


Z RADNICE

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2006/2007 
NA ZŠ OTY PAVLA V BUŠTÌHRADÌ

První den školy letošního školního roku  se všichni žáci
i vyuèující sešli v atriu školy. Bylo pøíjemné poèasí, a tak
nikomu nevadilo, že není pod støechou. Shromáždìní
zahájila nová øeditelka školy Mgr. Vìra Sklenáøová,
dotazem žákùm, zda se tìší do školy. Hluèné nééé se
ozvalo z míst, kde stáli nejstarší žáci. Zato ti nejmenší,
prvòáèci, se velmi tìšili a zvìdavì si prohlíželi devá áky,
kteøí je osobnì pøivítali a stali se na celý školní rok
patrony každého z nich. Na konci školního roku se zase
prvòáci pùjdou rozlouèit se "svými" devá áky. 

Shromáždìní pozdravila krátkým projevem paní sta-
rostka Ing. Jitka Leflerová, která popøála všem žákùm
úspìšný školní rok. Poté si tøídní uèitelé odvedli žáky do
svých tøíd. Prvòáèci kromì nového Slabikáøe a dalších
uèebnic  dostali i  balíèky se základními školní potøeba-
mi. Žáky druhého stupnì èekalo na chodbì pøekvapení
v podobì  tøíhlavého draka, který moudøe s rozesmátými
tlamami pohlíží shùry na vstupní schodištì. Drak bude
po celý rok støežit žáky a bude  jejich maskotem. Rodièe
si ho budou moci prohlédnout na Dnu otevøených dveøí,
který plánujeme na prosinec. A co nás v tomto školním
roce ještì  èeká?

Pedagogické pracovníky èeká hodnì práce na tvorbì
vlastního Školního vzdìlávacího programu.Letos na-
posledy škola vyuèuje podle osnov Obecné školy. Pro
žáky bude urèitì zajímavé, že se zvýší poèet projektù,

zejména tìch celoškolních. Jedním z celoškolních,  pro-
jektù bude projekt "Zdravá škola". Ten bude obsahovat
vše, co souvisí se zdravým zpùsobem života. Napøíklad:
mléèné svaèiny, zaøazení jídel  racionální výživy do jídel-
níèku školy, velké pøestávky na zdravém vzduchu,
tìlovýchovné  chvilky i v prùbìhu vyuèování, žákovský
parlament, žákovská samospráva ve tøídách, práce v ko-
munitním kruhu, schránka dùvìry, besedy s odborníky
o drogách a kouøení, besedy s policií, dopravní výchova
a další.  Pro žáky sedmých  tøíd se plánuje lyžaøský kurz,
který je stále ještì souèástí osnov. Pro žáky 3. a 4 tøíd se
organizují plavecké kurzy. Je toho hodnì, co nás
spoleènì èeká, ale v naší krásné škole plné kvìtin a po-
hody  nám práce pùjde dobøe od ruky a brzy budeme
první  výsledky, se kterými vás rádi seznámíme.

Mgr. Bc. Vìra Sklenáøová
øeditelka  školy

BYLI JSME V LIDICÍCH

Ve ètvrtek 14.9.2006 se v Lidicích konalo  slavnostní vy -
šení výsledkù 1.roèníku vìdomostní soutìže Lidice pro
21. století.  Této události se zúèastnili žáci 9.B. Na piet-
ním území si v podání známých osobností Alfréda
Strejèka a Kláry Jandové vyslechli vítìzné eseje.
Pùsobivý dojem  byl pak umocnìn procházkou po piet
ním území  s tichou zastávkou u pomníku lidických dìtí. 
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Vážení spoluobèané,

dnes se setkáváme na stránkách Buštìhradského zpravo-
daje naposledy. Jak všichni víte, ve dnech 20. a 21. øíjna
tohoto roku se konají v celé naší republice komunální vol-
by, v nìkterých obcích probìhnou i volby do senátu. A tak
k vám bude v této rubrice od pøíštì promlouvat jiný pøed-
stavitel obce. Možná bude mít jiný nápad jak tuto rubriku
uspoøádat,  možná se tato rubrika bude jmenovat jinak,
možná zvolí jinou formu kontaktu s vámi, obèany. Protože
se tedy moje jméno pod "Slovem starostky" už nebude ob-
jevovat, dovolte mi, abych využila této pøíležitosti k posled-
nímu "pøedvolebnímu" zamyšlení. 

Komunální volby jsou pro všechny obce velmi dùležitou
událostí, zvláštì v malých a menších obcích, kde se lidé
navzájem znají. Všichni obèané, bez rozdílu, si pøejí, aby
na radnici byli ti, které znají ze svého okolí a kterým vìøí.
Vybírejte proto "své" kandidáty, o kterých jste pøesvìdèeni,
že budou svìøený mandát vykonávat s rozvahou, pøehle-
dem a s takovým nasazením, které odpovídá dnešní slo-
žité dobì. A hlavnì - pøijïte k volbám! I váš hlas mùže
rozhodnout. Vìøte, že zastupitele èekají nemalé úkoly, zod-

povìdná práce a znaèné úsilí pøi pøekovávání mnoha kom-
plikovaných každodenních situací. Jejich práci hodno te
objektivnì a spravedlivì, bez emocí, nezapomínejte, že
jsou to lidé, kteøí se dobrovolnì ujali práce za vás. Moc
bych si pøála, aby se prohloubila spolupráce  mezi radnicí
a obèany, protože jen tak se všichni mùžeme tìšit ze
spoleèných úspìchù. Není pøece smyslem života stále jen
nìco kritizovat a omílat, ale pøiložit ruku k dílu, dát se
dohromady s dalšími lidmi a nabídnout pomoc. Ten, kdo
jenom èeká a láteøí, ten nikomu klidu nepøidá, ale ani sám
sobì. Ta velikánská akce, která nám pøináší tolik problémù,
kanalizace, se chýlí ke konci, bude tedy èas promýšlet
mnohem jednodušší a hezèí akce, jak spoleènì Buštìhrad
vylepšit a zkrášlit. A udìlat to spoleènì, pøinese spoleènou
radost. A tak mi dovolte, abych vám všem popøála k tomu-
to úsilí pevné zdraví, nezbytnou dávku štìstí jak v doma
tak v práci, spokojenost v rodinách i mezi pøáteli a v ne-
poslední øadì zdravý úsudek o práci zastupitelù, vašich
zástupcù na radnici v Buštìhradì. 

