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Slovo 
redakční 
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Milé čtenářky a čtenáři, 
do nového ročníku vstupuje Zpra-
vodaj v novém kabátě. Jsme zvěda-
vi, s jakými reakcemi na tuto změnu 
se setkáme. Vzhled Zpravodaje však 
není jedinou novinkou, kterou přiná-
šíme. Tímto číslem počínaje budeme 
v BZ otiskovat některé z příspěvků 
na diskusních fórech na webových 
stránkách našeho města (www.mes-
tobustehrad.cz). Frekvence, s jakou 
BZ vychází, neumožňuje vést nad 
některými tématy kontinuální deba-
tu, naopak prostředí webu je k tomu 
jako stvořené – a tak z této výhody, 
kterou web má, chceme něco vytě-
žit i pro Zpravodaj. Věříme, že BZ tak 
bude o něco zajímavější (a že si tře-
ba následně na městský web najde 
cestu ještě více návštěvníků – disku-
térů).

V minulém čísle vyšel první článek 
nové rubriky „Zajímavé domy buš-
těhradské“, který se setkal s téměř 
„bouřlivým“ ohlasem, a autora člán-
ku, místního kronikáře pana Pergla, 
jste zasypali spoustou dodatečných 
informací o bývalém hostinci pana 
Myšky na Náměstí. Tento váš zájem 
nás moc těší, doufáme, že se s po-
dobným ohlasem setká i druhé po-
kračování. 

Po delší době vám přinášíme an-
ketu, tentokrát jsme vyzpovídali ně-
kolik „novousedlíků“, věříme, že jejich 
postřehy a poznámky pro vás budou 
zajímavým čtením.

za redakční radu Martin Ježek

Č. 9/2007, které se konalo 
dne 15. 8. 2007 v zasedací 
místnosti Městského 
úřadu Buštěhrad

MěZ po projednání: 
a) se usneslo:

Delegovat pravomoci ve věci rozho-1) 
dování o věcných břemenech počí-
naje dnem 15. 11. 2007 na MěÚ. 

b) schvaluje:
Cenovou nabídku na instalaci měři-1) 
čů vody v bytech DPS s tím, že rea-
lizace bude provedena po naplnění 
příslušné kapitoly rozpočtu.
Návrh na udělení finanční odměny 2) 
ředitelům ZŠ a MŠ, ZUŠ a DPS.
Návrh na zapsání bývalého pivova-3) 
ru v Buštěhradě do seznamu kultur-
ních památek.
Smlouvu o budoucím uzavření kup-4) 
ní smlouvy na odprodej obecního 
pozemku parc. č. 1811/1, k. ú. Buště-
hrad s firmou Project Development, 
s. r. o., se sídlem Bílkova 856/18, Pra-
ha 1.
Žádost o poskytnutí grantu pro 5) 
sport a volný čas z rozpočtu Středo-
českého kraje na rok 2008.
Kupní smlouvu na odprodej obecní-6) 
ho pozemku pod existující stavbou 
– parc. č. 277.
Návrh MěÚ na řešení problematiky 7) 
úklidu společných prostor v domě 
čp. 65.
Žádost o příspěvek pro šachový od-8) 
díl SOKOL Buštěhrad ve výši 2500,- 
Kč.
Smlouvy s firmou REA Kladno na 9) 
aktualizaci energetických auditů a 
zpracování „Průkazů energetické 
náročnosti budovy“ pro objekty ve 
vlastnictví města Buštěhrad.
Smlouvy o zřízení věcných břemen.10) 
Vybudování splaškové kanalizace 11) 
pro čtyři domy v ulici Sadová a V Pa-
landě.

USneSení ze zaSedání 
měStSkého zaStUpitelStva

foto na titulní straně: Dům na Náměstí 
čp. 93, foto: J. Pergl

Žádost o změnu územního plánu 12) 
společnosti Molikom, spol. s r. o., 
Verdunská 30, Praha 6.

c) zamítá:
Žádost Ing. Ladislava Kellera o od-1) 
prodej části obecního pozemku 
parc. č. 992/2 v ulici Brendlova.

č. 10/2007, které se konalo 
dne 5. 12. 2007 od 17.30 
hod. v Kulturním středisku
MěZ po projednání:
a) schvaluje: 

Rozpočtové provizorium na 1Q roku 1) 
2008 ve výši Kč 4 904 000,- na straně 
příjmů i výdajů.
Martina Ježka předsedou Grantové-2) 
ho a dotačního výboru a Jitku Ma-
hovskou členkou tohoto výboru. 
Prodloužení smlouvy o nájmu ne-3) 
bytových prostor v Kulturním stře-
disku (místnost sousedící s kni-
hovnou) s Občanským sdružením 
MATEŘSKÉ CENTRUM BUŠTĚHRAD-
SKÝ PELÍŠEK. 
Smlouvu o sdružení prostředků na 4) 
činnost Jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů Hřebeč.
Bezúplatný převod díla „Veřejné 5) 
osvětlení, kabely a lampy části ulice 
Javorová a Topolová“ od Sdružení 
majitelů pozemků 1819/24-29 Buš-
těhrad do vlastnictví města.
Bezúročnou půjčku Miroslavě Čer-6) 
nohorské ve výši Kč 20 000,- v roce 
2008.
Odložení placení nájmu panu Sej-7) 
korovi do května 2008. 
Bezúplatný převod části pozem-8) 
ku parc. č. 888 v k. ú. Buštěhrad od 
Okresního bytového družstva Klad-
no.
Vybudování veřejné části domovní 9) 
kanalizační přípojky pro dům čp. 
247 v Husově ulici na náklady měs-
ta.
Žádost manželů Kůrkových o vydání 10) 
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souhlasu se stavbou rodinného 
domu na pozemku parc. č. 135/1.
Názvy nově vzniklých ulice v loka-11) 
litě „Na Chmelnici“: ulice Dubová, 
Kaštanová a Buková.
Poskytnutí sociální výpomoci – fi-12) 
nančního příspěvku pro Kristinu Ba-
logovou.
Smlouvu č. 07/2007 s firmou Stu-13) 
dio KAPA na zpracování změny č. 1 
územního plánu města. 

b) zamítá:
Žádost Základní a Mateřské školy 1) 
Buštěhrad týkající se prominutí pla-
teb nájemného do května roku 2008 
ve služebním bytě pana Sejkory.

b) bere na vědomí:
Informaci o změnách vodného a 1) 
stočného s účinností od 1. 1. 2008.

c) ukládá:
Městskému úřadu (MěÚ) zabezpečit 1) 
smlouvu s opatrovníkem o poskyt-
nutí sociální výpomoci – finančního 
příspěvku pro Kristinu Balogovou.
MěÚ zabezpečit zveřejnění záměru 2) 
na směnu části obecního pozemku 
parc. č. 131 a 132.
MěÚ zabezpečit bezúplatný pře-3) 
vod díla „Veřejné osvětlení, kabely a 
lampy části ulice Javorová a Topolo-
vá“ od Sdružení majitelů pozemků 
1819/24-29 Buštěhrad do vlastnic-
tví města.

od měSíce února Se měStSký úřad 
BUštěhrad připojUje k czech point
Co je Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační 
Národní Terminál, tedy Czech POINT, je 
projekt, který by měl zredukovat příliš-
nou byrokracii ve vztahu občan – ve-
řejná správa. V současnosti musí občan 
navštívit několik úřadů k vyřízení jedno-
ho problému. Czech POINT bude sloužit 
jako asistované místo výkonu veřejné 
správy, umožňující komunikaci se stá-
tem prostřednictvím jednoho místa tak, 
aby „obíhala data, ne občan“.

Cílem projektu Czech POINT je vytvo-
řit garantovanou službu pro komunika-
ci se státem prostřednictvím jednoho 
univerzálního místa, kde bude možné 
získat a ověřit data z veřejných i neve-
řejných informačních systémů, úřed-
ně ověřit dokumenty a listiny, převést 
písemné dokumenty do elektronické 
podoby a naopak, získat informace o 
průběhu správních řízení ve vztahu k 
občanovi a podat podání pro zahájení 
řízení správních orgánů. Jde tedy o ma-
ximální využití údajů ve vlastnictví státu 
tak, aby byly minimalizovány požadav-
ky na občany.

Projekt Czech POINT přináší znač-
né ulehčení komunikace se státem. V 

některých situacích bude stačit dojít 
pouze na jeden úřad. V konečné fázi 
projektu by občan mohl své záležitosti 
vyřizovat i z domova prostřednictvím 
internetu. 

Co poskytuje Czech 
POINT

Czech POINT v současné době posky-
tuje čtyři druhy výstupů. To znamená, že 
každý, kdo zaplatí příslušný poplatek na 
místě Czech POINT, může požádat o ná-
sledující:
1. Výpis z Katastru nemovitostí.

O výpis z Katastru nemovitostí Čes-
ké republiky může požádat anonymní 
žadatel. Výpis lze požadovat na základě 
listu vlastnictví nebo podle seznamu 
nemovitostí. Pokud žadatel žádá výpis 
podle listu vlastnictví, musí znát katas-
trální území a číslo listu vlastnictví. Vy-
dání první strany výpisu je zpoplatněno 

částkou, jejíž maximální výše je záko-
nem omezena na 100,- Kč; každá další 
strana výpisu je zpoplatněna částkou, 
jejíž maximální výše je zákonem ome-
zena na 50,- Kč. Pokud žadatel žádá o 
výpis podle seznamu nemovitostí, měl 
by znát katastrální území a dále buď 
parcelní číslo požadované nemovitos-
ti, jedná-li se o pozemek, nebo staveb-
ní parcelu či číslo popisné, jedná-li se o 
stavbu. I v tomto případě je ověřený vý-
stup zpoplatněn stejně. O výpis lze zažá-
dat i podle seznamu jednotek, v přípa-
dě, že budova je dělena na jednotky, což 
je typické u větších staveb, dělících se 
na jednotlivé byty, garáže atd. V tomto 
případě pochopitelně musí žadatel znát 
nejen popisné číslo domu, ale i přesné 
číslo bytu v domě.
2. Výpis z Obchodního rejstříku.

O výpis z Obchodního rejstříku České 
republiky opět může požádat anonymní 
žadatel. Výpis lze požadovat na základě 
znalosti IČ obchodní organizace. I zde je 
vydání první strany výpisu zpoplatněno 
částkou, jejíž maximální výše je záko-
nem omezena na 100,- Kč; každá další 
strana výpisu je zpoplatněna částkou, 
jejíž maximální výše je zákonem ome-
zena na 50,- Kč.

Vodárny Kladno-
Mělník, a. s.
oznámily změnu cen vodného a stoč-
ného s účinností od 1. 1. 2008:

bez DPH s DPH

SKP 41.00.11 a 12 voda 
pitná a užitková 32,70 35,64

SKP 90.01.11 voda 
odkanalizovaná

24,30 26,49

Celkem 57,00 62,13

Ceny v Kč/m3
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3. Výpis z Živnostenského rejstříku.
I v tomto případě může o výpis z Živ-

nostenského rejstříku České republiky 
požádat anonymní žadatel. Výpis lze po-
žadovat na základě znalosti IČ obchodní 
organizace. I v tomto případě je vydání 
první strany výpisu zpoplatněno část-
kou, jejíž maximální výše je zákonem 
omezena na 100,- Kč; každá další stra-
na výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž 
maximální výše je zákonem omezena 
na 50,- Kč.
4. Výpis z Rejstříku trestů.

Podle §11a odst. 1 zákona č. 269/1994 
Sb. o Rejstříku trestů v platném znění lze 
vydat výpis z evidence Rejstříku trestů 
osobě, které se výpis týká, pouze na zá-
kladě písemné žádosti. Tuto žádost není 

třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží 
vyplněnou k podpisu předtím, než mu 
je výpis z Rejstříku trestů vydán; tuto žá-
dost úřad archivuje dle zákona. Osoba, 
jíž lze na pracovišti Czech POINT výpis 
vydat, musí mít platný doklad totožnos-
ti a musí mít přiděleno rodné číslo. To 
znamená, že výpis se může vydat i cizin-
cům, kteří mají například trvalé bydliště 
v České republice. Od 1. 1. 2008 zatím 
není možné na pracovištích Czech PO-
INT vydávat výpisy zplnomocněncům, 
kteří žádají o výpis z Rejstříku trestů na 
základě plné moci.

V případě, že je možné vyřídit žádost 
o výpis z Rejstříku trestů elektronicky, 
zaplatí klient podle zákona za tento vý-
pis 50,- Kč jako správní poplatek úřadu 

za přijetí žádosti o vydání výpisu z evi-
dence Rejstříku trestů. Na tento výpis se 
nevylepuje žádný kolek.

V případě, že žádost nemohla být vy-
řízena elektronicky a musí být manuál-
ně zpracována na pracovišti Rejstříku 
trestů, musí žadatel o výpis požádat 
způsobem podle §11 odst. 1 zákona č. 
269/1994S. o Rejstříku trestů v platném 
znění – tedy formou papírové žádosti. 
Systém Czech POINT umožňuje vytisk-
nout žadateli tuto papírovou žádost již 
předvyplněnou jeho osobními údaji, jež 
sdělil obsluze pracoviště Czech POINT. V 
tomto případě se neplatí správní popla-
tek úřadu, ale vylepí se kolek v hodnotě 
50,- Kč a žádost úřad pošle ke zpracová-
ní na Rejstřík trestů.

Co se děje s dotacemi?

Vážení čtenáři, dovolte mi vás 
informovat o některých aktivitách 
města, které souvisejí s využíváním 
dotací z tzv. evropských fondů. 

O možnost získat tyto dotace měs-
to vlastně Buštěhrad soutěží s jinými 
městy, organizacemi, to proto, že tzv. 
evropské peníze nejsou jaksi samo-
zřejmé a získá je ten, kdo předloží 
dostatečně kvalitní návrh (projekt) na 
jejich využití. V současné době tedy 
„soutěžíme“ o finance na zateplení 
některých budov v majetku města. O 
tom, zda jsme byli úspěšní, se bude 
vědět v následujících týdnech a mě-
sících. Na této aktivitě (aby se GDV 
nechlubil „cizím peřím“) se významně 
podílel Výbor pro životní prostředí.

Co GDV chystá?
V současné době se věnujeme otáz-

ce získání prostředků na problemati-
ku zeleně v našem městě. Velmi struč-
ně řečeno: chceme získat prostředky 
na vypracování studie, která by kon-
cepčně řešila tuto problematiku. 

Teprve poté má smysl začít s konkrét-
ními kroky. Do nich bude zcela jistě 
patřit výsadba nových stromů, na niž 
má město již volné prostředky (tyto 
prostředky obdrželo v souvislosti 
s kácením náletů v areálu Třineckých 
železáren, tak že je použít na nové 
stromy prostě musí).

