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Z RADNICE BuštěhRADský ZpRAvoDAj 5/2007

na titulní straně: z otevření dětského hřiste, foto: archiv Ivona Kasalická

Milé čtenářky, milí čtenáři,

Milé čtenářky a čtenáři,
po téměř čtyřměsíční pauze Vám přinášíme další číslo Zpravodaje. Za uplynulé měsíce se toho v našem městě, jak 
se dále můžete dočíst, odehrálo skutečně dost.  Rubrika „Z radnice“ je tentokrát poměrně rozsáhlá (dočtete se v ní 
například, že oficiálně už nás na Buštěhradě bydlí více než dva a půl tisíce anebo  o tom, že „tým hřiště“ působící pod 
současným grantovým výborem  sehnal za dobu svého fungování dva a čtvrt milionu korun, za která byla vybudová-
na tři dětská hřiště).  V ostatních částech Zpravodaje toho najdete také více než obvykle – posuďte sami...
Doufáme, že v tomto čísle, které svým rozsahem překonává čísla předchozí, najdete zajímavé čtení, kdyby tomu tak 
nebylo, budeme rádi, když nám dáte vědět (třeba na emailovou adresu redakce bzpravodaj@seznam.cz)

Příjemné čtení Vám za redakční radu přeje Martin Ježek

usNEsENí ZE ZAsEDáNí Městského  
ZAstupItElstvA (MěZ) BuštěhRAD, ktERé 
sE koNAlo DNE 30. 5. 2007 oD 17:30. v ZAsE-
DACí MístNostI Městského úřADu, č. 3/2007

MěZ po projednání: 

a) schvaluje: 
1. Smlouvu s Úřadem práce Kladno na vytvoření 4 pra-

covních míst na veřejně prospěšné práce (úklid na 
katastru města) na dobu 12-ti měsíců.

2. Záměr zřídit postupnými kroky v závislosti na finanč-
ních možnostech při v místní knihovně informační 
centrum.

3. Uspořádání a rozpočet akce „Buštěhrad je městem už 
510 let, aneb středověký den v Buštěhradě“. 

4. Odvolání města Buštěhrad k vydání rozhodnutí o využi-
tí území pro zřízení odstavné manipulační plochy auto-
bazaru na části pozemku parc. č. 1822/11 spočívající 
ve změně doby dočasné na dobu trvalou.

5. Žádost PATRIA, Společnost pro ochranu kulturního 
dědictví v Slaném na poskytnutí daru ve výši 2 000 Kč 
za účelem vydání publikace propagující i naše město.

6. Žádost paní Menclové a pana Luksíka o poskytnutí bez-
úročné půjčky ve výši 20 000 Kč na opravy nemovitostí.

7. Mandátní smlouvu s obchodní firmou Jiří Suchý 
- Reality centrum za účelem zajištění zápi-
su vlastnických práv k nemovitému majetku podle  
zák. č. 172/1991 Sb., v platném znění. 

8. Smlouvu o poskytování sociálních služeb pro Jolanu Michál- 
kovou, zastoupenou opatrovníkem městem Buštěhrad.

9. K rozdělení dotace DSO MÚLD, které nebylo odhlaso-
váno valnou hromadou: město Buštěhrad navrhuje, aby 
rozdělení bylo provedeno rovným dílem podle počtu 
členů mikroregionu; pokud nebude návrh akceptován, 
město Buštěhrad se vzdává dotace ve prospěch obce 
Lidice za účelem prodloužení chodníku od přechodu 
pro chodce na hranici katastrů směrem k fotbalovému 
hřišti v Lidicích. Návrh přednese starosta na nejbližší 
valné hromadě mikkroregionu.

10. Mimořádnou dotaci S. K. Buštěhrad ve výši Kč 10.000,- 
na zakoupení ponorného čerpadla.

11. Žádost o změnu územního plánu (ÚP) týkající se zařa-
zení pozemků parc. č. 1706/63a 1706/67 do funkčního 
regulativu obslužná zóna za podmínky, že žadatel 
uhradí všechny náklady se změnou spojené.

12. Žádost pana Mrkvičky o souhlas s vybudováním vjez-
du na pozemek parc. č. 1002 z ulice Na strži.

13. Žádost pana Žáka na zřízení parkovacího místa pro 
invalidu.

14. Žádost majitelů bytů v domě čp. 612, 613 a 614, ulice 
Kladenská o zřízení vyhrazených parkovacích míst 
u svého domu na pozemku města za podmínky, že 
žadatelé uhradí náklady s tím spojené.

15. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o úvěru č. 1092/06/5216.
16. Cenovou nabídku od fa GIRSA AT s r. o. na projek-

tovou dokumentaci pro stavební povolení na obnovu 
západního křídla Buštěhradského zámku.

17. Smlouvu o dílo s obcí Středokluky na zabezpečení 
výkonu pečovatelské služby.

18. Prodej obecních pozemků parc. č. 1931/3, 1931/7 
a 1931/8 firmě REAL ECO TECHNIK, spol. s r. o., 
Huťská 160, 272 01 Kladno.

19. Návrh ředitelky DPS na uzavření nové Podnájemní 
smlouvy pro klienty DPS včetně Upozornění na povin-
nosti podnájemníka provádět řádnou údržbu prona-
jatého zařízení a nábytku a Upozornění na neplnění 
základních povinností podnájemníka.

20. Veřejnoprávní smlouvu podle zákona č. 553/1991Sb., 
o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů podle kte-
ré bude dnem 1. 7. 2007 Městská policie Statutárního 
města Kladna vykonávat úkoly v rozsahu spočívajícím 
v provádění kontrolního měření rychlosti na území 
města Buštěhrad a řešení přestupků proti bezpečnosti 
a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

21. Smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu obnovy památek 
Středočeského kraje na rok 2007 č. 216/FOP/2007 
a č. 181/FOP2007.

22. Složení Dozorčí rady DPS: Jaroslava Koucká, Václava 
Šumná a Magda Kindlová
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23. Návrh ředitelky Základní školy a Mateřské školy Oty 
Pavla na rozdělení fondů s tím, že na základě nedopo-
ručení Školské rady zastupitelstvo nesouhlasí v přípa-
dě investičního fondu s nákupem keramické pece za 
cca 95 000 Kč.

 
b) se usneslo
1.  Byt č. 9, Starý Hrad 128 v majetku města je určen 

k dispozici MěÚ a určen jako služební pro zaměstnan-
ce MěÚ a městem zřízené organizace. 

2. K dluhu pana Godly takto: 
 - MěÚ nabídne panu Godlovi možnost zaměst- 

 nání v rámci zřízení pracovních míst na veřejně  
 prospěšné práce dle bodu 2.1 tohoto zápisu, aby  
 mohl snáze umořovat uznaný dluh prostřednic- 
 tvím splátkového kalendáře,

 - MěÚ uzavře s jmenovaným novou nájemní smlouvu  
 na byt, který užívá na dobu určitou viz bod  
 2.13 zápisu.

3. Odstoupit od záměru obce uzavřít smlouvu o půjčce, 
která by byla zajištěna formou zřízení zástavní práva 
k pozemku parc. č. 1811/1. 

c) zamítá:
1. Žádost o změnu územního plánu týkající se změny 

trasování komunikace u pozemků parc. č. 1739/4 
a 1739/5 a zahrnutí uvedených parc. č. v celém rozsa-
hu pro bydlení.

2. Žádost o změnu územního plánu týkající se pozemku 
parc. č. 1722/2 pro funkční využití smíšené území.

3. Žádost o změnu územního plánu tj. zahrnutí pozemků 
parc. č. 997/25 a 997/26 pro bytovou výstavbu.

4. Žádost Mgr. Olgy Vomáčkové týkající se proble-
matiky vybudování splaškové kanalizace v lokalitě  
u hřbitova.

5. Záměr na zřízení autobusové zastávky u hřbitova.
6. Žádost paní Všetečkové o pronájem pozemku.

d) ukládá:
1. MěÚ cestou smluvní právní pomoci prověřit platnost 

všech smluv souvisejících v minulosti s prodejem akcií 
včetně přijetí kupní ceny a prověření stávající ceny 
akcií v návaznosti na stanovy společnosti.

 Termín: do příštího zasedán
2.  MěÚ cestou smluvní právní pomoci zahájí kroky 

vedoucí k založení s. r. o za účelem dořešení proble-
matiky organizace Památky Buštěhrad.

  Termín: do příštího zasedání
3. Předsedovi kontrolního výboru ve spolupráci s výbo-

rem kulturním a sportovním zabezpečit komplexní 
kontrolu činnosti knihovny.

 Termín: do příštího zasedání
3. MěÚ v souvislosti se žádostí paní Cachové průběž-

ně realizovat opravy chodníků, schodů, komunikací 
atd. v souladu s připravovaným strategickým plá- 
nem rozvoje města v závislosti na finančních  
možnostech. 

4. MěÚ zabezpečit pro p. Žáka zřízení jednoho parkova-
cího místa pro invalidu.

5. MěÚ zabezpečit vysázení cca 60 ks smrků ulici U Dálnice.

e) bere na vědomí:
1. Dopis paní Cachové týkající se oprav chodníků, komu-

nikací, schodů atd. v majetku města.
2. Žádost paní Horové k problematice hřiště „Pelíšek“.
3. Zprávu o přezkoumání hospodaření ZUŠ s výsledkem 

„bez nedostatků“.
4. Nutnost opravy nebo výměny oken v DPS.
5. Informaci paní Mahovské o vybudování dětského hřiš-

tě u Mateřské školy
6. Informaci o nedokončeném projektu tenisových šaten.

usNEsENí ZE ZAsEDáNí Městského  
ZAstupItElstvA (MěZ) BuštěhRAD, ktERé  
sE koNAlo DNE 20. 6. 2007 oD 17:30. 
v kultuRNíM střEDIsku, č. 4/2007

MěZ po projednání: 

a) MěZ schvaluje:
1. Závěrečný účet města za rok 2006. 
2. Zprávu nezávislého auditora o přezkoumání hospoda-

ření a ověření účetní závěrky města Buštěhrad za rok 
2006 „bez výhrad“.

3. Žádost o bezúročnou půjčku 20 000 Kč manželů Duškových.
4. Finanční příspěvek od ZUŠ z rezervního fondu na 

opravu střechy ve výši Kč 200 000 Kč.
5. Návrh Školské rady na odměnu řediteli ZUŠ za II. polo-

letí školního roku 2006/2007.
6. Smlouvu o umístění reklamní tabule v areálu MŠ se 

zdravotní pojišťovnou Metal – Aliance.
7. Odprodej pozemků parc. č. 168 o výměře 23 m2, 562/2 

o výměře 153 m2, 277 o výměře 660 m2 a 27/2 o výmě-
ře 18 m2 v k. ú. Buštěhrad.

8. Dále se řídit doporučením právního zástupce Mgr.  
L. Voigta týkající se akcií VKM.

9. Smlouvu s firmou Audit Corporation s. r. o. na přezkou-
mání hospodaření a ověření roční závěrky na rok 2007.

10. Zveřejnit Záměr obce prodat poz. parc. č. 1811/1 
o výměře 49 507 m2 v k. ú. Buštěhrad dle ust. § 39 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů včetně podmínek prodeje viz bod 3.11.

b) MěZ vzalo na vědomí: 
1. Informaci ředitelky ZŠ o prázdninovém provozu ZŠ.
2. Doporučení právního zástupce Mgr. L. Voigta týkající 

se Památek Buštěhrad a. s.
3. Zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Výrobní are-

ál firmy ABT Kladno – Dříň“ od Krajského úřadu 
Středočeského kraje čj. 86701/2007/KÚSK/OŽP-Fx. 

c) MěZ pověřuje:
1. Komisi ve složení K. Trnobranský, L. Kohl a M. Oplt 

k zaujmutí stanoviska k Zahájení zjišťovacího řízení 
dle zákona č. 100/2001 Sb., k záměru „Výrobní areál 
firmy ABT Kladno – Dříň“.

d) MěZ ukládá:
1. Městskému úřadu Buštěhrad pokračovat v právní spolupráci 

s Mgr. L. Voigtem ve věci likvidace fy Památky Buštěhrad.
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usNEsENí ZE ZAsEDáNí Městského  
ZAstupItElstvA (MěZ) BuštěhRAD, ktERé  
sE koNAlo DNE 1. 8. 2007 oD 17:30. 
v kultuRNíM střEDIsku, č. 5/2007

MěZ po projednání: 

a) se usneslo:
1. K čestnému prohlášení zaslané jednatelem fa MAO 

spol. s r. o. k pozemku v k. ú. Buštěhrad parc.  
č. 1324/1, do kterého zasahuje dle schváleného územ-
ního plánu obce zelený ochranný pás:

 • návrh formou prohlášení týkající se uvedeného  
  pozemku je nepřijatelný, 

 • zastupitelstvo k pozemku požaduje zřízení přísluš- 
  ného věcného břemene ve prospěch Města´Buštěhrad. 

b) schvaluje:
1. Žádost o bezúročnou půjčku Zdeny Podhrázské, 

Buštěhrad ve výši 20 000 Kč a Jaromíra Himla, 
Buštěhrad 20 000 Kč za podmínky, že čerpání zabez-
pečí účtárna MěÚ v závislosti na stavu příslušné roz-
počtové položky. 

2. Finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč na akci Buštěhrad- 
ský festival. 

3. Smlouvu obcí a měst proti daňové diskriminaci. 
4. Smlouvu o dílo číslo 27/19/A s firmou GIRSA AT spol. 

s. r. o. a celkovou cenu za dohodnuté dílo, která činí 
736 015 Kč. 

5. Smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu životního 
prostředí Středočeského kraje č. 2357/OŽP/2007 
s Krajským úřadem Středočeského kraje týkající 
se akce „Buštěhrad – ČOV a kanalizace“ ve výši  
1 500 000 Kč. 

6. Podání námitky k protokolu Ministerstva životního 
prostředí čj. 36672/ENV/07, 563-4/010/07 týkající se 
kontroly akce „Kanalizace a ČOV Buštěhrad“. 

7. Plán práce Kontrolního výboru. 
8. Plán práce Finančního výboru. 
9. Žádost ředitelky Základní a Mateřské školy Buštěhrad 

týkající se výjimky z počtu dětí mateřské školy. 
10. Žádost Sochorové válcovny TŽ o povolení kácení náleto-

vých dřevin a stanovení povinnosti náhradní výsadby ve 
výši 450 000 Kč v k. ú. Buštěhrad na pozemcích k tomuto 
účelu určených územním plánem. 

11. Žádost firmy Konstruktiva Konsit a. s. o umístění 
reklamní tabule za 10 tis. Kč/rok. 