Jitka Leflerová 

SLOVO STAROSTKY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEØSKÁ ŠKOLA OTY PAVLA



Všichni žáci se pak velmi tìšili do zahrady lidické galerie
na odpolední vystoupení mistryò svìta v aerobiku a kon-
cert skupiny Beatles revival.  Obì vystoupení  ještì
pøedèila naše  oèekávání. Všichni pøítomní  velkým
potleskem  ocenili profesionalitu a dokonalost dìvèat ze
ZŠ Kladno. Ani vystoupení Beatles revival nemìlo chy-
bu. Známé melodie ze šedesátých a sedmdesátých let
minulého století oslovily i naše žáky, kteøí se také pøidali
k taneèníkùm. Den  velmi pøíjemnì uplynul a  dìtem se
ani moc nechtìlo domù. Pøes všechno veselé a pìkné,
však v nás zùstala vážnost  místa a rozcházeli jsme se

tím, že pøíští rok urèitì zazní  esej  nìkterého z našich
žákù, protože k tomuto místu i vzpomínkám  pamìtníkù
máme  velmi blízko.

Mgr. Bc. Vìra Sklenáøová 
øeditelka školy

ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VE ŠKOLNÍ DRUŽINÌ ZAHÁJEN

TELEGRAFICKY

- Máme plnì obsazena všechna oddìlení.
- Nemohli jsme umístit pìt žákù, kteøí mají zá-
jem o docházku do družiny, protože to naše kapacita 
nedovoluje.
- Zvýšil se poèet žákù, kteøí jsou pøihlášeni na
ranní provoz. 
- Prodloužila se doba, po kterou je naše za-
øízení otevøeno. Konèíme v 16,15 hodin.
- Oddìlení jsou novì vybavena poèítaèi. Jejich
poèet se zvýšil na 7 a bìhem mìsíce øíjna budou
všechny sloužit našim dìtem. Rodièe se však ne-
musí obávat špatného výbìru programù.
Zaøazujeme jen ty, které budou prospívat dìtem pøi
výuce, vzdìlávání, seznamování se s cizími jazyky
a rozvoji smyslového vnímání. 
- Od 2. øíjna se otevírá všech sedm zájmových
kroužkù do kterých se pøedbìžnì pøihlásilo 72 žákù.
Na nìkteré kroužky docházejí dìti, které bìžnì škol-
ní družinu nenavštìvují.

KONKRÉTNÌ

AVES opìt u nás
Školní rok 2006/07 se rozbìhl na plné obrátky. Již
v prvním týdnu mìsíce záøí nás navštívili pracovníci ze
záchranné stanice AVES v Brandýsku u Kladna s vý-
ukovým programem "Rákosníèek a voda".

S Jitkou a Luïkem jsme se setkali také v loòském
školním roce. Protože jejich program byl poutavý, plný
zábavných her, zajímavého vyprávìní a nových informa-
cí, pozvali jsme je i letos

Dìti získaly další vìdomosti a vìøíme, že mnohé z to-
ho, co slyšely, uplatní nejen ve vyuèování. Až budou
v pøírodì se svými vrstevníky nebo rodièi, mohou napøí-
klad zazáøit s novì získanou informací o havranech.
Mnozí by øekli, že havran u nás pøezimuje. Opak je prav-
dou. Naši havrani se stìhují na jih. Ti, kteøí mají svùj do-
mov na severu, tráví zimu v našich krajích.

Program se dìtem líbil a tìšíme se na další, který
bude na jaøe pøíštího roku.

Co nového je v PERU?
To byla nejèastìjší otázka mìsíce záøí. Dìti byly netr-
pìlivé od chvíle, kdy zjistily, že zásilka odpovìdí na naše
dopisy je již ve škole. 

27. záøí jsme si pøevzali jednotlivá psaníèka. To, co
bylo uvnitø, mnohé potìšilo. Panáèci z barevnì tkaných
pøízí a nití, kreslené a další obrázky, vystøihovánky, po-
hádka, básnì o pøátelství a pravdì, lásce i zklamání...

Dostali jsme také dalších 35 dopisù od dìtí, které si
pøejí mít kamaráda v naší škole.

Zde jsou úryvky textu z nìkterých dopisù.

"Drahá kamarádko!
Posílám ti pohádku s obrázkem.
Slepice, která snášela zlatá vajíèka.
Jeden venkovan byl majitelem zlaté slepièky, která každé
ráno snášela jedno krásné, zlaté vajíèko. A tak se venko-
van stal bohatým èlovìkem. Muž pøemýšlel, jestli zabije
slepici, otevøe její tìlo. Naleznu hodnì zlatých vajíèek
uvnitø. A tak to udìlal. Ale nenalezl žádné."

"Drahá kamarádko!
Je mi deset let. Pasu na poli dobytek, jsem v páté 

ROÈNÍK 30 ORGANIZACE A SPOLKY

3

Z programu Aves. Foto archiv ŠD

Pøebírání dopisù. Foto archiv ŠD



ORGANIZACE A SPOLKY

PODZIM V PELÍŠKU

S pøíchodem podzimu a nového
školního roku se po prázdni-
nách opìt otevírají dveøe

Buštìhradského pelíšku pro všechny, kteøí nás již
navštívili, ale rády pøivítáme nové maminky, tatínky a je-
jich dìtièky.

Díky velkorysosti a vstøícnosti Mìstského úøadu
v Buštìhradu, který MC zapùjèil zasedací místnost
v 1. patøe Kulturního støediska, jsme mohly rozšíøit nejen
otevírací dobu, ale vìtší prostor nám pøedevším umožnil
pøipravit pestøejší volnoèasové aktivity pro všechny
vìkové kategorie. Za to patøí Mìstskému úøadu náš
velký dík.

A co konkrétního vám MC nabízí? V pondìlí, úterý
a ve støedu od 9 do 12 hodin se scházíme právì v zase-
dací místnosti, kde je pro maminky a jejich ratolesti
pøipraven pestrý program vedený paní Lenkou Èer-
mákovou. Cvièení s hudbou, s rytmickými nástroji, malo-
vání podle roèních dob, modelování, vyrábìní z papíru
i pøírodních materiálù - to je jen zlomek z toho, co je pro
vás na dopolední setkávání pøipraveno. Zasedací míst-
nost jsme vybavily novými dìtskými koberci, stoleèky
a židlièkami, zakoupily jsme též nové maòáskové divad-
lo a rytmické hudební nástroje. Samozøejmostí je i klou-
zaèka a spousta hraèek. Všechny tyto užiteèné vìcièky
jsme poøídily i díky vám, kteøí jste pøišli a podpoøili do-
brovolným vstupným náš spoleèný projekt dìtského
høištì, otevøeného letos na jaøe. Ve ètvrtek máme
otevøeno v prostorách MC vedle knihovny a dìti si zde
mohou ve volné hernì pohrát a maminky popovídat pøi
èaji a kávì.

