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MČstský úĜad BuštČhrad
HĜebeþská 660
www.mestobustehrad.cz
E-mail: meu@mestobustehrad.cz
312 250 301
PondČlí 8,00 - 12,00 13,00 - 17,00
Telefony: Spoleþné þíslo
ÚĜední hodiny:
312 278 030
StĜeda 8,00 - 12,00 13,00 - 17,00
Fax
Starosta mČsta - Ing. Václav Nový
312278037, 312278039 novy@mestobustehrad.cz
Místostarosta - Antonín Kadlec
312 250 301
kadlec@mestobustehrad.cz
Evid. obyvatel, OP, … - Jana Zemanová
312 278 031
zemanova@mestobustehrad.cz
VnitĜní správa - Antonín Kadlec
312 278 036
kadlec@mestobustehrad.cz
Matrika, stav. agenda - Linda Libertinová 312 278 032
libertinova@mestobustehrad.cz
Úþtárna - Jitka Menclová
312 278 033
menclova@mestobustehrad.cz
Úþtárna , pokladna - Hana Soukupová
312 278 034
312278035, 602 209 454
Mistr Technických služeb - ZdenČk

Základní škola a MateĜská škola Oty Pavla BuštČhrad
Základní škola
Tyršova 77
www.zsbustehrad.cz
ěeditelka školy - Mgr. %FVČra SklenáĜová - sklenarova@zsbustehra
ZástupkynČ Ĝeditelky - Mgr. Lidmila Vošmiková - vosmikova@zsbustehrad.cz
E-mail: info@zsbustehrad.cz
Telefony: vedení školy:
312 250 530, 606 614 484
školní družina
312 250 878, 728 467 597
školní jídelna
312 250 394, 721 965 430

MateĜská škola
HĜebeþská 660
www.zsbustehrad.cz
Zást. ěed. ZŠ a MŠ pro MŠ - Jitka Šímová
Telefon: 312 250 592
E-mail: infoms@zsbustehrad.cz

Základní umČlecká škola BuštČhrad

Domov s peþovatelskou službou

Sokolovna BuštČhrad

www.zusbustehrad.cz
Hradní 3
ěeditel školy - Bohumír BednáĜ
Tel./fax: 312 250 355
E-mail: info@zsubustehrad.cz

Revoluþní 323
ěeditelka DPS - Stanislava Šumná
Telefon:
312 250 280, 312 250 003
E-mail:
dps@mestobustehrad.cz

Sokolská 291
Starosta Sokola - František Rák
Telefon: 312 250 467, 776 287 316
E-mail: sokol.bustehrad@seznam.cz

MUDr. Pavel Skála - praktický lékaĜ pro dČti a dorost, dČtská
endokrinologie a diabetologie

Kladenská 433
Telefon: 312 250 829
Ordinaþní hodiny:
PondČlí
Úterý
StĜeda
ýtvrtek

13,30 - 17,30
12,30 - 14,00
10,00 - 11,30
12,30 - 14,30
14,30 - 15,30
14,00 - 15,30

Pátek

MUDr. Karel JeĜábek - praktický lékaĜ
HĜebeþká 677
Telefon: 312 250 677
Ordinaþní hodiny:
PondČlí + þtvrtek
11,30 - 16,30 hod
Úterý + stĜeda + pátek 7,30 - 11,30 hod

MUDr. Jan Roth - gynekolog, porodník

kojenecká poradna
nemocní

Palackého 65
Telefon: 312 250 678
Ordinaþní hodiny: PondČlí 8,00 - 12,00 13,00 - 16,00 hod

MUDr. Jana Václavková - zubní lékaĜ

MUDr. Jana Pelková - zubní lékaĜ

Lékárna BuštČhrad

Palackého 65
Telefon: 312 250 676
Ordinþní hodiny:
PondČlí 6,45 - 11,45
Úterý
6,45 - 11,45
StĜeda
6,45 - 11,45
ýtvrtek 6,45 - 11,45
Pátek
6,45 - 11,45

Kladenská 498
312 250 689, 602 320 941
Telefon:
Ordinaþní hodiny:
PondČlí
14,00 - 18,00 hod
ýtvrtek
15,00 - 18,00 hod
Pátek
11,00 - 13,00 hod

HĜebeþská 677
Telefon: 312 250 144
Otvírací doba:
PondČlí 8,00 - 16,30 hod
Úterý
8,00 - 12,00 hod
StĜeda
8,00 - 12,00 hod
ýtvrtek 8,00 - 16,30 hod
Pátek
8,00 - 12,00 hod

12,15 - 17,00 hod
12,15 - 14,30 hod
12,15 - 13,00 hod
12,15 - 15,00 hod
12,15 - 13,00 hod

LékaĜská pohotovost Kladno

Lékárenská pohotovost

Pro dospČlé
K nemocnici 2814, Kladno
Telefon: 312 247 131
Ordinaþní hodiny:
PondČlí - pátek
17,00 -22,00 hod
So + Ne + svátky
8,00- 22,00 hod

Pro dČti
Vanþurova 1548, Kladno (nemocnice - dČtské oddČlení)
312 606 412
Telefon:
Ordinaþní hodiny:
PondČlí - pátek
17,00 - 22,00 hod
So + Ne + svátky
7,00 - 22, 00 hod

Vanþurova 1548, Kladno
- nemocnice (vedle vchodu)
312 606 393
Telefon:
Otvírací doba:
PondČlí - pátek 19,00 - 7,30 hod
So + Ne + sv. 12,00 - 7,30 hod

Stomatologická pohotovost

BuštČhradské muzeum Oty Pavla

Palackého 5, Praha 1

Palackého 56

Telefon: 224 946 981
Ordinaþní hodiny:
PondČlí - þtvrtek
pátek
sobota, nedČle, svátky

Telefon: 732 912 681, 732 912 332
www.bustehrad.cz
Otvírací doba:
listopad - duben
sobota + nedČle
10.00 - 16.00 hod
kvČten - Ĝíjen
sobota + nedČle
10.00 - 17.00 hod
mimo návštČvní hodiny možno dojednat i ve všední dny pro skupinu alespoĖ
10 návštČvníkĤ

19,00 - 6,00 hod
16,00 - 6,00 hod
7,00 - 18,00 hod
19,00 - 6,00 hod

Knihovna BuštČhrad

Pošta

Kladenská 207
Telefon: 312 250 955
knihovník - JiĜí Samek
E-mail: knihovnabustehrad@seznam.cz
Otvírací doba:
PondČlí 13,00 - 18,00 hod
Úterý
9,00 - 11,00 13,00 - 16,00 hod
StĜeda
13,00 - 20,00 hod
ýtvrtek 9,00 - 14,00 hod
Pátek
9,00 - 11,00 13,00 - 16,00 hod
OtevĜeno také každou první sobotu v mČsíci od 9,00 do 12,00 hod

Kladenská 271
Telefon:
ÚĜední hodiny:

312 250 443 (vedoucí)
312 250 444 (pĜepážky)
PondČlí - pátek 8,00 - 11,00 13,00 - 18,00 hod

Psí útulek a hotel Bouchalka
Na Bouchalce 398
www.psiutulekhotelbouchalka.wz.cz
312 250 508, 603 523 070
Telefon:
E-mail:
psi-utulekbouchalka@seznam.cz
Otvírací doba:
PondČlí - nedČle, svátky
10.00 - 16.00 hod
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SLOVO STAROST Y
Vážení spoluobèané,
"Snìhová kalamita ochromila Èesko", hlásaly 25.
ledna 2007 titulky novin. Za jediný den napadlo
i na Buštìhradì více než okolo 20 cm snìhu a v následujících dnech ho bylo dvojnásobek. Že se jednalo o skuteènou kalamitu potvrzovaly zprávy z celé
zemì. Letištì Ruzynì vyhlásilo kolaps, dálnici zablokovaly kamióny, silnièáøi nestíhali, v lesních
úsecích polámané stromy zatarasily silnice i zabíjely, øada budov pøišla o støechu, celé kraje se ocitly
na dlouhou dobu bez elektrické energie a byl v nich
vyhlášen nouzový stav.
V porovnáním s tím Buštìhrad dopadl relativnì
dobøe. V nìkolika pøípadech došlo k poškození
støech u budov v soukromém i obecním vlastnictví.
Dodávka elektrické energie byla v pøevážné míøe
brzy obnovena. Obèané až na výjimky reagovali
klidnì a chápali, že ani naše Technické služby
(TS) nejsou schopny nad pøírodou okamžitì
zvítìzit a že èiní co mohou.
Vybavení a poèet pracovníkù TS odpovídá finanèním možnostem mìsta a zabezpeèuje úklid
našich komunikací pøi bìžných zimních podmínkách. TS pøednostnì zabezpeèovaly úklid komunikací, které mohou za mimoøádné situace
využívat i chodci a následnì se soustøedily na úklid chodníkù pøed budovami v majetku mìsta. Pro
pøípad nouze má mìsto uzavøenu smlouvu s Mìstským podnikem služeb (MPS) Kladno, který na
výzvu posílá svoji techniku pro zabezpeèení sjízdnosti našich komunikací. Vzhledem k mimoøádné

situaci MPS plnil prioritnì svoje úkoly na Kladnì
a nemohl nám pomoci pro nedostatek potøebné
techniky.
Mìstský úøad operativnì požádal o pomoc nìkteré místní podnikatele a chtìl bych touto cestou
podìkovat zejména panu Romanu Dìdièovi, který
nám neprodlenì a obìtavì pomohl kalamitní
situaci zvládnout a troufám si tvrdit, že prokazatelnì lépe než v øadì jiných míst. Registrovali jsme
pouze lokální problémy. S panem Dìdièem byla
uzavøena smlouva, podle které bude pro mìsto
zabezpeèovat sjízdnost našich komunikací i v budoucnu a nebudeme již zcela závislí na pomoci
MPS.
Rovnìž bych chtìl podìkovat všem tìm
obèanùm, kteøí splnili svou zákonnou povinnost
a zabezpeèili úklid chodníkù u svých nemovitostí.
Tato povinnost vyplývá ze Zák. è. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikací, v platném znìní.
Vlastník budovy nebo pozemku, který v zastavìném území obce hranièí se silnicí nebo místní komunikací, odpovídá za škody, jejichž pøíèinou
byla závada ve schùdnosti na pøilehlém chodníku,
jež vznikla zneèištìním, náledím nebo snìhem,
pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho
možností tuto závadu odstranit sám, nebo zjednáním nìkoho jiného. Vzniklé náklady si musí
vlastníci pøilehlých nemovitostí hradit sami
a nemohou jejich úhradu požadovat napø. na obci.
Ing. Václav Nový
Starosta