12. Uzavření smlouvy na likvidaci azbestu v Buštěhradském 
zámku ve výši 231 949,40 Kč s firmou Klio s. r. o. 

c) zamítá:
1. Žádost pana Kubíka, Buštěhrad o koupi části obecního 

pozemku parc. č. 105/2 v k. ú. Buštěhrad. 
2. Stížnost paní Horové, Buštěhrad, týkající se dětského 

hřiště Pelíšek. 
3. Stížnost paní Rakové, Buštěhrad, na ředitelku Základní 

a mateřské školy Buštěhrad. 
4. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí mezi STP Net,  

s. r. o., MAO spol. s r. o. a městem Buštěhrad 
a Dohodu o umožnění zřízení napojení na stávající 

vodovodní řad a umístění nového kanalizačního řadu 
s fa MAO spol. s r. o. 

d) vzalo na vědomí:
1. Zprávu auditora o ověření řádné účetní závěrky  

k 31. 12. 2006 DPS Buštěhrad „bez výhrad“. 
2. Dopis pana Briaského týkající se nájemní smlouvy 

paní Škampové a jeho korespondenci s MěÚ. 
3. Zprávu o uzavření II. pololetí a celého školního roku 

2006/7 Základní umělecké školy Buštěhrad. 
4. Návrh Smlouvy o dílo mezi městem Buštěhrad 

a Zdeňkem Fiedlerem týkající se opravy střechy na 
Základní umělecké škole v Buštěhradě. 

5. Zvýšení sazby za elektřinu v bytech DPS Buštěhrad 
z 3,44 Kč/kWh na 4,35 Kč/kWh od července 2007. 

6. Návrh smlouvy zpracovaný ing. Tajovským týkající se 
splaškové kanalizace v ulici Okružní a napojení ulice 
Okružní na obecní kanalizaci. 

7. Stavebně technický stav společných prostor domu  
čp. 65, ulice Palackého na základě dopisu čj. 1102/2007 
od Jana Mikšovice a ostatních nájemníků domu  
čp. 65. 

e) ukládá:
1. MěÚ stanovit cenu za úklid společných prostor v domě 

čp. 65 v souladu s bodem 3.7 zápisu.
 Termín: do 30. 8. 2007
2. MěÚ zabezpečit stanovisko provozovatele splaškové 

kanalizace k převzetí kanalizace v lokalitě U Kapličky 
a ve spolupráci s Ing. Tajovským dopracovat návrh 
smlouvy č. j. 1248/2007.

 Termín: do 30. 8. 2007
3. Výboru pro výstavbu zabezpečit stanovisko ke smlou-

vě na opravu střechy ZUŠ Buštěhrad.
 Termín: do příštího zasedání
4. MěÚ řešit nezbytné stavební opravy v domě čp. 65, 

ulice Palackého dle finančních možností města. 

usNEsENí ZE ZAsEDáNí Městského  
ZAstupItElstvA (MěZ) BuštěhRAD, ktERé  
sE koNAlo DNE 1. 8. 2007 oD 17:30. 
v kultuRNíM střEDIsku, č. 5/2007

MěZ po projednání: 

a) se usneslo
1. Stanovit pořadí nabídek na odprodej obecního pozem-

ku parc.č. 1811/1 a zahájit jednání prostřednictvím MěÚ 
za účelem uzavření budoucí smlouvy kupní takto: 

 1. Společnost Sefiko international a.s., se sídlem  
  Libeňský ostrov 272, 180 00 Praha 8, IČ 272021873,  
  obálka doručena dne 23. 7. 2007 v 11:00,  
  č. j. 1267/2007

 2. Společnost Project Development s. r. o., se sídlem  
  Bílkova 856/18, 110 00 Praha 1, IČ 27906981,  
  obálka doručena 23. 7. 2007 v 9:45,  
  č. j. 1264/2007. Z nabízených tří variant se zastu- 
  pitelé rozhodli pro variantu č. 2.
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 3. Společnost Level a.s., se sídlem Průhonek 1251/30.  
  155 00 Praha 13-Stodůlky, IČ 64948960,  
  obálka doručena dne 23. 7. 2007 v 10:50,  
  č. j. 1266/2007.

 4. Společnost PRB real s. r. o., se sídlem Suchardova  
  515, 272 01 Kladno, IČ 27387259, obálka doručena  
  dne 23. 7. 2007 v 10:00, č.j. 1265/2007.

 5. Společnost Služby obchodu a. s., se sídlem  
  Voleníkova 1453/24, 155 00 Praha 5-Stodůlky,  
  IČ 61859621, obálka doručena dne 23. 7. 2007  
  v 11:00, č. j. 1268/2007.

b) schvaluje: 
1. Smlouvu o dílo mezi městem Buštěhrad a Zdeňkem 

Fiedlerem na opravu střechy Základní umělecké školy 
Buštěhrad.

2. Uzavření dohody o pracovní činnosti se dvěma pracov-
níky na ostrahu areálu Buštěhradského zámku.

3. Žádost o pomoc s ubytováním dvou romských rodin 
adresovanou Magistrátu města Kladna.

4. Pronájem části pozemku parc. č. 992/2 v Brandlově 
ulici manželům Knorovým za účelem vybudování pásu 
zeleně. Cena pronájmu je stanovena na 1 Kč/m2/rok.

5. Pronájem části obecního pozemku parc. č. 992/2 
v Brandlově ulici vlastníkům domu č. p. 240 za účelem 
vybudování předzahrádky. Cena pronájmu je stanove-
na na 1 Kč/m2/rok.

6. Vyplacení jednorázové odměny ve výši 5 000 Kč paní 
Ivoně Kasalické za pomoc při zpracování žádostí 
o dotace na vybudování dětského hřiště v areálu 
mateřské školy.

c) zamítá
1. žádost pana Jana Novotného o odprodej části obecní-

ho pozemku parc. č. 1627/2.

d) vzalo na vědomí
1. Petici za odvolání ředitelky Základní a Mateřské školy 

Oty Pavla v Buštěhradě.

2. Kopii rozhodnutí KHS Středočeského kraje se sídlem 
v Praze, podle kterého se povoluje provoz na komuni-
kaci č. I/61 s nedodržováním hygienických limitů hluku.

3. Žádost paní Jitky Králové o pronájem části pozemku 
bývalého letního kina v zámeckém parku.

4. Žádost paní Jany Hofmanové o povolení průjezdu přes 
obecní pozemek parc. č. 376.

5. Rozhodnutí o námitkách, které vypracovalo MŽP k výsled-
ku kontroly akce „Kanalizace a ČOV Buštěhrad“.

6. Informace o přidělení dotace od Středočeského kraje 
na rekonstrukci morového sloupu v Revoluční ulici

7. Nabídku manželů Kůrkových na odprodej pozemku 
parc. č. 134/1 městu.

e) ukládá
1. Finančnímu výboru prověřit možnosti finančního kry-

tí mzdových nákladů pro 2 pracovníky, kteří budou 
zabezpečovat ostrahu Buštěhradského zámku a ve 
spolupráci s Měú zpracovat návrh příslušného rozpoč-
tového opatření. Termín: do příštího zasedání.

2. Stavebnímu výboru a Výboru pro životní prostředí 
vypracovat stanovisko k možnosti vybudování kynolo-
gického cvičiště v areálu zámeckého parku. Termín: do 
15. 9. 2007.

3. Stavebnímu výboru vypracovat stanovisko k možnosti 
povolení průjezdu přes obecní pozemek parc. č. 376. 
Termín: do 15. 9. 2007

4. MěÚ prověřit podmínky odkupu pozemku parc.  
č. 134/1 o výměře 301 m2, jehož majiteli jsou manželé 
Kůrkovi. Termín. Do 15. 9. 2007

5. MěÚ prověřit obsah petice za odvolání ředitelky 
základní školy a zabezpečit písemné stanovisko ředi-
telky Mgr. Sklenářové a Školské rady. Termín: do 
příštího zasedání.

6. Výboru pro výstavbu ve spolupráci s MěÚ provést míst-
ní šetření v souvislosti s žádostí pana Jana Novotného 
o úpravu obecního pozemku parc. č. 1627/4 za účelem 
zamezení zatékání dešťové vody na pozemek jmeno-
vaného. Termín: do 15. 9. 2007

Městský úřad Buštěhrad Vás vyzývá k vybudování 
domovní přípojky a  k připojení Vaší nemovitosti na 
splaškovou kanalizaci obce v termínu do 31. 12. 2007. 
Jestliže  tento termín nebude dodržen, bude náš úřad 
nucen zahájit správní řízení se všemi vlastníky, kteří 
nebudou připojeni. V případě, že jste ke kanalizaci již 
připojeni a máte uzavřenu smlouvu s provozovatelem, 
případně vybudování přípojky není technicky možné, 
berte prosím tuto výzvu za bezpředmětnou.

Po vybudování přípojky je každý odběratel povinen uza-
vřít smlouvu s provozovatelem. Odvádění odpadních vod 

do kanalizace bez uzavření smlouvy je neoprávněným 
vypouštěním odpadních vod do kanalizace. 

Upozorňujeme na to, že je zakázáno do veřejného 
kanalizačního řádu vypouštět dešťové a spodní vody.  
Na dodržení tohoto zákazu bude ze strany provozo-
vatele prováděna kontrola. Nedodržení tohoto zákazu 
je neoprávněným vypouštěním odpadních vod do 
kanalizace.

Ing. Václav Nový
Starosta 

výZvA k přIpojENí NA kANAlIZACI č. j. 1534/2007

v  Buštěhradě dne  5. 9. 2007, vlastníci nemovitostí
věc : výzva k vybudování domovní přípojky a k připojení na splaškovou kanalizaci
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Dle ustanovení  § 32 zákona č. 274/2001 sb. v plat-
ném znění se fyzická osoba jako odběratel  dopustí 
přestupku tím, že:
a) nezajistí, aby vodovodní přípojka byla provedena 

a užívána tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vody 
ve vodovodu,

b) nezajistí, aby kanalizační přípojka byla provedena 
jako vodotěsná a tak, aby nedošlo ke zmenšení prů-
točného profilu stoky, do které je zaústěna,

c) neoprávněně odebere vodu z vodovodu (§ 10 odst. 1),
d) neoprávněně vypouští odpadní vody do kanalizace (§ 

10 odst. 2),
e) odebírá vodu z vodovodu v rozporu s § 15 odst. 2,
f) odvádí odpadní vody v rozporu s kanalizačním řádem 

nebo smlouvou o odvádění odpadních vod,
g) neprovede úpravy na připojované stavbě nebo 

pozemku podle § 17 odst. 1,
h) neposkytne nezbytnou součinnost provozovateli k ode-

čtu nebo výměně vodoměru podle § 17 odst. 3 nebo 
nechrání vodoměr před poškozením anebo bez zbyteč-
ného odkladu neoznámí provozovateli závady v měření,

i) nekontroluje v místě a rozsahu stanoveném kanali-
začním řádem míru znečištění vypouštěných odpad-
ních vod do kanalizace,

j) vypouští do kanalizace bez povolení vodoprávního 
úřadu podle § 18 odst. 3 odpadní vody, které vyžadují 
předchozí čištění,

k) vypouští do kanalizace odpadní vody přes septik 
nebo žumpu v případě, že je kanalizace ukončena 
čistírnou odpadních vod,

l) neumožní provozovateli přístup k měřicímu zařízení 
množství odpadních vod v případech podle § 19 odst. 1,

m) neměří v případě podle § 19 odst. 2 míru znečištění 
a objem odpadních vod a množství zvlášť nebez-
pečných látek vypouštěných do kanalizace, nevede 
o nich evidenci nebo výsledky měření nepředá vodo-
právnímu úřadu, který povolení vydal, nebo

n) nezajistí na základě písemné žádosti provozovatele 
přezkoušení měřicího zařízení u autorizované zku-
šebny podle § 19 odst. 3.

 
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) poruší zákaz stanovený pro ochranné pásmo vodovo-

du nebo kanalizace v § 23 odst. 5,
b) znemožní bez zvláštního důvodu vstup na pozemky 

nebo stavby v souvislosti s údržbou vodovodu nebo 
kanalizace nebo za účelem splnění povinností spo-
jených s provozováním vodovodu nebo kanalizace  
(§ 7 odst. 1),

c) poškodí vodovod nebo kanalizaci nebo jejich součásti 
či příslušenství,

d) neoprávněně manipuluje se zařízením vodovodů 
nebo kanalizací,

e) vypustí do kanalizace látky, které nejsou odpadními 
vodami,

f) nesplní opatření uložená vodoprávním úřadem 
k odstranění závadného stavu zjištěného při dozoro-
vé činnosti podle tohoto zákona, nebo

g) provozuje vodovod nebo kanalizaci bez povolení.

Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 50 000  Kč, jde-li o přestupek podle odstavce  

4 písm. g), h) nebo odstavce 6 písm. a),
b) do 100 000  Kč, jde-li o přestupek podle odstavce  

4 písm. a) až e), i) až k), n) nebo odstavce 6 písm. 
b) až f),

c) do 200 000  Kč, jde-li o přestupek podle odstavce  
1 písm. g), odstavce 4 písm. f) nebo l),

d) do 500 000  Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 
1 písm. a) až d), f), i) až l), odstavce 2, odstavce  
3 písm. a),b), odstavce 4 písm. m) nebo odstavce  
6 písm. g), nebo

e) do 1 000 000  Kč, jde-li o přestupek podle odstavce  
1 písm. e), h) nebo odstavce 5.

Informace z radnice: 16. srpna 2007 se starosta 
Města Buštěhrad zúčastnil v praze jednání týkající 
se leteckého provozu a hluku.

Omezit noční lety přes hustě obydlená území a prová-
dět měření i mimo stávající ochranné hlukové pásmo 
– tak lze shrnout výsledek dnešního jednání před-
stavitelů měst a obcí, které jsou postiženy stávajícím 
intenzivním provozem na dráze 13-31 (tzv. ruzyňská), 
a vedení Letiště Praha. Jednání, které společně 
iniciovali kladenský primátor Dan Jiránek a starosta 
Prahy 6 Tomáš Chalupa, proběhlo dnes odpoledne na 
šestkové radnici. 