MC zahajuje zaèátkem nového školního roku angliè-
tinu pro nejmenší pod vedením lektorky Šárky Tøískové.
Dìti se zábavnou formou seznamují se základy cizího
jazyka. Na tento kurz je možné se ještì pøihlásit na tel.
èísle 602 182 863 nebo 739 771 706.  Kurzy Veselé
pískání, zdravé dýchání se pravdìpodobnì otevøou až
s pøíchodem jara, protože paní lektorka, která kurzy ved-
la, v nejbližších dnech pøivede na svìt nového obèánka
Buštìhradu.

Kromì tìchto pravidelných èinností pro vás MC
pøipravilo i akce v odpoledních hodinách a o víkendech.

Za nìkteré bych chtìla jmenovat Drakyádu s peèením
brambor, výlety za paní hudbou, odpolední maòáskové
divadlo pro nejmenší nebo vánoèní vyrábìní. O konání
tìchto akcí se dozvíte prostøednictvím internetu nebo in-
formaèních plakátkù.

Pøijïte se pobavit, pohrát si a tøeba se i nìèemu pøi-
uèit. Tìšíme se na Vás.

MILÁ NÁVŠTÌVA

Dne 29.9. jsme v našich prostorách Pelíšku pøivítaly paní
Rut Kolínskou (zakladatelku Sítì MC v ÈR) s paní Zethu
Vera Gumbi (radní ve mìstì Richards Bay) a zulskou
matkou dvou dìtí Nokuthula Olpha Ngubo z Jihoafrické
republiky. Cílem týdenní "exkurze" tìchto žen v ÈR bylo
seznámení s èinností mateøských center a inspirace
a podpora v jejich snaze o založení podobných støedisek
v Richards Bay a jejich rozšíøení v JAR. Na toto neob-
vyklé setkání pøijala pozvání i zastupitelka Jitka
Mahovská, která je našim aktivitám naklonìna.

V našem Pelíšku se mohly pøesvìdèit, že i v nevelkých
prostorách lze vytvoøit pøíjemné prostøedí pro rodiny
s malými dìtmi. Potvrdily nám, že problémy žen a matek
neznají hranice státù a kontinentù. Ponìkud je pøekvapil
malý poèet dìtí v èeských rodinách. Prùmìrná ji-
hoafrická rodina má 4 - 5 dìtí. Pøevážná èást žen v JAR
se celý život stará o dìti a rodinu a nezapojuje se do
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tøídì.Chtìl bych ti øíci, že jsem velmi rád, že mi píšeš.
Ještì mi nikdo nenapsal dopis. Byl to první dopis, který
jsem dostal. Líbilo by se mi dále dostávat další dopisy od
tebe, protože to mì èiní š astným."

"Drahá kamarádko!
Posílám ti obrázek kvìtiny. Dnes ti odevzdávám tuto
kvìtinu jako dùkaz mého pøátelství. Tolik bych chtìl, aby
mé i tvé tìžkosti ustoupily jako vody øeky a nikdy se
nevrátily…"

Všem, kteøí podporujete své dítì pøi dopisování do sester-
ské školy v Haparquilla dìkujeme a doufáme, že psaná
pøátelství pøetrvají a nìkdy v budoucnu dojde  také k osob-
nímu setkání kamarádù z dìtství. Pravidelnì do Peru píše
53 žákù, dalších 40 dìtí pøevážnì z prvního stupnì naší
školy se v psaní støídá se spolužáky.

Anna Holeyšovská, vedoucí vychovatelka 
školní družiny ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštìhrad

MATEØSKÉ CENTRUM BUŠTÌHRASKÝ PELÍŠEK



našeho "klasického pracovního procesu". Na druhou
stranu se však podivily, co èeské maminky, bez pomoc-
nic v domácnosti, všechno stihnou.

Návštìvnice dále ocenily množství zelenì, které v Buš-
tìhradì a okolí vidìly. Velká mìsta v jejich zemi trpí
stálým rozšiøováním a zvyšováním poètu obyvatel mj.
likvidací zelených ploch. 
Hosty zaujalo rovnìž prostorové øešení mìstské kni-
hovny s koutkem pro dìti. Jejich pozornosti neunikla ani
výstava fotografií o historii a postupné rekonstrukci
zámeckého areálu. 

Za Mateøské centrum
Gabriela Plachá, Šárka Tøísková a Jana Závorková

OTEVØENÍ HØIŠTÌ "BUŠTÌHRÁDEK"
A CO MU PØEDCHÁZELO 

Mnozí z vás si jistì všimli, že od zaèátku
øíjna je na pozemku bývalého dìtského
høištì na Høebeèské ulici èilý ruch. Jezdí
tam bagry, betonují se nové herní prvky, vozí se písek,
natírá se plot, vymìòuje  pletivo. Je to tak, na konci øíjna
bude na tomto místì otevøeno nové veøejné høištì pro
dìti do 15 let. 

Dovolte, abychom vám v krátkosti pøiblížili historii vzniku
høištì.

2004 - V roce 2004 bylo mìsto Buštìhrad nuceno zrušit
dìtská høištì z dùvodu zpøísnìných norem EU, bohužel
však nemìlo finanèní prostøedky na zbudování høiš
nových.

2005 - V roce 2005 mìsto vyèlenilo na høištì u MŠ
100 000,- Kè a na høištì u fotbalového stadionu rovnìž
100 000,- Kè, ale vzhledem k pøípravným projektùm vý-
stavby kanalizace musela být provedena rozpoètová
opatøení a k proinvestování tìchto penìz bohužel ne-
došlo. V èervnu 2005 byla utvoøena Iniciativa Høištì
dìtem, která bránila veøejný pozemek bývalého høištì
pøed tím, aby se na nìm zbudoval další tenisový kurt
a byly pokáceny vzrostlé stromy. V záøí posílá Iniciativa
Otevøený dopis zastupitelùm mìsta, ve kterém žádá
mìsto o vytváøení grantù a žádosti za úèelem získání fi-
nancí na zbudování høištì pro velké dìti, èlenové
Iniciativy nabízí spolupráci s urèeným mìstským zastu-
pitelem.
V øíjnu 2005 se stává zastupitelkou Jitka Mahovská,
která ihned pøijímá funkci koordinátorky høiš , a proto je
v zápìtí vytvoøen tým Høištì, ve kterém Jitka spoleènì
s realizátorkami høištì PELÍŠEK Ivonou Kasalickou
a Janou Závorkovou zaèíná pracovat na projektu
"velkého" høištì. Již v polovinì listopadu podává tým žá-
dost o dotaci z Fondu sportu a volného èasu
Støedoèeského kraje a zve do Buštìhradu výrobce a do-
davatele herních prvkù, aby si ujasnil typy herních prvkù
a jejich cenu. V listopadu se také tým vydává na spanilou

jízdu po høištích v Praze, abychom si jeho èlenky udìlaly
pøedstavy o kvalitì a bytelnosti nabízených herních ses-
tav.   
Leden - únor 2006 - Na konci ledna podává tým Høištì za
mìsto Buštìhrad žádost Nadaci ÈEZ o Oranžové høištì
(grant 2 milionù korun na vybudování veøejného høištì).
Tato žádost však nebyla vybrána.