Samostatnou kapitolou je rekon-
strukce zámku, o které toho již na 
stránkách BZ napsala spoustu Ing. 
arch. Daniela Javorčeková. K této 
problematice tedy uvádím, že GDV ve 
spolupráci s paní architektkou a po-
radenskou agenturou neustále vyhle-
dává možné finanční zdroje, s jejichž 
využitím bude možné v rekonstrukci 
pokračovat, dokončit ji a poté zámek 
„oživit“.

Každá mince má dvě strany, a to se 
týká i mincí „evropských“. Drtivá vět-
šina dotací je totiž poskytována jen 
tehdy, pokud ten, kdo o dotaci žádá, 
vloží do projektu také své finanční 
prostředky. Před podáním každé žá-
dosti o dotaci je tedy nutné pečlivě 
zvažovat, jestli město bude moci/

chtít takový projekt kofinancovat. I 
proto v loňském roce (a to ještě pod 
vedením mé výborné předchůdky-
ně Jitky Mahovské, kterou jsem v její 
roli v prosinci vystřídal) GDV inicioval 
anketu, jejímž smyslem bylo posbí-
rat náměty občanů k problematice 
rozvoje města (přičemž zajímavé po-
střehy lze najít i na diskusních fórech 
na webu našeho města). I na základě 
těchto námětů pak začaly vznikat do-
kumenty, jež se zabývají koncepčním 
rozvojem města. Věřím, že v dohled-
né době budou tyto dokumenty do-
pracovány. Bez jejich existence by-
chom totiž byli v soutěži o evropské 
peníze handicapováni. Zrovna tak 
budeme znevýhodněni, pokud se o 
dotace bude zajímat pouze „město 
samo“. I proto předpokládám, že se 
zástupci GDV v první polovině toho-
to roku potkají se zástupci všech buš-
těhradských spolků, oddílů atd., a to 
proto, abychom své šance na získání 
dotací zvýšili.

Martin Ježek

předseda GDV

zprávy z grantového a dotačního 
výBorU (gdv)
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ZAJÍMAVÉ DOMY BUŠTĚHRADSKÉ

Když už jsme minulé povídání o za-
jímavých domech začali na dolním ná-
městí krásně opravenou fasádou domu 
pana Fršlínka, zůstaňme tam a pokra-
čujme domem, který má nejen soused-
stvím, ale i svojí historií nejblíže.

 Čp. 93 – Jiří Čermák – 
kovovýroba, výroba ocelo-
vých konstrukcí, zámečnic-
ké práce – hlásá tabulka na 
vratech nevábně působící-
ho domu. Ale pokusme se 
dostat nynějšímu stavu tzv. 
na kloub.

 Již z minulého článku o 
historických budovách vy-
plynulo, že pátrání po pů-
vodu a historii jednotlivých 
domů přináší neoddělitel-
ně i obrázek o lidských osu-
dech, jež nekompromisně 
odvál čas. Budovy zůstávají a i jejich stav 
i vzhled vypovídá o lidech, kteří jimi pro-
šli.

 Už první pohled na dům naznačil, 
že se budu muset ponořit daleko hlou-
běji do archivů. Na to nestačí Buště-
hrad, ale ani Kladno. Musím do Státního 

ústředního archivu v Praze. Ale začněme 
doma a vezměme zpětnou posloup-
nost.

 Pan Jiří Čermák, jemuž soubor budov 
známý buštěhraďákům jako „Vlasákův 
statek“ dnes slouží jako sídlo firmy, získal 

dům v červnu 1990 za účelem provozu 
zámečnické činnosti. Aby jej vůbec mohl 
k čemukoliv použít, musel v totálně 
zpustlém a zarostlém bývalém statku a 
celém jeho areálu provést mnoho oprav. 
Nejdříve vysekat nálety, které téměř zne-
možňovaly přístup do objektu. Potom 

strhnout stodolu, což měl nařízeno už 
předchozí majitel. Úplně zrekonstruovat 
elektroinstalaci (vzhledem k havarijní-
mu stavu byla odpojena), odpady (řešil 
čističkou) a vytápění celého objektu, což 
nebylo jednoduché (stav komínů měl též 

nařízeno řešit dřívější ma-
jitel, který tak opět neuči-
nil). Když pan Čermák v r. 
2001 požádal o možnost 
vystavět v dolní části po-
zemku montovanou halu 
o ploše 200 m2 a před ní 
vybetonovanou mani-
pulační plochu, ozval se 
právní zástupce bývalého 
majitele s jakýmisi nejas-
nostmi kolem vlastnictví a 
protahující se soudní říze-
ní málem zapříčinilo krach 
firmy. Nejnutnější opravy 

provedl v r. 2004, kdy stav střechy vedl 
i k opravě štítu budovy, při níž bohužel 
došlo ke zrušení polovalby, a r. 2007 k ce-
lému zakrytí střechy novou krytinou.

 Kdo byl ten dřívější majitel, který 
o objekt vůbec nepečoval a rád se ho 
zbavil, když jej vedení obce nutilo začít 

zajímavé domy BUštěhradSké

Že se naše technické služby neustále 
starají o to, aby byl Buštěhrad pohled-
ným městem, dokazují i následující 

snímky. Na jednom nově betonují od-
stavnou plochu pro kontejnery na třídě-
ný odpad u pošty (pořádek kolem nich si 

už musíme udržovat sami), na dalších se 
starají o koruny stromů v Lípové ulici.  

JP

Technické služby opravují pod poštou foto: Jaroslav Pergl

Technické služby města Buštěhrad

Technické služby v Lípové ul. foto: Jaroslav Pergl

Dům na náměstí čp. 93 foto: autor
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s opravami? Zřejmě od r. 1978 vlastnilo 
čp. 93 ZES Praha, kombinát-státní podni-
k-Kablo Kladno kp. V dubnu 1990 zařídili 
rozhodnutí o změně užívání, tehdy ještě 
rodinného domu čp. 93 s hospodářskou 
částí, na skladovací prostory (s odůvod-
něním, že budova slouží jako sklad stej-
ně již od r. 1979). Přiložené plány ale do-
kumentují v přízemí kuchyni, 2 pokoje, 
2 komory, sklad, prádelnu a WC. V patře 
pak další pokoj, 3 komory a půdu. Sou-
časně žádá o prodloužení lhůty k od-
stranění stodoly (prodlouženo do 30. 9. 
1990).

Při místním šetření v březnu 1989 
obecní úřad zjišťuje, že objekt je ve velmi 
zchátralém stavu, k bydlení nevhodný. 
Elektroinstalace je pro havarijní stav od-
pojena, komíny nevyhovují. OÚ nařizuje 
odstranění stodoly, která je částečně zří-
cená a ohrožuje život a zdraví občanů. 
Přitom fotografie z průvodu v roce 1968 
před Vlasákovic statkem dokazují, že 
dům i s fasádou je v dobrém stavu.

 Kablu Kladno prodala rodový statek 
v r. 1978 paní Jaroslava Baňková (roze-
ná Vlasáková), které byl dům připsán po 
vyrovnání s bratrem , jenž v té době již 
v Buštěhradě nežil. Jejich rodiče, Růžena 
a Václav Vlasákovi, byli poslední, kdo na 
statku hospodařili a také dožili. Pan Vla-
sák měl ještě v r. 1959 snahu dům přista-
vět (zdůvodněno potřebami rozrůstající 
se rodiny), ale už k tomu nedošlo. Dcera 
s rodinou se s manželovou změnou za-
městnání a kvůli zhoršujícímu se zdraví 
dítěte (vliv blízké haldy) odstěhovala do 
Kladna a syn se též oženil mimo. A najed-
nou nebylo pro koho stavět.

 Z místního archivu se ještě dozví-
dám, že v květnu 1949 žádá pan Vlasák o 
povolení výměny okna v kuchyni a sou-
časně prosí o povolení ke stavbě kurní-
ku, aby mohl rozšířit chov slepic a plnit 
dodávky vajec do sběrny. Zdůrazňuje, 
že nepotřebuje žádný stavební materiál, 
ani nebude odnímat potřebné pracovní 
síly pětiletému plánu. Zda mu bylo vyho-
věno jsem v archivu nezjistil, ale v květ-
nu r. 1953 žádá o výměnu okna znovu. 
Z roku 1948 ještě existuje zápis, že nad 
vyústěním stoky pod okny pana Vlasáka 
bylo ukradeno kovové zábradlí, a při té 
příležitosti žádá opatření stoky takovým 

zařízením, které by zamezilo nesnesi-
telnému zápachu a vybíhání potkanů. 
Starší už je zde pouze žádost z února 
1906, kdy se ve dvoře statku před sto-
dolou staví kravín. Při stavbě kravína se 
řeší i kanál „jímž voda srážková a z ryb-
níku výše položeného od nepamětních 
dob se odvádí“. Jako účastníci řízení jsou 
uvedeni: Václav Vlasák – stavebník, Josef 
Vlasák – soused, Antonín Junek – vrchní 
správce ck. velkostatku a strážník Kapu-
cián, který rozhodnutí doručil.

 Nejstarším dokladem na obci je Od-
pis p. Františku Vlasákovi. „Vyřízením 
žádosti Vaší ode dne 9. dubna 1864 a 
na základě opatřeného sobě dobrého 
zdání technického, uděluje se Vám po-
volení k vystavění zadní stodoly a chlé-
vů při živnosti č. 93 u Buckova. Hned po 
obdržení přítomného povolení k stavbě, 
pro chudé 1 fr. č. složiti povinen jste. C. 
kr. okresní úřad v Unhošti dne 16. února 
1864.“

 Nořím se tedy do dalších katastrů. 
V Kladně se mně daří zjistit, že čp. 93 na 
původní parcele 141/2 vlastní r. 1869 
František Vlasák. V r. 1872 se žení s Kate-
řinou, která se stává spoluvlastnicí. Pan 
Vlasák r. 1890 umírá a Kateřina vlastní čp. 
93 celé. Roku 1904 přechází vlastnictví 
na Václava Vlasáka a Alžbětu. Ta v r. 1908 
umírá a Václav se po dvou letech znovu 
žení s manželkou Boženou. Ta umírá r. 
1912 a Václav opět vlastní celou nemovi-
tost. Má ještě třetí ženu, jež se však v ka-
tastru vlastníků neobjevuje. Rok jejího 
úmrtí neznám, ale když zemřel r. 1918 i 
Václav Vlasák, zůstávají tři nezletilé děti, 
o něž se musí postarat příbuzní, kteří si 
je rozeberou a s nimi i vše ze statku (ne-
budou se přece starat o cizí děti zadar-
mo). O stavení nikdo nepečuje do doby 
plnoletosti staršího syna Václava r. 1925. 
Mladší bratr Ladislav (náhradní dědic) je 
plnoletý r. 1929. Roku 1930 vstupuje od-
dacím listem do poloviny Růžena Vlasá-
ková. Tolik suché údaje úředních zápisů. 
Zkusme se vžít do role jednadvacetile-
tého mladíka, který se po letech vrací 
na zpustlý grunt a z ničeho začíná hos-
podařit s tím, že z toho, co vydělá, musí 
vyplatit další sourozence. V padesátých 
letech musí vstoupit do JZD a všeho, co 
vybudoval, se vzdát. 

 Tolik kladenský katastr doplněný vy-
právěním pamětníků. Jdu dále do Stát-
ního archivu v Praze, kde je uložen starší, 
tzv. stabilní katastr, josefínský katastr a 
nejstarší katastr tereziánský. Tam se mi 
zhruba po šesti týdnech bádání podaří 
najít :

1) Seznam katastrálních archů výtaž-
ných pro veškeré držitele pozemnosti 
v obci Buštěhrad a průkaz toho, že jim 
byly dodány, převzal a za čp. 93 vlastno-
ručně podepsal František Wlasak 23. 12. 
1856.

2) Grundparzellen-Protokol der Ge-
meinde Butzkow z r. 1840 (včetně do-
datků do r. 1878) uvádí jako majitele již 
Franze Wlasaka.

3) Kniha přiznaného výnosu z vymě-
řených gruntů obce Butzkow z r. 1788 
uvádí majitele Jakuba Oppelta (zřejmě 
ten, jenž našel na buštěhradském pan-
ství r. 1772 uhlí).

Ještě se mně podařilo najít starší do-
kument – Wejpis z Rulle Jeho Milosti, 
Královského Úržadu Berničního dle Ge-
neralni Commissi Visitationis leta panie 
1654 stále. Panství Bustiegradskeho. Ten 
sice obsahuje seznam osmnácti hospo-
dářů městyse Buczkow, kteří jsou povi-
nováni chalupou či potahem, ale v té 
době neexistovalo číslování domů a je-
jich jména vymazala morová epidemie r. 
1680. Takže nic. 

 Nyní už zbývá „jenom“ se probádat 
stohy materiálů archivu toskánských 
Habsburků, kde bych možná našel star-
ší záznam. Ale to už jsem do uzávěrky 
tohoto čísla při nejlepší vůli nestihl. Za-
tím tedy máme potvrzených jen 220 let 
gruntu, ale podle charakteru stavby a 
použitých technologií se dá předpoklá-
dat, že stáří domu čp. 93 se může blížit 
sousednímu pivovaru, jehož počátky 
jsou kolem roku 1500.

 Dům čp. 93 stál donedávna mezi 
dvěma sousedy: Tatíčkův statek vlevo 
v rohu Náměstí, jeden z nejstarších, bo-
hužel nedávno nenávratně zmizel. Opro-
ti tomu napravo statek pana Fršlínka se 
dočkal úspěšné obnovy. Bylo by krásné, 
kdyby Čermákův statek byl také citlivě 
obnoven – dřív, než ho zub času již ne-
návratně poškodí. Dům je totiž díky kotr-
melcům osudu zachován v mimořádně 
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autentické formě – v podstatě ve stavu 
posledních úprav z 19. století (jinak je 
samozřejmě daleko starší) – pouze s ne-
významnými novodobými změnami. 
Takových domů už v Buštěhradě mno-
ho není. Když už to vydržel tak dlouho, 
byla by škoda, kdyby ho stihl osud jeho 

souseda po levici; budeme mu tedy ra-
ději přát osud jeho souseda po pravici. 
Budeme doufat, že za pár let zde budou 
stát dva krásně opravené statky vedle 
sebe.

 Závěrem chci poděkovat místním 
pamětníkům, kteří zareagovali na moji 

Město Buštěhrad tvoří 657 domů na rozloze 761 hekta-
rů. Zastavěné plochy se poslední léta bouřlivě rozrůstají na 
všechny strany. Rychle přibývají nové domy, noví obyvatelé 
města.

