pøeboru mládeže. V ne -
silnìjší kategorii H16 zvítìzil s velkým náskokem Michal
Schmalz! Kamil Bìlský skonèil na 4. místì (o medaili
pøišel tìsnì v tomto turnaji), 5. skonèil Honza Šáfr.
Výborného výsledku dosáhl i Kuba Krupièka (5. místo

kategorii H12) a Ája Krupièková (5. místo v kategorii H10
a 4. místo mezi mladšími dívkami). Všichni tak získali
právo úèasti v Krajském pøeboru, který se hraje 24.-
25. èervna v Sedlèanech.

KRAJSKÝ PØEBOR ŽÁKOVSKÝCH DRUŽSTEV: 
LIGY SE NEPODAØIL

Den po Velké cenì Buštìhradu odcestovalo žákovské
družstvo (v sestavì Jana Sochorová - host, Honza Šáfr,
Michal Schmalz, Kamil Bìlský a Kuba Krupièka) do Zdic
k finálovému turnaji Krajského pøeboru žákovských
družstev. Soupeøem v boji o postup do 1. ligy mladšího
dorostu byly Øíèany B a domácí Zdice. Všechna družst-
va využila možnosti posílení o jednoho hosta a soutìž
tak byla velmi kvalitní (na soupiskách byli tøi hráèi z první
pìtky krajského žebøíèku!).

První zápas s Øíèany B byl dlouho naprosto vyrov-
naný a po témìø dvou hodinách skonèil remízou 2 5:2 5,
když Jana udržela èernými remis, Honzovi a Michalovi
se podaøilo zvítìzit, ale Kamil a Kuba své partie prohráli.
I zápas Zdice-Øíèany B pøinesl napínavý boj, v nìmž se
nakonec radovali øíèanští po tìsném vítìzství 3:2.

všem tedy rozhodoval náš poslední zápas se Zdicemi.
Pøi našem vítìzství 3:2 by se musel opakovat zápas

Øíèany B, vyšší vítìzství znamenalo postup do ligy.
Zatímco Jana a Michal získali brzy pøevahu, partie se už
na poèátku nepovedla Kubovi. Za stavu 2:1 pro nás se
zdál postupový cíl na dosah, nebo  Kamil získal v zahá-
jení figuru a Honza se (s vítìzem Velké ceny
Buštìhradu) sice bránil, ale v partii byly oboustranné
šance. Bohužel Kamil materiální pøevahu nedokázal

latnit a partii nakonec prohrál. Honzovi v této situaci
nezbylo než odmítnout nabídku remízy a snažit se hrát
za každou cenu na výhru. To se mu však tentokrát nepo-
daøilo a nakonec nejlepšímu krajskému hráèi podlehl.
Výsledek zápasu 3:2 pro Zdice rozhodl o našem 3. místì
v Krajském pøeboru a o konci nadìjí na postup do 1. ligy.

Finále Krajského pøeboru žákovských družstev
2005/2006

Pavel Buk

ROÈNÍK 30 SPORT
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body skóre 
1 Biomedica Øíèany B 4 5,5 
2 Lokomotiva Zdice 3 5
3 Sokol Buštìhrad 1 4,5 
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ZPRÁVAK BEZPEÈNOST Í SITUACI V MÌSTÌ
BUŠTÌHRAD ZAOBDOBÍ OD 1. 5. 2006 DO 31. 5. 2006

TRESTNÉ ÈINY:
1x odcizení kabelù na haldì (neznámý pachatel

(dále NP - poz. redakce)
1x vloupání do novostavby (NP)
1x odcizení starožitných hodin ze stánku na burze (NP)
1x odcizení motorového vozidla (NP)
1x odcizení poklopù kanálù
1x vniknutí do objektu bývalého kravína a odcizení

stavebních strojù a souèástí nákladní  automobilu (ZP-

dateènì policisty objasnìno)

PØESTUPKY:
2x pøestupek proti obèanskému soužití (1x NP,

ZP)
6x pøestupek proti majetku (6x NP)

V prùbìhu mìsíce kvìtna 2006 nebyl  zaznamenán  pøí-
pad  hromadného narušování veøejného poøádku.

kpt. Václav Èerný, DiS
vedoucí OOP Kladno venkov

Vymìním 3 + 1LOV Kladno-Sítná (60 m2) za
Buštìhrad stejných rozmìrù.
tel.:  777 850 929

Prodám garáž v katastru Buštìhradu 
 Vodojemu, dvoje vrata, bez el. a vody. 

cena 70 000 Kè, kontakt 312698138 SO-N
ve všední dny 18.00-22.00 hod.