Bøezen - duben 2006 - Na konci dubna pøipravuje a po-dává
tým høištì další projekt u Nadace ÈEZ tentokrát v programu
Regionální podpora s žádostí o èástku 650 000,-. V dubnu
nám bylo oznámeno schválení naší žádosti z Fondu sportu
a volného èasu Støedoèeského kraje ve výši 70 000,-.

Kvìten - èervenec 2006 - V èervenci nám bylo oficiálnì
oznámeno, že žádost u Nadace ÈEZ bude podpoøena
v plné výši, v témž mìsíci rozesíláme poptávky firmám
vyrábìjícím herní prvky, nazpìt pøišly 3 nabídky. V srpnu
tým navštívil další høištì a èlenky si ujasnily pøesný typ
prvkù, který na høištì objednat. Znovu probìhla setkání
se zástupci jednotlivých firem, novì se upøesòoval
rozpoèet  i zakreslení prvkù na høištì. Po peèlivém pros-
tudování nabídek a osobním jednání se zástupci všech
tøí firem pøímo na místì høištì v Buštìhradì byla 20. 08.
2006 vybrána firma TOJA dodávající prvky firmy  KOM-
PAN. Na konci srpna byla zaslána objednávka. 

Záøí 2006 - Záøí probìhlo ve znamení získávání chybìjících
financí do rozpoètu. Èlenky týmu obešly znovu všechny štì-
dré sponzory, kteøí pøispìli na høištì Pelíšek a vìtšinou byly
úspìšné. Podaøilo se dokonce získat i nové dárce. Všem
moc dìkujeme. 
V prùbìhu záøí a na zaèátku øíjna byly za pomoci TS mìsta
a firmy Stavmonta  odstranìny betonové pozùstatky po sta-
rých herních prvcích. V záøí rovnìž zaèíná tým plánovat
otevøení høištì a jeho program, podává žádost o pøispìní
z Fondu hejtmana Støedoèeského kraje, zaøizuje spon-
zorskou ceduli, pøipravuje èlánky na web, do Buštìhrad-
ského zpravodaje a tiskové zprávy pro novináøe. 

Øíjen 2006 - již v prvním øíjnovém týdnu bylo pøesnì vy-
znaèeno umístìní herních prvkù, byly provedeny hlavní
výkopy pro dva nejvìtší herní prvky na høišti - lanovou
pyramidu a ètyøhoupaèku a následnì byly zabetonovány 
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Výkopy pro základy herních prvkù. Foto tým Høištì
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kotvy pro lezeckou pyramidu. O víkendu 7. a 8. øíjna probìh-
la brigáda, na které byly pøesunuty sloupky a branky a  tím
mírnì zvìtšen prostor høištì, natøen plot a sloupky a vymì-
nìno pletivo po obvodu høištì. Díky patøí pøedevším
Rybáøskému spolku Buštìhrad a dalším 21 dobrovolníkùm,
vèetnì dìtí. Ve druhém øíjnovém týdnu budou nainstalovány
herní prvky mimo pyramidy, která bude umístìna až tìsnì
pøed otevøením.
Tìšíme se a doufáme, že se nové høištì bude všem líbit!

DÌKUJEME VŠEM DÁRCÙM A SPONZORÙM, KTEØÍ
PODPOØILI  PROJEKT HØIŠTÌ:

Nadace ÈEZ, program Regionální podpora
Sochorová válcovna TŽ, a.s. 
Støedoèeský kraj, Fond sportu a volného èasu
TECHMA s.r.o.
Agentura PLUS s.r.o. 
ŠtìpánekAuto
Martin Peroutka, polygrafická výroba
Rodina Kráèmarova
Petr Brož
backaldrin s.r.o.
PB - Auto - servis - Martin Rašek
GAMA Kladno v.o.s.
Rodina Janovských

Dále dìkujeme:
Firmì Stavmonta za výkopy pro herní prvky, 
Rybáøskému spolku Buštìhrad - pøedevším panu Dìdièovi
a Tomasovi 
SK Buštìhrad 
a všem dalším dobrovolníkùm za pomoc na brigádì.

Za mìsto Buštìhrad a tým Høištì
Jitka Mahovská, Jana Závorková a Ivona Kasalická

Brigáda 8.10. - Pozor - èerstvì natøeno! Foto tým Høištì

ZVEME VŠECHNY DÌTI A RODIÈE NA SLAVNOSTNÍ OTEVØENÍ HØIŠTÌ
BUŠTÌHRÁDEK

Probìhne v nedìli 29. 10. 2006 od 14:00 hodin

14:00 - pøivítání
14:30 - divadelní pøedstavení pro dìti (divadlo DELLARTE)

15:30 - opékání buøtù
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ING. JITKA LEFLEROVÁ:  LIDI NEJSOU OD SEBE TAK
VZDÁLENI, ABY NEMOHLI NAJÍT K SOBÌ CESTU. 

Když paní Ing. Jitka Leflerová vstoupila do funkce staros-
tky mìsta Buštìhradu, zcela jistì jí nenapadlo, že
spoleènì s týmem svých kolegù bude øídit nejvìtší pra-
covní akci v historii naší obce. Aèkoliv jsem chtìl s paní
starostkou hovoøit o jiných tématech, pøeci nakonec
kanalizace v našem povídání pøevládla. Není divu, žijeme
jí svým zpùsobem v poslední dobì snad všichni. Kam by
mìlo naše mìsto dále smìøovat? Jaké jsou vize paní sta-
rostky a zastupitelstva na vývoj mìsta? A jaké jsou vaše
pøedstavy, milí ètenáøi? Nuže poètìte si následující
rozhovor, možná vás napadnou podnìtné nápady, které
mohou posunout náš Buštìhrad zase o další krok vpøed. 