SLOVO REDAKCE
Vážené ètenáøky a ètenáøi,
první èíslo Buštìhradského zpravodaje (BZ) v roce
2007 pøináší oproti pøedchozím vydáním nìkolik
zmìn. Po dohodì s panem starostou nebudou
v BZ dále uveøejòovány zápisy ze zasedání mìstského zastupitelstva, nýbrž pouze usnesení, která
na tìchto zasedání zastupitelé pøijali. Zásadní informace o práce zastupitelstva tak budete dostávat v hutnìjší podobì. Redakèní rada BZ se
zároveò bude pokoušet, aby se každého zasedání
zúèastnil alespoò jeden z jejích èlenù èi spolupracovníkù a mohli jsme vás informovat o prùbìhu
jednotlivých zasedáních, atmosféøe, pøipomínkách
obèanù úèastnících se zasedání. Pokud by nám
s tìmito reportážemi (nebo s èímkoliv jiným) chtìl
pomoci, kdokoliv z vás, budeme moc rádi.
Další
novinkou
je
pak
vznik
rubriky
"Buštìhradské zajímavosti". První pøíspìvek této

rubriky se jmenuje "Buštìhrad - obec mezi vodojemy", jeho autorem je kronikáø našeho mìsta pan
Jaroslav Pergl. Doufejme, že spolupráce s panem
kronikáøem bude trvalejšího charakteru a že v každém èísle BZ se díky jeho pøíspìvku dozvíme
o kousek více o Buštìhradì. Kdo z nás tøeba ví, že
vodojem smìrem na Kladno již více než dvacet let
jako vodojem vùbec neslouží...
za redakèní radu BZ
Martin Ježek
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Z RADNICE
USNESENÍ Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ MÌZ
BUŠTEHRAD KONANÉHO DNE 1. 11. 2006
È. 1/2006
a) volí v souladu s § 84, odst. 2, zákona è. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zøízení), ve znìní pozdìjších pøedpisù
(dále "zákon o obcích"):
1. Starostou obce Ing. Václava Nového.
2. Místostarostou obce Antonína Kadlece.
b) v souladu s § 84, odst. 2, zákona o obcích, zøizuje výbory
a volí jejich pøedsedy takto:
1. Finanèní výbor, pøedsedkynì Jana Zemanová.
2. Kontrolní výbor, pøedseda RNDr. Miroslav Oplt, CSc.
3. Výbor pro výstavbu, pøedseda Ing. arch. Lukáš Kohl.
4. Sociální a zdravotní výbor, pøedsedkynì
Mgr. Magda Kindlová.
5. Kulturní a sportovní výbor, pøedseda Miroslava
Burešová.
6. Výbor pro životní prostøedí, pøedseda
Doc. Ing. Karel Trnobranský, CSc.
7. Grantový a dotaèní výbor, pøedsedkynì Jitka
Mahovská.
c) v souladu s § 84, odst. 2, zákona o obcích se usneslo, že
všichni zastupitelé uvedení pod písmenem a) a b) budou
své funkce vykonávat jako "neuvolnìný èlen zastupitelstva"
d) schvaluje:
1) Zapisovatelku zápisu: Linda Libertinová.
2) Ovìøovatele zápisu: M. Burešová a A. Kadlec.
3) Komisi pro usnesení: pøedseda K. Trnobranský,
èlenové J. Zemanová a J. Mahovská.
4) V souladu s § 96 zákona o obcích stávající jednací øád zastupitelstva obce.
e) bere na vìdomí:
1) Vznik mandátù a vydání osvìdèení o zvolení
èlenem Zastupitelstva mìsta Buštìhradu registraèním úøadem pro volební období 2006 až 2010.
2) Složení slibu 8 èlenù Zastupitelstva mìsta
Buštìhradu.
3) Nutnost delegování dvou èlenù zastupitelstva
do rady základní a mateøské školy.
Zapsala: Linda Libertinová v. r.

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ MÌSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA BUŠTÌHRAD, KTERÉ SE KONALO DNE 15. 11. 2006
OD 17.00 HOD. NA MÌSTSKÉM ÚØADÌ.
È. 2/2006
a) schvaluje:
1. Zástupce zøizovatele do Rady školy Základní a
mateøské školy Oty Pavla v Buštìhradì ve složení:
Mgr. Magda Kindlová, Miroslava Burešová a Doc. Ing. Karel
Trnobranský, Csc.
2. Zastupitele do funkce oddávajících: Mgr. Magda
Kindlová, Miroslava Burešová a Jana Zemanová.
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3. Návrh na zmìnu v poskytování masérských
služeb v DPS.
4. Návrhy na èleny zøízených výborù takto:
a) Finanèní výbor: Ing. Antonín Kadlec, Iva Forejtová
b) Výbor pro životní prostøedí: Ing. Jitka Leflerová, Jitka
Fršlínková
c) Sociální a zdravotní výbor: Stanislava Šumná, Václava
Šumná, Alena Míšková, MUDr. Pavel Skála, MUDr. Jan
Roth, Zdena Vestfálová.
d) Výbor pro výstavbu: Ing. arch. Daniela
Javorèeková, Kateøina Kroulíková, Dalimil Janský,
Veronika Richterová.
e) Grantový a dotaèní výbor: Mgr. Ivona Kasalická, Ing. Jana
Závorková, Mgr. Dana Heráòová, Ing. Martin Ježek.
5. Vložení vìcného bøemene do katastru nemovitostí v souvislosti se stavbou plynových pøípojek na
parcelách è. 1364/2, 1278/2 a 1077/1 v majetku mìsta.
6. Žádost paní Raškové, è.p. 205, o pokácení dvou
stromù, které stojí na obecním pozemku pøed jejím domem
za podmínky náhradní výsadby.
7. Návrh na uzavøení mandátní smlouvy s fa
KOMEN spol. s r. o. na vymáhání pohledávek mìsta.
8. Návrh na vyplacení finanèní odmìny øediteli
Základní umìlecké školy.
9. Návrh rozpoètového opatøení.
10. Postup MìÚ pøi øešení žádosti Spoleèenství
vlastníkù pozemkù Na Chmelnici o vybudování komunikace,
chodníku a veøejného osvìtlení na pozemku v majetku mìsta na náklady spoleèenství.
b) se usneslo:
1. Stanovit celkový poèet zamìstnancù mìstského
úøadu (MìÚ) a technických služeb TS takto: MìÚ - 8 zamìstnancù, TS-8 zamìstnancù.
2. Poèínaje dnem 1. 11. 2006 bude všem neuvolnìným zastupitelùm vyplácena mìsíèní odmìna až do plné
výše stanovené Naøízením vlády è. 37/2003 Sb.,
o odmìnách za výkon funkce èlenùm zastupitelstev, ve
znìní pozdìjších pøedpisù, k provedení zákona o obcích
(obecní zøízení) vèetnì § 77, odst. 3, písm. b), ve znìní
pozdìjších pøedpisù.
3. Obecní kroniku povede pan Jaroslav Pergl.
Maximální výše roèní odmìny se stanovuje na 5.000,- Kè
poèínaje rokem 2003 + nutné výdaje s vedením kroniky spojené.
4. Uspoøádat ples MìZ 3. února 2007 a povìøilo
MìÚ jeho organizací.
c) bere na vìdomí:
1. Složení slibu zastupitelky Mgr. Magdy Kindlové.
2. Zámìr pøedsedkynì Grantového a dotaèního
výboru ohlednì zpracování návrhu plánu práce a systému
odmìòování èlenù výboru.
3. Nutnost zabezpeèení právních služeb pro potøebu mìsta.
4. Nezbytnost zadání pasportizace nového do-
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pravního znaèení v obci v cenì 10 - 15 tisíc Kè.
5. V souvislosti se stavbou ÈOV a kanalizace
nutnost zabezpeèení a proplacení pamìtní desky dle instrukcí SFŽP ÈR.
d) ukládá:
1. Výboru pro výstavbu navrhnout zastupitelstvu do
31. 12. 2006 øešení za úèelem zapracování všech døíve
schválených zmìn ÚP vèetnì zhotovitele a poøizovatele,
které bude projednáno na prvním zasedání v roce 2007.
Souèasnì pøedloží zastupitelstvu do nejbližšího zasedání
stanovisko k žádosti paní Lenky Böhmové o zmìnu ÚP.
Zodpovídá L. Kohl.
2. Pøedsedovi výboru pro výstavbu ve spolupráci
s místostarostou zpracovat návrh na komplexní øešení problematiky chybìjících komunikací, chodníkù, splaškové
kanalizace a veøejného osvìtlení dle bodu 3.5 zápisu
v lokalitì Na Chmelnici do prvního zasedání v roce 2007.
Zodpovídá L. Kohl a A. Kadlec
3. Všem pøedsedùm výborù pøedat do konce ledna
2007 MìÚ podklady a návrhy do plánu rozvoje mìsta.
Zodpovídají pøedsedové výborù.
5. MìÚ svolat v 47 týdnu 2006 kontrolní den k akci
Kanalizace a ÈOV Buštìhrad zejména za úèelem minimalizování všech nedodìlkù a vèasného vyøešení stížností
obèanù zhotovitelem stavby. Kontrolního dne se zúèastní
i pøedseda kontrolního výboru.
Zodpovídá V. Nový a M. Oplt
6. MìÚ ve spolupráci s výborem pro výstavbu zpracovat do konce ledna 2007 zámìr na odprodej pozemku na
parcele è. 1811/1.
Zodpovídá starosta.
7. MìÚ neprodlenì uzavøít mandátní smlouvu s fa
KOMEN spol. s r. o. na vymáhání pohledávek mìsta
a smlouvu na vedení obecní kroniky s panem Jaroslavem
Perglem.
Zodpovídá starosta.
e) zamítá:
1. Nabídku služeb heraldické kanceláøe "Dauphin".
Zapsala: Jana Zemanová v. r.

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ MÌSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA BUŠTÌHRAD, KTERÉ SE KONALO DNE 14. 12. 2006
OD 17.30 HOD. V KULTURNÍM STØEDISKU
È. 3/2006
a) schvaluje:
1. Návrh finanèního provizoria na 1. ètvrtletí 2007.
2. Žádost o zajištìní pøístupu k pozemku parc. è
1819/22 na vrub žadatele.
3. Smlouvu o obstarání vìci s majitelkou Psího
útulku Bouchalka.
4. Žádost o vybudování kanalizaèní pøípojky do
mìstské splaškové kanalizace pro lokalitu U Kaplièky na
vrub žadatele (žadatelù).
5. Poskytnutí sociální výpomoci pro Kristýnu
Balogovou a Markétu Štorkánovou.