„Situace se stává neúnosnou. Není dále možné 
tolerovat stav, kdy víc jak sto dvacet tisíc obyvatel Prahy 

6, Prahy 17 –  Řepy, ale i Kladna a dalších přilehlých 
měst a obcí se v noci nemá šanci pořádně vyspat –  
– letadla jim vzlétají a přistávají přímo lidem nad hlavou,“ 
vysvětlil důvody schůzky starosta Chalupa. Situace se 
přitom dramaticky zhoršila 7. srpna, kdy letiště dočasně 
kvůli opravě vyřadilo z provozu hlavní letovou dráhu 
a celý provoz uprostřed vrcholné sezony přesunulo na 
dráhu 13-31. Letadla tak létají přes Bílou Horu, Ruzyni, 
Dědinu, Řepy, ale také části Kladna a řadu přilehlých 
obcí jako Buštěhrad, Tuchlovice či Braškov. Jak shrnul 
kladenský primátor Dan Jiránek, „ještě nikdy v minulosti 
nebyly radnice tolik zaplaveny stížnostmi obyvatel jako 
nyní.“  Podle starostky Prahy 17 – Řepy Jitky Synkové 
si lidé stěžují i z míst, kde byla realizována ochranná, 
protihluková opatření. „Dosud nikdy nebyl takový provoz 
jako nyní,“ upozornila Synková. 

poučENí o NáslEDNíCh poRušENí ZákoNA č. 274/2001 sB.

stARostové sE DohoDlI s lEtIštěM NA oMEZENí NočNíCh lEtů 
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Vedení letiště tvrdí, že se opravě hlavní dráhy nedalo 
vyhnout a že dělá vše pro to, aby odstávka byla co nejkratší. 
Definitivní řešení však přinese až výstavba druhé paralelní 
dráhy. „Pokud se podaří vybudovat novou dráhu, používání 
dráhy přes hustě obydlená územní klesne na minimum.“ 
řekl Miroslav Dvořák. Podle odhadů letiště by nová dráha 
mohla být uvedena do provozu kolem roku 2013. 

Starostové obcí postižených provozem záložní drá-
hy však odmítli čekat na tento rok, aniž by do té doby 
byla přijata jakákoli opatření. „Chápeme, že nelze zasta-
vit provoz na letišti a že bez nové dráhy se nedá hovořit 
o žádném definitivním řešení, s tím se však nemůžeme 
spokojit,“ tvrdí primátor Kladna Dan Jiránek. 

Po několikahodinovém jednání se proto starostové 
a vedení letiště dohodli na tom, že nejpozději s účin-
ností nového letního letového řádu (1. 4. 2008) dojde 
k zásadnímu omezení nočních letů na dráze 13-31. 
„Mezi půlnocí a 5 hodinou ranní bude navíc noční pro-
voz na této dráze zcela vyloučen,“ doplnil výsledek jed-
nání starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa. Ostatní provoz 
v nočních hodinách (22 – 24, 5 – 6 hodina) bude počet 
letů omezen. Výjimku budou tvořit pouze lety v nouzo-
vých nebo mimořádných situacích. 

Představitelé obcí a zástupci letiště se rovněž 
dohodli na tom, že budou prováděna měření hluku a to 

i mimo stávající ochranná hluková pásma. „Stávající 
pásma podle našeho názoru nejsou zcela přesná. 
Chceme jasná měření s jasnými výsledky, která tato 
tvrzení buď potvrdí a pásma se změní, nebo vyvrátí,“ 
vysvětluje starosta Buštěhradu Václav Nový. Obě stra-
ny se dohodly, že měření budou provedena nejpozději 
při první nejbližší odstávce dráhy 13-31 a v severo-
východní části Prahy 6 i poté, co se provoz vrátí na 
stávající dráhu 6-24. Měřící místa budou stanovena na 
základě dohody měřící agentury a  příslušné obce či 
městské části. 

„Věřím, že to je dobrý výsledek jednání. Přístup 
letiště dokládá, že vedení letiště má opravdovou snahu 
omezit negativní dopady na občany,“ shrnul výsledek 
jednání starosta Tomáš Chalupa.   

Schůzky, která proběhla na radnici Městské čás-
ti Praha 6 se zúčastnili představitelé měst a obcí 
postižených provozem Letiště Praha, jmenovitě primá-
tor města  Kladna Dan Jiránek, starosta Buštěhradu 
Václav Nový, starosta Tuchlovic Karel Burda, starosta 
Braškova Vladimír Dráb, za pražské městské části, 
starostka Městské části Řepy Jitka Synková  a sta-
rosta Městské části Praha 6 Tomáš Chalupa společně 
s koordinátorkou strategického rozvoje Jaroslavou 
Trnkovou. Letiště Praha bylo zastoupeno generálním 
ředitelem Miroslavem Dvořákem.

S rozvojem automobilismu vzrůstá bohužel i počet 
případů, kdy se na různých místech objevují „auta bez 
majitele“. Někdy brání v provozu na komunikacích, 
někdy občanům v ulicích. Jejich majitelé si nedělají 
starosti s odstranění, i když to patří k jejich povinnostem. 
Ovšem je také pravda, že mnohdy nevědí, že jim auto 
někdo „dobrovolně“ přemístil. Protože i v našem městě 
se opuštěná auta objevují, rozhodl se výbor pro životní 
prostředí upozornit občany touto cestou na problém 
autovraků.

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, rozumí autovra-
kem každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které 
bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro 
přepravu osob, zvířat, věcí a stalo se odpadem ve smys-
lu §3 zákona o odpadech.

Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen 
autovrak předat oprávněným osobám, které jsou 
provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracová-
ní, využívání nebo odstraňování autovraků. Vlastník 
vozidla před jeho předáním těmto osobám je povinen 
umístit vozidlo na místo, kde nepoškodí nebo neohro-
zí životní prostředí ani nenaruší estetický vzhled obce 
či přírody nebo krajiny. Vozidlo umístěné v rozporu 
s touto zásadou je považováno za opuštěné vozidlo. 
Obecné úřad přemístí opuštěné vozidlo po uplynutí  

2 měsíců na vybrané parkoviště, a to na náklady jeho 
vlastníka. Informaci o umístění opuštěného vozidla 
na vybrané parkoviště zveřejní obecní úřad na své 
úřední desce a současně o umístění vozidla písemně 
informuje jeho vlastníka, pokud je možné ho identi-
fikovat. Pokud vlastník nepřevezme vozidlo z vybra-
ného parkoviště po marném uplynutí lhůty 2 měsíců 
od informování vlastníka a v případě nemožnosti jeho 
identifikace od zveřejnění informace obcí, má se za 
to, že vozidlo je autovrak. Obecní úřad nechá vozi-
dlo zlikvidovat oprávněnou osobou. Veškeré náklady 
spojené s manipulací s vozidlem až po jeho likvidaci 
je povinen uhradit obci poslední vlastník opuštěného 
vozidla uvedený v registru motorových vozidel. V pří-
padě, kdy je opuštěné vozidlo umístěno na pozemní 
komunikaci, se postupuje v souladu s §2, 19 a 40 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů.

Automobily nám slouží jako dobří pomocníci, ale 
když přijde jejich čas a doslouží, je naší povinností s nimi 
naložit tak, jak nám ukládá zákon. Výbor pro životní 
prostředí proto předpokládá, že touto informací přispěje 
k plnění povinností automobilistů v našem městě.

Výbor pro životní prostředí: 
K. Trnobranský, J. Leflerová, J. Fršlínková

okéNko výBoRu pRo ŽIvotNí pRostřEDí
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se začátkem nového školního roku se děti v mateř-
ské školce v Buštěhradě dočkaly nového hřiště, 
které bylo slavnostně otevřeno v neděli 9. září 2007 
odpoledne.

tRoChu hIstoRIE NIkoho NEZABIjE

Když se podaří dobrá věc, většinou je to zlé zapomenuto 
- začíná fungovat „vzpomínkový optimismus“. Přesto je 
dobré připomenout, co všechno slavnostnímu okamžiku 
otevření předcházelo a že ne všechno šlo hladce a rych-
le. O projektu hřiště u MŠ to platí na 100  %. 

V minulých letech byla zahrada u MŠ využívána 
pro hry dětí z MŠ velmi sporadicky, většinou pouze 
k rytí v písku ve 2 otlučených betonových pískovištích 
v odpoledních hodinách. Zahradě vévodilo brouzdaliště, 
které se postupem času pro svůj stav i umístění přestalo 
využívat a stávalo se dětem nebezpečné – proto bylo 
ohrazeno železným řetězem. Na ploše byl vedle již zmi-
ňovaných pískovišť železný kolotoč a železná vahadlová 
houpačka, oba prvky ve stavu pro dětské hry nevhod-
ném a nebezpečném. 

Nápad změnit zahradu v příjemnější místo a vybu-
dovat bezpečné a kvalitní dětské hřiště vznikl již v roce 
2002, kdy se nově zvolený stavební výbor začal touto 
otázkou zabývat a do rozpočtu na rok 2003 prosadil 
500 000  Kč na obnovu hřiště u MŠ – tato investice však 
bohužel nebyla realizována. 

V roce 2004 bylo rozpočtováno na vybudování 
hřiště 250 000  Kč, a to včetně vypracování projektu. 
V červenci 2004 byl za malou část rozpočtovaných 
financí vypracován projekt, který zahrnul vedle zabudo-
vání nově vyrobených dřevěných herních prvků, které by 
musely projít následnou certifikací i vybudování nového 
brouzdaliště. Byly rozeslány poptávky firmám vyrábějící 
herní dřevěné prvky dle projektu, z nichž se na jaře 2005 
vrátily pouze 3 nabídky. Výběrové řízení v červnu 2005 
zastavila nabídka firmy TECHMA, která celé hřiště u MŠ 
chtěla realizovat sponzorsky. Stavební výbor ihned zaslal 
firmě návrh na osazení hřiště a nabídku několika variant, 
ta však ze svého záměru na konci roku odstoupila, aby 
v roce 2006 darovala městu 30 000  Kč (využito na rea-
lizaci hřiště Buštěhrádek v říjnu 2006). Finance rozpoč-
tované v roce 2005 na hřiště vzhledem k nákladům na 
připravovanou stavbu kanalizace opět nebyly uvolněny. 
V prosinci 2005 inicioval Tým Hřiště podání projektu 
hřiště u MŠ na Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci 
mikroregionu - (vypracovaly jsme kompletní podklady 
s návrhy, průvodním slovem i s rozpočty pro všechny 
zainteresované obce, ale vedení MR předložilo pouze 
běžnou žádost, která nebyla ze strany MMR vybrána 
jako úspěšný projekt a dotace nám nebyla přidělena).

V roce 2006 se situace s rozpočtovanými a následně 
neuvolněnými financemi na hřiště u MŠ opakovala, v prou-
du již byly oba projekty hřišť Pelíšek i Buštěhrádek. 

Vzhledem k neprůchodnosti zbudování hřiště ze 
strany města převzal realizaci do svých rukou Tým Hřiště 
krátce poté, co bylo v říjnu 2006 úspěšně otevřeno hřiště 
Buštěhrádek. projekt současné podoby hřiště vznikl 
následně na podzim roku 2006 a ještě před koncem 
roku bylo jasné rozvržení jednotlivých prvků na hřišti 
a jejich podoba – herní sestava s klouzačkou, sítí a leze-
cí plošinou, sedátkové houpačky a renovace pískovišť 
a domečků. Po domluvě s vedením školky byl přidán 
kolotoč – bezpečná varianta s dětmi sedícími dokola 
a ovládajícími kolotoč volantem uprostřed. Vzhledem ke 
složité certifikaci navržených nově budovaných herních 
prvků Tým nevycházel z připraveného projektu a zvolil 
cestu již hotových herních prvků. Byla zvolena firma, kte-
rá se osvědčila kvalitou hotových a certifikovaných prvků 
i provedením u předchozích dvou hřišť, v neposlední 
řadě byla také vzata v úvahu praktičnost – při reklama-
cích, změnách, či pravidelných technických kontrolách 
ze strany dodavatele. 

prvním příspěvkem na hřiště byla sedátková 
houpačka, která byla koupena o.s. MC Buštěhradský 
pelíšek v prosinci 2006 za zbylé finance z projektu hřiště 
Pelíšek (otevřené v dubnu 2006), vázané smlouvou na 
použití pro dětská hřiště. 

Z RADNICE BuštěhRADský ZpRAvoDAj 5/2007

Slavnostní otevření hřiště, foto: archiv Ivona Kasalická

HŘiŠTĚ „VeSeLÁ ŠKOLKA“ Je UŽ OTeVŘenÉ
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V březnu byla podána žádost s projektem na hřiště 
u MŠ do grantového řízení Nadace ČEZ. Tým Hřiště však 
nečekal na výsledek, který mohl přijít až v červenci a mohl 
být negativní, ale začal aktivně finance shánět sám. Prvními 
příspěvky na konto hřiště byl sponzorský dar Sochorových 
válcoven TŽ a firmy Štěpánek Auto. Obě firmy přispěly už 
poněkolikáté a za to jim patří dík, stejně jako buštěhradské 
firmě pana Peroutky a kladenskému backaldrinu, který 
nám navíc vedle finanční podpory zajišťuje na většinu akcí 
občerstvení v podobě lahodných koláčků. 

Přesto však shánění financí nebylo tak rychlé, jak 
jsme očekávaly a proto původní slib, že hřiště bude ote-
vřeno v květnu 2007, nemohl být splněn. Díky nezměrné-
mu úsilí a práci zastupitelky a předsedkyně grantového 
výboru Jitky Mahovské, která doslova objížděla firmy 
v blízkém i dalekém okolí, rozdávala projekty a získávala 
tak postupně další finanční příspěvky, se podařilo v polo-
vině prázdnin rozpočet naplnit. 

V polovině prázdnin - ve dnech 5. až 8. srpna zabu-
dovala realizační firma Zahrady Tábor všechny plánova-
né prvky na hřiště u MŠ, provedla úpravy terénu v místě 
brouzdaliště a také doplnila na hřiště Buštěhrádek slí-
bené pískoviště, houpadlo a dopadovou plochu z pryže 
pod lanovku. 

Po pečlivém sečtení příjmů a odečtení výdajů byla za 
přebývající peníze na konci srpna doobjednána vahadlo-
vá houpačka pro 4 děti (zabudování v říjnu 2007). 

slAvNostNí otEvřENí

Otevření hřiště bylo stanoveno na neděli 9. září 
2007 od 15:00. Na začátku v krátkých projevech vystou-
pila zastupitelka Jitka Mahovská, která všechny přivítala 

a seznámila s průběhem projektu, poté Ivona Kasalická 
poděkovala všem dárcům i pomocníkům, seznámila 
přítomné s finanční stránkou projektu a informovala 
o záměru zbylou část financí doplnit a zakoupit ještě 
točící stoleček do pískoviště. 

Po přestřižení pásky paní J. Šímovou (zástupkyně 
ředitele ZŠ pro MŠ) panem A. Kadlecem (místostarosta) 
a zástupcem firmy Sochorové válcovny TŽ (hlavní spon-
zor) panem Frolíkem se všechny děti rozeběhly po hřišti.

Krátce po otevření si děti užily pohádku „Jak pejsek 
s kočičkou vařili dort“, kterou připravily maminky z MC 
Buštěhradský pelíšek. A pohádka nebyla ledajaká – děti 
mohly totiž s pejskem i kočičkou dort uvařit samy - Iveta-
pejsek a Gábina-kočička rozdaly masky, zástěrky, vařeč-
ky a jiná míchadla a přizvali je k vaření, v jehož závěru si 
na upečeném dortu všichni pochutnali.