Naše anketa by měla bez úprav a komentářů přinést pohle-
dy „čerstvých Buštěhraďanů“. Dotázaní se vyjádřili ke vzta-
hům, ke svému okolí, k problémům, jež je trápí.

nový BUštěhrad

foto: J. Blesk

K – PATCHWORK
Italská 2415, Kladno

pořádá

KURZY PATCHWORKU
Informace na tel. čísle 

777 139 174
E-mail: kavalkova.k@seznam.cz

nebo přímo v našem obchodě 
v Kladně

( od podjezdu ke Kauflandu)
reklama

výzvu a doplnili moje povídání či za-
půjčili zajímavé staré fotografie či jiné 
archiválie k přefotografování a doložení 
k buštěhradské historii. Jmenovitě paní 
Cachové, Čermákové, p. Stujovi a dal-
ším.

 S přispěním Ing. arch. D. Javorčekové J. Pergl

Otázky:
1/ Jak se jmenujete a kde 
bydlíte? 
MK: Jmenuji se Michal Krbeček (MK) a byd-
lím v Trnkové ulici. Zatím tomu tady nijak 
neříkáme, jsme prostě u hřbitova.

JS: Jmenuji se Jiřina Svobodová (JS) a byd-
líme v Břízové ulici „na chmelnici“. Letos tu 
budeme slavit šesté Vánoce. Dům máme 
modrý, tak se mi přezdívá Šmoulinka.

GP: MgA. Gabriela Plachá (GP), dvě děti (4 
roky, 1 rok). V Buštěhradě bydlím třetím ro-
kem v nové zástavbě za hřbitovem.

JJ: Jiří Janouškovec (JJ), mám 2 děti, od led-
na, lokalita U kapličky.
RK: Jmenuji se Roman Křivánek (RK) a bydlím 
v lokalitě U kapličky od prosince roku 2006.

MV: Jmenuji se Martin Vlach (MV), v Buště-
hradě bydlím s rodinou 1 rok. Máme 1 dítě, 
které navštěvuje mateřskou školu v Buště-
hradě. 

DS, JS: Daniela a Jan Swartovi (DS, JS), 
bydlíme teď 2 roky v Sladkovského ulici.

KK: Komůrkovi, Kvapilovi (KK) z Chmelnice.

2/ Proč jste si vybrali právě 
Buštěhrad?
 MK : Bydleli jsme na Petřinách a chtěli jsme 
domek. Buštěhrad je Praze, kde pracuji, po-
měrně blízko a pořízení domu nebylo tak 
drahé jako jinde.

 JS: Manžel vybral místo blízko Prahy, kde 
byly dobré ceny za parcely. Dnes už je to 
jiné.

 GP: Do Buštěhradu jsme se přestěhovali s 
rodinou na základě zakoupení nemovitos-
ti. Vyhovuje nám klidnější bydlení v dobré 
dopravní dostupnosti od Prahy, kde pracu-
jeme. Co se mi na Buštěhradě líbí je slušná 
občanská vybavenost a dobrá dojezdová 
vzdálenost vůči mému zaměstnání.

 JJ: Vybral jsem si Buštěhrad, protože se mi 
líbila lokalita pozemku, kde máme dům. 
Později i proto, že má bohatou historii spo-
jenou s hradem, zámkem a známým spiso-
vatelem Otou Pavlem.

RK: Hledal jsem místo v okolí Prahy, které by 
bylo dostupné dopravou i autem, kde nejsou 
drahé pozemky a je tam klid. A takový Buště-
hrad je. Doufal jsem také, že v okolí Prahy jsou 
městečka a vesnice přístupné novým „přistě-
hovalcům“ a budou se snažit pro ně něco 
udělat... Bohužel situace je trochu jiná....
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MV: Buštěhrad jsme si vybrali kvůli poloze 
blízko Prahy a dobrému dopravnímu spo-
jení s tímto městem a Kladnem. Líbilo se 
nám, že město má i historické centrum, je 
zde škola, školka atd.

DS, JS: —

KK: V době cenové poptávky po pozemku 
jsme dostali tip od známého, který bydlí a 
pracuje v Buštěhradě. Takže by se dalo říci, 
že jsme sem byli přivedeni. Protože naše dět-
ství se odehrávalo především o prázdninách 
na chalupě, táhlo nás to prostě z města ven. 
Naši rodiče pocházejí z venkova a nikomu z 
nás město k srdci nikdy moc nepřirostlo.

3/ Co se vám na 
Buštěhradě líbí, co vás 
zaujalo?

MK: Buštěhradské staré město se mi moc 
líbí, ale u nás nic moc. Vidíme jen pole, 
hřbitovní zeď, betonovou hradbu na jihu, 
monstrum obilného sila. Snad se to zlepší, 
až bude zastavěné pole. Pak se třeba ne-
budeme cítit tak odstrčení.

JS: Nejvíc se mi v Buštěhradě líbí kostel. Už 
jako malá jsem sedávala ráda v první lavi-
ci a záviděla klukům, protože jsem vždycky 
chtěla být ministrantem a nosit kadidelni-
ci. Miluji tu atmosféru, tu vůni. Moc se mi 
líbí nová hřiště pro děti, rybníky, zvlášť ten 
opravený, a také restaurace U Bečvářů. 
Mám ráda kouzlo společenských akcí, na 
kterých se mohu setkávat s přáteli a pozná-
vat nové lidi. Bohužel se všech zúčastnit ne-
mohu, protože jsem doma s dětmi. Přes děti, 
na hřištích, jsem se vlastně seznámila s lidmi 
z Buštěhradu. Také se těšíme, až půjde mlad-
ší syn do školky. Je tam příjemně a bezvad-
ná ředitelka. Spokojená jsem také s fungo-
váním dětského lékaře a paní zubařky. Také 
máme u domu psa a byla jsem překvapena 
nízkými poplatky do městské pokladny. Do-
mnívám se, že mnozí domkáři – majitelé psů 
– by vydrželi i jejich drobné zvýšení. Na tom-
to místě bych chtěla poděkovat všem hod-
ným lidem, kteří nám ochotně přivedli naši 
toulavou čubinku Fínu. Díky moc.
A nakonec jsem moc spokojená se samo-
obsluhou naproti poště. Příjemně se tu 

nakupuje, prodavačky jsou pozorné a ještě 
si tu ráda popovídám.

JJ: Historie.

RK: Na Buštěhradě se mi líbí jeho roz-
místění – je to poměrně hezké městečko 
s velkou historií. Na jednu stranu je zde 
relativní klid a na druhou stranu snadná 
dostupnost do hlavního města. Bohužel 
jeho krása trochu uvadá se stavem jed-
notlivých domků a uliček – viz bod 4.

MV: Na Buštěhradě se mi líbí historická 
část a rybníky. 

DS: Vyhovuje mi hlavně poloha, dopravní 
spojení, použitelná infrastruktura. Zají-
mavá je také historie městečka.
 
JS: Staré domy & stromy. Dobré spojení do 
Prahy. Příjemní lidé.

KK: Dětské hřiště. Tak si tak říkáme, jestli 
jsme v dětství nebyli o něco ochuzeni…
Vzpomínáme si, že nám leckdy muselo 
stačit pískoviště a jeden kolotoč. Velmi po-
dařené jsou čarodějnice a jejich upálení.

4/ Co vám chybí, co 
byste změnili, co by vám 
ulehčilo a zlepšilo život ve 
městě?

MK: Trápí nás toho víc. Firma, která nám 
dům prodala, měla v projektu kanalizaci, 
ale pak vykopali u domů žumpy a hotovo. 
Že prý udělají přípojku do dvou let. Asi to 
bude nějaký podvod, protože se nic nedě-
je. Měli bychom se ozvat nějak kolektivně, 
ale zatím se moc neznáme mezi sousedy. 
Někteří jsou úplně nekomunikativní a tváří 
se nadřazeně, což je vůbec problém. Znám 
však skvělé lidi, kteří jsou tady rádi, ale měs-
to se tváří, jako by nás nechtělo. Nevstřícné a 
komisní jednání na úřadě, jako bychom byli 
jakási soukromá obec. Hodně nás formálně 
bydlí v Praze, protože nejsou zkolaudované 
domy, ani nemáme domovní čísla. Mnozí 
tady se separují, pracují, nakupují a baví se 
v Praze a přitom „v Buštěhradě“ třeba vů-
bec nikdy nebyli! Ulice jsou jaksi rozděleny 
na Kladeňáky a Pražáky. Jsou lidé, kteří se 

zavřou doma a nic je nezajímá. A ti „normál-
ní“, co zájem mají, zase nic neví. Chybí vývěs-
ka s akcemi, nějaký prostor pro společné se-
tkávání. Mladé maminky vědí aspoň kde je 
Pelíšek, ale to je vše. Tady na kraji je takový 
modrý dům, vzorový dům firmy, co to tu sta-
věla. Dlouho byl otevřený, hrály si tam děti, 
tak jsme tam chtěli udělat nějakou klubov-
nu. Ale zjistili jsme, že patří někomu, kdo je 
ve výkonu trestu, takže to neklaplo.

Také mi vadí, že si vzadu, u silnice do Číčo-
vic, udělali nějací Pražáci závodní dráhu 
pro terénní auta. Dělají rámus, jsou takoví 
agresivní a zůstává tam po nich nepořá-
dek. Stejně tak je problém s podlouhlým 
pozemkem u hřbitovní zdi. Mnozí tu par-
kují, čistí tu auta, vysypávají popelníky a 
odhazují igelitky s odpadky. Sami bychom 
tu zasadili třeba trávu, ale také to někomu 
patří a „ten někdo“ jako by nebyl.
A taky jsem přemýšleli, udělat na dvou 
přístupovkách závory na čip, protože se 
tu objevují podivně pomalu projíždějící 
auta plná chlápků, koukají do oken a do 
aut. Ukradená motorka a další krádeže v 
domech asi budou na jejich vrub. A poli-
cie stejně dělá jen evidenci. Ale to asi bude 
problémem všude.

JS: Čím jsem byla zhrozená, byla návště-
va v psím útulku na Bouchalce, kde jsme 
si chtěli prohlédnout psy. Neochotný per-
sonál nás z nepochopitelných důvodů ani 
nepustil dovnitř, abychom si s dětmi něja-
kého vybrali. Navíc, když tam známý při-
vezl zraněného netopýra, kterého našel, 
nepřijali ho, ani neporadili co má dělat, a 
navíc ještě vyhrožovali zavoláním policie, 
což už vůbec nechápu. 
Myslím, že v Buštěhradě chybí jakékoliv 
zařízení pro teenagery. Není tu pravidelná 

Michal Krbeček  foto: J. Blesk
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Jiřina Svobodová  foto: J. Blesk

diskotéka ani klub, kam by jistě rádi zašli i 
mnozí z nás dospělých. Mládež se potulu-
je po městě, ničí věci nebo se povaluje na 
dětském hřišti. Byl by tu prostor na nějaký 
skatepark nebo malou horolezeckou stěnu. 
Měl by tu pro ně být kousek přístřeší nebo 
klub, skvělé by bylo obnovení letního kina 
nebo nějaká zahradní restaurace. Tam by 
třeba rádi přišli všichni. I maminky s malý-
mi dětmi. Letní občerstvení na fotbalovém 
stadionu je jen nouzové útočiště. Třeba pro 
malé děti tu není kontrolovatelné pískoviš-
tě, když si rodiče chtějí posedět a popovídat 
třeba u kávy. Navíc prolézačky a klouzačka 
jsou, na nedalekém hřišti Buštěhrádek, pro 
malé caparty spíš nebezpečné.
Tady u nás, na chmelnici, se pořád zby-
tečně svítí v poli, kde nejsou žádné domy, 
a u hřiště zase osvětlení chybí. Mohly by 
tu také být kontejnery na tříděný odpad. 
Na Kladenskou je to dost daleko a věčně 
jsou přeplněné. Chybí nám tu zeleň, na 
pásy kolem chodníků by byla dobrá hlína 
a tráva, nevzhledné kamenité pruhy jsou 
nehezké. Poblíž Hřebečské také nejsou 
dodělané ulice, takže se brodíme blátem. 
Neslyšíme tu městský rozhlas ani není tu 
informační tabule.
Samostatnou kapitolou je chybějící kanaliza-
ce. Je podivné, že když už se dělá, tak není po 
celém městě. Jako bychom do něj nepatřili.
Jinak tady „z chmelnice“ mezi místní chodí 
jen pár lidí. Každý se tu zavře doma nebo 
si zve soukromé návštěvy. Škoda, že místo 
restaurací jsou tu začouzené špeluňky jen 
pro chlapy na pivo. Jediná pěkná je hospo-
da U Bečvářů, ale bohužel zase nefunguje 
úplně dobře. A všude jinde je to humus.
Slyšela jsem, že tu býval bankomat. Mys-
lím, že by tu neměl chybět. Určitě by byl 
využitý.
GP: Určitě ve městě chybí pořádná restaura-
ce (důstojné místo, kde si můžete jít s dětmi 
dát nedělní oběd), kavárna a místo pro setká-
vání mladých lidí starších 15 let (klub s mož-
ností vyžití mládeže této věkové skupiny).  
Další věcí je sběratelská burza, která je kaž-
dých 14 dní pořádaná v okolí našich domů. 
To, že se návštěvníci burzy chovají neohle-
duplně (ulevují si pomalu na našich pozem-
cích, ztrpčují nám život hlukem a nadměr-
ným dopravním zatížením této lokality), by 
se mohlo zdát problémem pouze několika 
desítek jedinců. Myslím si, že nedůstojné 

prostory a celková organizace této akce je 
veřejnou ostudou našeho města. Nechápu, 
jak v 21. století může někdo něco podobné-
ho dovolit a nečinně tomu přihlížet. Jsem v 
Buštěhradě příliš krátce nato, abych něko-
ho poznala opravdu do hloubky, obzvláště 
pak naše zastupitele. V posledních dnech se 
mi ale naskytla příležitost s některými zastu-
piteli řešit záležitost týkající se chodu MC, v 
kterém jsem členkou výkonného výboru 2 
roky, a jedno vím jistě. Podle mého názoru 
neřešené problémy dlouho zametané na 
MěÚ pod koberec jsou důsledkem nekomu-
nikace a nezájmu většiny zastupitelů. Neo-
chota přijít mezi obyčejné občany do míst 
jejich setkávání a nezájem o věc veřejnou 
budí dojem až úřednické nabubřelosti. Proto 
vzkazuji zastupitelům: „Naslouchejte svým 
občanům a podporujte je v jejich jakémkoliv 
dobrém snažení, vždyť hloubka dobrovolné 
aktivity není bezedná.“ Otázkou je, jestli o ni 
vůbec někdo stojí.

JJ: Vstřícnost ze strany města k napojení 
na kanalizaci a převzetí sítí v naší lokali-
tě.