6. Zvýšení osobního ohodnocení pro øeditelku základní a mateøské školy Mgr. Bc. Vìru Sklenáøovou.
7. Žádost manželù Tyburcových na odvoz suti na
vrub mìsta.
8. Žádost TJ Sokol o poskytnutí pøíspìvku na šachový turnaj.
9. Zámìr RNDr. Fraòkové na vybudování zoologické zahrady mezi Buštìhradem a Bouchalkou.
10. Návrhy na èleny zøízených výborù takto:
a) Kontrolní výbor: Josef Veselý, Vojtìch Novotný,
Jitka Leflerová, Zdenìk Štefek.
b) Kulturní a sportovní výbor: Josef Kurajský,
František Rák, Miroslav Oplt, Jana Potùèková, Helena
Blesková, Jan Paulík, Jaroslav Pergl, Jiøí Procházka.
11. Návrh na udìlení finanèní odmìny ve výši
1 prùmìrného mìsíèního platu øeditelce DPS Buštìhrad
paní Stanislavì Šumné.
b) se usneslo:
1. Povìøit J. Mahovskou, M. Oplta a V. Nového
k úèasti na valné hromadì DSO Mikroregion Údolí
Lidického potoka. Informaci o prùbìhu a výsledku valné
hromady podají na nejbližším zasedání.
c) bere na vìdomí:
1. Výroèní zprávu DSO Mikroregion Údolí Lidického
potoka.
2. Informaci o stavu akce Kanalizace a ÈOV
Buštìhrad.
3. Žádost Sandry Karhanové o pøidìlení obecního bytu, která byla zaøazena do evidence MìÚ.
4. Informaci o plánovaném pøipojení nemovitostí
v majetku mìsta na splaškovou kanalizaci v letech 20062007.
d) ukládá:
1. Výboru pro výstavbu ve spolupráci s MìÚ zahájit jednání s majitelem pozemku parc. è. 1819/22 za
úèelem zabezpeèení pøístupu k pozemku a upøesnìní všech
detailù s tím, že komunikaci se doporuèuje vést pøes pozemek parc. è. 1819/1 a mìsto nepøijme žádné investièní závazky.
Zodpovídá L. Kohl.
2. MìÚ zabezpeèit podání žádosti o územní a vodoprávní rozhodnutí pro pøipojení lokality U Kaplièky do
mìstské splaškové kanalizace.
Zodpovídá starosta. Termín 31. 1. 2007.
e) zamítá:
1. Žádost pana Kolouška o prominutí dlužného
poplatku za svoz komunálního odpadu.
2. Žádost HBC Rytíøi Buštìhrad o finanèní
pøíspìvek na svoji èinnost se zpìtnou platností ve výši
10.000,- Kè.
Zapsala: Jana Zemanová v. r.
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VÝBOR PRO ŽIVOTNÍ PROSTØEDÍ
Vážení ètenáøi,
rádi bychom vás seznámili s hlavní pracovní náplní Výboru
pro životní prostøedí (VŽP) pøi mìstském zastupitelstvu
Buštìhrad pro rok 2007.
VŽP pracuje ve složení:
pøedseda výboru: Doc. Ing. Karel Trnobranský, CSc.
èlenky výboru: Ing. Jitka Leflerová, Jitka Fršlínková.
Svoji èinnost bychom chtìli smìøovat k tématu "zeleò
v našem mìstì" s ohledem na její stále ubývající stav
v celém okolním regionu. Rozhodnì se naše práce nebude
týkat pouze vydávání povolení ke kácení stromù, i když
i tato èinnost bude její souèástí a podléhá pøísným pøedpisùm. Žádná žádost nemùže být øešena "od zeleného
stolu", ale její opodstatnìní musí být vždy øádnì provìøeno
pøímo na místì. Zpracována musí být i fotodokumentace.
Stáøí stromù, které vysazovali ještì naši pøedkové bohužel
poznamenal zub èasu (uschlé stromy, napadení hnilobou
apod.) a tak již nepøichází v úvahu nìkdy jiné øešení než
pokácení. Vzhledem k oèekávané výstavbì kanalizaèní
sítì, èistièky odpadních vod a zpracování územní koncepce mìsta Buštìhradu nemohlo v minulosti dojít k žádné rozsáhlejší realizaci výsadby nové zelenì. Ukonèení
uvedených akcí a pøevedení nových pozemkù do majetku
mìsta již dává prostor k tomu, aby se VŽP spoleènì se zastupitelstvem i obèany mìsta urychlenì touto problematikou zabýval. Ozdravìní životního prostøedí formou byĢ
malého lesoparku pøispìje ke zdraví i obecné pohodì nás
všech. Na realizaci tohoto zámìru však bude nutno zajistit
i související finanèní prostøedky, které mìsto nemá. Bude
proto nezbytné je zajistit z rùzných dotaèních titulù - od
Støedoèeského kraje, Evropské Unie, rùzných nadací atd.
Vìøíme, že se nám podaøí tento plán realizovat. Ve skrytu
duše však musíme doufat, že nikdo nebude úmyslnì naši
práci svévolnì nièit, jako tomu bylo v pøípadì "vánoèního
stromu". O zámìrech, kde by bylo vhodné novou výsadbu
provádìt, budeme veøejnost informovat. Rovnìž uvítáme
pozmìòující návrhy a pøipomínky.
Ke zlepšování životního prostøedí dochází i vlivem snižování spotøeby tepla na vytápìní, pøípravu teplé vody, ale
pøedevším snižováním spotøeby elektrické energie. Z tohoto dùvodu chceme zaøadit do svého programu i bezplatné
odborné semináøe pro obèany Buštìhradu na téma:
- snižování spotøeby tepla na vytápìní vlivem zateplení objektu, výmìnou oken a použitím regulaèní techniky
- energetické využití obnovitelných zdrojù energie využitím
sluneèní energie, biomasy, tepelných èerpadel.
O poøádání semináøù budeme veøejnost informovat
v dostateèném pøedstihu.
V centru naší pozornosti samozøejmì zùstane dìní na
buštìhradské haldì. V tomto smìru budeme spolupracovat s odborem životního prostøedí Krajského úøadu
Støedoèeského kraje, který je koordinátorem akcí týkajících
se starých ekologických zátìží a s Magistrátem mìsta
Kladna.
Už v minulém volebním období se VŽP zabýval problematikou nové haldy u obce Zájezd, protože tento problém
se kvùli dopravì týká i Buštìhradu. Proto i sem zamìøíme
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svou pozornost a budeme spolupracovat s OÚ Zájezd.
Podle schváleného Plánu odpadového hospodáøství se
bude VŽP také zabývat problematikou odpadù, protože
odpady se stávají do budoucna velkou hrozbou celé lidské
civilizace a tuto problematiku nelze proto nechat stranou.
Naším cílem bude také zamìøit se na pùvodní zástavbu
Buštìhradu a hledat místa, která bude nutné revitalizovat,
aby se stala pøirozenou souèástí životního prostøedí mìsta,
nepøekážela jeho dalšímu rozvoji, ale naopak mìsto
zvelebila. I v tomto smìru oèekáváme impulsy ze strany
buštìhradské veøejnosti.
Pojem "životní prostøedí" zahrnuje obrovský poèet témat. Nelze je všechny vyjmenovávat, ale èlenové místního
VŽP i zastupitelé jsou pøesvìdèeni, že ve spolupráci s obèany se i v omezeném rozsahu dají uskuteènit projekty,
které zlepší životní podmínky všech obyvatel našeho mìsta. Za podnìtné návrhy pøedem dìkujeme, tìšíme se na
nì, stanou se podkladem pro naši práci.
Za VŽP: J. Leflerová, J. Fršlínková, K. Trnobranský

PLES MÌSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA - podìkování
V sobotu, dne 3. února 2007 se uskuteènil již 6. ples Mìsta
Buštìhradu.
Po úvodním slovì starosty ing. Václava Nového zahájil
buštìhradskou plesovou sezónu pár dvou mladých
taneèníkù z klubu Harmonie Kladno Aneta Míšková
a Michal Hažlinský. Jejich skvìlé vystoupení navnadilo
okamžitì všechny taneèní páry, které, za doprovodu již
tradièního prùvodce všemi tìmito plesy kapely All Right
Band, zaplnily taneèní plochu.
Plesání bylo pøerušeno až losováním bohaté tomboly,
kterou zajistili pracovníci mìstského úøadu od všech našich
štìdrých dárcù. Podìkování patøí proto jim i firmám Real
Eco Technik Kladno, MPS Kladno, CZ Ekologie Lány
a manželùm Vomáèkovým z Buštìhradu. 170! cen bylo vylosováno bìhem hodiny a dostalo se skoro na každého. Na
ty zbývající èekaly úsmìvné ceny útìchy.
Pùlnoèním waltzem pak pokraèoval ples až do druhé hodiny
ranní. Dobrá nálada, pozorná obsluha a nejnovìjší taneèní
kreace zúèastnìných vypovídaly pøesvìdèivì o vydaøeném
veèeru. Zatanèit si pøišli obèané místní i pøespolní a v pøíštím roce
se budeme spoleènì tìšit i na vaši úèast.
za MìÚ a zastupitele Jitka Mahovská

ZPRÁVY O ÈINNOSTI TÝMU HØIŠTÌ
Ještì jsme úplnì nezapomnìly na práci spojenou s otevøením høištì Buštìhrádek, kterou nám v souèasné dobì
pøipomíná práce na vyúètování a závìreèných zprávách
pro všechny dárce a sponzory a už máme chuĢ pustit se do
nìèeho dalšího. Jak jsme slibovaly pøi otevøení høištì,
pracujeme také intenzivnì na jeho doplnìní o herní prvky
pro nejmenší - pérové houpadlo a pískovištì. Tento koutek
bychom rády zrealizovaly bìhem kvìtna 2007.

ROÈNÍK 31
PROJEKT HØIŠTÌ U MATEØSKÉ ŠKOLKY BUŠTÌHRAD

Další výzvou k naší práci se stal projekt høištì u MŠ,
který je starý nìkolik let - již v roce 2004 byl zpracován
projekt na jeho realizaci. Bohužel pøesto, že byly finance
na jeho zbudování plánovány v rozpoètu jak v roce 2004,
tak v roce 2005, k jeho realizaci nedošlo a finance uvolnìny nakonec nebyly.
Na konci roku 2006 se proto Tým Høištì rozhodl tento projekt zrealizovat stejným zpùsobem jako pøedchozí
høištì - formou sponzorských darù a pøípadných dotací.
Již od ledna 2007 oslovujeme dárce a sponzory s žádostí o pøíspìvek.
Co na høišti bude a rozpoèet
To, co dìti mají nejradìji - sedátkové houpaèky, kolotoè, herní domeèky, pískovištì a herní sestava s klouzaèkou, provazovou sítí a hasièským skluzem. Na zahradì
u MŠ stojí 2 døevìné herní domeèky, které budou zrenovovány, 2 domeèky z ocelových trubek budou odstranìny, stejnì jako starý rozbitý a nevyhovující kolotoè
a vahadlová houpaèka. Obì stávající pískovištì budou
opatøena døevìnými obrubami, písek bude chránìn sítí.
Pokud získáme dostatek financí, chtìly bychom doplnit
høištì o pergolu, která by zastiòovala èást herní plochy.
Rozpoèet na celkovou realizaci høištì a nákup herních
prvkù se pohybuje kolem 375 tisíc korun. Chceme tímto
také podìkovat tatínkovi, který pomáhá s úpravou
pískovištì a Mateøskému centru Buštìhradský pelíšek,
které za zbylé finance z projektu høištì Pelíšek (realizace
duben 2006) již zakoupilo na toto høištì sedátkovou
houpaèku v hodnotì 51000,-. První finanèní dar také
pøislíbil Autobazar Štìpánek.