RočNík 31 Z RADNICE

Původní stav hřiště u MŠ, foto: archiv Ivona Kasalická

Slavnostní otevření hřiště, foto: archiv Ivona Kasalická
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Nefinanční pomoc: 
Biooptima s.r.o. - dodání dřeva na opravu pískovišť, 
Památky Buštěhrad - renovace domečků, M. Cihlář  
a Z. Malý - grafické zpracování cedule a logo, firma 
MOUSE – výroba cedule zdarma, rodina Helískova - 
- uskladnění herních prvků, TS města Buštěhrad -  
- pomoc při realizaci hřiště, zabudování cedule, František 
Rák – zhotovení obruby obou pískovišť. Také děkujeme 
všem, kteří pomáhali při slavnostním otevření hřiště 
a firmě backaldrin s.r.o. za občerstvení pro děti.

Po pohádce a občerstvení děti dováděly na nových 
herních prvcích a soutěžily při chytání rybek, házení 
kroužků a jiných úkolech, které zajistily maminky z MC.

I když sluníčko jen občas vykouklo za mraky a pofu-
koval studený vítr, užili jsme si krásné odpoledne. 

Tento jediný den bylo hřiště otevřeno všem dětem 
předškolního věku. V současné době je určeno pouze 
pro aktivity mateřské školky a není přístupno veřejnosti. 

RoZpočEt A NáklADy

Celkové náklady na projekt byly dosud 383 655 kč 
z toho herní prvky 297 177 kč, zemní práce a ostatní 
86 478 kč. Ke zbylé částce se podařilo již při otevření 
získat další finanční prostředky od přítomných rodičů 
a firem a při první školní schůzce rodičů v MŠ byl rodiči 
odsouhlasen příspěvek na hřiště, který umožnil doplnit 
částku na zakoupení stolečku do pískoviště – stoleček 
byl v září doobjednán.

Celkové vyúčtování projektu bude provedeno po 
ukončení instalace vahadlové houpačky a stolečku. 
Veškeré informace o pohybu finančních prostředků jsou 
k nahlédnutí v účtárně Městského úřadu Buštěhrad. 
Závěrečná zpráva bude do konce listopadu zveřejněna 
i na webových stránkách města i mateřské školky. 

Po třech letech aktivní práce Týmu Hřiště se poda-
řilo vybudovat pro město Buštěhrad tři krásná dětská 
hřiště v hodnotě přes dva milióny korun (2 242 000 Kč), 
přičemž město přispělo z celkové částky 280 000 Kč 
a zbytek - přes 1 962 000  Kč jsme získaly podáváním 
grantů a dotačních titulů a žádostmi u soukromých 
firem i občanů. Za tuto dosavadní spolupráci a skvě-
lou podporu bychom všem zúčastněným chtěly velice 
poděkovat. Tak jako jsme uváděly všechny předchozí 
dárce u již postavených hřišť - děkujeme i těm, kteří nás 
podpořili v současném projektu: 

Tým Hřiště
Ivona Kasalická, Jitka Mahovská, Jana Závorková

ZpRávy Z EvIDENCE oByvAtEl k 19. 9. 2007

- počet obyvatel: 2585  
- přihlášených 112, odhlášených 47, narozených  
 34, úmrtí 11, sňatků 16 a rozvodů 5W.

ZpRávy Z EvIDENCE oByvAtEl k 19. 9. 2007

- 73 nabraných žádostí o výpis z rejstříku trestů
- 22 nabraných žádostí k vydání osvědčení  
  o státním občanství
- 238 nabraných žádostí k vydání OP
- 0 zápisů do matriční knihy narození
- 3 zápisy do matriční knihy úmrtí
- 6 zápisů do matriční knihy manželství.

● Sochorová válcovna TŽ, a.s. (90 000,-)   
● Krania (50 000,-)   
● ŠTĚPÁNEK AUTO (20 000,-)   
● MŠ Fond rodičů (27 000,-)   
●  HA-BE Praha (10 000,-)   
● Tiskárna Martin Peroutka (10 000,-)
●    G+S Metal s.r.o., Kladno (10 000,-)
●    Metal Aliance (10 000,-)  
●    Credum Praha, s.r.o. (10 000,-)   
●    ČNES, dopravní stavby, Kladno (10 000,-)   
●    Backaldrin, s.r.o. Kladno (10 000,-) 
● Rodina Hynkova a Roztočilova (6 000,-)  
● Robert Oplt 4444 odtahová služba (5 000,-)      
● Emottrans, Antonín Jeřábek (5 000,-)   
● Rodina Urbánkova (5 000,-) 
●    Rodina Fialkova (2 000,-)    
●    Jan Karbusický-photo life (3 600,-)   
●    Jitka Šímová (2 000,-)   
●  Josef Fujera (1 000,-) 
● Josef Kiml, autoservis (1 000,-)   
● Rodina F. Dvořáka (1 000,-)   
● Rodina Heráňova (1 000,-)
● Rodina Kozlerova (1 000,-)   
● Rodina Kolářova (1 000,-)   
● Rodina Swartova (1 000,-)
● Rodina Horníkova (1 000,-) 
● Rodina J. Dvořáka (1 000,-) 
● Rodina Kolakova (1 000,-) 
● Rodina Plachých (1 000,-)   
● Rodina Pláškova  (1 000,-)   
● Rodina Halajova  (1 000,-)

Z RADNICE BuštěhRADský ZpRAvoDAj 5/2007

spoNZořI hřIště vEsElá školkA  



11

poDlE školNího vZDělávACího pRogRAMu

Nejvýznamnější změnou ve výuce ve školním roce 
2007/2008 je zcela určitě zavedení školního vzdělávací-
ho programu pro žáky 1. a 6. tříd. Tento dokument vytvá-
řely školy na základě ministryní schváleného dokumentu 
z roku 2005.

 Škola musí splnit společné obecné normy, ale je zde 
rovněž prostor pro specifikum každé školy – její zamě-
ření, kterému se bude nejvíce věnovat. Pro naši školu 
je prioritou především výuka českého jazyka a matema-
tiky, kde jsme navýšili hodinové dotace. Vysoká úroveň 
jejich výuky je předpokladem pro studium na středních 
školách. Zvýšenou pozornost věnujeme i výuce ang-
lického jazyka, kterou postupně doplníme o nabídku 

výuky německého a ruského jazyka. Neopomíjíme ani 
péči o žáky s SPU, kteří mohou být úspěšní zejména ve 
výchovách. I z tohoto důvodu dochází k zařazení před-
mětu pracovní výchova. 

 Celkově se jedná o změnu koncepce ve školství v sou-
vislosti se změnami ve společnosti, na které musí škola rea-
govat, aby co nejlépe připravila žáky pro život. Podobnými 
změnami prošlo v minulých letech školství států EU.
 Pro bližší představu uvádím cíle základního vzdělávání, 
jak je školám předepisuje Rámcový vzdělávací program.
• umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat 

je pro celoživotní vzdělávání
• podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému 

uvažování a k řešení problémů 
• vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci

ZAčátEk školNího Roku 2007/2008  
v Zuš BuštěhRAD.

Jako vždy je začátek školy poznamenán změnami a pří-
livem nových žáků,i když slovo příliv se zdá přehnané 
,tak v naší škole tentokrát je příznačné.Ze školy odešlo/
absolvovalo,stěhovalo se nebo již v rámci přechodu 
do jiných škol / celkem 20 žáků. U přijmacích zkoušek 
uspělo celkem 28 žáků do přípravných ročníků, 11 do 
hudebního oboru, 4 do výtvarného oboru a 2 do taneční-
ho oboru. Celkem bylo přijato 45 nových žáků a tím byla 
kapacita školy 256 žáků naplněna. Plán činnosti školy 
pro nový školní rok byl schválen a bude uveřejněn na 
našich webových stránkách.Změny nastaly i ve složení 
učitelského sboru.V červnu ukončila pracovní poměr po 

22 letech velmi úspěšné pedagogické práci paní učitelka 
Jitka Petříková a na její místo byla přijata plně aprobova-
ná paní učitelka Michaela Tajzichová. Pracovní smlouvu 
již neobnovil služebně nejstarší velmi úspěšný pedagog 
pan učitel Jiljí Teringer.Na jeho místo byl přijat pan MgA.
Petr Kuna. Zástupcem ředitele byl jmenován pan BcA.
Petr Vaněk. ZUŠ má dvě odloučené pracoviště v Hřebči 
a Brandýsku s počtem 32 žáků.

Všichni žáci i celý pedagogický sbor se těší na návštěv-
níky našich koncertů,výstav i koncertů večerních a to nejen 
z řad rodičů našich žáků,ale i buštěhradské veřejnosti.

Bohumír Bednář
ředitel ZUŠ Buštěhrad

koncerty žáků v roce 2007
datum konání název koncertu či výstavy místo konání
24. 10. 2007 v 17 hodin  Zahajovací koncert žáků, výstava prací žáků VO ZUŠ Buštěhrad 
21. 11. 2007 v 17 hodin Koncert žáků, výstava prací žáků VO ZUŠ Buštěhrad
12. 12. 2007 v 17 hodin Vánoční koncert žáků, výstava prací žáků VO ZUŠ Buštěhrad
13. 12. 2007 v 10 hodin Vánoční koncert pro žáky MŠ ZUŠ Buštěhrad
18. 12. 2007 v 10 hodin Vánoční koncert pro žáky ZŠ ZUŠ Buštěhrad
20. 12. 2007 v 15 hodin Vánoční koncert pro obyvatele Dům pokojného stáří Buštěhrad

koncerty večerní
datum konání název koncertu či výstavy místo konání
úterý / listopad 2007 v 19 hodin Koncert učitelů a hostů ZUŠ Buštěhrad 
úterý / prosinec 2007 v 19 hodin  Adventní koncert  ZUŠ Buštěhrad

Večerní koncerty jsou uskutečňovány základě spolupráce s MěÚ Buštěhrad.

Koncerty žáků mohou být posunuty na čtvrtek v případě ,že veřejná schůze zastupitelstva se bude konat 
v den koncertu žáků/středa/.Případné jiné změny v již určených termínech budou včas oznámeny.

RočNík 31 školství

ZÁKLADni ŠKOLA A MATeŘSKÁ ŠKOLKA OTY PAVLA

ZÁKLADnÍ UMĚLecKÁ ŠKOLA
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• rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respekto-
vat práci vlastní i druhých

• připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako 
svébytné , svobodné a zodpovědné osobnosti, uplat-
ňovat svá práva a naplňovali své povinnosti

• vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v cho-
vání, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet 
vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí a přírodě

• učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní 
a sociální zdraví a být za ně zodpovědný

• vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, 
jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít 
společně s ostatními lidmi

• pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schop-
nosti v souladu s reálnými možnostmi uplatňovat je 
spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při 
rozhodování o vlastním životě a profesní orientaci

 Nově nás zákon zavazuje k provádění autoev-
aluace školy. Autoevaluací se rozumí vyšší stupeň 
sebehodnocení. Výsledky slouží jako zpětná vazba pro 
korekci vlastní činnosti jako východisko pro další práci. 
Autoevaluace musí proběhnout již na úrovni samotných 
žáků. Tento proces musí být přiměřený věku žáka. 
Zatím se budou žáci zabývat hodnocením míry zvládnutí 
učiva, jak byli zvyklí.

 Protože výstupem budou kompetence tak, jak je 
stanovilo MŠMT, a které úzce souvisí s osobností dítě-
te, nebude možné je v pravém slova smyslu hodnotit 
známkami. Žák bude společně s učitelem a Vámi rodiči 
sledovat, jak se mu daří tato kompetence během školní 
docházky rozvíjet. 

Mgr.Věra Sklenářová
ředitelka školy 

Když se ohlédneme zpět na naší dnešní ZO ČKK 
v Buštěhradě, je nám smutno. 

Nadšení, které panovalo před 60 lety, je ten tam. Ale 
i dnes je nás pár nadšenců, kteří pokračují v práci, je to 
i nejstarší členka sestra Kar. Škvárová.

Tradiční akce, která se váže k vánočním svátkům je 
akce, která měla tradiční název „Člověk volá člověka“. 
Je to naše nejkrásnější práce, při které připravujeme 
pro osamělé a staré občany jak v místě bydliště, tak 
v domovech důchodců a nemocnicích balíčky, které jim 
za finančního přispění od Městského úřadu přinášíme. 
Jsou vděčni, zavzpomínáme i zapláčeme. 

Pořádáme služby na požádání. Posíláme přáníčka 
všem jubilantům starším 75 let, našim členům, které 
navštěvujeme, nosíme malé dárky i kytičku. Školily 
jsme ve škole žáky zdravotních kroužků a připravovaly 
je na Okresní soutěž „Mladý zdravotník“, kde se vždy 
dobře umístili. Že byli dobře připraveni máme velkou 

radost, neboť některá děvčata absolvovala zdravotní 
školu a dnes jsou z nich obětavé sestřičky v pražských 
nemocnicích. Naše humanitární pomoc byla žádána při 
záplavách, sbírka šatstva i zdravotních potřeb byla urče-
na pro naše území i do cizích států. 

Naše práce je ohodnocena i tím, že naše člen-
ka sestra Jiřina Týblová byla Ústřední výborem ČČK 
v Praze vyznamenaná za dlouholetou a obětavou práci 
pečovatelky. V roce 2002 byla za svou obětavou práci 
zapsána do Knihy cti na ÚV ČČK také předsedkyně 
sestra Olga Procházková. 

Je nám líto, že staré členky odcházejí a mladší nemají 
o práci zájem, některé se i odhlašují. Byly doby, kdy naše 
ZO ČČK v Buštěhradě měla 457 členů, dnes jich je 150.

Budeme se snažit i nadále pomáhat, když budeme 
žádány.
       

 Za ČČK, předsedkyně Olga Procházková

ČinnOST ZO ČeSKÉHO ČeRVenÉHO KŘÍŽe BUŠTĚHRAD

Členky výboru ČČK Buštěhrad, zleva: hospodářka Eva Čermáková, členka Jana  Spálenská, předsedkyně Olga Procházková,  
místopředsedkyně Jiřina Týblová, členka Vlasta Táborská. Foto: JK
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přIjďtE MEZI Nás!!!

Milé děti, maminky, tatínkové a prarodiče. Podzim je 
v plném proudu a já mám velkou radost , že neleníte 
a přes nepřízeň počasí se k nám do Pelíšku chodíte 
„zahřát“. 

Ještě než vám přiblížím jaké novinky jsou v Pelíšku 
pro vás stávající i nově příchozí návštěvníky připraveny, 
ráda bych se vrátila zpět do teplých slunečných dnů. 
Jsme rády, že naše prázdninové akce, které jsme pro 
děti a jejich rodiče připravili nezůstaly bez povšimnutí. 
Odpoledne s pohádkou „O domečku a zvířátkách“ se 
setkalo s velkým úspěchem. Děti se staly zvířátky 
a spolu s maminkami hrály pohádku tak horlivě, až jim 
připravený domeček spadl doslova na hlavu. Další akcí 
byla velká prázdninová bitva, na kterou přišly děti v kos-
týmech princezen, princů a rytířů. Jízda na koníčkách, 
lovení rybiček, nebo překážková dráha byly součástí 
válečné stezky, na jejímž konci se strhla bitva o papírový 
hrad. Děti samozřejmě udolaly maminky, které hrad 
neubránily umělými balonky a věřte mi, byla to velká leg-
race.Ale prázdniny jsou za námi a já bych vás teď chtěla 
pozvat na naše připravované akce.