Pøiznám se, že kdybyste mi to sama nepøipomnìla, asi

bych si neuvìdomil, že nejste ve funkci starostky celé
volební období. Jak k tomu tedy pøesnì došlo? 
Ve funkci opravdu nejsem celé volební období, byla jsem
zvolena starostkou 25.6. 2003. Tato situace byla
víceménì vynucená, protože mùj pøedchùdce, pan Petr
Dütsch onemocnìl a vzdal se funkce starosty. Zastupitel-
stvo se usneslo, že vzhledem k tomu, že jsem nebyla
vázána trvalým pracovním pomìrem a vzhledem k mým
zkušenostem bych byla vhodnou kandidátkou na tento
post. Na veøejném  zasedání došlo k volbì starosty a já
byla zvolena. 

V jaké oblasti jste pracovala pøed tím? 
Prakticky celý život jsem pracovala v zahranièním ob-
chodì. Mìla jsem na starosti dovozy a vývozy materiálù,
jednala jsem s tuzemskými i zahranièními partnery. Práce
s lidmi byla vždy mojí náplní a to se pøeneslo i sem. 

IJÍ MEZI NÁMI . . .

SETKÁNÍ SE SENIORY Z CHLUMCE U ÚSTÍ NAD LABEM

Pøátelství, které jsem navázala s øeditelkou podobného za-
øízení jako je náš "domeèek", vyústilo celkem logicky v set-
kání našich a chlumeckých klientù.

Na 15. èervna jsme se pøipravovali jako správní hostitelé
úklidem, peèením, pøípravou dárkù a programu pro naše
hosty.

Všichni nastrojení a plni oèekávání jsme se v pùl desáté
ráno sešli v Lidicích u památníku s našimi novými pøáteli.
Paní øeditelka Ivana Sedláèková se svou zástupkyní a peèo-
vatelkou k nám pøijeli s dvanácti klienty a dalších deset hostù
bylo z ústeckého domu s peèovatelskou službou. Po srdeè-
ném pøivítání si naši hosté spoleènì s námi prohlédli nový
památník a krásnì rozkvetlý rùžový sad. V restauraci v li-

dické Galerii, se nám všem ochotnì a mile vìnoval personál
restaurace, vèetnì paní vedoucí Kateøiny Jùzové. Moc tam
všem chutnalo. 

A nyní už nás èekal  pøesun do Buštìhradu, tady jsme se
rozlouèili s ústeckými pøáteli, kteøí mìli namíøeno do muzea
Oty Pavla, kde na nì èekala paní Ivona Kasalická.
Chlumecké jsme provedli celým naším "domeèkem",
dokonce se mohli podívat do nìkterých bytù a pak už všech-
ny èekalo pohoštìní, povídání a zpívání. Srovnávali jsme
úroveò bydlení a služeb v jednotlivých zaøízeních, navazo-
vala se nová pøátelství. Louèení bylo smutné, nikomu se
nechtìlo ukonèit opravdu pøíjemné a milé setkání a tak jsme
si slíbili, že se co nejdøíve opìt sejdeme.

Moc dìkuji všem, kteøí se podíleli na uskuteènìní toho-
to setkání, paní Jùzové, Kasalické a hlavnì peèovatelkám,
paní Petøíèkové a Horníèkové, které upekli spoustu dobrot
a pøipravili dárky a pøíjemné prostøedí. Stranou nezùstali
ani nìkteøí obyvatelé, jsem moc ráda, že se k pøípravám
pøipojili.

VÝZVA Z DPS

Vážení spoluobèané, ráda bych vytvoøila ucelenou historii
domu, ve kterém v souèasné dobì sídlí Domov s peèovatel-
skou službou. Veškeré písemné informace mi ochotnì
pøedává paní Cachová, bohužel mi chybí fotodokumentace,
kdy fungoval dùm jako "chudobinec". Jedná se o období
mezi rokem 1914 a 1964. Pokud by nìkdo z vás mìl fo-
tografii "chudobince" z tohoto období, prosím o její za-
pùjèení. Vdìèná budu i za každou zajímavou informaci. 
Kontaktovat mì mùžete na  tel è. 312 250 003 nebo 312 250
280. Dìkuji všem ochotným spoluobèanùm.

S. Šumná
Milé posezení s chlumeckými hosty. Foto S. Šumná

DOMOV S PEÈOVATELSKOU SLU BOU

¡

¡
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Bìhem vašeho volebního období jste musela prožít
hezké, ale i ménì pìkné okamžiky. Co vám udìlalo nej-
vìtší radost? 
Snad nejvìtší radost jsem mìla z toho, když jsme dostali
potvrzení ze Státního fondu životního prostøedí, že nám
byly pøidìleny peníze na kanalizaci. To bylo nìco, o co se
usilovalo mnoho a mnoho let a bohužel se to nepovedlo.
My jsme však ani netušili, kolik dalších problémù to bude
znamenat. Zmìnila se legislativa, zmìnily se vlády, museli
jsme žádat jednoho ministra, pak druhého, takže se to
dost komplikovalo. Výsledkem však bylo, že jsme peníze
dostali a s kanalizací se mohlo zaèít.

Co ještì vám udìlalo radost? O radostech se pøece dobøe
mluví, tak si to vychutnejme. 
Radost vám udìlá to, když nìco zaènete a dokážete to
dotáhnout do vítìzného konce. Tøeba když se nám podaøí
získat další dotaci. Potom napøíklad, když za námi nìkdo
pøijde s nìjakou žádostí a my mu mùžeme vyhovìt nebo
pomoci. A ten dotyèný nám potom øekne "dìkuji". 

Mìstský úøad sídlí v budovì, tak trochu spoleènì s mateø-
skou školou. Proslýchá se, že se plánují jisté zmìny. 
To, že sídlíme zde, je výsledek rozhodnutí z dob, kdy
v mateøské škole nebyly dìti. Aby se plnì využil celý
prostor budovy a nechátralo to tady, tak se tehdejší zastu-
pitelstvo rozhodlo, že objekt využije jakožto sídlo mìst-
ského úøadu. Dnes je situace úplnì jiná. Rodí se více dìtí
a je velký poèet zájemcù o školku, který bohužel
nemùžeme uspokojit. My máme sami zájem na tom, aby-
chom tento prostor uvolnili a šly sem zpátky zase dìti.
Nemáme však kam jít. Takže do té doby, než takový pros-
tor najdeme, musíme zùstat zde. Již nyní ale mohu podat
informaci, že se pracuje na vylepšení západního køídla
zámku, kam hodláme pøemístit mìstský úøad. Bude to ale
ještì nìjakou dobu trvat. 