Stávající stav herních prvkù na zahradì u MŠ. Foto Tým Høištì

Kdy bude høištì otevøeno?
Naším cílem je pøedat høištì dìtem co nejdøíve, ale
vzhledem k nároènosti projektu a krátké dobì na
získávání financí a realizaci to jistì nebude døíve než
v kvìtnu.
Pokud budete mít chuĢ rozšíøit naše øady a jakýmkoli
zpùsobem se do naší práce zapojit, budeme rády. Pokud
byste chtìli na høištì pøispìt finanènì, prosím, kontaktujte nás - na všechny penìžní dary bude vystavena
darovací smlouva s daným úèelem použití na høištì pro
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dìti. Vìøíme, že se nám i s Vaší pomocí podaøí vybudovat hezké høištì i pro dìti ve školce.
Dìkujeme.
Tým Høištì - Ivona Kasalická, Jana Závorková,
Jitka Mahovská

INFORMACE O PØÍSPÌVKU NA PÉÈI PODLE ZÁKONA
È.108/2006 PLATNÉHO OD 1.1.2007
Vážení obèané,
tyto informace vám pøedkládáme na základì vašich
èastých dotazù. Od ledna 2007 vstupuje v platnost nový
zákon o sociálních službách a s ním pøíspìvek na péèi.
Mìní se tak termín bezmocnost na závislost.
Do konce roku 2006 byl tento pøíspìvek vyplácen
v podobì zvýšení dùchodu pro bezmocnost a také byl
spolu s ním vyplácen.
Všichni kdo toto zvýšení již pobírali, automaticky
pøechází na nový systém.
Lidem, kterým je vyplácen pøíspìvek na péèi o osobu
blízkou nebo jinou osobu (dále PPOB) od 1.1.2007 již tento pøíspìvek vyplácen nebude.
Pøíjemce èásteèné bezmocnosti náleží pøíspìvek ve
výši I. stupnì závislosti
Pøíjemce pøevážné bezmocnosti náleží pøíspìvek ve
výši II. stupnì závislosti
Pøíjemce úplné bezmocnosti náleží pøíspìvek ve výši
III. stupnì závislosti
Pøíjemce èásteèné bezmocnosti, který je starší 80 let
a je o nìj peèováno nìkým kdo pobírá PPOB, náleží
pøíspìvek ve výši II. stupnì závislosti.
Pøíjemce pøevážné bezmocnosti, o kterého je peèováno
osobou, která pobírá
PPOB, náleží pøíspìvek ve výši III. stupnì závislosti.
Dìtem, které jsou uznány jako dlouhodobì tìžce
zdravotnì postižené vyžadující mimoøádnou péèi, náleží
pøíspìvek ve výši III. stupnì závislosti.
Všichni noví žadatelé o pøíspìvek na péèi, mohou žádat
od 1.1.2007 na sociálním odboru mìsta Kladna,
v Rozdìlovì. Následuje proces posouzení stupnì závislosti na pomoci jiného èlovìka, který zahajuje sociální pracovník. Ten provede šetøení v prostøedí, kde žadatel žije.
Poté se žádostí zabývá posudkový lékaø na úøadu práce,
který mùže vyzvat žadatele, aby se podrobil speciálnímu
lékaøskému vyšetøení. O pøiznání pøíspìvku nakonec
rozhoduje sociální odbor mìsta Kladna, který tento
pøíspìvek také vyplácí.
Všechny tyto informace jsou velmi struèné, ale ráda
podám podrobnìjší informace v DPS Buštìhrad.
Tel.è. 312 250 003, 312 250 280
S. Šumná
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEØSKÁ ŠKOLA OTY PAVLA
ZÁPIS DÌTÍ DO PRVNÍ TØÍDY A INFORMACE O LVVZ
Malou slavností pro školu i budoucí žáky je vždy zápis do
prvního roèníku. Ten letošní probìhne na naší škole ve ètvrtek
8.2.2007 od 13.00 do 17.00 hodin. Náhradní termín pro individuální zápisy bude 13.2.2007 od 13.00 do 16.00 hodin ( po
telefonické domluvì).
A co dìti ve škole èeká? Již ve vestibulu školy se jich ujmou pohádkové bytosti - Karkulka, Smolíèek, Ježibaba
a Jeníèek s Maøenkou a provedou je tøídami, kde zápis
probíhá. Nežli rodièe vyplní požadované informace, projdou
dìti z pohádky do pohádky a formou hry pøedvedou paním
uèitelkám, co už všechno ze školky umí. Za odmìnu pak
dostanou dáreèky, které pro nì vyrobili žáci druhého stupnì.
A pak se již budou tìšit na nový školní rok, kdy se již opravdu
stanou prvòáèky. A urèitì se budou mít na co tìšit.
Pøedbìžný odhad zapsaných žákù pøedpokládá dvì první
tøídy s poètem žákù do 20. Rodièe prvòáèkù si budou moci
(po dohodì) zvolit tøídu, paní uèitelku a program, podle kterého budou dìti pracovat. V 1. A se bude vyuèovat podle školního vzdìlávacího programu klasickou formou. V 1.B se bude
vyuèovat také podle školního vzdìlávacího programu avšak
v projektu "Zaèít spolu". Tento projekt je vhodný pro samostatnìjší dìti a spoèívá v tom, že žáci pracují ob týden v tzv. centrech, kde samostatnì nebo ve skupinách plní pøipravené
úkoly, sami vyhledávají a tøídí informace. Obì tøídy se pak budou úèastnit celoškolních projektových dnù i dalších akcí organizovaných školou.
Všechny dìti se budou moci pøihlásit do školní družiny,
kde kromì bìžné èinnosti budou moci navštìvovat kroužky
angliètiny, pohybových her, pìvecký, výpoèetní techniky, kaktusáøský a ornitologický.
Další kroužky budou nabízeny školou - keramický, šikovné
ruèièky a dramatický. Naše škola má vlastní školní jídelnu, kde
si žáci mohou vybrat ze dvou kvalitních jídel. Nabídka stravování je již rozšíøena o dotovaný mléèný program, který
bude od druhého pololetí zajišĢován prostøednictvím kreditní
karty z automatù umístìných na prvním i druhém stupni.
Podle zájmu bude žákùm nabídnut i pobyt ve škole v pøírodì.
Pro žáky sedmých tøíd je i tomto školním roce organizován
lyžaøský výchovnì vzdìlávací kurz. I pøesto, že rodièe žákù
tento kurz hradí, je konání LVVZ souèástí plnìní školních osnov. Letos se koná v Orlických horách od 17. do 24. února.
V tomto týdnu by žáci mìli pod vedením zkušených uèitelù
(kteøí mají za sebou aktualizovaný instruktorský kurz) zvládnout techniku sjezdového lyžování tak, aby byli schopni
bezpeènì a s plným sportovním vyžitím sjet jakoukoli sjezdovku a nauèili se pohybovat na vlecích a lanovkách. Kromì
pìstování tìchto dovedností má kurz i socializaèní význam,
neboĢ kolektiv žákù se upevòuje a žáci i vyuèující se poznávají v situacích, které bìžný chod školy neumožòuje.
Závìrem svého pøíspìvku bych chtìla prvòáèkùm popøát
pøíjemné zážitky ze zápisu a žákùm sedmých tøíd hodnì
snìhu a žádné úrazy na lyžaøském kurzu.
Mgr. Vìra Sklenáøová, øeditelka školy
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Vedení ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštìhrad oznamuje,
že dne 6. bøezna 2007 od 8 do 16 hodin
probìhne zápis dìtí k pøedškolnímu vzdìlávání.
K zápisu si zákonní zástupci dìtí pøinesou obèanský
prùkaz a rodný list dítìte.

SPOLUPRÁCE MEZI ZŠ BUŠTÌHRAD - ŠKOLNÍ DRUŽINOU A SESTERSKOU ŠKOLOU V PERU VE VESNICI
HAPARQUILLA
Olga Vilímková: „Peru - dìti Inkù“
vydalo nakladatelství Smart Press, v r. 2006
Výòatek z kapitoly "Indián v Èechách"
"V Buštìhradì nás èekalo velké pøekvapení. Tamní škola se kamarádí se školou v Haparquille a na návštìvu
Vladyho se opravdu pøipravila skoro celá škola. Byla tam
svatba. Dìti se oblékly za nevìstu a ženicha, za starostku
a svìdky, za svatební hosty a sehrály pøedstavení svatby.
Živá hudba pøehrála svatební pochod.
"Ženichu berete si za ženu zde pøítomnou nevìstu,
sleènu…?"
"Ano."
"Nevìsto, berete si za muže…?"
"Ano."
"A nyní si vymìòte snubní prsteny a dejte si první
manželské políbení."
Vlady byl dojatý a šĢastný. Neèekal takové pøivítání,
takovou vlnu sympatií vùèi své osobì, jakožto zástupci peruánských indiánù. Navíc se mu splnilo další pøání - vidìt
èeskou svatbu. Pak jsme jedli pravé svatební koláèky, dort…
Buštìhradské dìti si pøipravily nádherný program - zpívaly a
pøedvádìly èeské tradice, tancovaly. Nakonec Vladymu
darovaly miminko. Takovou tu panenku, která vypadá jako
miminko v životní velikosti - v krajkové zavinovaèce!
"Moje gringíta," øíkával a mazlil se s modrookou holèièkou. Gringa je bìloška a gringíta její zdrobnìlina, mazlivé
oslovení. Spal s ní nejenom v Praze, ale prý i první dny v
Peru. Pak totiž, jak už v této chvíli vím, a mohu tedy pøedbìhnout událostem, pøišla silná konkurence v „boji"RJULQ
gítu v podobì jeho dvouletého syna Edmunda. Vlady ustoupil a s gringítou spí jeho syn. Gringíta s nimi také cestuje,
protože Edmundo bez ní neusne.
Po svatebním obøadu a slavnosti jsme v buštìhradské
družinì besedovali s dìtmi. Paní Holeyšovská, duše pøátelství škol, pøipravila s dìtmi další dárky pro peruánské kamarády, výkresy, dopisy pro každé dítì z Haparquilly…Pak
pøišla holèièka a setkání s ní na Vladyho tak zapùsobilo, že
o nìm mnohokrát pozdìji v Peru vyprávìl.
Byla z Lidic. Její babièka byla za války jako miminko pøesunuta do Nìmecka a vychována v nìmecké rodinì. Muži z
rodiny zemøeli, ale mamina miminka koncentraèní tábor
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pøežila a své dítì po válce našla. Nìmecká rodina mìla
holèièku ráda a matce ji vrátila. Nyní žijí v Lidicích. Vlady dostal
knihu o Lidicích a také jsme tam hned z Buštìhradu jeli.
Vlastnì jsme už hodnì spìchali na odpolední rodièovské
sdružení kmotrù v Praze, ale Vlady chtìl urèitì Lidice vidìt. Až
teprve tady si prý uvìdomil, co byla druhá svìtová válka. Peru
nepostihla, vždy o ní jen mlhavì slyšel. Teï ji oplakal…"
Informace ke knize:
Autorka PhDr. Olga Vilímková je uèitelkou francouzštiny a reálií Latinské Ameriky na Vysoké škole ekonomické v Praze,
zakladatelkou a pøedsedkyní správní rady nadaèního fondu
Inka, prùvodkyní v Peru, v roce 2001 uèila v Peru v horské indiánské vesnici Pucamarca, districto Chinchero. Je spoluautorkou knihy "Mexiko a Peru" vydané v nakladatelství
Masarykovy university Brno, autorkou knih "Uèitelkou v Peru"
a "Peru - dìti Inkù"
Vladimír Yabar Deza (v knize nazývaný Vlady), je peruánský
indián - potomek Inkù, studuje vysokou školu cestovního
ruchu, je èlenem vedoucího týmu nadace Inka v Peru
a prùvodcem v horách

Fotografie knihy O. Vilímkové. Foto archiv družiny.