 MC Buštěhradský Pelíšek je pro všechny hravé rodi-
če a jejich ratolesti otevřen v úterý, ve středu a ve čtvrtek 
od 9:00 do 12:00. Připraven je pro děti vždy zajímavý 
program (cvičeníčko, zpívání, hra na Orffovy hudební 
nástroje, výtvarné řádění aj.) Program je připraven tak, 
aby se děti něco nového naučily, ale je zde i prostor si 
jen tak pohrát. 

Novinkou jsou pro letošní rok dva jazykové kurzy pro 
maminky a dva hudební kurzy pro děti.

Angličtina pro maminky s možností pohlídání dítěte.
Pondělí: 9:00-10:30  Angličtina pro pokročilé
   10:30-11:30 Angličtina pro mírně pokročilé
Středa:  9:00–10:30 Angličtina pro pokročilé

kurz flétničky „veselé pískání , zdravé dýchání „.
Úterý:  9:30-10:15 Kurz určen pro děti od 2,5 let
Středa: 16:00-16:45 Kurz určen pro děti od 4 let.

 Dalšími pravidelnými aktivitami MC je každé úterý od 
15:30 do 17:00 výtvarná dílna . 

Jako v loňském školním roce jsme pro vás připravili 
i několik mimořádných akcí.

říjen (zbytek měsíce po předpokládaném vydání BZ) 
25. 10.,  9:00-10:00 Hrajeme si s mrňousky dopoledne 
  pro ty nejmenší 

listopad 
17. 11.   Minibazárek – prodej a koupě levného dětského  
  oblečení
20. 11. Prezentace a prodej kosmetiky AVON,  
  ORIFLAME a EURONA
24. 11.  „Výlet za paní hudbou“  – návštěva výchovného  
  koncertu pro děti a rodiče v pražském Rudolfinu

prosinec
4. 12. Mikulášská nadílka s překvapením
11. 12. „Jak se pečou vánoce“ – malování medových  
  perníčků, výroba netradičních ván. ozdob  
  spojené s ochutnávkou cukroví.
18. 12. „Zpíváme si koledy“ – povídání o vánocích,  
  zpívání koled a nadílka pro děti.
                 

Všechny další informace se s předstihem dozvíte na 
plakátech vyvěšených na veřejných místech a na webo-
vých stránkách města Buštěhradu.

Těšíme se na setkání s Vámi.    

Váš Pelíšek

MATeŘSKÉ cenTRUM BUŠTĚHRADSKý PeLÍŠeK
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DEN otEvřENýCh DvEří v MuZEu oty pAvlA

v neděli 1. 7. 2007 jsme oslavili v Buštěhradském muzeu 
Oty Pavla u Rotta nedožité 77. narozeniny významné buš-
těhradské osobnosti – Oty Pavla – Poppera  (2. 7. 1930 
– 31. 3. 1973). Při této příležitosti bylo možno v muzeu 
vyslechnout odborný výklad přibližující život a dílo tohoto 
významného spisovatele a této nabídky také mnoho náv-
štěvníků využilo.  Po výkladu bylo možno si prohlédnout 
unikátní sbírku 688 dokumentů a předmětů ze života 
Oty Pavla – například kompletní sbírku jeho knih včetně 
všech pozdějších reedic, fotbalový míč – dar od hráčů 
Dukly, pohár za vítězství v cyklistickém závodě od pana 
Jana Veselého,  originál rybářské pruty nebo jeho psací 
stroj. Na závěr návštěvy všichni ochutnali všichni koláče 
a buchty z kuchyní členek sdružení Buštěhrad sobě, 
které muzeum více než 5 let provozuje.

Ivona Kasalická

BUŠTĚHRAD SOBĚ

oRgANIZACE A spolky BuštěhRADský ZpRAvoDAj 5/2007

Dovolím si Vám položit obligátní otázku na zahájení roz-
hovoru. Kde jste se narodila, kam jste chodila do školy 
a co jste dále vystudovala? 

Narodila jsem se v Kladně, tam jsem chodila do základ-
ní školy, potom jsem vystudovala zdravotní školu jako dět-
ská zdravotní sestra. Nejdříve jsem pracovala v nemocnici 
a pak jsem se dostala do terénu, do ordinace na venkově. 
Pracovala jsem v Dubí, Buštěhradě, Újezdě, Dřetovicích, 
Stehelčevsi, Zájezdu, Hřebči a v dalších obcích. 

Co Vás vedlo jako mladou dívku, abyste se věnovala 
zdravotnictví? 

Od mládí jsem měla zájem o děti. V naší ulici mi 
je maminky dávaly na hlídání a proto jsem vždy chtěla 
dělat u dětí. 

Prý jste se narodila v Kladně Pod Průhonem a Váš otec 
měl řeznictví. 

Ano, tatínek měl malé řeznictví s obchodem. V té 
době se nezaváželo jako dneska. Tatínek musel vstávat 
už v noci, aby měl ráno na krámu čerstvé uzeniny. Můj 
dědeček mu s tím pomáhal. 

ŽiJÍ MeZi nÁMi

pANí ANNA Boušková: skRoMNost, upříMNá láskA k DětEM, oDBoRNost NA vElMI 
DoBRé úRovNI.  ANEB, kDyŽ sE v BuštěhRADě vysloví jMéNo áŽA, kAŽDý hNED ví.

Paní Anna Boušková je dětskou zdravotní sestrou již téměř padesát let. Ač je to žena již na první pohled skromná 
a tichá, má ve své práci ohromné zkušenosti. Osobně profesně spolupracovala se všemi dětskými lékaři, kteří v 
Buštěhradě působili. Setkala se tak s většinou buštěhradských občanů několika generací. Paní Bouškovou, díky 
její zmíněné skromnosti, nebylo lehké k rozhovoru přesvědčit. Když však konečně nastal den D, paní zdravotní 
sestra se krásně rozhovořila. Vlastně, posuďte sami. 

Anna Boušková, foto J. Paulík
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Na jakém oddělení jste pracovala v nemocnici? 
Samozřejmě jsem musela napřed projít celou nemoc-

nicí, ale pracovala jsem pak již jenom na dětském, na 
třetím patře na kojencích. Tehdy před padesáti lety byly 
děti hodně nemocné, ale víte, bylo také dosti sociálních 
případů. Děti byly často skoro na umření a musely se 
dávat pořád na kapačky. To se nedá s dneškem vůbec 
srovnávat, dnes je to daleko všechno lepší.

Ano? 
Těžko se tenkrát všechno shánělo, když přišel první 

sunar, to byly maminky celé šťastné. Děti málo přibíraly, 
hodně měly průjmy a zvracely a musely pak být dány do 
nemocnice. Pak to zase musely vyřešit kapačky. 

Kam jste tedy konkrétně šla, když jste přestala pracovat 
v nemocnici? Do jaké obce? 

Ještě před tím bych chtěla říct, že to tenkrát bylo 
trochu jiný. Pod jedno středisko patřilo hodně obcí a my 
jsme museli tyto obce navštěvovat. Dělala se v nich jen 
tak zvaná prevence (například preventivní očkování), 
samotná léčba probíhala hlavní měrou na střediscích. 
Na střediska už docházeli samostatně rodiče s dětmi. 
Tato situace trvala do roku 1959. 

Jak jste ty všechny obce navštěvovali? 
To bylo velmi zajímavé. Například pan doktor Hruda 

neměl auto, a tak jsme jezdili na motorce a já se hrozně 
bála. S paní doktorkou Chýskou jsme jezdili autem. 
Za pana doktora Bureše již platil obvodový systém 
(po roce 1959), kdy byly určeny hlavní střediskové 
ordinace, v nichž jsme se věnovali léčbě. Jen jeden 
den v týdnu byla prevence po ordinacích v přilehlých 
obcích, kde byly pouze poradny. Tyto poradny byly čas-
to v jednoduchých a v dnešním měřítku v nepřijatelných 
podmínkách. 

Kde sídlila úplně první buštěhradská dětská ordinace? 
Ta byla v buštěhradském zámku. Tam se ale dělala 

právě jen ta prevence, středisko se v té době teprve 
stavělo. V zámku byla jedna velká místnost, v níž byla 
čekárna, ordinace, všechno. Ještě tam byla i gynekolo-
gie. Nebyly to opravdu dobré podmínky. Nebyl tam třeba 
ani záchod. Ordinace pro dospělé byla v domě u pana 
doktora Jeřábka. Byl tak hodný, že jsme i my chvilku 
u něho ordinovali. 

Vzpomeňme na ordinaci v bývalém zdravotním středis-
ku pod zámkem. 

Tam už byly výborné podmínky na práci. Dovezli 
nám hezký nábytek, ale i lidi nám sem tam něco dali – 
třeba pohovku, nebo houpací křeslo, zajímalo by mě, 
kde dneska je. 

Měli bychom možná v tuto chvíli udělat takový přehled-
ný výčet lékařů, kteří v Buštěhradě na dětském oddělení 
působili. 

Jako první zde působil MUDr. Miroslav Hruda, dále 
MUDr. Jiří Nepil, krátce v Buštěhradě ordinoval i primář 
MUDr. Jaromír Jiroutek, pak nastoupila MUDr. Alena 

Chýská a pak přišlo velké a krásné období MUDr. Radima 
Bureše. A dnes v Buštěhradě ordinuje všem známý 
MUDr. Pavel Skála. 

Vím, že pan doktor Bureš byl velice oblíbený, mohla 
byste o něm pohovořit? 

Tak nejdřív k jeho nástupu do Buštěhradu. Paní dok-
torka Chýská se stala v té době primářkou na dětském 
oddělení v nemocnici a sem se hlásil právě pan doktor 
Bureš. O panu doktorovi mohu říct, že byl „nej – nej...“ 
Abych použila vhodné slovo – pan doktor byl excelentní. 
Byl ke mně milý, pozorný. Když se mi narodil kluk, hned 
poslal telegram. Zkrátka moc na něj ráda vzpomínám. 
Nejdříve jezdil také na motorce a až po delší době 
jezdil autem. Psal dokonce detektivky a jeho manželku 
můžeme znát jakožto činnou političku. Pan doktor k nám 
přišel, když mu bylo 33 let a sloužil tu téměř dvacet let. 
Pak přijal místo na pražské kardiologii. 

A po panu doktorovi Burešovi nastoupil pan doktor 
Pavel Skála. Myslím, že pan doktor musel být v době 
nástupu docela mladý!

Moment, moment, počítám... no jo, bylo mu 29. 
Pan doktor přišel 1. dubna 1978 a 13. dubna se mu 
narodilo hned první dítě. Tak se hned slavilo. A když to 
tak počítám, tak v tuto chvíli působí pan doktor Skála 
v Buštěhradě 29 let. 

Ale když si pan doktor Skála založil soukromou ordinaci 
ve svém domě, tak jste k němu nenastoupila? 

Protože jsem měla úraz. Představte si, že jsem 
spadla ze schodů a zlomila jsem si páteř. Půl roku jsem 
byla v korzetu a už jsem se sem nevrátila. Pak jsem 
nastoupila do Hřebče, kde jsem pracovala, ale také s pa-
nem doktorem Skálou. 

To by mě zajímalo – nedávno jste slavila kulaté naroze-
niny a oslava byla prý ba přímo skvostná. 

Mě to ohromně překvapilo a potěšilo. Nikdo mi nic 
neřekl. Dostala jsem pozvánku od pana doktora Skály, 
abych přišla do jeho ordinace. Tak jsem tam přišla, jdu 
do těch schodů, otevřely se dveře do ordinace a tam 
doktor Bureš, doktorka Václavková, doktor Skála a jeho 
paní, plno lidu, všichni začali jásat a já brečet. Dostala 
jsem dárky, ohromnou spoustu krásných kytek, které 
jsem pak nesla domů a byl jich plný dům. Za tuto oslavu 
bych chtěla ještě jednou všem poděkovat, hlavně samo-
zřejmě panu doktorovi Skálovi i jeho manželce. 

Právě pan doktor Skála vzpomíná, že jste znala nazpa-
měť rodná čísla pacientů a také, že jste velká čtenářka 
a že dokonce umíte během několika vteřin přečíst 
a zpracovat obsah stránky. 

U všech pacientů jsem si rodná čísla nepamatovala. 
To pan doktor trochu přehání, to nebylo zas tak slavné. 
Když ale s těmi kartami pořád děláte, tak si pamatujete 
už některé věci. Pamatovala jsem si rodná čísla u čas-
tých pacientů. S tím čtením – četla jsem všechno. Začetla 
jsem se a bylo zle. Doslova jsem knihy hltala. Říkali, že 
když vezmu knížku do ruky, tak spálím i vodu. 
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Co Vás dále bavilo? 
Když jsem byla mladá, tak sport. Moc ráda jsem 

bruslila. Nejdříve na různých rybnících, ale když udělali 
kladenský staďák, tak jsem byla tak nadšená, že jsem 
tam o prázdninách dokázala ráno přijít a večer odejít. 
V jednom kuse jsem bruslila, byla to přímo moje vášeň. 
Také jsem s oblibou lyžovala. 

Sloužila jste prý hodně na kladenské pohotovosti ....
No, protože jsem si koupila dům v Buštěhradě 

a musela jsem ho celý splácet. Tak jsem na pohotovosti 
sloužila i třeba třikrát týdně, někdy i v neděli. To už jsem 
ale měla větší děti, syn i dcera se už nemuseli tolik hlí-
dat, takže to celkem šlo. 

Když zabrousíme do Vaší odborné práce – kterou čin-
nost jste měla obzvlášť ráda? 

Jak jsem již říkala, pracovala jsem v nemocnici 
u kojenců. Dávali tam těžké případy a i když tam někdy 
děti i umřely, měla jsem práci na kojeneckém oddělení 
ráda. Obecně mě ale baví práce s dětmi. Děti jsou beze-
lstné, všechno vám řeknou a jsou i vděčné za to, když se 
jim někdo hezky věnuje. 

Máte nějakou veselou příhodu s dětmi? 
No mám, ale nesmíte napsat, co to bylo za rodinu. 

Jen co jste vyslovila její jméno, už jsem ho zapomněl, 
takže můžete být bez obav. 

Jednou jsme byli na kontrole ve škole a sourozenci 
z jedné početné rodiny nám přinesli pětilitrovou láhev od 
okurek s močí. Jednoduše se všichni doma vyčůrali do 
jedné nádoby. Na to dodnes vzpomínám. 