RK: Vstřícnost města k novým obyvate-
lům. Místo toho aby se „město“ snažilo o 
co možná nejlepší uvítání nových obyvatel 
s tím, že i oni by se mohli určitou měrou po-
dílet na jeho zvelebování. Místo toho jsou 
novým „přistěhovalcům“ doslova házeny 
klacky pod nohy. Také stav města jako ta-
kového by mohl být mnohem lepší – exis-
tuje mnoho menších městeček, kde není 
problém spolupráce města s jeho obyvate-
li. Proč někde je možné, aby město ZAPLA-
TILO například nové chodníky okolo nově 
vzniklých staveb, nemají problém s připo-
jením na kanalizaci – naopak – město se 
většinou snaží všem vyjít vstříc. To zde zce-
la chybí. Důvod neznám, ale nepředpoklá-
dám, že by to byl takový problém snažit se 
novým obyvatelům vyjít vstříc.

MV: Co mi chybí jsou chodníky v ulici Tyr-
šova. Je zde velmi nebezpečné místo, ze-
jména od nové zástavby směrem ke škole. 
Dále mi vadí přístup městského zastupi-
telstva k propojce kanalizace mezi loka-
litou U kapličky a městskou kanalizací. 
Městem bylo přislíbeno, že bude zbudová-
na v rámci výstavby městské kanalizace. 

To bylo potom popřeno s tím, že si stav-
bu musíme financovat a zajistit sami. Po 
dlouhé době, když je stavební povolení a 
složené peníze u města, se stále nic nedě-
je. Dále by měl Městský úřad co nejdříve 
uvolnit místo mateřské škole. Stav komu-
nikací je špatný, nízká úroveň občanské 
vybavenosti a obecně málo zeleně. Děkuji 
za možnost vyjádření. 

DS: Jednoznačně lepší údržba měs-
ta. Kazí mi náladu špína, špatná údrž-
ba (někdy neexistujících) komunikací, 
nedostatečná výsadba a péče o zeleň. 
 
JS: Nelíbí se mi, jak mizí u nás staré stro-
my, hlavně ořechy. Před dvěma roky, když 
jsme nás dům koupili, stály v Sladkovské-
ho ulici 4 staré ořechy. Nejdřív soused zlik-
vidoval jeho ořech, že prý ohrozí zeď k naší 
zahradě. Potom zkrátili ořech před naším 
domem, protože překážel při práci pro ka-
nalizaci. Potom odstranili ostatní 3 staré 
ořechy, že prý jsou moc blízko k elektric-
kému vedení. Právě tento týden si městský 
úřad zase vzal na mušku strom před na-
ším domem. Zkrátili ho tak, že mu nechali 
asi 10 % větví. Prý jsou na to předpisy, že 
musí být 3 metry (!) vzdálený od elektric-

kého vedení. Je to 65 let starý strom, elek-
trické vedení je nejmíň stejně staré.Potom 
odstranili ostatní 3. Nechápu proč 1 metr 
vzdálenosti by nemohl stačit, protože 
ořech roste velmi pomalu. Mimochodem, 
jiné, mladší, rychleji rostoucí stromy zkrá-
tili jenom tak, že jsou 1 metr od vedení. 
Ořech před naším domem byl znám pro 
jeho dobré ořechy, sbíralo je celé okolí. Teď 
to bude trvat minimálně 20 let, než z něho 
budeme mít zase přibližně tolik ořechů 
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jako loni. A když se podívám do okolí, vi-
dím, že prakticky každý starý ořech na Buš-
těhradě stojí míň než 3 metry od nějaké-
ho vedení. Ořechy jsou krásné a užitečné 
stromy, a právě tady na Buštěhradu bylo 
jich vždycky hodně. Ale jak dlouho to tak 
ještě bude? Do teďka se staré stromy (jako 
i staré domky) tady na Buštěhradě zacho-
valy tím, že je lidé zanedbali. Teď se začíná 
u nás hodně věcí dít, všichni se snaží, aby 
Buštěhrad vypadal líp. To ale znamená, že 
se musíme rozhodnout, jestli staré stromy 
chceme zachránit nebo ne. Nestačí prostě 
čekat a doufat, že stromy nikomu nejsou 
v cestě. Jako Holanďan vím, že se vždyc-
ky najde nějaký důvodu, proč kácet strom. 
Jsme velmi pořádný národ, tak stromy 
starší než 20 let se v našich holandských 
městečkách bohužel skoro nenajdou...

KK: Nejvíce nás štve naprostá ignorance 
vedení města vůči novým obyvatelům. 
Každá obec se odnepaměti rozšiřovala, 
aby byla silnější a mocnější. Z některých 
se později stala i města. Zde však není ab-
solutně snaha a ochota k rozšiřování obce 
ze strany městského zastupitelstva. Nově 
příchozí se tu cítí jako něco, co je pouze tr-
pěno a přehlíženo. Protože známe dva jiné 
starosty obce na druhé straně Prahy a na 
Šumavě, víme, že když vedení města má 
zájem o své obyvatele, není problémem 
nejen vzít v potaz přání lidí, ale dokonce je 
i vyřešit či zrealizovat. Město není schopno 
zajistit výstavbu komunikací na vlastních 
pozemcích. Nebylo schopno vybudovat 
osvětlení v ulici. To se provedlo na vlast-
ní náklady. V současné době ale dotuje 
noční svícení myším a rejskům, nebo svítí 
jinými světly do pole. Není schopno za ně-
kolik LET vyřešit problém kanaliza-
ce. Ač vedení dopředu vědělo, že se 
tu bude stavět, neudělalo nic pro to, 
aby projekt kanalizace byl dobudo-
ván v plné míře. Co tu chybí? Bylo by 
toho více. Určitě je třeba rozšířit mís-
ta s popelnicemi pro tříděný odpad. 
Nebo zajistit častější odvoz stávají-
cích. Obě stanoviště jsou u hlavní sil-
nice a velice často přeplněná natolik, 
že se odpad dává i kolem nich. Je zde 
mnoho obyvatel se psy. Nikde kolem 
hlavních silnic odpadkové koše na 

jejich potřebu. Málo vzrostlé zeleně. Moh-
la by tu být služebna státní policie, která 
by sloužila i okolním obcím a odlehčila tak 
městu Kladno. Chybí zde relaxační oblast 
ve smyslu parkové zóny. Nová zástavba je 
prakticky bezprizorní a nikdo se nestará o 
její zapojení do stávající infrastruktury.

5) Čeho ve městě 
využíváte, kam chodíte, 
zapojujete se do života 
města (např. školka, škola, 
Sokol, MC, sportovní 
oddíly, nákupy, kultura)?

MK: Zapojil bych se třeba tak, že bych 
mohl do nějaké té skříňky vyvěšovat nové 
informace, stahovat zprávy z internetu, 
a podobně. Také mě napadlo založit pro 
školáky sportovní kroužek, kde by se děti 
seznámily se všemi možnými sporty, s ne-
obvyklým náčiním, s pravidly a tak. Samo-
zřejmě že by se cvičilo a hrály hry, v tělo-
cvičně i venku. Zkoušel jsem kontaktovat 
Sokol, ale bez odezvy, takže to ještě zjistím 
třeba ve škole. Uvidíme, třeba by to lidi ba-
vilo.

JS: Spoustu známých jsem získala přes fot-
bal, tedy když jsem se přihlásila do Zděnda 
teamu. Hrajeme každou středu a pak třeba 
zajdeme do hospůdky, což je příležitost sly-
šet různé zvěsti a názory a potkávat zase 
nové lidičky. 
Spolupracovala jsem na organizování 
předprázdninového Dětského dne a když 
mám čas, ráda se zúčastňuji mnoha dal-
ších akcí. Zatím máme malé děti, takže 

jsme si nechali postavit velký altán, aby 
mohli přátelé a známí chodit k nám, tře-
ba až všechny podniky zavřou nebo pros-
tě nebudou pořádně fungovat... (smích)... 
říkáme tomu „chlastánek“.
 GP: Jak jsem se již v předchozím bodě zmí-
nila, jsem členkou nejen MC, ale i výkonné-
ho výboru již 2 roky, tudíž jsem se aktivně 
do života ve městě zapojila velmi záhy po 
nastěhování. Svými články také téměř rok 
přispívám do BZ. Aktivně také podporuji 
MŠ, kam dochází moje dcera (finanční dar 
na hřiště a hračky, podpora dětí při výchov-
ně vzdělávacím programu aj.). Myslím si , že 
pokud moje děti budou navštěvovat místní 
školu, moje iniciativa bude směřovat i tam.  
Pravidelně s dětmi navštěvujeme zdejší 
masopustní průvod, který je příležitostí 

pro setkání lidí různého věku a založení, 
a Dětský den. S kulturním vyžitím pro do-
spělé je to horší. Odpoledne při dechovce 
nebo koncert Evy Pilarové mě opravdu ne-
zlákaly. Na druhou stranu, pokud jsou tyto 
akce navštěvované specifickým okruhem 
posluchačů, nemám žádných námitek.

JJ: Pošta.

RK: Využívám poštu a prodejnu po-
travin a donedávna jsem se podílel 
na vzniku Buštěhradského zpravo-
daje. Těžko se ale zapojuje do něče-
ho, k čemu není plná a stoprocentní 
důvěra.

MV: —

D S :  D a n i e l a :  Š ko l ka ,  M C , 

Práce z domova!
www.jobdoma.cz

reklama

Gabriela Plachá foto: M. Ježek
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Roman Křivánek foto: archiv R. Křivánka

všechna dětská hřiště, hnízdiště ptáků.* 
JS – Můj syn chodí do školky. Rád tady na-
kupuju potraviny, boty.

KK: Občas je potřeba vyčistit hlavu a za-
jdeme za místní kulturou. Škoda, není tak 
častá. Byla doba, kdy se U Bečvářů hrávalo 
skoro ob týden. V létě to trochu zachraňuje 
klasické české posezení na hřišti. Častěji se 
pak setkáváme s přáteli.

6) Co byste vzkázali 
zastupitelům?
MK: Dejte ke hřbitovu aspoň dvě lampy, je 
to o strach a zdraví, chodit tudy domů.

JS: –
GP: –

JJ: Obecně je ve městě na první pohled v 
hrozném stavu komunikace. Je to první 
negativní pohled návštěvníka města.

RK: Aby se podívali kolem sebe, aby si 

pokusili s lidmi promluvit a poslouchali. 
Ne ze svých křesel na zastupitelstvu. Dříve 
starosta například občas zašel mezi lidi, 
prošel „stavení“, informoval se, co a jak 
funguje, a staral se o to, aby bylo vše lepší. 
Dnes je vše tak nějak naopak. Také celko-
vý dojem je při příjezdu do města trochu 
podivný – chodníky jsou rozbité, silnice 
jakbysmet – a například provoz nákladní 
dopravy v ulici Tyršova je hodně zvláštní – 
s přihlédnutím na zákaz vjezdu právě pro 
tato vozidla. A můj vzkaz ve stručné podo-
bě… Lidé vás volili, lidé vám věřili. Tak se 
prosím starejte o to, abyste jim byli k užit-
ku. Vy jste tu pro ně. Ne obráceně!

MV: –

DS: Daniela: Sleduje vás big brother!
 
JS: Zachraňte staré stromy. 

KK: Znám prostředí pražského zastupitel-
stva. Praha je nicméně velmi složitý orga-
nismus, a proto se nedá srovnávat vedení 

jako takové. Nicmé-
ně je vidět, že jsou 
obklopeni informa-
cemi a odborníky z 
mnoha oblastí. Tady 
ti odborníci zcela 
určitě chybějí. Sta-
čí se třeba podívat, 

kolikrát a o kolik žádal Buštěhrad o dotace 
na různé veřejné projekty. Žijete v zača-
rovaném kruhu. Chcete víc peněz do po-
kladny. Noví obyvatelé tu ale jen bydlí bez 
trvalého pobytu. Z těchto obyvatel tudíž 
nemáte žádný příjem. Když ale vidí vaše 
chování a jednání, nemají důvod žádat o 
trvalý pobyt. Snaha nových obyvatel o ko-
munikaci již několikrát proběhla. Bohužel 
absolutně bez úspěchu. Mnoho lidí již re-
zignovalo a nechodí ani na schůze zastu-
pitelstva, jelikož jediné, co se tam dovědě-
li, byly sliby, které byly v následující schůzi 
popřeny. Poslední dobou se neobjevily ani 
sliby, ale pouze nechuť a odmítnutí komu-
nikace. Je pouze na vás tento kruh rozsek-
nout. Převzali jste na sebe břímě. Zastupitel, 
to není sezení u kávy. To je práce pro lidi v 
obci. To je práce pro obec.

reklama

základní 
Umělecká škola
Plánované koncerty žáků:
27. 2. 2008 – středa v 17 hod. 

koncert žáků, výstava prací žáků VO ZUŠ Buštěhrad
26. 3. 2008 – středa v 17 hod.

koncert žáků, výstava prací žáků VO ZUŠ Buštěhrad
23. 4. 2008 – středa v 17 hod.

koncert žáků a rodičů, výstava prací žáků VO ZUŠ 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. (VO – výtvarný obor)
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Masopust 2008: 
mrazivý, ale řádně 
vymaškařený

Letošní masopustní oslavy byly opět 
velmi vydařené. Počasí nebylo tak vlíd-
né, jak bychom si přáli (ochlazení, vítr, 
před začátkem průvodu i chvíli sněžení), 
takže průvod maškar nebyl tak početný 

jako v roce minulém, přesto se však se-
šlo okolo 230 lidí. Maškary jsou rok od 
roku vydařenější. Těší nás, že stále více 
lidí si je s očividnou chutí, šikovností a 
vtipem vyrábí doma, často s ohledem 
na tradiční lidové postavy. Tentokrát 
jste v průvodu mohli vidět celou hmyzí 
skupinku jak vystřiženou z knížek On-
dřeje Sekory, medvěda a jiná zvířata, 
Žida, Strakapouna, vílí rodinu, několik 
Mexičanů a indiánů, indickou krasavici 
a další exotické postavy, např. beduína 
s velbloudem, selku a mořskou pannu, 
esenbáka a Červenou Karkulku, znač-
ný počet princezen, čarodějnic, rytířů a 
strašidel včetně několika dětiček řídících 
roztodivné dopravní prostředky. 

Přes několik občerstvovacích zastá-
vek průvod opět živou hudbou dopro-
vázeli „Stryci z Buštěhrada“, poskládaní 

z domácích buštěhradských zdrojů. 
Končilo se ve školní jídelně bábovkou, 
čajem a dětským programem. Soutěž 
o nejlepší masku opět vyhráli všichni a 
odnesli si domů malé dárky.