To byste mìli moc hezké prostory a zámek by tak dostal
po dlouhé dobì jedno z významných využití. 
Pøestìhováním úøadu by oprava zámku nabrala mnohem
rychlejší obrátky, je to však velmi tìžký úkol, nebo  odhad

na celkovou obnovu zámku je zhruba pùl miliardy korun.
Zatím se nám na zámek daøí získávat dotace z minister-
stva kultury nebo z krajského fondu pro obnovu památek,
které jen záplatují souèasný stav a nejsou pro veøejnost
moc vidìt. Sháníme tedy nìjakého investora, který by
nám s tím pomohl, protože sami bychom to neutáhli. 

Mìsto Buštìhrad zabírá èím dál tím vìtší rozlohu. Jak se
k tomuto jevu staví souèasné zastupitelstvo?
Toto zastupitelstvo nechce, aby se nadále Buštìhrad
rozšiøoval co do plochy. Nyní již máme schválený územní
plán a mùžeme zasahovat do další výstavby. Chtìli by-
chom preferovat to, aby se nedìlala kvantita na úkor kval-
ity. To, že zde máme tøi nové lokality znamená, že se
rozšiøují komunikace, zvyšují se náklady na veøejné os-
vìtlení, které hradí mìsto, vznikají další a jiné náklady,
které zatìžují rozpoèet. Naším cílem je, aby v Buštìhradì
bylo hezké prostøedí, aby se všude svítilo, aby lidé chodili
po upravených chodnících. Máme tedy hodnì úkolù na
vylepšení kvality života v našem mìstì a z tìchto dùvodù
nechceme, aby se Buštìhrad nesmyslnì a bezdùvodnì
rozšiøoval.

Tak, moc se mi do následujícího tématu nechce, ale pøejít
k nìmu musíme. Kanalizace, kanalizace, a zase  kanali-
zace. Práce na ní v tuto dobu, kdy spolu hovoøíme, vrcholí.
Snad každého obyvatele Buštìhradu kanalizace svým
zpùsobem zasáhla. Zvýšená prašnost, bláto, hluk, ob-
jížïky... Umím si pøedstavit, jak si  nìkteøí ménì trpìliví
obèané  mohou u vás stìžovat nebo dokonce nejít daleko
pro pøíkré slovo. 
Pokud bych mohla využít tuto pøíležitost, chtìla bych na
toto téma øíci nìkolik slov. Celá tato zakázka stojí více než
sto tøicet milionù korun, je to nejvìtší akce historie
Buštìhradu. Nikdo z nás, kdo tady bydlíme, takovou akci
nezažil. Je zøej-mé, že kanalizace znamená na urèitou
dobu, výraz "na urèitou dobu" zdùrazòuji, omezení aktivit
všech obèanù Buštìhradu. Pokud si však uvìdomíme, že
v jiných obcích se dìlá podobná rozdìlávka nìkolik let, po
celou tu dobu jsou tyto obce rozkopané a my akci za uve-
dené peníze realizujeme za dobu jednoho roku, pak by-
chom nemìli mít dùvody ke stížnostem. Je tøeba na
urèitou dobu omezit své nároky a poèítat s tím, že kanali-
zace do budoucna nìco pøinese. Proto je tøeba však s ur-
èitým nadhledem pøinést i nìco ze svého. Èili - má obì
v tuto dobu se mi násobí tím, že potom budu mít klid a ne-
musím honit fekální vùz a starat se o vìci s tím spojené.
Trpìlivost za to zcela jistì stojí. I tak se však snažíme
stížnostem slušnì vyhovìt, i když ne vždy se k nám stìžu-
jící slušnì chovají. Ale takové již jsou lidské povahy. 

Když byla Buštìhradu pøidìlena dotace na kanalizaci
a tím se vlastnì rozhodlo, že do toho mìsto pùjde, neza-
skoèila vás pøeci jen tato skuteènost svou tíhou? Nejvìtší
akce v historii Buštìhradu si dílem osudu vybrala jakožto
starostku právì vás.
Nic jiného èlovìku vlastnì ani nezbude, nesmíte se ohlížet
v takové situaci napravo ani nalevo. Položíte si otázku,
zda to chcete, zda to chce obec a pak do toho jednoduše
jdete. A já jsem ta, která bude bìhat po úøadech, lítat z jed-
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noho místa na druhé, nechá se vyhazovat z jednìch dveøí,
ale druhýma tam znovu vejde. Tak jsem si daný úkol na
sebe vzala a s tím jsem do toho naplno šla. Ale musím øí-
ci, že tìch pesimistických okamžikù kolem kanalizace by-
la tak 95 procent a tìch zbylých pìt bylo tìch radostných,
kdy se nìco povedlo a mohli jsme se radovat. 

Kdy zaène kanalizace fungovat? Lze stanovit alespoò pøi-
bližný termín? 
Kanalizace by mìla zaèít zkušebnì fungovat v první
polovinì øíjna tohoto roku. I firmy, které na kanalizaci u nás
pracují, shodnì prohlašují, že tak rychlé realizaèní tempo
ještì u jiné obce neprožily. Generální dodavatel se za-
vázal, že práce by mìly být hotovy do konce øíjna. Trochu
nás však zdržely práce archeologù v oblasti starého hradu
(mimochodem s velmi zajímavými výsledky). Je tedy
možné, že dokonèení mùže být trochu posunuto. Pøesto
dìláme všechno pro to, aby práce skonèily skuteènì do
konce øíjna tohoto roku. 

Obec je nyní rozkopaná tak, jak jen rozkopaná být mùže,
øekl bych, že s trochou nadsázky je skoro ve váleèném
stavu. Do jakého stavu kvalitativního máte v plánu obec
dovést po ukonèení kanalizace? Má otázka smìøuje zej -
na ke komunikacím. 
Základní pravidlo zní: co bylo pøi kanalizaci rozbito, musí
dát realizaèní firma do pùvodního stavu. Tedy, pokud to
byla pøed kanalizací polorozboøená asfaltka, bude oprave-
na tak, aby na ní nebyly díry, ale nebude z ní nová, krás-
ná silnice. S tím se nepoèítá a není to úkolem ani smluvní
povinností firmy. Kde byl asfalt, bude asfalt, kde byla dlaž-
ba, bude dlažba. Z tohoto hlediska bude probíhat kolau-
dace a mìsto nebude pøebírat práci, která by
neodpovídala stavu pøed kanalizací. To je tøeba také
i otázka chodníkù. Pak jsou tu ale i naše pøedstavy. Chtìli
bychom dát Buštìhrad po kanalizaci do tak zvaného kul-
turního prostøedí. Dodat do mìsta více zelenì, tøeba i nì-
jakou hezkou sochu a celkovì naše mìsto zkulturnit. 