Snad celý Buštěhrad a možná i širší okolí Vás zná pod 
jistou přezdívkou. Nevím, zda jste tomu ráda, ale snad 
nikdo Vás nepojmenuje jinak. Jaký je její původ? 

V dětství mi umřel bratr. Maminka z toho měla velkou 
bolest a chodila se mnou často na hřbitov, k jeho hrobu. 
Jednou jsme se na hřbitově setkali s paní, které umřela hol-
čička. Na jejím hrobě bylo napsáno jméno Áša. A ta paní, když 
se dozvěděla o mém bratrovi řekla mamince, aby mi neříkala 
Aničko, ale po její dceři Ášo. Maminka přišla domů a řekla: 
„od dnešního dne je to Áša a nesmí to být Anička.“ Jenže 
já nevím, kdo mi začal říkat Áža. Snad někdy během mého 
prvního působení u pana doktora Hrudy. Někdo prohodil to 
písmenko a to pak už zůstalo. Ale já jsem neprotestovala. 

A jaká by byla Vaše myšlenka na závěr rozhovoru? 
Nebo co byste chtěla sama říct svým buštěhraďákům? 
Slovo „svým“ používám schválně, protože si myslím, že 
většina těch starších Vás znají jakožto rodiče a ti mlad-
ší zase coby bývalí dětští pacienti. A navíc si upřímně 
myslím, že Vás mají rádi. 

Je, já žádnou velkou myšlenku nevím. Tak bude lep-
ší, když jen řeknu, že jsem zde dělala ráda, že jsem tady 
měla všechny děti, lidi, ráda a byly skutečně výjimky, 
že bych s někým jednala tak nějak cize. Vždy jsem se 
snažila vyhovět a snad to na mé práci bylo znát. 

Moc Vám děkuji za hezký rozhovor, o to více, že vím, že 
jste zprvu z tohoto nápadu velkou radost neměla. Tím 
musím ale poděkovat také panu doktorovi Skálovi, že 
na Vás působil a tak trochu Vás i přemluvil. Panu dokto-
rovi též děkuji za cenné rady a odborné připomínky. 

                           
 Jan Paulík. 

SPOLeČenSKÁ RUBRiKA

vítáNí oBčáNků

V úterý 18. září 2007 a ve čtvrtek 20. září 2007 jsme v Kulturním středisku uvítali do života nově narozené občánky. 
Rodičům přejeme hodně radosti z jejich dětí.

Vítání občánků 18. září 2007, zleva: Matouš Kohl, Karolína 
Bouzková, Kristýna Otrusinová, Luisa Gebauerová, Kateřina 

Kozelková a Kateřina Štulcová. Foto: archiv MěÚ

Vítání občánků 20. září 2007, zleva: Matěj Dršťák, Eliška 
Havlíčková, Megan Marešová, Emma Novotná, Tereza 
Kimlová, Matyáš Halaj a Milan Knor. Foto: archiv MěÚ
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svAtBy v BuštěhRADě

Od měsíce června v Buštěhradě vstoupilo do manželství 
celkem 6 párů. Jeden sňatek se konal v rodinném domě 
novomanželů a zbývajících pět v Kulturním středisku na 
Kladenské ulici. 

Dne 28. června 2007 vstoupil do manželství Miroslav 
Křenek s Hanou Dávidovou. Magické datum 7. července  
2007 jsme uvítali hned dvěmi svatbami: Stanislav Svoboda 
a Jiřina Rennerová  a Václav Hájek a Jana Němcová. 
Dne 27. července 2007 zpečetili svůj vztah Miroslav 
Šanda a Zdenka Svášková. Ivan a Alena Podradských 
opětně vstoupili do manželství dne 6. září 2007. Prozatím 
poslední krok do manželství v Buštěhradě učinili dne  
13. září 2007 Josef Veselý a Lucie Hamerníková.
Všem novomanželům přejeme hodně štěstí ve společné 
cestě životem.

MěÚ

ZlAtá svAtBA

Manželé Karel Doskanský a Hana Doksanská roz. 
Podracká oslavili dne 4. srpna 2007 50 let a jeden den 
společného života. Slavnostní obřad se konal v Kulturním 
středisku a manželé potvrdili svým „ANO“, že by spolu 
opět vstoupili do manželství. Paní Hana Doksanská je 
buštěhradskou rodačkou. S manželem žijí na Kladně. 
Všechny ty dny, měsíce a roky společného života nebyly 
určitě jen procházkou růžovou zahradou. I všechny tyto 
okamžiky zkoušely pevnost svazku, ve kterém s láskou 
vyrůstali jejich děti Pavel, Zuzana a Petr. Radují se 
z vnoučátek Petra, Martina, Aleše, Michala a Tomáše 
a dvou pravnoučátek Gábinky a Adélky. Jejich manžel-
ství a jeho síla a odolnost je pro nás všechny krásným 
příkladem trvalého vzájemného citu a my si můžeme jen 
přát, aby co nejvíce manželských párů dokázalo alespoň 
část toho co Oni, tedy žít plnohodnotně, dokázat se vzá-
jemně respektovat, být si oddanými partnery a vydržet 
tak spolu, bok po boku, v dobrém i zlém. 

Manželům Doksanským přejeme mnoho a mnoho 
zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších společných let.

MěÚ

NAšI juBIlANtI  (sRpEN-lIstopAD)

70 let
BARtošová Marta, ulice Husova
pAvlíčková Dagmara, ul. Kladenská

85 let
kREpsová věruše, ul. Tyršova

vZpoMíNáME

Dne 11. září 2007 uplynul rok, kdy těžká nemoc ukončila 
život naší drahé maminky  paní Květoslavy Opltové. Naše 
děti tak ztratily starostlivou a milující babičku a prababičku. 

     S láskou zůstane stále v naší mysli i v mysli těch, 
kdož ji měli rádi. Budeme vzpomínat na její vzácnou 
povahu, kdy v jejím životě byla nejen starost o rodinu, 
ale jako učitelka a ředitelka Mateřské školy v Buštěhradě 
měla velké úspěchy ve výchově několika generací dětí.  
Tato její činnost v MŠ Buštěhrad trvala celých 40 let. 
Měla ráda svoji rodinu i přátele, kterým byla upřímnou 
a nezištnou  kamarádkou.

Za tichou vzpomínku děkují Dcera a syn s rodinami.

Dne 8. srpna uplynulo 20 let od úmrtí Antonína Hanzlíka. 
Nikdy na něj nezapomeneme a stále vzpomínáme. Kdo 
jste ho znali vzpomeňte s námi.

manželka a děti Zdeněk a Eva s rodinami

Dne 6. září uplynul rok od úmrtí naší drahé manželky, 
maminky, babičky paní Věry Veselé rozené Šíchová. Kdo 
jste jí znali, vzpomeňte s námi. 

Josef Veselý, manžel s rodinou

Zlatá svatba, Foto: Archiv rodiny Doksanských

Městský úřad Buštěhrad nabízí místo  
knihovníka / knihovnice 
v Městské knihovně Buštěhrad. Jedná se o samostat-

nou práci v knihovně - akvizice, katalogizace,  
počítačové zpracování, výpůjční proces, besedy  

se čtenáři.  Nástup možný k 1. 12. 2007.
předpoklady:  
• ukončené SŠ odborné vzdělání (knihovnické vzdělá-

ní, znalost katalogizace podle AACR 2 a klasifikace 
podle MDT a praxe v knihovnictví výhodou),

• znalost práce na PC, práce s Internetem,
• znalost práce s automatizovaným knih. systémem 

výhodou,
• schopnost samostatné organizace a vedení knihovny,
• umění práce s lidmi, schopnost práce s dětmi.

Svůj strukturovaný životopis a motivační dopis 
zasílejte nejpozději do 15. 11. 2007 na adresu: 

Městský úřad Buštěhrad, 
Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad. 

Případné dotazy tel. 312 278 033 (paní Menclová).

IN
ZE

R
C

E
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FotBAl

podaří se v nadcházející sezóně konečně 
Buštěhradskému A-týmu to, co se podařilo doros-
tu – postoupit do vyšší soutěže???
Začátek nového ročníku fotbalových soutěží 2007/2008 
se v S.K. Buštěhrad vyznačuje dalšími pozitivními změ-
nami jak v kádrech jednotlivých mužstev, tak i v činnosti 
celého oddílu, která se týká zlepšení podmínek pro pro-
vozování našeho sportu.
 Pokud se týká změn v jednotlivých mužstvech, tak 
u A-týmu nastoupil nový trenér Ondřej Tomas. A-tým 
posílili další naši vlastní bývalí dorostenci, z Moravy 
k nám přišel Radim Kincl, z domácích hráčů se vrátil do 
A-týmu Michal Már a někteří další hráči návrat zvažují.
Do dorosteneckého mužstva se vrátil z S.K. Kladno Martin 
Böhm a do žákovského mužstva Lukáš Nachtigal.
Význam výše zmíněných posil je vidět i na zatím 
poměrně slibných výsledcích prvních soutěžních kol 
u všech mužstev.
 Co se týče činnosti oddílu, tak největší změny se 
konají díky novému správci přímo ve sportovním areálu 
S.K. Buštěhrad. Do této funkce nastoupil od 1. 7. 2007 
pan Josef Kotouč a okamžitě začal pracovat na zlepšo-
vání stavu nejen hrací plochy, ale i na ostatním zařízení 
sportovního areálu. Nový správce ve funkci vystřídal 
pana Pavla Pleskota, který se rozhodl po několika letech 
práce u nás odejít do zaslouženého „fotbalového důcho-
du“. Rádi bychom mu i touto cestou poděkovali za jeho 
práci ve prospěch našeho fotbalového oddílu.

 Za finančního přispění Městského úřadu Buštěhrad, 
technické pomoci Technických služeb města Buštěhrad 
a Jiřího Musela se nám podařilo znovu zprovoznit 
studnu pro zavlažování hrací plochy. Díky pravidelné-
mu zavlažování, o které se v průběhu celého horkého 
a výrazně suchého léta starali pan Josef Kotouč s pa-
nem Karlem Landou již vzhled hrací plochy nepřipo-
míná (na rozdíl od stále nedokončeného tréninkového 
hřiště) poušť.
Díky panu Kotoučovi a Landovi a za přispění hráčů všech 
věkových kategorií a příznivců naší kopané se výrazně 
zapracovalo na vylepšení stavu hlavní hrací plochy, byly 
natřeny lavičky, branky a zábradlí. Pro potřeby správce 
byl přebudován sklad na nářadí a dílna.
Pozornosti našich fanoušků určitě neunikla ani instalace 
zcela nové záchytné sítě za bránou směrem k frek-
ventované silnici Kladno – Praha za finanční podpory 
Městského úřadu Buštěhrad.
 Samozřejmě jsme si vědomi toho, že je stále co zlep-
šovat a proto věříme, že nám v našem úsilí budou nápo-
mocni všichni, kterým buštěhradský fotbal leží na srdci.
 Všem těm, kteří se doposud podíleli na akcích, které 
zatím na našem hřišti proběhly, bychom chtěli velmi podě-
kovat a věříme, že jejich pomoc nebyla poslední a že nejen 
s nimi, ale i s dalšími příznivci naší kopané se můžeme těšit 
nejen na další spolupráci při zvelebování našeho sportovní-
ho areálu S.K. Buštěhrad, ale i na fotbal všech našich mužs-
tev, který bude dělat všem našim divákům jen radost…

Karel Landa, Josef Kurajský

tENIs

trochu o tenisu v našem městě.
Tenisový oddíl Buštěhrad patří nesporně jak v sou-
časnosti, tak v minulosti k jedněm z  nejúspěšnějších 
sportovních oddílů našeho města. Bude jistě zajímavé 
v některém z příštích článků připomenout sportovní 
úspěchy „buštěhradského tenisu“ za celou jeho již 
docela slušnou historii a pokusit se vyjmenovat všechny  
hráčky a hráče od jeho založení do současnosti, kteří se 
o tyto sportovní úspěchy zasloužili. 

Nyní jen několik informací o letošní tenisové sezóně, 
která se postupně blíží ke svému  závěru a o které lze 
jednoznačně říci, že byla velmi úspěšná. Náš TK pokra-
čoval v tenisových soutěžích Krajského přeboru III. třídy, 
s družstvem „A“ a IV. třídy s družstvem „B“. Samotný fakt, 
že se podařilo postavit do výše uvedených soutěží dvě 
družstva ukazuje na dobrou členskou základnu s hráč-
kami a hráči velmi dobré tenisové úrovně. Ostatně o tom 
svědčí i výsledky. Družstvo „A“ vyhrálo svoji soutěž bez 
ztráty jediného zápasu a tak TK bude v sezóně 2008 
hrát II. třídu Krajského přeboru. Je třeba poznamenat, že 

v této soutěži nebude nováčkem. Družstvo „B“ se zhostilo 
své účasti ve IV.třídě Krajského přeboru rovněž úspěšně 
a přes určité herní zakolísání nakonec obsadilo 3. místo. 
TK Buštěhrad i v letošní sezóně obsadil soutěž tzv. nere-
gistrovaných hráčů, která se hraje v rámci kladenského 
okresu. I tady byl náš klub úspěšný, obsadil 1. místo. 
 

Co říci obecně k zápasům, které se odehrály. Měly 
vynikající sportovní úroveň, bylo na co se dívat. Pokusíme 
se pro příští sezónu získat na zápasy i diváky z řad buš-
těhradských občanů, kteří mají rádi sport a přijdou naše 
tenisty povzbudit.   

Všem hráčkám a hráčům, ale i kapitánům všech 
družstev našeho TK bych chtěl touto cestou jménem 
výboru TK i jménem svým poděkovat za sportovní pří-
stup k soutěžím a dosaženým výsledkům, které nespor-
ně propagují nejen náš TK, ale i naše město. 

Úplný závěr tenisové sezóny 2007 je již tradičně 
věnován třem turnajům, jejichž konání dávno překročilo 
hranice našeho TK a města. 

Dne 15. 9. 2007 se uskutečnil 8. Ročník tenis.turnaje 
žen tzv. „Malý Mazal Open“ poznamenaný nejen velkou 

SPORT
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snahou o co nejlepší sportovní výkony, s tradičně výbor-
nou atmosférou. 22. 9. 2007 se bude konat již 17. ročník 
turnaje mužů tzv. „Mazal Open“, který slibuje rovněž velké 
sportovní nasazení hráčů. Tenisová  sezóna bude ukon-
čena turnajem s výstižným názvem „Buřťák“. Je určen pro 
všechny členky a členy TK a který se kromě sportovního 
zápolení stává i společenskou příležitostí celého TK.            

Na závěr bych chtěl uvést, že výbor TK vyvíjí spolu 

s MěÚ úsilí k dokončení jedné z nejúspěšnějších staveb 
v oblasti sportu,  výstavby tenis. areálu, jak to předpo-
kládá projektová dokumentace.  To proto, aby byly dále 
zlepšeny podmínky pro rozvoj tenisu v našem městě. 
Samozřejmě při nezbytné podpoře všech hráček a hráčů 
našeho TK. 