Zatímco děti se vytancovaly odpo-
ledne, dospělí se poveselili večer při 
cimbálové muzice v sokolovně. Buště-
hradišťan Oty Pavlici vyhrával až do brz-
kých ranních hodin, a vyhrával by ještě 
déle, kdyby na hodinách v sokolovně 
nebyl letní čas, takže znavený organizá-
tor hnal muzikanty spát o hodinu dříve, 
než zamýšlel;)

I v letošním roce pro vás masopust-
ní oslavy připravilo Občanské sdružení 
„Buštěhrad sobě“ za podpory města a 
buštěhradského Sokola, koblihy dodal 
Backaldrin s.r.o.

Daniela Javorčeková

Celkový počet exponátů (k 31. 12.2007): 988
- z toho v expozici Ota Pavel: 688
- z toho v expozici Buštěhrad: 300
Počet zapůjčitelů či dárců exponátů:  54
Celkový počet návštěvníků v roce 2007: 1104
- z toho návštěvníci ve školních výpravách: 812
Počet zájezdů v muzeu v roce 2007: 24

(nejvíce z Kladna a Prahy, ale i z Kolína, Liberce, 
Dvoru Králové na Labem, Soběslavi. Letos navští-
vili muzeum žáci ZŠ Buštěhrad)

Od otevření muzea 31. března 2002 do 31. 
2007 navštívilo muzeum 8778 návštěvníků.

Současná výstava v muzeu: Hubená léta 
v šuplíku (od 17. 11. 2007 do 17. 11. 2008), ná-
lepky, etikety z dob minulých.

Ivona Kasalická, foto BS

BUštěhrad SoBě

Buštěhradské Muzeum Oty Pavla U Rotta v roce 2007

foto: J. Pergl

foto: J. Pergl
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provoz Buštěhradského muzea Oty Pavla u Rotta•	
provoz Stezky historií Buštěhradu, oprava a renovace cedulek a rámeč-•	
ků (duben 2007)
masopustní průvod 17. 2. 2007 – účast 300 lidí•	
posezení u cimbálu 17. 2. 2007 •	
oprava a údržba Stezky historií Buštěhradu – výměna cedulek, zabu-•	
dování stojky, 
zhotovení nového kamenného „květináče“ ke stromu Gingko před •	
hradní bránou (foto)
vysvěcení kapličky (za Buštěhradem směrem na Vrapice) – 9. 6. 2007 •	
den otevřených dveří v muzeu Oty Pavla – 1. 7. 2007•	
otevření výstavy Hubená léta v šuplíku v muzeu Oty Pavla – •	
17. 11. 2007

BUštěhrad SoBě v roce 2007

domov S pečovatelSkoU SlUžBoU

Brigáda na v ýrobu nového „k větináče“ ke 
stromu Gingko, ten starý byl zničen při nájezdu 
bagru při budování kanalizace foto: ??????

Výměna zničených tabulek stezky foto: ???

Zatím jsem na tomto místě vždy po-
pisovala, co se nového stalo u nás DPS, 
co jsme prožili, kdo nás navštívil a koho 
jsme navštívili my.

 Aby se ale vše popisované mohlo 
přihodit a naši klienti mohli být více 
či méně spokojení, zmíním se dnes o 
pečovatelkách. A tak si dovolím troš-
ku upozornit na jejich práci a vlastně 
jim i vzdát hold. Jsme zvyklí přijímat 
jejich práci tak nějak samozřejmě, a 
proč ne, vždyť je to jejich práce. Ale, 
zatímco v minulosti se na práci pečo-
vatelky hledělo jako na jednoduchou 
a vlastně i trošku podřadnou práci, v 
současné době se konečně považuje 
práce pečovatelky, vlastně pracovníka 
přímé obslužné péče, za prestižní za-
městnání. To, že pečovatelkou dnes už 

opravdu nemůže být každý, nám do-
kazuje v první řadě zákon č. 108/2006 
Sb., který na ně nakládá nové požadav-
ky hlavně v oblasti vzdělání. Takže naše 
pečovatelky jsou absolventkami dlou-
hodobého kurzu péče o handicapova-
né osoby a průběžně se účastní speci-
álních krátkodobých programů, kde se 
seznamují s psychologií, komunikací a 
speciálními přístupy ke klientům. Jejich 
práce je běžně hodnocena klienty, ale 
jako novinka je zde hodnocení kvality 
práce podle standardů kvality práce, 
jejichž vytvoření ukládá výše jmenova-
ný zákon a jsou sledovány inspektory. 
Práce pečovatelky nekončí odchodem 
od klienta, pečovatelky mají úkoly tý-
kající se právě různých aktivit pro klien-
ty a jejich přípravy, starají se o zázemí 

pečovatelské služby a dále se vzděláva-
jí studiem odborných časopisů a spo-
luprací právě na standardech kvality 
práce. 

Ano, stále je jejich prvořadým a hlav-
ním úkolem pomáhat lidem v jejich 
složitých situacích, být vždy ochotná, 
usměvavá a chápající, ale pracují nyní 
s větší jistotou a nasazením, protože 
znají svoji nezastupitelnost. A na tom-
to místě bych těm „mým děvčatům“ 
chtěla ze srdce poděkovat za sebe a 
za všechny lidi, kterým pomáhají neje-
nom fakticky vykonanou prací, ale už 
jenom tím, že přijdou a usmějí se, do-
dají odvahu a pokusí se utěšit v těžké 
chvíli. Děkuji a přeji jim spoustu sil v je-
jich krásné práci. 

S. Šumná

Nová stojka stezky nad schody foto: ???
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Z NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK

z BUštěhradSkého weBU
V této rubrice najdete výběr pří-

spěvků z diskusních fór městských 
webových stránek (www.mestobus-
tehrad.cz). Věříme, že vás vybrané 
příspěvky zaujmou. Budeme rádi, 
když nám pro příště některé třeba 
doporučíte, či na ty uvedené budete 
reagovat...

redakční rada

Bezpečnost v Buštěhradě
Zaslán uživatelem/kou: XY

Datum: 28. 01. 2008 09:33

Včera v podvečerních hodinách 
jsem byla napadena na procház-
ce se svým psíkem dvěma psi. Jed-
nalo se o dlouhosrstého němec-
kého ovčáka černé barvy a zřejmě 
aljašského malamuta velkého vzrůstu.  
Není to bohužel poprvé,kdy jsem se srazila 

s těmito hafany, volně pobíhajícími a bez 
obojku či známky.Nedávno jsem po je-
jich řádění před naším domem pochova-
la kočku.Tentokrát se mi podařilo mého 
psa zachránit, ale jsem ještě teď v šoku.  
Okamžitě jsem běžela domů pro te-
lefon, s tím, že zavolám policii, ale psi 
stačili zmizet neznámo kam. Pokud 
by někdo z vás věděl, komu tito psi 
patří, kontaktujte prosím jeho ma-
jitele nebo zde uveďte jeho jméno.  
Celá věc by se měla řešit co nejdříve, 
protože si neumím představit, co by se 
mohlo stát, pokud by vystartovali na 
staršího člověka nebo dítě, které vede 
psa.Na mě se samozřejmě sápali také, 
když jsem svého psa bránila.Na zvířata 
se nezlobím, protože toto je jen a jen 
chyba jejich majitele a jeho velké ne-
zodpovědnosti!!

Mateřské centrum
Zaslán uživatelem/kou: Daniela S. 

Datum: 18. 01. 2008 19:56

Městské zastupitelstvo se rozhodlo, 
že dále nebude umožňovat mateřskému 
centru využívání sálu Seifertovny. Reálně 
to znamená znemožnění fungování ma-
teřského centra, nebo minimálně sníže-
ní rozsahu jeho aktivit na cca 5 procent.  
S t á l e  t o m u  n e m o h u  u v ě ř i t .  
O tom, že funkční mateřské centrum je 
pro každou obec věc prospěšná, snad 
není třeba diskutovat. Místní mateř-
ské centrum podle mne funguje velmi 
dobře, sama ho znám, protože jedno 
z mých dětí tu navštěvuje kurz flétnič-
ky a občas se účastníme i dalších akcí.  
Sál Seifertovny, nově a jistě nákladně 
rekonstruované, tím dostává své vyu-
žití a skutečně slouží obyvatelům Buš-
těhradu. Pokud vím, jinak se tu koná 

reklama
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pouze pár svatebních obřadů a vítání 
občánků do roka. Jejich četnost by se 
dala spočítat na prstech dvou, tří, ma-
ximálně čtyř rukou. O efektivním vyu-
žití se tedy nedá mluvit ani náhodou. 
Navíc provoz MC žádným dalším aktivi-
tám, kýmkoli organizovaným, nebrání.  
Nebylo by logické, aby město elán dob-
rovolníků, kteří pro Buštěhrad a jeho 
obyvatele něco dělají, naopak podpo-
řilo? Pokud se dobře pamatuji, měla 
strana, za kterou kandidoval pan sta-
rosta, něco takového uvedeno jako 
prioritu svého volebního programu.  
Prosím, vysvětlete mi někdo, komu a 
proč MC v Seifertovně vadí. Každá špatná 
zpráva se spolkne snáz, pokud je možné ji 

pochopit. Zastupitelstvo má snad povin-
nost své kroky občanům vysvětlit. Ráda 
bych tedy jako maminka malých dětí 
věděla, proč v době, kdy mají mateřská 
centra všude zelenou, se zrovna zastu-
pitelstvo mého města rozhodlo jít proti 
proudu. Byla bych ráda, pokud by mne 
nejlépe někdo ze zastupitelstva ujistil, že 
v případě, že MC nebude moci plně fun-
govat, bude Buštěhrad organizovat hez-
ké akce pro rodiny s dětmi, podporovat 
maminky na mateřské, nabízet vzděláva-
cí programy pro tuto cílovou skupinu, že 
zkrátka tohle příjemné dění nepřestane. 
Samozřejmě předpokládám, že pro sál je 
vymyšlen nějaký nový projekt, který nám 
všem bude k užitku, jen ho ti tajnůstkáři 

ze zastupitelstva zatím tají, protože nás 
chtějí překvapit. 

Odpovědi MÚ na otázky 
občanů

Zaslán uživatelem/kou: Jiří Blesk 

Datum: 22. 01. 2008 22:25

Vážení zastupitelé občanů a radní,  
dovolil jsem si založit nové téma diskus-
ního fóra. Doufám, že upoutá Vaší po-
zornost a nezůstane bez odezvy, jako 
ostatní příspěvky. Na Vaši žádost rádi 
přetiskneme Vaše odpovědi i ve zpra-
vodaji, aby byly dostupné i občanům, 
kteří nejsou připojeni na síť Internet.  
Děkuji. Jiří Blesk

Paní Slávka Kopecká: 
„Jedinou zárukou je 
člověk sám sobě“ 

Již dlouho jsem chtěl uskutečnit roz-
hovor s paní Slávkou Kopeckou pro 
náš Zpravodaj. Nějak jsme se však z to-
hoto hlediska míjeli. Viděl jsem v paní 
Kopecké především lidického občana 
a pro své rozhovory jsem chtěl upřed-
nostnit osobnosti buštěhradské. Jak 
se však dočtete v následujícím článku, 
Slávka Kopecká sice v současné době 
v Lidicích opravdu bydlí, její kořeny 
jsou ale hluboko zapuštěné v Buště-
hradě. Vyrostla tu, dlouhou dobu byd-
lela a k našemu městu má nejen vztah 
rodáka, ale také jej miluje a obdivuje. 
V profesním životě se jí povedla skvělá 
kariéra novinářky, redaktorky, spisova-
telky a také úspěšné vydavatelky. Když 
mi paní Kopecká ukazovala své obsáhlé 
dílo, umocněné zkušenostmi získaný-
mi za dobu dvaceti let novinářského 
řemesla v časopisu Květy, předal jsem 
v dnešním rozhovoru převážnou část 
aktivity paní novinářce. 

Mám ráda, když je někdo přímo od-
někud…

– říká s oblibou Slávka Kopecká

Když se Slávka Kopecká představuje, 

říká, že sice bydlí v Lidicích, ale jinak že je 
z Buštěhradu. Ono to vyjde trochu nastej-
no – obě obce zanedlouho spojí nová vý-
stavba za hřištěm a dávno už je pojí jistá 
sounáležitost k místu, kraji, údělu.

Mám Buštěhrad moc ráda, třebaže to 
nejsou Benátky, Paříž ani Lurdy, spíš je to 
stále ještě neuvěřitelně propletený shluk 
zaprášených stavení (jak mi kdysi v dopi-
se napsal Ota Pavel). Člověk lne k domo-
vu pozvolna, léta sám zraje (a má jiné sta-
rosti), ale jak plyne čas, dělá mu radost, 
když ví, že má dobré sousedy, že si může 
kdykoliv půjčit cibuli nebo sůl, když prá-
vě v neděli došla… že se může spoleh-
nout na ty odvedle, když zná otevírací 
dobu všech obchodů, lékárny, ordinace, 
knihovny, hospody… a ví neochvějně, že 
u Junků najde bratrance a taky zedníka 
či elektrikáře, když zrovna potřebuje. Do-
mov pro mě není místo, „kde si pověsím 
klobouk“, jak vtipně pravil světoběžník Jiří 
Voskovec, domov je pro mě místo, kde se 
kdykoliv pověsím sama, abych byla taky 
vtipná. Já mám doma totiž ribstole… a 
tak se věším, kdy mě napadne.“

Vy jste se ale na Buštěhradě nenarodila...

„To nevadí, nikdo si přece místo zrodu 
vybrat nemůže. Moje máma mě porodila 

kousek vedle – v Panenském Týnci u 
Loun, ale sama byla buštěhradská rodač-
ka a také všichni její bratři a sestry. A že 
jich bylo! Moji prarodiče byli pracovití (a 
plodní) pekaři – Josef a Josefa Kváčovi, 
měli pekárnu a kvelb u rybníka, vedle 
dnešní zubařské ordinace paní doktorky 
Václavkové. Domek se základy ze středo-
věku má dávno nového majitele, ale pe-
kařská pec, kde moji předkové pekli vo-
ňavý chleba, uvnitř domu určitě je. V tom 
domě, který měl genius loci, vyrostla celá 
generace pekařů, byla tam – jak vím – ne-
vídaná legrace a já kolem toho místa jez-
dím stále s jistým chvěním kolem osrdí. 
Vážím si svých pracovitých předků. A to 
nejen proto, že mi moje babička, kterou 
jsem ale bohužel nepoznala, odkázala 
dům, v němž jsem pak sama vyrostla a 
kde jsem i já vychovala své děti…A jsme 
zase u toho, na co jste se mě ptal: na 
vztah k Buštěhradu. Rodil se a rostl léta 
přes minulost, přes životy předků, kteří 
byli veselí, pracovití a fajn… přes život 
můj a dnes už i životy mých dětí.“

Kdyby platila rodová tradice, byla by 
z vás nejspíš pekařka…

„Ano, nebo holka v krámě, jak se teh-
dy říkalo. Nebyla bych proti, já si s lidmi 
rozumím, ráda si s nimi povídám. Taky se 

žijí mezi námi
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přátelím léta se všemi prodavači v Buště-
hradě, se všemi se znám, prohodíme pár 
slov, zasmějeme se… i to je domov. Já 
přijala téměř za svého i toho kluka viet-
namského, co prodává hadry na hlavní… 
Probírám s ním, jak to chodí tam u nich 
v rákosí, a on mi s úsměvem střelí tričko 
za padesát… Pekařka tedy nejsem, doba 
naší pekařině nepřála, strejda živnost 
zabalil – lépe, byla mu v padesátých le-
tech zabalena. A moje cesty životem byly 
docela jinak klikatý. Ale pozor: vánočky 
peču jako babička!“

To si k vám zajdu na ochutnání rád… 
Kam vedla vaše životní cesta?