Autentické informace a fotografie ze slavnosti v ZŠ Buštìhrad
popisované v ukázce z knihy mùžete vidìt na webových
stránkách Základní školy Buštìhrad na "www.
zsbustehrad.cz" v sekci "Školní družina", rubrice "Spolupráce
s Peru", èlánek "Den pro naše Peru".
Anna Holeyšovská, vedoucí vychovatelka
školní družiny Základní školy Buštìhrad

BUŠTÌHRAD SOBÌ
BUŠTÌHRADSKÉ MUZEUM OTY PAVLA
U ROTTA V ROCE 2006:

Speciální návštìvníci v muzeu v kvìtnu 2006:
návštìva žákù tøídy (roè. 1929/1930), do které chodil v letech

Celkový poèet exponátù (k 31. 12.2006):961
- z toho v expozici Ota Pavel:
661
- z toho v expozici Buštìhrad:
300
Poèet zapùjèitelù èi dárcù exponátù:
54
Souèasná výstava v muzeu: spolupráce družiny ZŠ
Buštìhrad s partnerskou školou v PERU
Celkový poèet návštìvníkù v roce 2006:
1303
- z toho návštìvníci ve školních výpravách:
867
Poèet zájezdù v muzeu v roce 2006:
35
(nejvíce z Kladna a Prahy, ale i z Kolína, Tachova, Plznì,
Liberce, Teplic, Odoleny Vody a Hoøovic)

Tøída roèníku 1929/1930 pøed muzeem.
Foto I. Kasalická
1943-1944 i Ota Pavel - mezi návštìvníky byl i Václav Míšek
a bývalý tøídní uèitel Josef Vlèek
Od otevøení muzea 31. bøezna 2002 do 31. 2006
navštívilo muzeum 7 658 návštìvníkù.
Ivona Kasalická
Václav Míšek a Josef Vlèek v muzeu 30. kvìtna 2006.
Foto I. Kasalická
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BUŠTÌHRAD SOBÌ V ROCE 2006:
- provoz Buštìhradského muzea
Oty Pavla u Rotta
- provoz Stezky historií Buštìhradu
- akce: Masopustní prùvod, kterého
se zúèastnilo pøes 300 lidí
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finální úpravy opravené kaplièky (v poli
smìrem
na Vrapice)
- vysvìcení kaplièky s doprovodným programem plánujeme na èerven 2007.
Ivona Kasalická

¡
DOMOV S PEÈOVATELSKOU SLU=BOU
Vánoce a Nový rok v "domeèku" probìhly v tradièním
duchu. O pøíjemnou a srdeènou atmosféru se opìt
postarali pedagogové ze ZŠ a ZUŠ se svými dìtmi.
Dìkujeme všem za milé dárky a hlavnì za èas, který
s námi strávili. Pøi návštìvì dìtí ze ZŠ jsme zaznamenali
také jeden úžasný rekord. Že pro naše obyvatele pøijde
zazpívat tøicet dìtí, to nás už nepøekvapí, ale tentokrát
jich pøišlo sedmdesát. Nepøepsala jsem se opravdu
sedmdesát. Všichni se k nám vešli a zážitek to byl nezapomenutelný.
Rozlouèit se se starým rokem se s námi pøišel náš
"dvorní" hudebník pan Bláha. Jako vždy jsme se krásnì
pobavili, zazpívali a nìkteøí si i zatancovali.
O to víc nás èeká tento rok novinek. Od 1.1.2007
vstupuje v platnost nový zákon o sociálních službách
a s ním souvisí øada zmìn.
Pro všechny odbìratele peèovatelských služeb to
pøináší hlavnì zmìnu v ceníku. Další zmìnou je, že se
žadateli je sepisována smlouva o poskytnutí služeb, místo døívìjšího Rozhodnutí. Tím se stala cesta k poskytování peèovatelských služeb jednodušší. Pokud nìkdo
potøebuje pomoc pøi péèi o svou osobu a o domácnost,
protože mu jeho zdravotní stav neumožòuje se o sebe
postarat sám a ani jeho rodinní pøíslušníci mu nemohou
tuto péèi poskytnout, mohou si na Magistrátu mìsta
Kladna na sociálním odboru (Kladno - Rozdìlov) zažádat o pøíspìvek na péèi. Tento pøíspìvek je urèen na
zaplacení služeb spojených s peèovatelskou službou
a nahrazuje døívìjší pøíspìvek na tzv. bezmocnost, který
byl vyplácen s dùchodem. Pøíspìvek na péèi je
dostateènì vysoký, aby z nìj mohly být všechny služby

zaplaceny a je vyplácen (v našem pøípadì) právì sociálním odborem Magistrátu mìsta Kladna. Další informace
spojené s novými žádostmi o tento pøíspìvek se mùžete
dozvìdìt nejenom na MìÚ, ale také v DPS Buštìhrad na
tel. 312 250 003.
Každý obyvatel Buštìhradu, který pobírá tento
pøíspìvek, ale nejen ten, mùže požádat o pomoc peèovatelskou službu v DPS. Tato služba je však kapacitnì
omezena.
O všech novinkách a zmìnách vás budeme pravidelnì informovat na stránkách Zpravodaje a na vývìskách
MìÚ Buštìhrad.
S. Šumná

Návštìva dìtí v DPS. Foto archiv DPS

¡
=IJÍ
MEZI NÁMI . . .
DR. ING. IVAN FUÈÍK: O UMÌNÍ MYSLET NAPØÍÈ
A TAKÉ CO VŠECHNO SE MÙŽE USKUTEÈNIT, KDYŽ
JE VÁM PRÁCE OPRAVDOVÝM KONÍÈKEM.
Pana Ivana Fuèíka již znám nìkolik let. Èastokrát jsem
jej obchodnì navštívil, ale nikdy mì nenapadlo si s ním
popovídat o jeho práci. Když mi pan doktor Fuèík pøi
natáèení tohoto rozhovoru zaèal poprvé vyprávìt o své
vìdecké èinnosti, mìl jsem podobné pocity jako architekt
David Vávra, který upøímnì žasne nad novì objeveným
šumným mìstem. Ano, žasl jsem nad kariérou
špièkového odborníka svìtového mìøítka v oblasti
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chemie. Nad množstvím patentù, objevù a vynálezù,
které ruku v ruce se soustøedìnou a vytrvalou prací vedly k ohromnému praktickému užitku v mnoha prùmyslových oborech. Ještì než se zaètete do následujících
øádkù, prozradím vám tajemství, které mi Dr. Fuèík
dùvìøivì sdìlil. Jeho poslední slovo prý zdaleka ještì
nepadlo a kdo ví, jestli právì naše mìsto se nestane
støedem jeho zájmu.
Narodil jsem se v Buštìhradì, tady jsem také chodil
do školy. Pak jsem vystudoval gymnázium v Kladnì a ve
studiu jsem pokraèoval na Vysoké škole chemicko-technologické.
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Zajímala vás chemie už jako malého kluka?
Ale ano, už nìkdy v posledním roèníku školy v Buštìhradì
jsem se zaèínal mimoøádnì zajímat o chemii a s kamarády
jsme dìlali spoustu pokusù, jimiž jsme byli známi po celé
obci.

možnost zamìstnání v Èeskoslovensku. Požádal jsem tedy o povolení vystìhování a po zaplacení poplatkù za studia v Èechách mnì bylo udìleno. Po urèité dobì jsem
získal i rakouské státní obèanství. Pak jsem zaèal pilnì
pracovat.
Pøedpokládám, že jste zùstal pracovat ještì chvíli na univerzitì...
Ano, pracoval jsem tam na rùzných výzkumných pracích,
ale zaèal jsem také pracovat v privátním výzkumu. Na univerzitì mì napadly další nové myšlenky a podaøilo se mi
vytvoøit speciální technologii na výrobu již zmínìných popcornových materiálù, které bylo možno používat napøíklad
na výrobu filtrù nebo makroporézních iontomìnièù. To jsem
pøihlásil pozdìji k úspìšnému patentování.

Dr. Ing. Ivan Fuèík. Foto archiv I. Fuèíka

Jak Váš zájem o obor pokraèoval po ukonèení vysoké
školy?
Právì již na vysoké škole jsem se zamìøoval na oblasti
chemie, které mì výraznì bavily. Byla to chemie plastických a vùbec makromolekulárních hmot. Po dostudování
a vojnì jsem se ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu
zaèal zabývat iontomìnièi. V tehdejší dobì ještì nebyly
vyvinuty rychlé analýzy aminokyselin. Já jsem se s kolegou, kromì prùmyslových ionexù (iontomìnièù), zamìøil na
vývoj a výrobu speciálních, malých, kulièkových iontomìnièù, které byly pak použity do nového analyzátoru
aminokyselin. Výrobek, který se podaøilo vyvinout, vedl ke
zkrácení analýz zásadním zpùsobem - proces se podaøil
zkrátit na øády minut, z pùvodních mnoha hodin. Analyzátor
se pak úspìšnì prodával po celém svìtì.
Tak to je hezký úspìch. Ale vy jste nìkdy v tuto dobu pøeci odešel do zahranièí. Jak se to stalo?
Po prvních úspìších jsem se zaèal zajímat o možnost kandidatury vìd. Má kandidátská práce se zabývala tématem
popcornových polymerù. Jsou to polymery, které sice nejsou živé, ale když se dají do patøièného roztoku, tak se jak
o živé organismy chovají - reprodukují se a rychle rostou
do makroporézních struktur. Tehdy nebylo dobøe známo,
jak a proè takové systémy fungují a mì to ihned zaujalo.
Pro realizaci mého cíle se mi naskytla možnost buï
v Kalifornii nebo na univerzitì ve Vídni. Podaøilo se mi
získat povolení stáže ve Vídni, kam jsem odešel na studijní postgraduální práci. Tu jsem dokonèil v druhé polovinì roku 1969 a zaèátkem roku 1970 jsem promoval na
doktora chemie a filozofie pøímo na Vídeòské univerzitì.
A pak jste se vrátil zpìt ?
Ve Vídni jsem se seznámil se svou první ženou a oženil se
s ní. Moje paní však neumìla èesky a nevidìla pro sebe