MLADÍ KAKTUSÁØI VYSTAVOVALI

Konec školního roku bývá pro dìti nejen ve znamení oèeká-
vaného vysvìdèení. Také zájmové èinnosti mají svá za-
konèení. Žáci se úèastní závodù, olympiád, soutìží a klání
nejrùznìjšího druhu. 

Dìti z kaktusáøského kroužku, který pracuje ve školní
družinì naší školy, zakonèily svoji letošní práci výstavou. V
zemí staré budovy vytvoøily na stolech v místnosti k tomu
urèené tøi výstavní ostrovy.

První byl pøidìlen výsevnímu materiálu. V miniskleníècích
zde bylo k vidìní množství vzešlých letošních semen. Z
ského výsevu už bylo možné spatøit  tzv. pikýrování kak-
tusù v sadbových miskách.

Druhý ostrov byl velmi sledován a obdivován. Dìti si zde
umístily své vlastní kaktusy, o které peèují ve škole, ale také
doma. Donesly velké rostliny, nìkteré kvetoucí, jiné s patrný-
mi pozùstatky kvìtenství. Nevynechaly ani sukulenty. Každý
exponát byl opatøen názvem a jménem pìstitele.

Tøetí ostrov byl menší než dva pøedešlé, ale neznamená to,
že by nikoho nezajímal. Právì naopak. Dìti na nìm prodávaly
za symbolickou cenu své výpìstky spolužákùm. Rostliny
vypìstovaly na ètyøech velkých okenních parapetech školní
družiny pøedevším pøepichováním semenáèkù, odbìrem lis-
tových øízkù,  stonkových øízkù,  èástí stonku, odnožemi tvoøící-
mi trsy, množením oddenky i hlízkami na odnožích.

Kroužek pracuje pouze tøi roky, a tak vše, co bylo k mání,
zmìnilo velice rychle svého majitele a pìstitele. Již nyní mají
malí kaktusáøi jasno, jak naloží se získanými financemi.
Nakoupí si kvìtináèe, chemické prostøedky pro ochranu ros -

lin a nìkteré komponenty pro pøípravu správného substrátu
/pøedevším antuku/.

Výstavu hlédli všichni žáci se svými vyuèujícími.
Výstavní plochu upravily dìti druhého stupnì školy svými
daøilými kresbami v paspartách. Ten, kdo nemìl momentálnì

zájem o kvìtiny, mohl prožít pìknou chvilku pøi pohledu na
brázky svých kamarádù.

Výstava byla již druhá v poøadí, všechny dìti se tìší na tu
pøíští a vìøí, že bude ještì krásnìjší.

Zvláštní podìkování posíláme do Tøince panu Pavloskovi
za velkou pomoc a podporu našeho kaktusáøského kroužku.

Anna Holeyšovská
vedoucí vychovatelka školní družiny

P O L I C I E  È R  I N F O R M U J E

Výstava mladých kaktusáøù. Foto autorka
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Poslední volné byty:

è. bytu podlaží typ výmìra (m2) cena za m2 cena vèetnì DPH
byt è. 7 2. np 2+kk 54,4 23 161 1 260 000
byt è. 8 3. np 2+1 82,8 21 558 1 785 000
byt è. 9 3. np 2+1 114,3 18 189 2 079 000

CONMACO a.s., Revoluèní 13, Praha 1 
tel.: 224 803 235-6, 603 524 594 info@conmaco.cz 

Buštìhrad, Námìstí è.p.150

 www.conmaco.cz
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