 
„Po základní škole jsem maturo-

vala v Kladně, na průmyslovce. Ta 
maturita mě mrzí dodnes, protože 
obor to pro mě nebyl, byla to ztráta 
času. Naštěstí jsem se zbláznila do li-
teratury a do sportu. A ono to vyšlo: 
byla jsem bez protekce přijata na Fa-
kultu tělesné výchovy a sportu a na 
Filosofickou fakultu UK v Praze. To 
dodnes považuju za zázrak. Dnes-
ka totiž vím, jak důležitý krok jsem 
ve svém životě v tu chvíli udělala… 
Všechno mohlo být jinak, než bylo.“

A bylo opravdu líp?

„Určitě! Rozhodně jsem prožila neu-
věřitelně barvitý a zajímavý život. Ničeho 
nelituju, jak zpívá má milovaná Edith Piaf 
(opakovaně jsem měla možnost položit jí 
kytku na její hrob v Paříži). Jenže já mám 
takovou náturu, což přikládám svým pe-
kařským předkům, že by mě to snad ba-
vilo i v tom pekařským krámě… Já mám 
ráda život se vším všudy. Ale jsem pokorná 
– život mi dal mnoho zajímavých šancí.“

Jak jste se dostala k psaní?

„Jednoduše: sednete, píšete. Napřed 
rukou, pak na psacím stroji. Já měla psací 
stroj po tátovi, Underwood. Táta byl vrch-
ní četnický strážmistr a když ho bolševik 
vrazil do dolů, táta mi velkoryse věnoval 
svůj vercajk. Psací stolek a zmíněný stroj. 
A stačilo ochočit klávesnici…“

Tak jsem to nemyslel, kdy jste začala 
publikovat?

„Na vysoké škole. V šedesátých letech. 
Psala jsem do studentských časopisů, 
jednou jsem vyhrála literární soutěž… 
Dokonce jsem uvažovala, že zabalím tě-
locvik a přestoupím na filozofii, ale na 
tom tělocviku byli tak prima spolužáci 
a byla tam taková psina, že jsem nako-
nec absolvovala oba obory: češtinu a tě-
locvik. Hovoří k vám tedy středoškolská 
profesorka obou aprobací. Nikdy jsem 
před studenty nestála. Ani minutu. Což 
možná byl dárek i pro ty studenty!“

Troufám si oponovat, vy byste byla zají-
mavá kantorka. Proč jste neučila?

„Protože jsem absolvovala v roce 
1968, Honzíku, ty jsi v té zajímavé době 
ještě nežil… ale já už uhejbala ruským 
tankům. Sbalila jsem rychle svých pět 
švestek a emigrovala. Říkali jsme tomu 
kroku se spolužáky (utekli téměř všich-
ni) cvičná emigrace, protože byl všude 
kolem takovej binec, že jsme všeobec-
ně tápali. Byli jsme mladí, nezávislí, svo-
bodní… Já zdrhla do Paříže. Bože, to 
byla krása! Byla jsem chudá jak kostelní 
myš, ale bydlela jsem u Eiffelovky, běha-
la jsem kolem Seiny a v Louvru jsem byla 
pečená vařená (v neděli vždy zdarma).“

Ale vrátila jste se…

„Jo, po čase mi došlo, že neunesu stej-
skání. Po rodičích, hlavně po mámě, po 
Buštěhradě – co jste se mě na něj ptal – 
že mi chybí čestina, kamarádi, sousedi, 

známí… V Paříži jsem měla našlápnuto 
na zajímavou kariéru – seznámila jsem 
se s báječným chlapíkem: Pavlem Tigri-
dem, a kdybych byla emigrovala, s nej-
větší pravděpodobností bych skončila 
v jeho kanceláři Svědectví na Pont de 
Lodi 6. Jenže pan Tigrid mi už tenkrát 
řekl: emigrace je strašně těžká, když 
to neuneseš, vrať se, všichni nemůžou 
zdrhnout. Tak jsem se vrátila.“

Čím jste se po návratu živila?

„Hlavně jsem se bála, aby na mě kon-
takty s Tigridem nepraskly, bála jsem 

se až do roku 1989. Ale prošlo mi 
to. Našla jsem si takovou zašívá-
nu: místo v kulturní rubrice Květů. 
To byl takový rodinný časopis na 
slušné grafické úrovni. A tam jsem 
pracovala až do roku 1989. Bydlela 
jsem u rodičů v Buštěhradě, narodi-
ly se mi dvě dcery, žila jsem v šedé 
zóně, ale v rámci možností i pestře. 
V Buštěhradě jsme například s po-
mocí starosty Petra Dütsche a malé 
party nadšenců v čele s Evou Pro-
cházkovou založili Buštěhradský 
zpravodaj. Díky těmto novinám a 

jejím přispěvatelům je zmapován život 
města velmi plasticky a po mnoho let.“

U Zpravodaje bych ještě rád chvíli zůstal. 

Kdykoliv vidím Zpravodaj, jímá mě 
něco hezkého, hřejivého u srdce, pro-
tože se počítám k jeho zakladatelům. 
V době, kdy jsem již byla renomovanou 
novinářkou, mě oslovil tehdejší starosta 
Buštěhradu Petr Dütsch. Malá skupinka 
lidí začala tedy na Zpravodaji pracovat 
a mně se to moc líbilo, protože Buště-
hradský zpravodaj měl takovou časopi-
seckou tvář. Tito lidé, stejně jako je tomu 
dnes, také nebyli profesionální novináři 
a pracovali s obrovskou chutí a zápalem. 
Dokonce Buštěhradský zpravodaj dostal 
cenu novinářů. Já jsem pak celá léta pů-
sobila v roli přispěvatele a byla jsem člen-
kou základní redakční rady. A tak to pro-
bíhalo více méně do té doby, až jste přišli 
vy, mladá generace, naši nástupci. 

Slávka Kopecká foto: archiv Slávky Kopecké
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Rok 1989 znamenal pro mnoho lidí zá-
sadní změny v jejich životech, vy jste ale zů-
stala u svého oboru…

„Byla jsem profesně připravena, za 
dvacet let jsem popsala tuny papíru a 
poznala jsem kdejaké slavné jméno – a 
proto jsem po revoluci mohla začít vy-
dávat větší formáty – knihy. To mě lákalo 
dávno. A aby se to nepletlo, když jsme 
u toho zakládání, založila jsem s malou 
partou kamarádů hned po revoluci ča-
sopis Reflex. Tam jsem zůstala do chví-
le, než jsem pochopila, co vše je v kapi-
talismu možné: Reflex nám (zhruba po 
roce a takříkajíc pod zadkem) kamarád 
zakladatel pod rukama prodal movitým 
zahraničním majitelům. Peníze shráb-
nul do své kapsy… Tunel jak fík. Zbyly 
mi jen oči pro pláč. A od té chvíle jsem 
nakladatelka knih. Došlo mi, že jedinou 
zárukou v této době je člověk sám sobě. 
Knížky si od té doby sama píšu, sama na-
kládám, sama prodávám… Takové malé 
perpetuum mobile.“

Úspěšné mobile, řekl bych..

„Ale ona je to hlavně dřina, velké se-
bezapření, mnoho hodin a let práce 
bez ohledu na cokoliv. Ale jo, měla jsem 
šťastnou ruku při výběru spolupracov-
níků, psala jsem s největšími hvězdami 
této země – hlavně v oboru komiky: s Ji-
řinou Bohdalovou mám tři knihy, se Jiřím 
Sovákem pět, psala jsem s Vladimírem 
Menšíkem, redigovala jsem knížky Bolka 
Polívky, Julia Satinského, Jiřího Líra, Jiřiny 
Steimarové, Olgy Sommerové, Jindřišky 
Smetanové, Zdeňka Mahlera… výčet je 
dlouhý. Těch všech lidí si velmi vážím, 
knížek je už hodně přes stovku, a knížky, 
které jsem pro ně a s nimi udělala, připra-
vila a vydala, dělají – doufám – radost ne-
jen mně, ale hlavně čtenářům.“

Důvěrně jste poznala mnoho vynikají-
cích herců – takzvaně „první ligu“. Psala jste 
s nimi, léta spolupracovala a také s nimi 
přátelila… Jak byste ta nejslavnější jména 
výstižně a krátce charakterizovala?

Jiřina Bohdalová: Znám se s ní 

nejdéle. Téměř čtyřicet let… Je to živel-
ná herečka, zúročený talent od Boha – 
to, že Bůh dal, najdete zakódováno už 
v jejím jméně. Kamarádství s ní vyžaduje 
velkou míru tolerance.

Jiří Sovák: Gejzír. Originál. Za deset 
let, kdy jsme spolu psali knížky, se v hu-
moru, ve fóru, vtipu a drtivé pointě ni-
kdy neopakoval. To považuju za zázrak, 
když vidím upocené komiky současnos-
ti. Osobně jsme se měli moc rádi, nebála 
jsem se mu říct cokoliv. Měl rád přímou 
řeč a snesl vše. A údery vracel.

Vlastimil Brodský: Vzbuzoval zdání, že 
je ohrožený druh na vyhynutí. Přitom byl 
silná, charismatická osobnost a nedal si 
v žádném směru do své „polívčičky“ fou-
kat. Bylo s ním velmi těžké vyjít. Nikdy 
jsem nevěděla, na čem vlastně jsem. Ale 
zajímavej mužskej to byl – však se kolem 
něj ženský nikdy nepřestaly motat. Ráda 
jsem se – těch pět let – motala i já.

Julius Satinský: To byl gróf, šlechtic. 
Nic mu nebylo dost dobrý, miloval pře-
pych, nejlepší pití a jídlo, drahé hotely a 
uměl se v nich pohybovat. Přitom měl 
na sobě montérky, na nohou křusky 
s barevnými tkaničkami a přes rameno 
batůžek, v němž nosil: dvě broušené 
skleničky (panáky) a vždy láhev kvalitní-
ho tvrdého alkoholu. Byla s ním náram-
ná intelektuálně zemitá řeč.

Miloš Kopecký: Vtipný, vzdělaný in-
telektuál. Když jsem se do něj poprvé 
zamilovala, bylo mi osmnáct. Kamarád 
režisér mi s ním dal schůzku ve Zlaté 
studni. Představil nás a pan Kopecký mi 
okamžitě nabídl sňatek. Slovy: vy jste 
Kopecká, já jsem Kopecký… já jsem Žid, 
ušetřili bychom jedno jméno!“… 

Vladimír Menšík: Zázrak z Ivančic. 
S ním jsem se potkala v životě jen dva-
krát a třebaže jsem strašlivě ukecaná, 
vůbec jsem si „nevrzla“. Naprosto mě 
ohromil a v řeči ochromil. Vrátila jsem 
mu to se vší úctou v jeho knížce.

Josef Hlinomaz: Na tohoto herce mám 
neuvěřitelnou slabost. Naivní herec, naiv-
ní malíř, naivní klavírista, naivní kuchař… 
ve výsledku osobnost velkého formátu. 
To, že jsem ho poznala a pár článků s ním 
sesmolila, pokládám za dar osudu. Sbí-
rám jeho příhody a taky obrázky… snad 

z toho veselá knížka bude.

Jak se došlo k tomu, že nyní bydlíte v 
Lidicích? 

Stalo se to tak, že jsem si devadesá-
tých letech spisovatelskou prací vyděla-
la velmi hezké peníze. A když má člověk 
peníze, tak si často koupí barák. Mně se 
podařilo moc hezký domek koupit prá-
vě v Lidicích. Vybrala jsem si Lidice také 
z toho důvodu, že nejsou daleko od Buš-
těhradu, kde tehdy stále žila moje mat-
ka. Nakonec se maminka ke mně přestě-
hovala. 

Nezapomněla jste v tom výčtu na Buš-
těhrad?

„Kdeže! Vydala jsem – a jsem na to ná-
ležitě pyšná – sedmidílné spisy Oty Pav-
la, mé hvězdy na poli autorském. Vydala 
jsem knížku i jeho synkovi Jirkovi, jeho 
bráchovi Hugovi jsem vydala básničky, 
pomáhala jsem při vzniku Muzea Oty 
Pavla… a pro Otu se kdykoliv přetrhnu, 
a to nejen proto, že jeho bába znala moji 
bábu, ale i proto, že jsme oba vyrostli na 
stejném rybníce, propotili trika ve stejné 
tělocvičně, že jsme oba běhali ke svatý-
mu Jánu… že jsme oba zkrátka „ přímo 
odněkud“, což je určitě líp než mít tu ná-
ramnou šanci pověsit se ve světě jen tak 
– a kdekoliv.“

ptal se a poslouchal Jan Paulík

napsala Slávka Kopecká

naši 
jUBilanti
(leden-březen)

70 let
ĆERNÝ Jiří, Kladenská ul.
PENCOVÁ Věra, Sadová ul. 

80 let
BÍLKOVÁ Květoslava, 
Revoluční ul.
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ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ

Vážení čtenáři,
připravuji některá témata, k nimž tře-
ba budete mít nějaké postřehy nebo 
vzpomínky. Napište prosím na e-mail: 
blesk45@seznam.cz, zavolejte na čís-
lo 777 860 906 nebo své poznámky 
laskavě dejte do boxu v drogerii na 
Kladenské. Zpracuji je nebo se s vámi 
rád sejdu a pohovoříme. Děkuji.