Kdy jste vlastnì pøihlásil svùj první patent?
To bylo ještì v Èeskoslovensku, již nìkdy roku 1963.
Vytvoøil jsem krystalizátor na výrobu krystalických látek.
Pøišla však doba, kdy jste zaèal pùsobit jakožto chemik specialista v privátním prùmyslu.
Ano, i tam jsem se orientoval dále na oblast umìlých hmot.
Stal jsem se zástupcem vedoucího oddìlení výzkumu
a vývoje. Podaøilo se mi vypracovat systém, který vedl ke
zdokonalení vlastností standardního døeva jehliènanù
(hlavnì smrkového). Takovým chemickým postupem se
zvýšila jakost døeva a produkt pak bylo možno používat
místo obvyklého hikorového døeva na výrobu lyží. A to mì
navíc zaèalo pøibližovat smìrem k sportovnímu prùmyslu.
Prosím pokraèujte, zaèíná to nabírat na obrátkách...
V té dobì jsem udìlal ještì nìkolik dalších patentù
v oblasti zvyšování jakosti produktù na bázi døeva a kompozitù. Pak jsem se vìnoval vývoji systémù pro úpravu
vody. Opìt se jednalo o práci s iontomìnièi. Vytváøel jsem
napøíklad systémy upravující vodu pro firmu OMV, pro
pivovary, dokonce i pro koupalištì v Schönbrunnském
zámku.
Hovoøíte o iontomìnièích. Jak byste jednoduše charakterizoval iontomìniè?
Tak, jak to slyšíte v názvu. Je to látka, která má za úkol
vymìòovat ionty. Je-li nìkde tvrdá voda, zpùsobující tvorbu vodního kamene, jako napøíklad v Buštìhradì, mùžeme
vodu pomocí iontomìnièù upravovat. Pøíèinou tvrdosti
vody jsou zejména vápníkové a hoøèíkové ionty.
Iontomìniè tyto ionty dokáže vymìnit napøíklad za ionty
sodíkové, které již vedou k rozpustným systémùm ve vodì.
Chápu, že je tøeba mít velkou dávku talentu, vzdìlání,
pøehledu. Ale jak vás takové vìci napadají? Jak tento proces u vás funguje?
Jak øíkáte, je potøeba mít znaèné znalosti toho, co èlovìk
pozdìji by mìl vynalézt. Je tøeba však znát dobøe i ostatní,
pøíbuzné obory. Myslím si, že u mì bylo obrovskou
výhodou, že jsem nikdy nemyslel jen v jednom smìru, ale
že jsem myslel vždy napøíè. Srovnával jsem nastøádané
znalosti z jednotlivých oborù. Najednou vám tak vzniká objasnìní, proè nìco by mìlo fungovat tak, nebo tak.

11

ŽIJÍ MEZI NÁMI
Jak se dále vyvíjela vaše kariéra?
Po nìkolika letech èinnosti ve vídeòské oblasti jsem odešel do
Innsbrucku, kde jsem pøevzal vedení vývoje a výzkumu jedné
švýcarské firmy. Zde jsem pracoval na speciálních vysokomolekulárních hmotách u extrémnì namáhaných systémù,
pøedevším ve výrobcích pro sport. Podaøilo se nám vybudovat
úžasnou konkurenci klasickým tenisovým raketám. A sice
výrobou rámù raket nikoliv ze døeva nebo kovu, ale z vyztuženého
plastu. Základem je prepreg - tkanina ze sklenìných, karbonových, kevlarových, nebo smíšených vláken, což jsou vlákna
s velkými mechanickými pevnostmi. Vyvinuli jsme tenisový rám,
který byl dutý, lehký a pøinášel mimoøádnou pevnost. Rakety na
tomto základu dnes všude vidíte. Zároveò s touto èinností jsem
však pøednášel na Innsbrucké technické univerzitì, jejíž technickou infrastrukturu jsem tak mìl stále k dispozici.
Co je to prepreg?
To je pøedimpregnovaný vyztužený systém, pøedstupeò laminátu - polotovar. Je to napøíklad sklenìná tkanina napojená
pryskyøicí, èásteènì pøedtvrzená. Takovýto prepreg se tepelnì
a s výhodou za tlaku ve formì vytvrdí. Disponuje opravdu skvìlými vlastnostmi. Tenisové rakety pøi høe jsou namáhány silami
srovnatelnými se silami, které pùsobí na souèásti letadel pøi letu.
Z toho vznikla myšlenka využití prepregu u leteckého prùmyslu.
To snad není možné! Vy opravdu plynule prolínáte z jednoho
prùmyslového odvìtví k druhému a spojujete je nápady
a myšlenkami. Povídáme si o vìdì, ale je to jak román.
Zahájil jsem tak i práci na pøedstupních pro letecké firmy, napøíklad pro firmu Messerschmitt v Bavorsku. Došlo to tak daleko, že
mi dokonce pøišla nabídka na èinnost od NASA, kde použití
takovýchto produktù je velmi pøínosné pro jejich pevnost,
ekonomiènost, ale také hlavnì lehkost. Dám pøíklad. Stíhací
letouny Alpha Jet, musely mít pro zkrácení dráhy pøistávání
speciální tìžké kovové klapky, které byly vylepšeny právì materiálem na bázi vyztužených plastù. Dospìlo se tak k veliké úspoøe
na hmotnosti letadla a tím k úspoøe paliva a zvýšení akèního
rádiu. Tyto systémy byly pozdìji použity i do køídel a smìrovek
letadel. Radarové letouny AWACS a jiné vojenské letouny, cestovní letadla (napøíklad Airbus) využívají tento materiál.
Neuvìøitelné. K jakému dalšímu prùmyslovému oboru jste se
dále dostal?
Po sedmi letech jsem se pak vrátil do Vídnì, kde jsem pøevzal
vedení technologie, vývoje a výzkumu speciálních systémù
u jedné veliké americké firmy. Zde se mi podaøilo najít a vytvoøit
technologii pro výrobu tzv. P-SMC materiálù (bylo rovnìž patentováno), jejichž lisováním vznikají lehké výrobky mající vysokou
pevnost a navíc jsou nehoølavé. Za požáru totiž produkují netoxický plyn - vodní páru, která vystupuje na jejich povrch a zamezuje hoøení. Tyto produkty jsem zpracovával hlavnì pro
výstužné panelové systémy pro podzemní dráhy, letadla a oblasti, kde v žádném pøípadì nesmí dojít k požáru ani k dýmu.
Takže dneska, když si sednu do Vídeòské podzemní dráhy, tak
vidím to, na èem jsem pracoval a to je velká radost! Další použití
P-SMC produktù je napøíklad ve výbavì vysokorychlostních
vlakù (jezdí hodnì v tunelech), nebo v letadlech atd...
Fantastické. Jsem pøímo nedoèkavý do jakého sektoru dál zabrousíme.
Ano, pozdìji jsem se vìnoval vývoji speciálního, prùsvitného,
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konstrukèního materiálu na bázi tak zvaného umìlého kamene.
Koncem 2. poloviny 90. let jsem nejprve zavedl pro jednu aktivní
a inovativní kladenskou firmu výrobu tohoto materiálu. Dostal obchodní název Corralit ®. V laboratoøích této firmy se nám pak podaøilo vyvinout prùsvitný, speciální typ Corralitu, který dostal
název Corralit TL. Je to translucenèní materiál - to znamená, že
propouští svìtlo. Jestliže napøíklad veøejnosti známý Kerrock,
Corrian nebo Staron propouští obvykle ménì než 3 %, Corralit
TL má propustnost svìtla v øádu desítek procent. Tím bylo
možno snoubit pevnost, barevnost, lehkost, formu, zdravotní
nezávadnost, pøíjemnost na ohmat s optickými efekty a svìtelnou propustností. Tento materiál otevírá zcela nové možnosti v
architektuøe interiérù i exteriérù. Na For Arch 2006 zmínìný produkt získal výborné ocenìní a také patøièný zájem.
Co všechno se z Corralitu TL nechá vyrábìt?
Všechno možné. Napøíklad desky stolù, vybavení operaèních
sálù, kuchyòské linky, svìtelné bary, ale i tøeba svítící zábradlí do
nemocnic. Má obrovské využití, ke kterému pøispívá zmínìná
svìtelnost, vzhled, pevnost i zdravotní nezávadnost.
Musíte mít bohatou publikaèní èinnost. Pøednášíte èasto?
Pøednášel jsem napøíklad v Paøíži, Barcelonì, Madridu,
Düsseldorfu, Jacksonville na Floridì, Detroitu, Torontu,
Singapuru, Atlantì, Washingtonu D.C. nebo v Oslu. Do
Washingtonu D.C. jsme byl napøíklad pozván udìlat pøednášku
na 45. svìtovou konferenci plastù SPI o zmínìném P-SMC materiálu. V této souvislosti jsem pak navštívil Bílý dùm a byl pozván
na slavnostní obìd do Big Hyat. Mé publikaèní práce se týkaly
zejména nových systémù a mé patentové èinnosti.
Je o vás známo, že neustále cestujete mezi Buštìhradem a Vídní...
Jistì, bydlím jak ve Vídní, tak v Buštìhradì. Donedávna jsem ještì
pøednášel v Innsbrucku. Tak soukromnì i pracovnì jezdím sem a tam.
Váš otec byl známou Buštìhradskou osobností. Povìzte nám
nìkolik slov o nìm.
Mého otce jsem mìl velmi rád. Otec miloval lidi a cítil s nimi, když
jim ošetøoval zuby. Proto se to snažil dìlat nadmíru jemnì a co
nejlépe. Mìl jsem v otci velkou podporu ve svém studijním a pracovním zamìøení. Konec koncù se to projevilo i tím, že mùj
poslední pøedmìt, který se stal objektem patentové ochrany
(právì Corralit TL) je podobného charakteru, z jakého mùj otec
pøipravoval umìlé chrupy.
Abychom dali tradici zadost, jakou byste mìl závìreènou myšlenku?
Když procházím Buštìhradem a vidím, jak se jeho tváø zaèíná
vyjasòovat opravovanými domy, novými stavbami, vylepšovanými zahrádkami, vybudovanou kanalizací, pøirostlými lokalitami,
k životu se probouzejícím zámkem atd., velmi se z toho tìším.
VždyĢ jsem se tu konec koncù narodil a vyrostl. Pøál bych
Buštìhradu, aby se dál úspìšnì rozvíjel. Je mnoho dobrých
a lukrativních èinností (napø. zaèít pracovat na dalekosáhlé energetické sobìstaènosti). Cesty jsou, jen se do nich pustit. Závìrem ještì pøeji všem obèanùm Buštìhradu úspìch v jejich
snažení, spokojenost, vývoj dobrých mezilidských vztahù a èisté
prostøedí a okolí.
Dìkuji vám za jeden z opìt velmi zajímavých rozhovorù.
Jan Paulík.
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SPOLEÈENSKÁ RUBRIKA

BLAHOPØEJEME
Dne 1. 2. 2007 jsme pøivítali do života novì
narozené obèánky. Rodièùm pøejeme hodnì šĢastných chvil s jejich dìtmi.