Od výrazu "zkulturnit" bychom mohli pomocí oslího
mùstku pøejít ke kultuøe. Jak hodnotíte oblast kultury v naší
obci?
V souvislostí s kulturou bych chtìla vyzdvihnout práci zá-
kladní umìlecké školy, která je na vysoké úrovni a dìlá
Buštìhradu èest. Spolu s ní dìlá Buštìhradu velké
renomé též pìvecký sbor. Vážíme si kvalitního pedago-
gického kádru hudební školy, který dìlá pro nás skvìlou
práci. Spolu se novým vedením základní školy Oty Pavla
bychom chtìli dosáhnout urèitých zmìn. Byli bychom rádi,
kdyby základní škola zaèala úzce spolupracovat se školou
umìleckou a tím se zamezilo, aby buštìhradské dìti od-
cházely do kladenských hudebních škol, kde kvalita výuky
není vyšší. Snažíme se finanènì podporovat i další aktivi-
ty. Je ale nutné si uvìdomit, že v souèasném stavu, kdy
nás vyèerpává kanalizace, obracíme v ruce doslova kaž-
dou korunu. 

V Buštìhradì je nìkolik místností, kde se støídavì odehrá-
vají nejrùznìjší kulturního akce. Avšak opravdový sál, ve
kterém by stál poøádný klavír, bylo by v nìm vhodné

zázemí pro umìlce, který by splòoval urèité kulturní para-
metry, zde chybí. Máte i v tomto smìru své plány? 
Ano, a je to opìt zámek. V prostøedním zámeckém køídle
jsou prostory, které po nìèem podobném pøímo volají. Do
tìchto míst bychom chtìli pøenést i hudební školu, která
se v nynìjší budovì tísní. Tím by vzniklo hodnotné kulturní
centrum.

Bylo mi øeèeno, že již nemáte v plánu v dalším volebním
období zastávat funkci starostky. Jste opravdu pevnì
rozhodnutá, že nebudete kandidovat? Pøeci jen ...
Ne, ne, vážnì už nebudu kandidovat. Jsem nejstarší z ce-
lého souèasného sboru zastupitelù. Tím, jak se Buštìhrad
rozrùstá a mládne, tak je potøeba, aby se tady objevil také
nìkdo mladší. Doba se mìní, co platilo døíve, nemusí platit
dnes. Je tøeba, aby tu byli lidé, kteøí vidí dopøedu, mìli urèi-
tou vizi, jak by mìl Buštìhrad vypadat tøeba za patnáct,
dvacet let. 

Máte svùj vlastní typ na budoucí starostku, budoucího
starostu? Trochu naivní otázka, že ano, pøedpokládám, že
i kdybyste jej mìla, tak je z mnoha hledisek skoro
nemožné takové jméno vyslovit do Zpravodaje nebo
kdekoliv jinde. 
Ale já opravdu tento typ nemám. Zatím ani poøádnì nevím
jak vypadají kandidátky. Pro mì je dùležité, aby se zde
sešli lidé, kteøí budou mít cíl dát Buštìhrad zase dohro-
mady a nedìlat  rozdíly mezi tìmi, kteøí se sem pøistìho-
vali a tìmi, kteøí zde již dávno bydlí. Musíme pracovat
všichni spoleènì a táhnout za jeden provaz. 

Jestliže tedy nebudete nadále zastávat funkci starostky,
mùžete nám prozradit, jaké jsou vaše další plány. Celý ži-
vot jste mezi lidmi, bylo by možná tìžké si zvyknout na
úplný klid od práce. 
Já bych si chtìla chvilku odpoèinout. Zanedbávala jsem
svùj zdravotní stav, zanedbávala jsem domácnost, dùm a
to bych chtìla dát do poøádku. Pak se uvidí. Lákají mì bý-
valí kolegové, sama ještì nevím. Máme doma malou
holèièku a té bych se také chtìla vìnovat. Tak to jsou mo-
je nejbližší plány. 

Paní starostko, pøichází èas na vyjádøení nìjaké vaší
myšlenky, kterou byste chtìla naším ètenáøùm pøedat.
(Toto tzv. "filozofické okénko" je ètenáøsky velmi po-
pulární).
V poslední dobì postrádám slušnost, ohleduplnost nebo
takt lidí k sobì navzájem. Myslím si, že by bylo dobøe, kdy-
by se lidi na sebe nemraèili, tváøili se na sebe pøíjemnì
a nedìlali jeden druhému zlo. Pak se mohou všichni lépe
sjednotit a jít spoleènì za nìjakým dobrým nápadem nebo
cílem, což pøináší pokrok a zlepšení situace pro celé okolí.
Nejsou podle mì lidi od sebe tak vzdálení, aby nemohli
najít k sobì cestu. 

Dìkuji vám za rozhovor a pøeji mnoho dalších úspìchù. 
Jan Paulík. 
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ZPRÁVA K BEZPEÈNOSTÍ SITUACI V MÌSTÌ
BUŠTÌHRAD ZA OBDOBÍ OD 1. 8. DO 31. 8. 2006

TRESTNÉ ÈINY:
5x vloupání do motorového vozidla (neznámý pachatel)
1x odcizení penìz z nákladního automobilu (neznámý
pachatel)
1x odcizení el. Centrály a kabelù (neznámý pachatel)

PØESTUPKY:
6x pøestupek proti majetku (neznámý pachatel)
1x pøestupek proti obèanskému soužití (neznámý pachatel)

V prùbìhu mìsíce srpna 2006 nebylo zaznamenáno pøípadù
hromadného narušování veøejného poøádku.

kpt. Václav Èerný, DiS 
vedoucí OOP Kladno venkov

P O L I C I E  È R  I N F O R M U J E

NAŠI JUBILANTI

70 let
MACHUTA Jiøí, ul. Høebeèská
KLOUBKOVÁ Jaroslava, Lípová ul.
PROCHÁZKOVÁ Jitka, ul. Bezruèova

75 let
BUŠEK Václav, ul. U Dálnice
KLOUBEK Miloslav, Lípová ul.

80 let
FEJFAROVÁ Libuše, Prokopova ul.
PROCHÁZKOVÁ Eliška, ul. Žižkova
PROCHÁZKOVÁ Libuše, Bezruèova ul.