Jiří Blesk

Témata: 
Buštěhradské hospody (minulost, •	
současnost, představy o budouc-
nosti)
Hřbitov v Buštěhradě (historie, sou-•	
časnost, osobní pocity)
Podzemí v Buštěhradě a blízkém •	
okolí (zážitky, záhady, fakta)

Vá ž e n ý  p a n e  s t a r o s t o,  m í s -
tostarosto a vážení zastupitelé. 
Chci vás tímto dopisem požádat o zvážení, 
zdali nadále bude obecní úřad tolerantní 
až nevšímavý k podnikatelským aktivitám 
Josefa Kimla. Ten totiž nebere na vědomí, 
že zřídil autoservis v obytné, klidové zóně 
města, a způsobil tím svým sousedům ne-
malé těžkosti v podobě hluku, smradu, na-
hromadění aut na malém prostoru, pro-
blémy s jeho zákazníky a také se vzhledem 
nově vznikající bytové části Chmelnice. 
Pokud J. Kiml požádal MěZ o změnu ÚP v 
kategorizaci všech jeho pozemků na „smí-
šené území,pro bydlení a služby“, zname-
ná to v překladu mít na pozemku určeném 
k výstavbě rodinného domu č. k.1819/31 
parkoviště automobilů. Způsob provede-
ní oplocení, desítka aut, bezpeč. kamera, 
maringotky, silné světlo na sloupu (které 

nás oslňuje) to napoví každému. Jeho pro-
jekt stavby rodinného domu na tomto 
pozemku (je uložen i v obecním archivu) 
a zveřejněné stavební povolení je pouze 
zástěrkou, jak zakrýt konečný úmysl. Na 
tomto pozemku totiž nemíní vůbec stavět 
rodinný dům, tam počítá s parkovištěm. 
Již dříve za takovéto klamání a podnikání 
na tomto pozemku byl Stavebním odbo-
rem Magistrátu Kladna pokutován. Když 
už provozuje autoservis na nevhodném 
místě (na to je určena průmyslová zóna a 
jiné prostory), což přiznává i Stavební od-
bor KL, a zúčastněné složky ve stavebním 
řízení mu to povolily, tak není možné v 
tomto prostoru nadále navyšovat podni-
kání — zátěž prostoru. Zastaňte se prosím 
slušných lidí, kteří chtějí pouze bez ome-
zení, kvalitně a v klidu bydlet. Děkujeme 
srdečně, rodina Josefa Brázdy.

Společnost pro ochranu kulturního 
dědictví ve Slaném PATRIA představila 
novou knihu Mgr. Miroslava Oliveriu-
se „Rukověť k symbolům měst a obcí 
Kladenska a Slánska“. Ta určitě přijde 
vhod všem zájemcům o historii teto ob-
lasti. Kromě cenných informací o obec-
ních symbolech přináší stručný přehled 
historie více než stovky měst a obcí Kla-
denska a Slánska (samozřejmě včetně 
Buštěhradu, jenž patří mezi sedm měst 
v tomto regionu). Publikace bude k do-
stání ve Státní vědecké knihovně v Klad-
ně, Infocentru u Floriánské kaple v Klad-
ně, Vlastivědném muzeu ve Slaném a v 
Melicharově muzeu v Unhošti.

JP

čtenáři nám píší

O nás

Když toho sobotního večera, s hromo-
vým duněním a dračím sykotem, brzdil 
proslavený Buštěhradský expres v nádra-
ží, byly již hala obsypána nedočkavci. Dvo-
jice sympatických, usměvavých, ale i peč-
livě nesmlouvavých výpravčích – Míša a 
Helenka – však na perón nepustila nikoho 
bez jízdenky. Jen zaměstnanci a vedení 
buštěhradských drah měli výjimku. A tak 
každý pasažér dostal slosovatelný lístek a 
byl mu štípnut předběžný odpaustek. Ná-
dražní občerstvení bylo obleženo žíznivci, 
takže měli druhdy přeochotní prodavači 
pěkný kolotoč. Ten nepolevil ani poté, co 
byl otevřen patrový vagón s barem a pro-
mítáním veselých obrázků z historie. A 
tak lze bez nadsázky říci, že to byla pěkná 
„julda-fulda“. Snad byli nakonec všichni 
spokojeni, neboť mnozí cestující cestou 
radostí výskali a někteří i tančili.

Již před odjezdem bylo zřejmé, že 
posádka BUŠTĚHRADSKÉ DRÁHY nás 
všechny proveze pestrou tratí svých pís-
ní spolehlivě a bezpečně. Vlakvedoucí, s. 
Milan Záruba, stisknul pod krkem čtve-
ro střev, mašinfíra Pavel-Paustek-Furst 
překontroloval drnkátor, topič Václav 

Hanf s nimi držel basu a do kotlů přiložil 
i Martin-Buboš-Drahovzal, řinčidla všeho 
druhu si přichystal Petr-Kostelník-Furst a 
připraven byl i otrslý elév Jirka Hladík, tak-
že už stačilo jenom aby dal Jarda-Ferda-
Fencl své foukané znamení k odjezdu a 
mlaďoučká konduktérka Katka Eberlová 
s písničkou na rtech zabouchla dveře a už 
se frčelo. Fíííí, až z komína sršely jiskry jako 
liščí ohon…

První zastávkou byly KARAMELKY. Pes-
trobarevný mumraj oslňující mládím a 
nadšením zaplnil celé malebné nádražíč-
ko. Z místního rozhlasu se linuly povědo-
mé melodie a všichni se bavili. Bylo cítit 
řád a rytmus, jenž tak pěkně rezonoval 
s klapotem kolejí v našich duších. Jen ne-
radi jsme jim pak dlouze mávali z oken, 
když se vlak zase pohnul vpřed.

Jelo se dál. Starý spolehlivý stroj Buště-
hradské dráhy předl jak spokojený kocour 
a neúprosně ukrajoval z chutného koláče 
známé trasy. Krajina zábavy ubíhala rych-
le kolem jako filmový pás. Nebýt toho, že 
byli někteří lehce unaveni rytmem kol, jeli 
jsme vstříc dálkám hravě a bezstarostně.

Ale expresy se nedrží jen na domácích 

„BUŠTĚHRADSKÝ EXPRES“
Nádraží Sokolovna Odjezd so 20. 1. 19.00
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KULTURA

Valentýnský večer

vyježděných kolejnicích, a tak i náš „buš-
těhraďák“ dorazil až do CRAMLE. V této 
nepřehlédnutelné metropoli bluegras-
sových emirátů naše souprava zakotvila 
v místním přívětivém depu. Nuda, řek-
nete si, ale opak je pravdou! Byla radost 
pozorovat tu souhru zkušených 
fachmanů, kterak jim v mozol-
natých dlaních sedí všechny 
potřebné nástroje a jak světlo, 
zrcadlící se v krůpějích potu na 
čelech poctivých řemeslníků, 
tančí jak komáři v reid-ivém rau-
ši. Milá zastávka, jež mimo jiné 
poskytla i zasloužený odpočinek 
a rauchpauzu posádce a nám 
vzrušující zážitek.

Následující trasa expresu již 
ubíhala rozmanitou hudební 
krajinou krásných rozhledů, ta-
juplných zákoutí, podél líných 
řek i divokých peřejí, oslnivým 
sluncem i olejnatou nocí. Prostě poho-
dička, jak se na Buštěhradský expres slu-
ší. Všichni byli roztomile opojeni jízdou a 
zdálo by se, že nikomu nic neschází. Ale 
každá idyla má své „ale“… Vše se změni-
lo, když vlak přibrzdil v podivném místě 
zvaném TOMBOLA. Jen se zastavila kola, 
vrhli se na nás podavači nejrůznějších 

věcí. Od potravin, přes laciné šmuky až 
po starožitnosti, vše bylo k mání. Dokon-
ce i zarytí intelektuálové podlehli vidině 
výhodných nákupů a měnili bez rozmyslu 
svůj majetek za místní bony. Překotné ob-
chody pak umožnily mnohým získat cel-

kem hodnotné předměty, ale někteří se 
asi cítili trochu podvedeni, neboť za hod-
ně peněz pořídili jenom málo muziky. Jó, 
každý svého štěstí strojvůdcem…

Ale o zážitek plný emocí nebyl ochu-
zen nikdo. A kdo byl nespokojen v této 
zastávce, ten jistě sotva držel klobouk 
při závěrečném klesání zažívaje vzrušení 

z každičkého z kilometrovníku, jenž se 
mihnul za oknem. Cíl naší cesty se přiblížil 
na dosah. Bylo ráno, nový den vstával.

Co dodat. Pěkná jízda, skvělá trasa, 
pestré zastávky a díky všem pracovníkům 
Buštěhradské dráhy i všem, co zabezpeči-

li trať pro tento pohodlný a pří-
jemný spoj.

 Nač riskovat na silnicích 
nebo v povětří, když je cestování 
s Buštěhradským expresem tak 
super!

Upozornění pro cestující: Nut-
kavé deklamace postaršího muže, 
jež obtěžovaly cestující během 
přepravy, řešila na konečné zása-
hová jednotka OSOŽ. Kdo by se 
cítil mravně narušen také jeho ex-
hibicionistickým chováním, nechť 
nahlásí svou újmu na lampárně 
na hlavním nádraží. Buštěhrad-
ské dráhy nenesou žádnou jinou 

odpovědnost. 
Děkujeme za pochopení.

JB

Buštěhradský expres v akci foto: JB

Pípající budík, frekvence 1 z repráků i 
ponožky s rybičkami k obleku jednoho 
z vystupujících se snažili narušit průběh 
již druhého Valentýnského hudebně 
poetického večera. Avšak marně. Pořa-
datelé dokázali program sladit tak bá-
ječným způsobem, že ani velký rušivý 
element by nemohl odtrhnout diváky 
od fascinující podívané, jako byla právě 
ta včerejší.

Vše se konalo ve středisku OÁZA Li-
dice. Celým večerem provázel pan Fran-
tišek Paulík se svým synem Honzou, 
který zároveň polahodil našim uším 
melodickými tóny, které se linuly z jeho 
kytary. Sem tam mu do hraní přednášel 
poezii pan Václav Fikrle a na flétny za-
hrály Dana Dufková a Lenka Musilová. 
Nesmím zapomenout na krásnou Kat-
ku Eberlovou a její medový hlas, kterým 

mi až vehnala do očí slzy dojetí. K tomu 
si ještě hezky zahrála na kytaru spolu 
s Martinem Příhodou.

Nakonec se musím samozřejmě zmí-
nit o slavných hostech tohoto večera a 
to o paní Zuzaně Růžičkové, která nám 
předčítala veselé příběhy ze své knihy 
„Královna cembala“ a o zpěvačce Jitce 
Vrbové, při jejímž zpěvu určitě nejedno-
mu divákovi přeběhl mráz po zádech. A 
rozhodně tím nemyslím mráz nepříjem-
ný.

Zážitek to byl tak úžasný, že žádné 
psaní ho nemůže ani z malé části vy-
stihnout. Snad jen trochu přiblížit a na-
vnadit na ročník třetí, který, a to pevně 
doufám, se za rok zase odehraje. Byl to 
emotivní, dojímající, okouzlující a odpo-
činkový večer, za který děkuji. A určitě 
nejsem sama.                 Eliška Hrabinová

Lidické zimní večery
Kulturní představení Památníku Li-
dice, sezona 2008

6. 3. 2008 od 18 hod.
Nemám čas lhát
Účinkuje Josef Fousek

10. 3. 2008 od 18 hod.
Vivat Carolus Quartus (Hold
Karlu IV.)
Účinkují Alfréd Strejček, recitace, 
Štěpán Rak, kytara 

Vstupenky a předplatné na kultuRní 
akce je možné 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 04/2008, místa je nutno 

rezervovat 3 dny před představením.
Změna programu vyhrazena

Kontakt: Památník Lidice, Tokajic-
ká 152, 273 54 Lidice; tel.: 312 253 063, 

312 253 702
e-mail: lidice@lidice-memorial.cz www.

lidice-memorial.cz
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Jiří a Jiřina Hankeovi 
DVA POHLEDY
POZVÁNKA NA VÝSTAVU 
LIDICK Á GALERIE 1.  PATRO,  
15. 2.–4. 5. 2008, otevřeno denně: 
únor 9–16 hodin, březen 9–17 hodin, 
duben, květen 9–18 hodin

V Lidické galerii Památníku Lidice byla 
14. února 2008 otevřena výstava Dva po-
hledy, která představuje fotografickou 

tvorbu známých kladenských fotografů 
Jiřího a Jiřiny Hankeových.

Jak název napovídá, jde o dva různé 
přístupy, jak fotografií sdělit něco víc o 
tom, co se nachází okolo nás i v nás. Jiří 
Hanke vystavuje fotografický soubor 
Ozvěny – Hledání Ameriky. Formou di-
ptychů klade vedle sebe snímky z Ame-
riky a snímky téměř identických míst ve 
střední Evropě. Autor jako obvykle za-
chycuje především okolí Kladna. V dru-
hém souboru – Otisky generace – se 
na jednotlivých snímcích setkává rodič 
se svým potomkem. Pozorného divá-
ka udivují množstvím informací, které 
mu o sobě bezděčně poskytují. Jiřina 
Hankeová vystavuje své stěžejní dílo, 
jímž je soubor fotografií Trapný pokus 
o autoterapii – autoportréty z období 
deprese. Vznikal v letech 2005 až 2006, 
kdy spouštěla fotoaparát ve stavu, kte-
rý je blízko stisknutí spouště revolveru 
u vlastní hlavy. Další soubor fotogra-
fií s názvem Proč má podobný náboj 
nesmířeného smutku, přetavuje však 
osobní pocity v celospolečenské. Část 
fotografií tohoto souboru byla pořízena 

v Terezíně, v místě, kde dosud lpí lidské 
utrpení. Terezínské fotografie autorka 
doplňuje symbolickými snímky rozpadu 
rodiny a vše zahalující ztrátou paměti a 
nevšímavostí. Kromě těchto dvou domi-
nantních souborů návštěvník zhlédne 
drobný cyklus fotografických kompozic 
snímaných na místě demolice starého 
domu, kde vyrůstá objekt nový. Tento 
soubor má název Čp. 937.

kurátorka výstavy Ivona Kasalická

lidická galerie

J. Hanke - z cyklu Otisky generace

J. Hankeová - z cyklu Proč

Památník Lidice děkuje ZO Červe-
ného kříže Buštěhrad, zastoupené paní 
Olgou Procházkovou, za výjimečný dar 
do sbírek Památníku Lidice. Jedná se o 
knihu podpisů významných osobnos-
tí, které se zúčastnily tryzny v Lidicích 
v červnu 1945 a 1946. Kniha byla v té 
době uložena v buštěhradském zámku 
(v Lidicích ještě nebylo kde knihu umís-
tit) a návštěvy z Lidic chodily svým pod-
pisem do Buštěhradu stvrdit svou účast 
na tragické události. V knize najdeme 
unikátní podpisy, např. J. Masaryka, 
gen. Rybalka, Z. Fierlingera, stejně jako 
podpisy dalších významných domácích 
i zahraničních návštěv. Podpisy připojily 
i lidické ženy, které tragédii přežily. 

Knihu opatrovala až do roku 2007 ZO 
ČR Buštěhrad, jež se rozhodla věnovat 
ji do sbírek Památníku Lidice. Tento zá-
služný čin přispívá k dalšímu poznání 

historických událostí souvisejících s Li-
dicemi. 