Zleva: Veronika Mehesová, Jan Miòovský, Veronika
Kubíková, Matyáš a Filip Sejkovi, Anna Vlková
a Markéta Pafelová.
Foto J. Pergl.
NAŠI JUBILANTI
75 let
PROCHÁZKA Karel, ul. Bezruèova
FORMÁNKOVÁ Libuše, ul. Revoluèní
80 let
SVOBODOVÁ Zdìna, ul. Revoluèní

KOUCKÝ Jaroslav, ul. Námìstí
NOVÝ Otto, ul. Revoluèní
85 let
SUCHÁ Rùžena, ul. U Rybníka

PODÌKOVÁNÍ
Upøímnì dìkuji touto cestou Mìstskému úøadu, ÈÈK
a ostatním gratulantùm za blahopøání a dárky u pøíležitosti mého životního jubilea.
Eva Kšandová
Chtìla bych touto cestou podìkovat za balíèek k Vánocùm od Èerveného køíže.
Jiøina Hoffmanová
Srdeènì dìkuji Èervenému køíži, Jednotì Buštìhrad

a sousedùm za projevené blahopøání a dárky, které jsem
obdržela u pøíležitosti mého životního jubilea.
Marie Caithamelová
Velice dìkuji zástupcùm Baráènické obce, zástupkyním
Èerveného køíže, pøedstavitelùm Jednoty Buštìhrad,
sousedùm a kamarádùm za blahopøání k mému životnímu jubileu a za krásné dárky, které mi udìlaly velkou radost.
Václav Burgr

ZPRÁVY Z MATRIKY
Dne 1. 9. 2006 nabyla úèinnosti novela zákona è. 328/1999 Sb.,
o obèanských prùkazech. Ustanovením § 24 odst. 2 citovaného
zákona byla zrušena povinnost výmìny obèanských prùkazù
bez strojovì èitelných údajù vydaných obèanùm narozeným
pøed 1. lednem 1936, pokud v tìchto obèanských prùkazech
není doba ukonèení platnosti vyznaèena konkrétním datem.
PLATNOST OBÈANSKÝCH PRÙKAZÙ

OP vydané do 31. 12. 1996 výmìna mìla být do 31. 12.
2006, OP vydané do 31. 12. 1998 výmìna do 31. 12. 2007
a OP vydané do 31. 12. 2003 výmìna do 31. 12. 2008.
MALÉ INFORMACE Z PRÁCE MATRIKY

- poèet obyvatel 2525
- pøihlášených 165; odhlášených 61; narozených 26; úmrtí 23
- 1510 jednacích èísel v ovìøovací knize (ovìøení podpisù
a listin) k 31. 12. 2006

- 426 ks nabraných žádostí k vydání OP k 31. 12. 2006
- 209 ks nabraných žádostí k vydání cestovního pasu
k 31. 8. 2006 (v souèasné dobì žádosti na pas mùžete podat na Magistrátu mìsta Kladna, správní odbor - Námìstí
svobody 1960, Kladno)
- 63 ks nabraných žádostí o výpis z rejstøíku trestù
- 29 ks nabraných žádostí o vydání osvìdèení o státním
obèanství
- k 31. 12. 2006 6 zápisù do matrièní knihy úmrtí
- k 31. 12. 2006 1 zápis do matrièní knihy narození
- k 31. 12. 2006 2 zápisy do matrièní knihy manželství
- k 31. 12. 2006 4 zápisy o urèení otcovství
- k 31. 12. 2006 5 ks nabraných žádostí o vydání opisu
matrièního dokladu
Linda Libertinová, MÚ Buštìhrad
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SPORT
NOVOROÈNÍ ZAMYŠLENÍ TRENÉRA A-TÝMU
S.K. BUŠTÌHRAD
Pøesto, že nejsem z Buštìhradu, tak se již nìkolik let podílím
na chodu místního fotbalového mužstva dospìlých. Situace,
ve které se v souèasné dobì fotbal dospìlých nachází mì
velice trápí a to z nìkolika dùvodù, pro které jsem se rozhodl
tento èlánek napsat.
Od doby, kdy byl odvolán výbor pod vedením pana Ivana
Krejzy, se až do souèasnosti pod nìkolika výbory, které
následnì byly zvoleny, nepodaøilo zcela stabilizovat nebo
vylepšit situaci v A-týmu. Situace se dokonce jednu dobu stávala stále horší a horší. Øevnivost mezi rùznými zájmovými
skupinami v A-týmu i mezi èleny rùzných pøedchozích výborù
mìla v neposlední øadì vliv i na náladu v mužstvu dospìlých,
což mìlo za následek, že došlo k odchodu nìkterých hráèù
èi dokonce k ukonèení jejich sportovní fotbalové kariéry. V té
dobì jsme mìli pøihlášena do okresních mistrovských soutìží
dvì mužstva - A-tým ve 3. tøídì a B-tým ve 4. tøídì - takže
výsledkem tìchto odchodù zkušených hráèù bylo, že obì
soutìže musel v podstatì sehrát stejný kádr hráèù, doplòovaný navíc èasto i dorostenci. To mìlo pochopitelnì za
následek vlivem zvýšené únavy hráèù nevalné výsledky
v obou soutìžích a nakonec i zrušení B-týmu. A-tým pøesto
po špatných výkonech nakonec "spadl" do 4. tøídy, kde se
potácíme dosud.
Bohužel ani souèasný stav u A-týmu není uspokojivý
a pomìrnì složitá je situace i u mládežnických mužstev.
Chybí trenéøi, hráèi, ale i podpora divákù a podle mì i podpora zmínìných bývalých hráèù, kteøí by byli ochotni udìlat
"tlustou èáru za minulostí" a pomoci svými bohatými
zkušenostmi - aĢ už jako hráèi nebo trenéøi. Ono totiž není
žádné umìní aĢ už doma, na ulici èi u piva vzpomínat na
"naše zlaté èasy" a pouze kritizovat, ale umìní je právì udìlat
onu "tlustou èáru" a projevit se jako "klubista S.K. Buštìhrad"

Dorost SK Buštìhrad. Horní øada zleva: Jiøí Oberreiter, Jan Bláha, Petr
Hrubý, Václav Kaštánek. Støední øada zleva: Vojtìch Mudra, Vladimír
Mildorf, Petr Kohout, Lukáš Fejtek, Martin Mildorf, Michal Borek, Petr
Kaufman. Dolní øada zleva: David Karásek, David Kohout, Josef Kurajský,
trenér Zdenìk Nachtigal, David Èernohorský, Lukáš Jirkovský, Pavel Falc,
Tomáš Trojánek. Foto J. Kurajský.
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a pøijít pomoci i ve "zlých èasech". Souèasný fotbal se totiž
bohužel "dìlá" ve zcela jiné dobì, než v jaké hráli dnešní
padesátníci.
Vím, že na souèasném stavu v mužstvu dospìlých mají "lví" podíl samotní hráèi, kteøí velmi èasto nemají chuĢ
trénovat, pracovat na sobì a tím zvednout laĢku své výkonnosti i celého mužstva. Kvalitní fotbal rozhodnì nelze hrát
ani na okresní úrovni s pøístupem nìkterých hráèù:… my
jsme dnes nepøišli trénovat, my jsme si jen pøišli zahrát "na
dvì" pro zábavu…"
Na druhé stranì vím, že k dnešnímu fotbalu více než
døíve patøí i peníze, kterých se S.K. Buštìhrad na dnešní
dobu dostává žalostnì málo. Bez nich se ale dnes neobejde žádný sportovní klub, který chce být úspìšný. Tam, kde
peníze nejsou, tak jako u nás, není možné dostateènì
a potøebnì zkvalitòovat a doplòovat kádr. My si bohužel
v souèasné dobì nemùžeme dovolit nakupovat hráèe z jiných klubù. Pøes všechny tyto potíže se snažíme alespoò
vychovat si své vlastní fotbalisty v našich mládežnických
týmech. I to je však vzhledem k dnešním možnostem a zájmùm mladých a dìtí a možná i vzhledem k èastému nezájmu rodièù o to, co jejich dìti ve volném èase dìlají,
nesmírnì tìžké. Jeden pøíklad za všechny - v Buštìhradì,
hned vedle høištì, vyrostlo pomìrnì velké množství nových
rodinných domù, ale zájem dìtí z tìchto nových domù
o fotbal se na poètu hráèù v mládežnických týmech v podstatì témìø vùbec neprojevil.
O zájmu "Buštìhraïákù" o souèasný buštìhradský fotbal
svìdèí i úèast na Valných hromadách S.K. Buštìhrad.
Pravidelnì se jich úèastní pouze výbor, pár stále stejných
hráèù, nìkolik "skalních" pøíznivcù, vìtšinou však pouze
z øad dùchodcù a zástupce Mìstského úøadu. Fotbalový
oddíl má sice vìtší èlenskou základnu, ale bohužel vìtší èást
èlenù, z nichž nìkteøí by mohli oddílu významnì pomoci,
nemá o nehonorovanou práci pro fotbal zájem, což je velmi
smutné. Buštìhradský fotbal potøebuje nejen kritiku, ale
hlavnì úèinnou pomoc a podporu všech svých èlenù.
Pøesto, že se nacházíme v této nezávidìníhodné
svízelné situaci, snažíme se - souèasný výbor i my všichni,
kteøí jsme dosud buštìhradský fotbal úplnì nezatratili - aby
náš fotbal neskomíral. Výsledkem tohoto našeho snažení
jsou pomìrnì dobré výsledky mládežnických mužstev,
zprovoznìní èasomíry, vybudování nových støídaèek, vybudování nové šatny pro mladší žáky, výmìna sprchových
baterií, zavedení teplé vody i na toalety pro diváky, ale
i drobná údržba celého sportovního areálu S.K. Buštìhrad.
Vím, že to není nic až tak pøevratného èi úchvatného, ale
v našich výše døíve zmínìných podmínkách je tøeba si
vážit "mála".
Kontrastem k našim snahám bohužel stále zùstává stav
tréninkového høištì, který není v naší moci pøes naše
opakované úsilí ovlivnit. Již dlouhou dobu si od nìj slibujeme úlevu pro hlavní hrací plochu, ale pøes opakovaná
jednání s øadou zastupitelù Mìstského úøadu toto høištì
dodnes pøipomíná spíše nepovedené høištì pro plážový
volejbal a naše oèekávání nemá konce.
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Mladší žáci SK Buštìhrad. Horní øada zleva - Petr Jindra, Jiøí Šebek, David
Gall, Ludìk Masaø. Prostøední øada zleva - asistent trenéra Martin Mildorf,
Michal Šebesta, Marek Karanský, trenér Petr Hrubý, Daniel Housa, Jiøí
Musel, vedoucí mužstva Jiøí Kotouè. Sedící øada zleva - Kryštof Gráf, Adam
Gráf, Michal Šíma, Ondøej Kuèera, Magdalena Plášková. Foto J. Kurajský.