Miroslav Oplt, 
předseda výboru TK 

šAChový oDDíl sokol BuštěhRAD

jana sochorová podruhé krajskou přebornicí, Michal 
schmalz druhý v h18
Krajský přebor mužů, žen, juniorů (do 20 let) a dorosten-
ců (do 18 let) se hrál 25.srpna až 1. září opět v Říčanech. 
5.ročníku turnaje OPEN Říčany hraného švýcarským 
systémem na 9 kol se zúčastnili celkem 74 hráči, z toho 
38 jich bojovalo v rámci krajských přeborů. Ve velmi 
silné konkurenci si naši zástupci počínali výborně. Jana 
Sochorová se ziskem 4 bodů obhájila titul Krajské pře-
bornice žen (v 15 letech je již dvojnásobnou krajskou 
přebornicí!!) a Michal Schmalz ziskem 5 bodů obsadil  
2. místo v kategorii H18 (a 16. místo mezi muži)! Oba tak 
v těchto kategoriích postoupili do podzimních Polofinále 
Mistrovství České republiky.

krajský přebor mládeže - nečekaný úspěch našich 
nováčků
Krajský přebor mládeže do 16 let se konal 23.-24.
června v Sedlčanech. Postup z Regionálního pře-
boru si vybojoval jen Ondra Škubal (kategorie H10), 
ale dostalo se i na náhradníky : Michal Černý hrál 
v kategorii H14 a Dominik Himl v H10. Přebor se 
hraje ve čtyřech samostatných turnajích podle věko-
vých kategorií a vedle titulu Krajského přeborníka se 
bojuje o postupová místa na Mistrovství Čech. Turnaj 
je velmi náročný - během pouhých dvou dnů ode-
hrají účastníci 7 (kategorie H10 dokonce 9) vážných 
partií! Všichni hráli Krajský přebor poprvé a tak jsem 
očekával, že se jako nováčci budou hlavně „rozkou-
kávat“ a že nějaký bodík by mohli uhrát a neměli 
skončit s nulou. Proto jsem prohlásil „uhrát 50 %  
by byl vynikající úspěch“. Skutečnost nesrovnatelně 
předčila očekávání! Polovinu možných bodů (4,5 z 9) 
získal Dominik a obsadil 17. místo. Michal se v průběhu 
celého turnaje pohyboval v první desítce a v poslední 
partii dokonce bojoval o medaili a postup! Porážka zna-
menala, že se 4 body (ze 7) obsadil 10.místo (postou-
pilo prvních 7 hráčů). Výborný turnaj odehrál Ondra 
- ziskem 6 bodů (z 9) obsadil 5. místo! Jen pomocné 
hodnocení ho dělilo od postupového 4. místa. 

Z historického srovnání našich účastí v Krajském 
přeboru vyplývá, že se bodově (chyběly jen ty dva postu-
py) jednalo o úplně neúspěšnější výpravu! Nezbývá 
mi, než si nasypat popel na hlavu, protože mé tvrzení 
o „hubených letech“ v minulém Buštěhradském zpravo-
daji bylo zcela vyvráceno! Inu, „nikdo nemá míti nikdy nic 
za definitivní“! 

soutěže družstev 2006/2007 - úspěšná sezóna
áčko - jako nováček 6. místo (z 12)
Áčko si loňským vítězstvím v Regionální soutěži vybo-
jovalo postup do Regionálního přeboru a jeho hlavním 
cílem bylo nesestoupit (a zastavit pětiletou sérii sestupů 
a postupů). Současně jsme se rozhodli pro radikální 
omlazení, takže polovinu základní sestavy (Regionální 
přebor se hraje na 8 šachovnicích) tvořili ještě nedávní 
žáci (Jana Sochorová, Honza Šáfr, Michal Schmalz 
a Honza Buk). A první 3 jmenovaní dostali rovnou šanci 
hrát na prvních šachovnicích! Nejen, že to bylo pro 
dost soupeřů nečekané (někteří hledali první šachov-
nice jinde a dívku na první jsme měli v přeboru jako 
jediní), ale ukázalo se, že sázka na mládí se vyplatila 
i ze soutěžního hlediska. Pouze Honza Šáfr neudělal 
polovinu možných bodů (uhrál 1,5 bodu z 9 partií, ale 
měl nejtěžší soupeře). Honza Buk na 8.šachovnici získal  
v 6 zápasech 3,5 bodu, Jana 4 body z 8 zápasů (4. místo  
na 1. šachovnici!) a hvězdou se stal Michal Schmalz, 
který v 10 partiích uhrál 6,5 bodu a byl nejúspěšnějším 
hráčem na 3. šachovnici v celé soutěži! Kapitán Václav 
Buk zabodoval nejvíc (8 bodů z 11 - odehrál všechny 
zápasy) a i on zvítězil na své (4.) šachovnici. Míla Mleziva 
nastoupil též ke všem zápasům, uhrál solidních 6,5 bodu 
a na 5.šachovnici mu patří 2. příčka. V základní sestavě 
dále nastupovali Pavel Buk (4 body z 10) a Mirek Mráz 
(4,5 bodu z 10). 

Tyto individuální výsledky znamenaly 5 vítězných, 
2 remízové a 4 prohrané zápasy, celkem 17 bodů 
(i šachisté už mají 3 body za vítězství ) a konečné skvělé 
6. místo! 

Béčko - 5. místo (z 8)
Béčko hrálo Regionální soutěž (pětičlenná družstva) 
s cílem, „aby si všichni zahráli“. Protože v naší skupině 
bylo jen 8 družstev, hrála se nejdříve základní část kaž-
dý s každým a poté play-off na dva zápasy (v případě 
nerozhodného výsledku postupoval lépe umístěný tým 
v základní části), první čtyři týmy o postup, zbytek

o 5.- 8. místo. O postup do první čtyřky jsme přišli 
až v napínavém posledním zápase a po základní části 
jsme skončili šestí. Vzhledem k naší početné soupisce 
jsme play-off odehráli „na dvě pětky“ (do odvetného 
zápasu vždy nastoupilo jiných pět hráčů), přesto jsme 
ve všech čtyřech zápasech zvítězili a obsadili tak 
konečné 5.místo, což je nejlepší výsledek Béčka v jeho 
čtyřleté existenci! Oporami týmu byli Václav Dorňák 
(5 bodů ze 7), Mirek Mráz (4,5 ze 7) a bratři Humlové 
(oba 3,5 ze 6). V průběhu sezóny si za Béčko zahrálo 
11 hráčů!
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Žáci - 4.místo (ze 7)
Krajského přeboru žákovských družstev se letos zúčast-
nilo rekordních 27 družstev, která byla regionálně roz-
dělena do 4 skupin. Po úspěšné generaci (ročníky 1990 
a 1991), která v roce 2004 celý Krajský přebor vyhrála, 
v roce 2005 hrála 1. ligu a loni skončila těsně třetí, tvořili 
naše družstvo naprostí nováčci, takže jediným cílem bylo 
neskončit ve skupině poslední. Přestože do obou hracích 
termínů (10. února v Kralupech a 24. března v Berouně) 
zasáhla vlna chřipek, ukázalo se, že i s novými hráči 
jdeme správnou cestou. Vedle očekávaných porážek se 
zkušenými družstvy Zdic, Úholiček a Kralup se podařilo 
vybojovat vítězství v zápasech s Hořovicemi a rezervní-
mi týmy Zdic a Kralup. Zisk 9 bodů (v soutěžích družstev 
jsou i v šachách za výhru 3 body) znamenal celkové  
4. místo ve skupině. Nečekaným tahounem družstva se 

stal Dominik Himl (ročník 1998), který získal 4 body ze 
6 možných a uhrál si 4. výkonnostní třídu. Výborné je, 
že všichni hráči, kteří nastoupili, mohou tuto soutěž hrát 
ještě minimálně dva roky! 

hledáme nové talenty!
V této sezóně zahajujeme kurzy pro nováčky z řad mlá-
deže. Jsme připraveni věnovat se zájemcům o šachovou 
hru, kteří o ní ještě nic neví, ale i těm, kteří už třeba ví, 
jak se „tahá“. Nabízíme buštěhradské mládeži smyslu-
plné využití volného času, které se může proměnit ve 
sportovní úspěchy. Můžete přijít rovnou do Sokolovny 
jakékoli úterý v 17:30, nebo využít kontakty uvedené na 
našich internetových stránkách www.sachybus.net .

Pavel Buk

MUSeLi nOSiT HVĚZDU

Když jsme si letos opět, již po pětašedesáté, připomí-
nali výročí vyhlazení obce Lidice nacisty vybavil jsem si 
pamětní desku umístěnou v Kladně na budově původně 
učitelského ústavu slečny Ebenové – později ředitelství 
dolů, která také připomíná jedno smutné výročí.
   „ Na památku 1623 osob židovského původu 
z našeho regionu, které byly z tohoto místa odvezeny 
ve dnech 22. února a 26. února 1942 ve dvou trans-
portech označených „Y“ a „Z“. Z nich zahynulo 1502, 
přežilo 120 a osud jedné osoby nebyl zjištěn.“
   Čili také 65 let výročí, dokumentující snahu o tzv. 
konečné řešení židovské otázky. Snažil jsem se v obecní 
kronice zjistit, jak dalece se týkala občanů Buštěhradu. 
Bohužel kronika v tomto směru mlčí! Pomníček obětem 
2. světové války uvádí ze zavlečených pouze Malvínu 
Popperovou (babičku známého spisovatele Oty Pavla) 
nar. 23. 4. 1876, která byla transportována z Kladna dne 
26. 2. 1942 do Terezína a odtud deportována 27. 4. 1942 
do Lublinu a Kubici, kde zahynula. Stejným transportem 
„Z“ z Kladna do Terezína odjel i Otto Löwy nar. 14. 12. 
1907 a již 11. 3. 1942 byl deportován do koncentračního 
tábora v Izbici, kde jeho životní pouť končí. Více se mě 
nepodařilo zjistit ani v okresním archivu v Kladně ani 
v archivech židovského muzea v Praze. Přesto jsem 
přesvědčen, že v Buštěhradě před nástupem protekto-
rátu žilo více občanů, které nacismus postihl rasovou 
perzekucí. Neunikl jí nikdo u koho byli zjištěni prarodiče, 
kteří byli v minulosti registrováni u židovské obce.
   Perzekuce židů začala hned po příchodu němců v roce 
1939 a neustále se stupňovala. Nejdříve byli vyloučeni 
ze státních služeb a advokátní komory. Brzy následovalo 
omezení nákupní doby pro židy v obchodech (1,5 hod. 
dopoledne a 2 hod. odpoledne). Následoval zákaz přístu-
pu do všech spolků, hostinců, divadel, kin, knihoven atd. 
Bylo jim nařízeno udělat soupisy veškerého majetku a na 
nemovitosti byla okamžitě uvalena nucená správa. Museli 
odevzdat řidičské průkazy a byli jim odebrána motorová 
vozidla, jízdní kola, šicí stroje, radiopřijímače, hudební 

nástroje, kožichy, teplé oblečení včetně prádla, lyže včet-
ně bot, šperky a další. Nejdůležitější byl ale zákaz náku-
pu masa, mouky, bílého pečiva, marmelády, sýrů, sádla, 
vajec, cukrovinek, ryb, drůbeže i zeleniny. Ponechány jim 
byly pouze potravinové lístky na brambory, chléb, mar-
garin, cukr a mléko. Platil pro ně zákaz chovu domácích 
zvířat včetně psů, koček i kanárů. Od září 1941 dochází 
i k psychickému ponížení dané povinností nosit na levé 
straně prsou označení žlutou šesticípou hvězdou s nápi-
sem JUDE. Všichni byli nasazeni na práci do pracovních 
táborů (na kladensku převážně na šachty). Začátkem 
února 1942 bylo nařízeno přesídlení do terezínského 
gheta. To však sloužilo pouze jako přestupní stanice do 
koncentračních a likvidačních táborů dále na východě. 
Od transportů zatím chránilo smíšené manželství s árij-
cem. Pouze do r. 1944, kdy jsou vyzváni, aby opustili své 
židovské partnery. V případě neuposlechnutí následuje 
deportace do pracovních táborů v Německu...
   Lidé, kterým se podařilo celou tuto dokonale pro-
myšlenou likvidační perzekuci přežít, bylo velice málo. 
Pokouším se dát dohromady (pro doplnění obecní kroni-
ky) záznamy o osobách  židovského původu, kteří před 
rokem 1939 žili v Buštěhradě a jejich další osudy. Kromě 
rodiny Popperů, jejichž příběh díky Otovi Popperovi 
– Pavlovi (spisovateli, který zde má své muzeum) je 
všeobecně znám, se mi zatím podařilo zjistit existenci 
rodiny Umbrových, kterým se podařilo včas odejít kamsi 
do Bolívie v Jižní Americe, rodině MUDr. Händlera, 
která za války někam zmizela a v r. 1945 se vrátila zpět, 
paní Freundová se synem, další členové rodiny Löwyů 
a možná další o kterých zatím nic nevím.
   Obracím se proto na čtenáře – pamětníky, ale i na ty, 
co něco znají  z vyprávění  už nežijících pamětníků, zdali 
by mě neposkytli jakékoliv informace v této záležitosti. 
Jako kronikář bych byl velmi vděčen. Umožnilo by to 
doplnit zase malý kousek z historie naší obce. 
                                                                                     

Váš kronikář Jaroslav Pergl         
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S koncem školního roku se stejně jako loni i léta předtím 
dostavily dětmi tolik vytoužené dva měsíce prázdnin. 
Po zásluze si tak budou užívat odpočinku jak se svými 
rodiči, tak i s námi na letním táboře, který jsme již po  
34-té připravili na řece Střele v Plzeňském kraji. Jako kaž-
dý rok jsme věnovali hodně času přípravě tábora i proto, 
že jsme se dohodli s táborníky z berounského tábora 
(jejich tábořiště se nacházelo stejně jako to naše na řece 
Střele asi 1 km po proudu vody a které jim před dvěma 
lety vyhořelo) na společném uspořádání čtrnáctidenního 
stanování. Přípravy byly složitější proto, že se nejednalo 
o program a stravování pro našich loňských 50 účastníků 

tábora, ale o 125 dětí a dospělého personálu. To vše se 
nám však podařilo a tak jsme mohli 22. 7. 07 odjet do 
nádherné přírody Západních Čech. My buštěhradští jsme 
jeli autobusem, berounští vlakem a konečně kolem obě-
da jsme se společně sešli na naší milované Střele.
     Po zabydlení a krátké aklimatizaci, hlavně těch 
nejmenších, si děti spolu se svými vedoucími připravili 
na první večer nevelký táborák u kterého jim byla před-
stavena celotáborová hra s názvem „Cesta kolem světa 
za 14 dní“. Nakonec jsme několika písničkách opustili 
dohořívající oheň a odebrali se do svých stanů strávit 
první noc mimo domov, v přírodě. 
     Do nového dne nás vzbudila píšťalka ohlašující budí-
ček. Dále následovala rozcvička, snídaně, úklid stanů, 
dopolední zaměstnání. Na první pohled každý den stejný 
a zároveň úplně jiný. Děti putovaly podle nakreslené mapy 
různými státy světa o kterých se nejprve dozvěděly základ-
ní informace, aby posléze hrály společnou hru, tématem 
alespoň z části podobným mentalitě jejich obyvatel. Takže 
běh střídal koupání, logické myšlení štafetové běhy, nebo 
rozdělání ohně a příprava jídla míčové hry. Děti byly 
vytíženy prakticky celý den, až nám jich někdy bylo líto, 
když se víceméně bez odpočinku šikovaly k další soutěži. 