Přestože od tragické události v Li-
dicích uplynulo již 65 let, stále se ještě 

objevují unikátní dokumenty o této obci, 
často neznámé. Poděkování patří všem, 
kteří tímto způsobem pomáhají rozšiřo-
vat sbírky Památníku Lidice. 

 Ivona Kasalická

PODĚKOVÁNÍ PAMÁTNÍKU LIDICE

Z kroniky ČKK Buštěhrad

Karel IV. 
v Braniborsku

VÝSTAVA NAZVANÁ Karel IV. 
v Braniborsku bude zahájena 
7. dubna v lidické výstavní síni Pod 
tribunou a potrvá do 9. června. Ex-
pozice dá nahlédnout do života a 
panování významného českého 
krále a římského císaře.
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Pláč v červnové trávě
Na kladenském dole Prago ve Vra-

picích se jako obvykle střídala noční 
směna s ranní, ale dnes bylo ráno 10. 
června roku 1942. Havíři, kteří setrvá-
vali na povrchu, už věděli, co se v Li-
dicích děje, a tak pátrali po lidických 
kamarádech, pracujících během noci 
dole v šachtě. A potom vyfárali – a 
byli čtyři. Osmatřicetiletý Václav Hanf, 
stejně starý Václav Kaiml, jedenadva-
cetiletý Bohuslav Straka a šestapade-
sátiletý Václav Kovařovský. Horníci je 
obklopili, ukazovali jim kouř, který 
stoupal od Lidic, a nabádali je, aby 
se domů nevraceli. Ti čtyři se mlčky 
odebrali do koupelny. A Václav Kova-
řovský, vědom si jako nejstarší nejspíš 
své odpovědnosti, řekl: „Není to nic 
platné, hoši, my tam musíme. Máme 
tam rodiny a majetky. Jestli nám zni-
čili naše ženy, děti a domky, ať zničí 
také nás. Půjdeme.“ Na nádvoří se dí-
vají do tváří ostatním druhům, další 
marná varování, slzy stoupají do očí. 
A nové zprávy od lidí, kteří přijeli na 
šachtu pro uhlí a měli cestu kolem 
Lidic. Čtyři muži vzali kola do rukou, 
procházejí vrátnicí, beze slova, aniž 
nasedli, míří k Buštěhradu. A tam, u 
hřbitova, se zastavili a spolu s Buš-
těhradskými, kteří hrůzu vzdálenou 
sotva dva tři kilometry pozorovali, se 
posadili do vonící červnové trávy. A 
opět výzvy, opět zapřísáhání, aby Li-
dičtí už neudělali ani krok, ani jediný 
krok ke smrti. V té tklivé, niternou si-
lou nabité chvíli se mnozí rozplakali. 
A Václav Kovařovský Buštěhradským 
řekl: „Vezměte si, kamarádi, naše kola 
na památku. My tam půjdeme, ať se 
děje cokoli.“ Šli volně, jen co noha 
nohu mime, a přece to byla chůze 
odhodlaná. Tak se dostali k němec-
kým strážím, jež se jich zmocnily a 
odvedly je do středu pekla, na za-
hradu statku Stanislava Horáka. Sice 
padli na lidickou zem, ale když se lou-
čili s Buštěhradskými, věděli, že jsou 
mezi svými. 

Přemysl Veverka

K jednomu z nejpodnětnějších „Li-
dických zimních večerů“, konaných 
v Lidické galerii, patřil pořad „Křeslo 
pro Zdeňka Mahlera“, který připravila a 
uváděla buštěhradská rodačka a obyva-
telka Lidic Slávka Kopecká. Ve svém na-
kladatelství už vydala několik spisova-
telových knih a snad spatří světlo světa 
i další. K výtečné pohodě večera přispěl 
svým interpretačním uměním další Buš-
těhraďan, klavírista Martin Fila.

JP

Zdeněk Mahler v Lidicích foto: Jaroslav Pergl

Křeslo pro Zdeňka Mahlera

Nové dokumenty v Lidicích Do sbír-
kového fond Památníku Lidice přibyly 
v poslední době další fotografie, vypoví-
dající o hrůzné tragédii, a to díky tomu, 
že se daří objevovat v pozůstalostech 
nové snímky. Některé z nich mohou zá-
jemci zhlédnout v expozici „Z nových 
dokumentů Památníku Lidice“, která je 
otevřená v tamější výstavní síni In Me-
moriam. Seznámíme se například s fo-
tografiemi starých Lidic, jež v polovině 
dvacátých let 20. století pořídil fotograf 
Hugo Volkmer, nebo se záběry likvidace 
obce, které s nasazením vlastního života 
zachytil český četník Josef Sýkora, rov-
něž se snímky, jež v internetové aukci 
zakoupil historik Eduard Stehlík a které 
vyvolaly značný mediální ohlas. Poté 
se přihlásili další občané s oznámením, 
že vlastní podobné fotografie. Tak se 
ozvala i paní Rottová ze Středokluk, jejíž 
příbuzný měl za války v Buštěhradě dro-
gistický obchod. U tohoto muže si jistý 
příslušník Říšské pracovní služby (RAD), 
podílející se na ničení Lidic, nechal vy-
volat záběry, jež při této příležitosti po-
řídil. Pan Rott si zhotovil sadu snímků i 
pro sebe a pod hrozbou smrti je ukrýval 
do konce války. V rodinném archivu zů-
staly až do jara 2007. K zajímavým expo-
nátům patří fotografie továrny v Lodži, 
jež sloužila pro internaci také lidických 
dětí a kterou jako správnou, autentic-
kou objevil až v červnu 2005 český fil-
mový štáb. 

Na vernisáži promluvil její autor pplk. 
PhDr. Eduard Stehlík a kromě jiného po-
znamenal, jak významná je pomoc ob-
čanů, kteří snímky s lidickou tematikou 
poskytnou k nahlédnutí Památníku Lidi-
ce nebo Vojenskému historickému ústa-
vu. Výstava potrvá do 10. června.

vev

Nové dokumenty v Lidicích

Vernisáže se rovněž zúčastnili PhDr. Magda 
Junková, zástupkyně ministerstva kultury 
(na fotografii čtvrtá zleva), a Jaroslav 
Chour, starosta Miřetic, na jejichž katastru 
se nacházejí Ležáky Foto: Jaroslav Tauber

Své umění na vernisáži předvedli žáci Základní 
umělecké školy v Buštěhradě Tereza Luksíková 
(na snímku) a Jan Saudek, vedení ředitelem 
Bohumírem Bednářem Foto: Jaroslav Tauber
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Novoroční projev 
rezidenta Buštěhradu

Je třetího ledna, když sedám ke 
klaviatuře svého stroje, tak jako se-
dají prezidenti na Nový rok před ob-
razovku, abych obtěžkal občanstvo 
svým přímluvem. Škoda jen, že ne-
mám nějaké poradce a tajemné ta-
jemníky, aby mi našeptali, jak to dů-
věryhodně zvládnout. Pokusím se 
tedy zase najít původní myšlenku 
této rubričky a věnovat se výhradně 
věcem, co se šustly, nebo stále šustí, 
v našem krásném městě Buštěhra-
dě. Byl bych opravdu nerad, kdyby 
z mého úvodu někdo slyšel růst ně-
jakou jinou trávu, ale to je tak vše, co 
pro to mohu udělat.

Shrnovat průběh loňského roku a 

hodnotit úspěchy či propadáky asi 
neumím dostatečně systematicky. 
To je věc radnice a konšelů. Tak jen 
doufám, že jejich hlasy budou zazní-
vat pravidelně i na stránkách Buště-
hradského zpravodaje, jak bychom 
si jistě všichni přáli. Stejně tak věřím, 
že bude zpravodaj doslova přeplněn 
vašimi příspěvky, vážení čtenáři, 
abychom měli s čím pracovat. Re-
dakční rada se mimoto těší na nové 
tváře, jež nám pomohou naplňovat 
více stran aktualitami a neotřelými 
nápady. Abychom jej všichni chtěli a 
neházeli ho bez přečtení do kontej-
nerů s reklamními letáky.

Mezi štafetové kolíky, jež si mezi 
sebou předal starý rok s novým, 
bude jistě patřit dokončení náročné 

kanalizační anabáze. Proto doufám, 
že bude i víc penízků na kulturní zá-
ležitosti, pro mládež, na chodníky, 
pro zajištění alespoň prchavého po-
citu bezpečnosti ve městě, na zlep-
šení kvality městského rozhlasu (aby 
bylo rozumět a slyšet všude), na udr-
žování pořádku a zeleně, prostě na 
spoustu toho, co jsme prozatím mu-
seli odkládat.

Také procházky po městě jistě ne-
zůstanou jen zoufalým blouděním a 
překážkovou dráhou. Když se dají do 
pořádku všechna ta nešťastná scho-
diště, chodníky či průchody, bude 
líp. Hlavní totiž je, v tom našem „hor-
ském městečku“, aby všichni a ve 
zdraví stihli autobus nebo otevře-
nou poštu. A školáky nebude tolik 

BUštěhradSký chodec

BezpečnoStní SitUace v měStě 
BUštěhrad
Období od 1. 12. 2007 do 
31. 12. 2007 

Trestné činy:
1x vloupání do 2 motorových vozidel (NP)

Přestupky:
2x přestupek proti majetku (1 NP, 1 ZP)
2x přestupek proti občanskému soužití (ZP)
1x zjištěno požití alkoholu řidičem (ZP)
1x přestupek na úseku školství a výcho-
vy mládeže (ZP)

V průběhu měsíce prosince 2007 nebyly 
zaznamenány případy hromadného na-
rušování veřejného pořádku.

Období od 1. 1. 2008 do 
31. 1. 2008 

Trestné činy:
1x poškození pneu motorového vozidla (NP)
1x poškození omítky BARU (NP)

Přestupky:
4x přestupek proti majetku (2 NP, 2 ZP)
1x přestupek proti občanskému soužití (ZP)
1x oznamovaný přestupek v dopravě (ZP)
1x přestupek na úseku školství a výcho-
vy mládeže (ZP)

V průběhu měsíce ledna 2008 nebyly 
zaznamenány případy hromadného na-
rušování veřejného pořádku.

Zpráva o činnosti Městské 
policie Kladno v obci 
Buštěhrad

za měsíc listopad 2007:
Na základě veřejnoprávní smlouvy 

bylo provedeno radarové měření Měst-
skou policií Kladno v obci Buštěhrad 
v ulici Kladenská dne 18. 11. 2007 od 
13.30 do 14.30 hodin a dne 24. 11. 2007 
od 13.05 do 14.05 hodin. Hlídka řešila 
řidiče za překročení povolené rychlos-
ti – 5x.

za měsíc prosinec 2007:
Na základě veřejnoprávní smlou-

vy bylo provedeno radarové měření 
Městskou policií Kladno v obci Buště-
hrad v ulici Kladenská dne 8. 12. 2007 
od 12.10 do 13.35 hodin a 20. 12. 2007 
od 20.05 do 21.15 hodin. Hlídka řešila 
řidiče za překročení povolené rychlos-
ti – 13x.
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lákat porušování zákazů, přelézání 
bariér a plotů… 

Snad jen výběr zhotovitelů je po-
třeba zpřísnit, jinak to dopadne jako 
se schody nad starou pekárnou. Dal-
ší ošklivé, nedokončené a drahé „sta-
nice metra“ už jistě nikdo nechceme. 
Šílený beton chybí možná na chod-
nících u nových domků. Třeba pro-
to, aby maminky nemusely tlačit ko-
čárky do různých „pelíšků“ bahnem. 
Když už se jim robátka nevejdou do 
obecní mateřinky. 

A mnohým starousedlíkům leží v 
žaludku (z víceméně pochopitelných 
důvodů) zase třeba buštěhradský zá-
mek. Například, ani zajímavá výstava 
v prostorách „sajfrtovny“, následová-
níhodné brigády v parku, ptáčníky 
zhatěná iniciativa rockových muzi-
kantů v bývalém letním kině (ope-
rativně uspořádaná za městem), jež 
měly být benefičními počiny, nena-
šly kýženou podporu. Akce, které 
měly upoutat nejen zájem obyvatel 
Buštěhradu na doslovném vzkříše-
ní tohoto impozantního symbolu 

města, se setkaly s nezájmem nebo 
doslova odmítáním. Zase byly obli-
gátně brány jako „ta jejich akce“. Bo-
hužel. Asi i to málo pouhých obec-
ných informací a zdlouhavý postup 
prací v zámeckém areálu přispěly 
k nepodloženým fámám a nedůvě-
ře, kterou by bylo vhodné rozehnat 
přehledným zveřejněním investic 
a zdrojů, nehledě na to, že by bylo 
vhodné i prezentovat jasné postoje 
členů zastupitelstva. To vše minimál-
ně proto, aby to s „kauzou zámek“ 
nedopadlo tak nekonkrétně a plyt-
ce, jako „ty věci se školou“ v nějakém 
bulvárním televizním pořadu…

Stále se také skloňuje ten náš zná-
mý „náplavový syndrom“. Rozrůstá-
ním města se množí skeptické vize 
hospodských reptalů i úctyhodných 
občanů, potažmo i jakási „blbá ná-
lada“ nových obyvatel Buštěhradu. 
Bydlíce většinou na okrajích obce, 
cítí se noví Buštěhraďané jaksi na 
okraji zájmu, ačkoliv by si jejich pro-
blémy jistě zasloužily pozornost mi-
nimálně stejnou jako ostatní obecní 

záležitosti. Nebydlí nikde „za hrad-
bami“, ačkoliv se jim je „někteří spra-
vedliví“ snaží strojit. Patří sem, do 
krásného a pamětihodného města, 
přestože nemají své domečky zrovna 
z opuky nebo struskových cihel.

Ale už dost! Nebudu tak moc rep-
tat. To by byl nějaký přežitý „reflek-
tor mladých“! Kór, když už jsem zase 
letos v sakra pokročilém věku. Slibu-
ji, že budu nadále méně vymýšlet ta-
kové ty nejapné bláboly a marťanská 
témata. A už fakt... fakt budu víc cou-
rat po Buštíku a dívat se okolo sebe. 
A dívat se i okolo vás, jako jsem to 
dělal, když jsem tu taky byl „čerstvá 
náplava“. A napíšu o tom všem do 
toho „našeho časopisu“, tedy né jen 
do „našeho“, ale do toho „vašeho“, 
který je i „náš“, ale i „jejich“, a „váš“, 
ale nemlich i „svůj“, takže ve finále 
samozřejmě všech, náš Buštěhrad-
ský zpravodaj!

Hodně štěstí a odvahy v novém 
roce přeje váš JB.

foto: J. Blesk
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