85 let
ADAMOVÁ Božena, Na Bouchalce

97 let
HLINKOVÁ Rùžena, ul. Høebeèská

B L A H O P Ø E J E M E

Srdeènì dìkuji touto cestou zástupcùm Mìstského
úøadu, své rodinì a èlenkám ÈÈK za dárky, kvìtiny a mi-
lá pøání k mým narozeninám.

Miluše Káclová

Ráda bych tímto podìkovala mým kamarádkám,
sousedkám, Mìstskému úøadu a Èervenému køíži za
dárky a projevená blahopøání k mému jubileu.

Thujová Eliška

Dìkuji Mìstskému úøadu a zastupitelstvu, zástupcùm or-
ganizací: KSÈM, ÈÈK, dohlížecímu výboru SD Jednota
Buštìhrad, pøátelùm a své rodinì za dárky, kvìtiny a milá
pøání k mým narozeninám.

Helena Adamová

Dìkuji za srdeèná blahopøání a dárky k mým narozeni-
nám Mìstskému úøadu, ÈÈK, Baráèníkùm Buštìhrad,
rodinì a sousedùm. Udìlali jsem mi velkou radost.

Václav Vlasák

P O D Ì KOVÁ N Í

Dne 20. èervna uplynuly 2 roky od smrti paní Vìry Zimákové.
Kdo jste ji znali, vìnujte jí tichou vzpomínku se mnou.

Kvìta Vorlová

Dne 6. 8. 2006 uplynulo 10 let od úmrtí mého manžela,
dìdeèka a pradìdeèka pana Zdeòka Špimra. Kdo jste ho

znali, vìnujte mu tichou vzpomínku.
B. Špimrová s rodinou

Dìkujeme všem pøátelùm a známým a všem lidem, kteøí pøišli
vyprovodit p. ing. Václava Míška na jeho poslední cestì.

manželka Jarmila, dcera Jana a syn Petr s rodinami

V Z P O M Í N Á M E

INZERCE

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

Žena (29 let) vyuèená nabízí výpomoc pøi úklidu domu
nebo firmy. Nejlépe 2x týdnì v dopoledních hodinách jen
v Buštìhradì. Mzda a rozsah práce dohodu. 
Tel. 721 516 014
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Poslední volné byty:

è. bytu podlaží typ výmìra (m2) cena za m2 cena vèetnì DPH
byt è.8 3.np 2+1 82,8 18 900 1 564 920
byt è.9 3.np 3+1 114,3 16 590 1 896 237

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

Byty k nastìhování
Buštìhrad, Námìstí è.p.150

 www.conmaco.cz

Sleva



SPORT

S ÈÍM ZAHÁJILI FOTBALISTÉ S.K. BUŠTÌHRAD
NOVOU SEZÓNU 2006/2007

Vážení fotbaloví pøíznivci, rádi bychom Vás informovali o tom,
co se v našem buštìhradském fotbale událo od naší informa-
ce v posledním èísle Buštìhradského zpravodaje.

Mnozí z Vás si jistì všimli, že se nám svépomocí podaøilo
za èásteèné finanèní podpory KÚ Støedoèeského kraje vybu-
dovat nové støídaèky. Velkou zásluhu na tom má Jiøí Kotouè,
který celé toto naše svépomocné dílo významnì koordinoval.
Dík patøí i všem, kteøí se na výstavbì støídaèek vlastníma ruka-
ma podíleli: Miroslavu Cibulkovi, Jiøímu Kotouèovi, Janu
Krylovi, Tomáši Rohlovi, Michalu Teršovi, Milanu Vydrovi
a Josefu Kurajskému.

V létì byla A-týmem posíleným pìti pøišedšími "odrostlými"
dorostenci odehrána øada pøípravných pøátelských zápasù,
v srpnu probìhla týdenní výjezdní soustøedìní týmu dorostu
pod vedením Zdeòka Nachtigala a týmu mladších žákù pod
vedením Jiøího Kotouèe, Markéty Jindrové, Petra Hrubého
a Martina Mildorfa ve Šlovicích. Výsledky letní pøípravy jsou
vidìt i na høe v prvních zápasech všech týmù. Všichni hráèi
všech týmù vstoupili do mistrovských soutìží s odhodláním
postoupit do vyšší soutìže nebo alespoò dosáhnout co nej-
lepšího umístìní v tabulce.

Opìt bychom rádi vyzvali všechny bývalé, stávající a v sou-
èasné dobì nehrající i potencionální nové hráèe fotbalu jakéko-
liv vìkové kategorie, aby posílili øady všech našich mužstev
(A-tým, dorost, starší žáci, mladší žáci, pøípravka, stará garda,

"Zdìnda tým" ženy). Rozpisy tréninkù jednotlivých mužstev
jsou vyvìšeny ve vývìsních tabulích na høišti a u restaurace
U Junkù nebo na internetových stránkách mìsta Buštìhrad -
http://www.mestobustehrad.cz/sport/sk-bustehrad.php nebo
pøímo na internetových stránkách fotbalového klubu -
http://www.sweb.cz/s.k.bustehrad. Rádi pøivítáme kohokoliv,
kdo hraje fotbal rád. V témìø dvouapùltisícovém mìstì by ak-
tivnì fotbal mohlo hrát urèitì daleko více hráèù, než v souèas-
né dobì mistrovské soutìže hraje.

Bylo by dobré, kdyby úsilí našich týmù ve vìtší míøe pod-
poøili i naši diváci. Dosud pøedvádìná hra všech týmù by si to
urèitì zasloužila. Pøi této pøíležitosti by oddíl kopané S.K. Buš-
tìhrad rád podìkoval i touto cestou jednomu z nejvìrnìjších
fanouškù buštìhradského fotbalu panu Antonínu Tatíèkovi za
dlouhodobou pøízeò a podporu všem našim mužstvùm. Pan
Tatíèek nejenže navštìvuje všechny domácí zápasy všech
našich mužstev od tìch nejmenších až po dospìlé, ale
zároveò již øadu let vykonává dobrovolnì funkci pokladníka pøi
domácích zápasech A-mužstva. K utkáním A-týmu na høištích
soupeøù jezdí za jakéhokoliv poèasí jako jediný a opravdový
fanda buštìhradské kopané na všechny zápasy, pøi kterých
souèasnì vypomùže kdykoliv je to potøeba jakýmkoliv zpù-
sobem. Za tento zcela ojedinìlý pøístup k buštìhradskému fot-
balu vám, pane Tatíèku, moc dìkujeme a vìøíme, že váš
pøístup bude vzorem i pro ostatní pøíznivce buštìhradského fot-
balu, za jejichž zvýšené podpory se nám bude i více daøit pro
radost vám, hráèùm samotným i všem fanouškùm.
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