O NÁS
Tímto èlánkem jsem nechtìl nikoho urazit nebo odradit, ale naopak vyzvat k zapojení se do práce pro fotbal
v Buštìhradì, který zanedlouho oslaví 90 let své èinnosti. Oslava tohoto výroèí v pøíštích letech by mìla
probìhnout v lepší atmosféøe a za vìtšího zájmu, než
jaké tu panují dnes.
Všichni, kteøí jsou ochotni zlepšit stav buštìhradské
kopané jakoukoliv aktivní úèastí jsou vøele vítáni.
Budeme se na Vás tìšit na blížící se Valné hromadì
S.K. Buštìhrad, na telefonech èlenù výboru uveøejnìných na internetových stránkách mìsta Buštìhrad http://www.mestobustehrad.cz/sport/sk-bustehrad.php,
na vlastních internetových stránkách fotbalového klubu http://www.sweb.cz/s.k.bustehrad nebo pøímo na fotbalovém høišti. Vìøím, že se takoví lidé v Buštìhradì najdou a pomohou dostat buštìhradský fotbal tam, kam
podle tradice patøí.
Karel Landa a Josef Kurajský

BUŠTÌHRADSKÉ ZAJÍMAVOSTI
BUŠTÌHRAD - OBEC MEZI VODOJEMY
Blížíme-li se k Buštìhradu ve smìru od Prahy, Kladna èi
Slaného vždy je dominantou zajímavá stavba vodojemu.
Dnes se vìnujeme tomu "buštìhradskému". Ve smìru od
Kladna je první stavbou v obci. Podívejme se na jeho historii.
Ta souvisí s výstavbou obecního vodovodu. Z naøízení "okresní správy politické" musely být uzavøeny obecní studánky v øíjnu 1926 (aby koneènì bylo zamezeno šíøení nakažlivých
nemocí èas od èasu se vyskytujících). V polovinì roku 1927
zaèala na popud místního zastupitelstva firma Ing. Jaroslav
Matièka z Prahy se zkušebními vrty. Ale koneèným impulsem
pro zahájení stavby vodovodu byl až požár v srpnu roku 1929,
pøi nìmž vyhoøelo obytné stavení a kovárna za pøihlížení tøí
hasièských sborù, které nemohly úèinnì zasáhnout pro velký
nedostatek vody. Hned v záøí rozhodlo zastupitelstvo uèiniti
výpùjèku jednoho milionu Kè na stavbu vodovodu. Celou
stavbu provádìla fi Matièka s dìlníky z obce, aby bylo pomoženo s velkou nezamìstnaností v dobì krize. Voda byla
èerpána ze tøí vrtaných studní v místì, kde se øíkalo V Limburnì. Je to údolí pod lesem "Dlouhé boroviny" táhnoucím se
ve smìru od tzv. Bílé skály v Kroèehlavech pøes Høebeèskou
køižovatku smìrem ke Svatému Jánu. Kolaudace trubné sítì
byla provedena v srpnu roku 1933. V témže roce byl též dán
do provozu vìžový vodojem, který podle projektu úøednì autorizovaného civilního inženýra Dr. Josefa Bureše z PrahyVinohrad provedla firma Ing. Brázdil a Dr. Ješ Praha. Vlastní
stavba byla vysoká 25 m a objem nádrže 225 m3 mìl zajistit
stabilní zásobování vodou pro celou obec, pivovar i zámecký
statek. Ale vlastní uvedení do praxe ukázalo, že vody èerpané
ze studní v údolí po vodojemem je stále málo. Studnì se musí
prohloubit, náklady rostou, kvùli výkonnìjším èerpadlùm se pøistavuje transformátor (staví fi Brynda Høebeè). Obec se zadlužuje èástkou blížící se tøem miliónùm korun a v období krize
a velké nezamìstnanosti obèanù není schopna plnit své fi-

nanèní závazky. V roce 1934 ještì pøesto musí vykoupit pozemky pro zøízení ochranného pásma u studen vodovodu.
V suchých létech 1935 a 36 vodovod neuspokojuje potøeby
obce a vede se jednání o pøipojení na vodovod ze Cvrèovic.
Pøes všechny tyto potíže vznikla v Buštìhradì stavba ve své
dobì tak dominantní, že když v roce 1945-6 stavìli nìmeèní
zajatci novou silnici podél Lidic (tzv. betónku) byla orientována
pøímo proti vodojemu.
Jedinou závažnìjší závadou za léta provozu byla v r. 1938
vichøicí stržená plechová støecha, která byla nahrazena pouze
asfaltovým nátìrem (opìt provedla fi Brázdil a Ješ z Prahy).
Vodojem dále spolehlivì sloužil až do 80-tých let, kdy zaèala
být problematická kvalita vody ze zdrojù, nyní již na úpatí
døíèské ocelárny.
Když byl v r. 1983 vybudován lidický vodojem napojený již
na systém KSKM (Kladno, Slaný, Kralupy, Mìlník), který je
navíc umístìn na vyšší kótì a má vìtší kapacitu, byl nejdøíve
v r. 1984 odstaven místní zdroj a posléze v r. 1985 pro netìsnost nádrže a nízkým tlakùm v èásti obce provoz buštìhradského vìžového vodojemu definitivnì zastaven. Vlastní stavba
zaèala chátrat. Podnik Støedoèeské vodárny se jí zbavil
a nepotøebnou stavbu prodal.
Dnes je ve vlastnictví soukromé osoby a slouží jako nosiè
telekomunikaèních zaøízení a je též díky svému umístìní pøi
hlavní komunikaci využíván jako reklamní poutaè. Díky postupnému vzrùstu stromù vysazených v okolí již pøestává být tak
dominantní a s ohledem ke své vzhledové zchátralosti již
pøestal být pøitažlivou dominantou obce.
V èlánku jsem zmínil nový vodojem lidický, ale ten snadno
pøehlédneme. Krèí se v alejíèkách poblíž pøechodu pøes silnici
do Lidic. Zajímavìjší historii má vodojem na Vypichu, o kterém
si možná povíme nìco pøíštì.
Jaroslav Pergl
Informace poskytla buštìhradská kronika a ing. Barták ze støedoèeských vodáren a.s. Kladno
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POLICIE ÈR INFORMUJE
ZPRÁVA K BEZPEÈNOSTÍ SITUACI V MÌSTÌ
BUŠTÌHRAD ZA OBDOBÍ OD 1. 12. DO 31. 12. 2006
Trestné èiny:
1x odcizení osobního automobilu (NP - neznámý pachatel)
1x odcizení motocyklu (NP)

Pøestupky:
7x pøestupek proti majetku (NP)
3x pøestupek proti obèanskému soužití (2x NP, 1x ZP)
V prùbìhu mìsíce prosince 2006 nebylo zaznamenáno pøípadù hromadného narušování veøejného poøádku.
Kpt. Václav Èerný, DiS, vedoucí OOP Kladno-venkov

BUŠTÌHRADSKÝ CHODEC
MALÝ BOBEŠ
Rozumný èlovìk se po informacích nepídí, neboĢ
ví, že si ho vyhledají samy. Stoprocentnì se
odnìkud dozví, že mu odnìkud nìco hrozí a hned
je mu také øeèeno, jak se jednoznaènì nutno
bránit a pøedcházet tak svízelím. Pracující chtìjí
mít na práci klid, dobøí vojáci vìdí, že "to chce
klid" , a že je nejlepší "poslouchat žízeò". A proto
filuta neprovokuje nákladná referenda (kam pak
stejnì nechodí), neprovokuje, nevymýšlí novoty,
kýve hlavou jak houpací kùò a "když staøešinové
hovoøí, šoupe nohama a žvýká kùže". Stejnì to nìjak dopadne, ne?
Co malé dìcko, nechápal jsem nevyužité
betonové pevnosti v Orlických horách, natož, proè
je z podobného betonu tak využitá zeï pøes ulici
u tety v Berlínì. Jako kluk jsem pak se staršími
chuligány radostnì likvidoval smìrovky z køižovatek a psal po silnicích provokativní vzkazy "bratrským armádám", aniž bych ovšem tušil, proè je
nevyženeme, když je tu nikdo nechce. Potom v pubertì, za zvukù psychedelic-music, cítil jsem rozpor i souvislost mezi masakry ve Vietnamu
a "tunajším nastolovaním slobody a demográcie".
Netušil však proè nenechají zpívat Myšíka a proè
mám jít na vojnu. Cítil jsem se zmatenì a podvádìn. Pøeèetl jsem spoustu "indexových" knížek
a zatoužil prchnout nìkam do Švýcarska. Touha to
byla naprosto logická, neboĢ jsem chtìl do
vysokých hor, nemìl ve spoøce valutové konto jako
pøítel Èenda a jediné hodinky ni nìkdo ukradl na
koupáku. Vše ostatní jsem pustil z hlavy. Až do
Gorbaèovovy perestrojky a "té naší revoluce".
Široce rozevøený sametový obzor byl tak fascinující a vír událostí pøímo zbìsilý ještì pár let.
Avšak, když utichal ten "malstrém" ostrých pís-

menek a rùžových slov, znovu jsem propadl beznadìji. Proto pozdìji, když jsem se jednou vrátil
z Matterhornu, spíchnul jsem si ze zbylého sametu pøíjemné klapky na uši a teplé prádlo. Noci jsou
tu totiž chladné a nìjak mi zase bìhá mráz po
zádech.
Že budu v únoru ve svetøíku brouzdat kalužemi
a hledat deštníky, to jsem letos netušil. Pøíliš jsem
ani nevnímal, kterak se naše zemièka plácá z bláta do louže, až do okamžiku, kdy mì neúprosný
mediální slejvák zaèal hnát pod deštník protiraketový. To mne rozrušilo.
Vidím babièku, jak musí v litomìøické podzemní
továrnì, snad symbolicky zvané Bídnice, vyrábìt
souèástky pro esesácké rakety V-1 a V-2. Pak
zase dìdu, jak se rozplakal nad fotkou lidských
stínù na zdech Hirošimy. A taky myslím na mamku
s tátou, kteøí už dneska dobøe vìdí, že korejská
válka nebyl žádný sarkastický seriál M.A.S.H.,
nýbrž pìkný maso…
A já už to dneska také všechno vím, protože
pøed tìmi informacemi se mi nepodaøilo schovat.
Ale dost smutného licitování! Když už jsem divnì zaèal a prapodivnì pokraèoval, tak alespoò na
závìr nìco srozumitelnìjšího. Prostì se mi poøád
líbí, jak se mají ve Švýcarsku. Ne, jistì nepotøebuji jejich konta. A do hor se zase klidnì podívám
nìkam jinam. Nepotøebuji ani slavnou èokoládu
nebo hodinky. Hlavnì ty ne, na zjištìní, že je za
pìt dvanáct! Poslední pøíležitost pøestat lézt komukoliv do zadku a zùstat suverénním státem
uprostøed svìtadílu. I když jen takovým tím malým
%obšem, ale vždy se zdravým rozumem a citem
sobì vlastním. Ach, jak jedineènì to vyjadøují slova známého malíøe Kalouska: "Hlavnì ne žádnou
válku, ono staèí, když je mír!"
JB
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