PO ROce nA Řece

Přetahování lanem, Foto: Střela

V červenci tohoto roku proběhla záchranná oprava zdiva 
bývalé hradní bašty, která je součástí domu č.11. Tato bašta 
je vedle brány (jejíž poslední přestavba je datována rokem 
1556) jedním z nejviditelnějších zbytků starého buštěhrad-
ského hradu. Oprava zdiva byla z velké části financována 
dotací z Fondu památek Středočeského kraje a byla prove-
dena podle pokynů památkových orgánů. V tomto případě 
zdaleka nešlo o uvedení zdiva do původního stavu, to bylo 
vzhledem ke stupni degradace desetiletí a možná staletí 
neudržovaných opukových kamenů nemožné. Památkáři 
pro tuto opravu zvolili typ hrubé omítky v tenké vrstvě, 
jejímž cílem bylo zakonzervovat dochované části zdiva 

alespoň ve stávajícím stavu, a zároveň nepotlačit opravou 
pohledově památkový charakter tohoto zbytku hradu. Při 
opravě bašty zároveň firma pana Kühnela z Dobrovíze 
zdarma provedla přeložení bobrovek a doplnění hřebenáčů 
na hradní bráně, která je majetkem města.
                                                                                          

Text i foto Jan Kasalický

OPRAVA HRADnÍ BAŠTY

Koruna zdiva bašty byla zakryta novými ostře pálenými cihlami

Poměrně složitá byla už stavba lešení na úzkém pro-
storu mezi baštou a sousedním domem.
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p ř E h l E D  k u lt u R N í C h  p ř E D s tAv E -
Ní  pAMátNíku lIDICE přIpRAvovANýCh  
v RáMCI „lIDICkýCh ZIMNíCh vEčERů“  
sEZóNA 2007/2008

24. 10. 2007 od 17:00
křest knihy E. štolbové „území cizího žalu“
čtení ukázek z knihy: Michaela Dolinová 
odborné slovo: Eduard Stehlík

24. 10. 2007 od 17:30
hudební večer jako vzpomínka na amerického jazzmana 
tonyho scotta, který se téměř dva roky lidickou tragedií 
zabýval a složil na památku jejích obětí klarinetový koncert
účinkují: Karel Růžička-klavír, Jiří Stivín-flétny, klarinet, saxo-
fony, Josef Vejvoda-bicí nástroje, Rudolf Dašek-kytara, Ondřej 
Štajnochr-kontrabas
Úvodní slovo: Pavel Smetáček
vstup zdarma

30. 10. 2007 od 18:00
století zázraků
Převzaté představení divadla VIOLA
účinkují: Magdalena Borová, Miloslav König

7. 11. 2007 od 18:00
Musica gaudeans – komorní orchestr
A. Vivaldi, F. Borne, J. Quantz, Georg Bizet, Ch. Corea,  
J. Krček, G. Gershwin 
účinkují: Musica Gaudeans (Kateřina Jansová – flétna, Jiří Zelba 
– hoboj, Jakub Dvořák – violoncello, Pavel Ciboch – kytara)

Památník Lidice prosí všechny občany Buštěhradu 
i okolí o jakékoli předměty či dokumenty, které se týkají 
Lidic, jak historie původní obce, tak i lidické tragédie. 
Vítány jsou fotografie, pohledy, publikace, mapy, znám-
ky, plakáty, denní tisk – noviny, časopisy, dopisy, obálky 
s razítkem Lidice, jakož i předměty spojené s Lidicemi. 
Velice si vážíme všech předmětů, které již byly do 
Památníku Lidice darovány, často i občany Buštěhradu, 
který je historicky s Lidicemi úzce spjat. Tyto předmě-
ty jsou postupně zpracovány, digitalizovány a posléze 

vystaveny v expozici, či využity pro studijní a badatel-
ské účely. Často i jediná fotografie posune poznatky 
o Lidicích a tragédii o něco dál.

Pokud budete mít zájem předměty darovat, či jen poskytnout 
k digitalizaci, volejte nebo pište prosím vedoucímu muzea 
Památníku Lidice – p. Ančo Marinovovi, tel. č.: 312 253 755, 
603 101 285, e-mail: marinov@lidice-memorial.cz
Adresa: památník lidice, Ančo Marinov, tokajická 
152, 274 53 lidice

KULTURnÍ PŘeDSTAVenÍ V LiDicÍcH

VýZVA PAMÁTnÍKU LiDice

S podivem to všechny zvládly na jedničku a to i ti nejmen-
ší. Po každém obědě následoval polední klid (děti většinou 
odpočívaly, nebo psaly dopisy svým rodičům a příbuzným 

o svých čerstvých zážitcích), odpolední zaměstnání, veče-
ře, osobní volno a večerka, po jejímž odeznění nastoupily 
noční hlídky střežící klid všech spících táborníků. 
     A tak plynul den za den až se datum po dvou týdnech 
zastavil na dni 5-tý srpen, den konce tábora, ze kterého 
se až na výjimky nikomu domů nechtělo. Ale co naplat 
všechno jednou skončí, ale to dobré nějak rychleji. 
Naposledy jsme si zakřičeli: „Zlatá Střela, krásná skvělá 
….“ a rozjeli se do svých domovů se spoustou nezapo-
menutelných prožitků v srdcích a s nadějí, že se zase 
příští rok ve stejném složení na naší Střele sejdeme.
     V závěru tohoto článku bychom chtěli poděkovat 
Městskému úřadu Buštěhrad za finanční podporu, kte-
rou jsme použili k zakoupení 20 nových lehátek a všem 
těm, kteří nám při práci s budováním a průběhem tábora 
nezištně pomáhali. 

Naďa Fenclová

Brána do tábora, Foto: Střela
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12. 11. 2007 od 18:00
křeslo pro Arnošta lustiga aneb se známým spiso-
vatelem nejen o lidicích
večerem provází spisovatel František Cinger, povídku „Noc“  
čte Otakar Brousek st.

14.11.2007 od 18:00
vernisáž výstavy Renáty kaiserové – proudění času.
grafika, kresby, ilustrace, malba,  pískovcové sochy, 
kožené šperky.
Vystoupí Buštěhradský pěvecký sbor, recitace Václav Fikrle, 
hudební doprovod Jan Paulík.
Výstava potrvá do 3. 2. 2008

21. 11. 2007 od 18:00
karel hynek Mácha - Máj
převzaté představení divadla VIOLA
účinkuje: Barbora Hrzánová

28. 11. 2007 od 18:00 
(představení pro mládež od 11 hodin)
Dobře, pane guthe
Převzaté představení divadla VIOLA
účinkují: N. Konvalinková, V. Kubařová, P. Trojan 

4. 12. 2007 od 18:00
křeslo pro Zdeňka Mahlera aneb s historikem 
o lidicích a životě vůbec
hosta uvádí: spisovatelka Slávka Kopecká, klavírní doprovod 
Martin Fila

11. 12. 2007 od 18:00
Adventní koncert u glorietu
účinkuje: ženský komorní sbor Kvítek z Loun
vstup zdarma

20. 12. 2007 od 18:00
Brixiho velká vánoční mše C-Dur pro sóla, sbor a orchestr
Lidická galerie
účinkuje: hudební soubor Chorus Carolinus Kladno

Vstupenky a předplatné na kulturní akce je možno zakoupit 
v recepci Lidické galerie. Cena vstupného je 70 Kč pokud není 
uvedeno jinak; cena předplatného na 10 představení dle výběru je 

500 Kč s platností do dubna 2008, místa je nutno rezervovat 
3 dny před představením.

ZMěNA pRogRAMu vyhRAZENA
kontakt: Památník Lidice, Tokajická 152, 273 54 

Lidice; tel: 312 253 063, 312 253 702
e-mail: lidice@lidice-memorial.cz       www.lidice-memorial.cz

BEZpEčNost v BuštěhRADě v oBDoBí  
oD 1. 6. Do 30. 6. 2007

Trestné činy
1x  řízení vozidla bez řidičského oprávnění (ZP)
1x  vloupání do rodinného domu (NP)

Přestupky
4x přestupek proti majetku (3 NP, 1 ZP)
1x přestupek proti veřejnému pořádku (ZP)
1x přestupek proti občanskému soužití (ZP)
1x přestupek na úseku ochrany před alkoholismem a jinými  
 toxikomaniemi (ZP)
 
BEZpEčNost v BuštěhRADě v oBDoBí  
oD 1. 7. Do 31. 7. 2007

Trestné činy
1x  neoprávněné držení platební karty (NP)
1x  vloupání do rodinného domu (NP)
1x  pokus vloupání do šatny na fotbalovém hřišti (NP)
1x  odcizení motorového vozidla (NP)
1x  vloupání do motorového vozidla (NP)
1x  odcizení jízdních kol (NP)

Přestupky
3x  přestupek proti majetku (NP)
2x  přestupek proti občanskému soužití (ZP)
1x  přestupek proti občanskému soužití a proti majetku (ZP)
1x  alkohol řidiče (ZP)

BEZpEčNost v BuštěhRADě v oBDoBí  
oD 1. 8. Do 31. 8. 2007

Trestné činy
1x  odcizení motorového vozidla (NP)
1x  otrava ryb v rybníku (NP)

Přestupky
2x  přestupek proti majetku (NP)
1x  přestupek proti občanskému soužití (NP)

BEZpEčNost v BuštěhRADě v oBDoBí  
oD 1. 9. Do 30. 9. 2007

Trestné činy - 0

Přestupky
3x  přestupek proti občanskému soužití

komisař npor. Václav Černý, DiS.
vedoucí OOP Kladno-venkov

POLicie ČR infORMUJe
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BUŠTĚHRADSKý cHODec

Být kovářEM A Mít jEho sílu 

Psát takhle v září o škole bývá otřepané, jak osloušaté 
stránky učebnic, co měly být dávno vyřazeny. Podobně 
i představu, že před škamny stojí s rákoskou didaktik 
Hnízdo, jsem vyřadil někam do lehounce zatuchlého 
úsměvna, …ačkoliv by to kolikráttirošťácisetsakrament-
skypotřebovalijakosůl... O tom, jak se poslední rok naše 
základka  skloňovala ve všech možných i nemožných 
pádech ať se zmíní kompetentní, ale chce se mi vyslovit 
zdánlivě škodolibé potěšení, že se alespoň něco děje. 
To je totiž předpoklad, že nám matka vzdělávání neza-
čne někde nepozorovatelně plesnivět. A nová košťata 
nemusí skvěle mést jen ze začátku. Mohou se stát třeba 
i zábavou a udělat konečně scholu ludus (školu hrou), 
jak by si přál nejmenovaný krajan (J.A.K.) odpočívající 
v nizozemském Naardenu. Znáte to, …no, jako u nás 
v Bradavicích, že?

Já jsem školu nikdy neměl rád. Snad jen podvědomě 
jsem dychtil po nových informacích, nových konfronta-
cích a nových vztazích, takže jsem tam někdy chodil. 
Struktura naší třídy byla poměrně standardní, a přesto 
z ní vystartovala spousta v budoucnu významných lékařů, 
konstruktérů, politiků, herců či pokrývačů. A to byla záslu-
ha nejen vrozených předpokladů, ale zejména zájmu, jejž 
ten který učitel vzbudil v nás, lemplechkteříbypotřebova-
lisetsakramentskyřezatodránadovečera. A to, že ško-
la více nebo méně 
představuje pro děti 
první regulérní režim, 
jimž se pak budou 
muset chca-nech-
ca podřizovat celý 
život, je sakrament-
sky důležitý moment, 
závisející zejména na 
tom, zda je za kated-
rou pedagog nebo 
jen pedademagog.

Učitelské odbo-
ry zase řeční před 
m i n i s t e r s t v e m 
a vyhrožují stávkami 
za vyšší než dvace-
titisícové platy. Jestli 

takové mzdy budou motivovat jiný přístup učitelstva 
nevím. Vždy jsem si myslel, že povolání pedagoga je 
takzvané poslání. Tedy věc, která předpokládá uvědo-
mění, pokoru, cílevědomé napření všech sil, zodpověd-
nost a především lásku. Podobně třeba nahlížím také 
na zdravotní sestry a lékaře, na řádové sestry a faráře, 
na asistentky hendikepovaných osob, prodavačky nebo 
pokladní, ale také na hostinské či kuchaře. Ti všichni by 
měli mít v sobě odhodlání podstupovat den co den tu 
řeholi, za níž jedinou slušnou odměnou je spokojenost, 
úsměv a prohloubení vztahů mezi lidmi. A samozřej-
mě také uvědomění o jisté nepostradatelnosti, vážené 
důležitosti a síly osobního vlivu. Takže, má-li učitel 
nálepku nafoukaného despoty, prodavač prázdný krám 
a hostinský lokál, vyhýbají-li se lidé čekárně na středisku 
nebo kostelu, tak na tom žádné peníze nic nespraví, 
protože tam zřejmě není cítit ta láska, zájem ani uvě-
domění. A stávkování a jiné výhružky se tu jeví nefér, 
protože, ruku na srdce, já být žákem, tak stávkokazem 
v žádném případě nebudu.

Samozřejmě nemohu, mluvím-li tady o vzdělávání a poslá-
ní, vyjmout rodinu a její vliv. Pochválit dobré jídlo v restau-
raci, šikovného zedníka, ochotnou prodavačku nebo 
aktivního junáckého vůdce je pro děti inspirací, jenž je třeba 
jednou dovede k touze po dosažení takové formy odměny 
a následování takového chování v budoucnosti. Uslyší-li 
ratolest jen samé nadávky a vyhrožování, je bohužel mož-

né, že bude následo-
vat i takový příklad. 
A to je už jen na nás 
všech, jaké si to udě-
láme. Nemyslím si, 
že by nebylo možné 
naučit i sakrament-
skystarýhopsa no-
vým kouskům, pokud 
budeme každý jen 
trochu chtít, a dětem 
jsme to dlužní. To 
cukrátka nespraví. 
A ony zase konečně 
budou chtít někým 
být. A nebude to jen 
fiktivní Harry P.
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