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Milé čtenářky a čtenáři, 
„tak nám zbouraj pivovar“, chtělo 

by se křičet. Skutečně to tak vypadá, 
i když kdo ví. Jedněm se to nelíbí, 
druzí souhlasí, některým je to jedno. 
Kdo chce, umí si najít dost argumen-
tů pro obhajobu svých tvrzení. Co je 
však pozoruhodné? Zástupcům ob-
čanského sdružení Buštěhrad sobě 
se za necelé dva týdny podařilo 
shromáždit více než pět set podpisů 
pod petici proti demolici pivovaru, 
téměř polovina jich byla od buště-
hradských občanů. Je příjemné vidět 
kolem sebe, že když jde o něco pod-
statného, tak „občanská společnost“ 
zafunguje. 

Mateřské centrum Pelíšek slaví pět 
let od svého založení. Šachisté uspo-
řádali již 32. ročník turnaje O pohár 
města Buštěhradu (skoro se bojím, 
aby jména těch, kteří turnaj vyhráli 
před dvaceti, třiceti lety, nebyla na 
podstavci přepsána jmény nových 
borců a borkyň). Fotbalisti vyzýva-
jí k pomoci při ochraně hřiště před 
vandaly. Na konci dubna spálíme ča-
rodějnice. Na květen je plánováno 
posezení při muzice... Je toho moc 
nebo málo?

Nejen o tom, co je naznačeno 
výše, si můžete přečíst v letošním 
druhém BZ. Je to moc nebo málo?

za redakční radu Martin Ježek

PS: to, že tentokrát nenajdete v BZ 
rubriku Žijí mezi námi, není úmyslem,  
příště však chybět určitě nebude.

Č. 1/2008), které se konalo 
dne 27. 2. 2008 od 17.30 
hod. v Kulturním středisku

MěZ po projednání: 
a) schvaluje:

Podle § 47 odst. 5 zákona 1) 
č. 183/2006 Sb., o územním plá-
nování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění zákona č. 68/2007 
Sb., zadání změny č. 1 územního 
plánu města Buštěhrad, s tím, že 
se vypouští lokalita č. 19 a č. 27, od 
které její navrhovatel odstoupil.
Změnu obecných zásad prodeje 2) 
pozemků v majetku města Buště-
hrad počínaje dnem 1. 3. 2007: 

Kupní cena pozemků do 50 ma) 2 
včetně – 100,- Kč/m2.
Kupní cena pozemků nad 50 mb) 2 
bude stanovena znaleckým po-
sudkem zpracovaným na vrub 
žadatele, v případě, že odhad-
ní cena za jeden m2 pozemku 
bude nižší než 100,- Kč/ m2, 
bude cena pozemku stanovena 
na částku nejméně 100,- Kč/m2. 
V případě, že se na prodávaném 
pozemku nachází stavba zájem-
ce, bude cena pozemku stano-
vena na částku 100,- Kč/ m2.
Náklady na zpracování kupní c) 
smlouvy a náklady spojené s po-
dáním kupní smlouvy katastrální-
mu úřadu budou hradit kupující.
Výpis z katastru nemovitostí d) 
(list vlastnictví) k předmětnému 
pozemku zajistí kupující.
Kupní smlouva bude uzavřena e) 
do 10 pracovních dnů ode dne 
shromáždění všech dokladů 
potřebných pro její zpracování.

Obecně závaznou vyhlášku 3) 
č. 1/2008 o místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství 
včetně Přílohy č. 1 k této vyhlášce 
obsahující seznam ulic.

USneSení ze zaSedání 
měStSkého zaStUpitelStva

foto na titulní straně: Buštěhradský pivovar, 
foto: Martin Aushaus

Obecně závaznou vyhlášku 4) 
č. 2/2008 o stanovení podmínek 
pro pořádání, průběhu a ukončo-
vání veřejnosti přístupných spor-
tovních a kulturních podniků, 
včetně tanečních zábav a diskoték 
a jiných kulturních podniků v roz-
sahu nezbytném k zajištění veřej-
ného pořádku.
Obecně závaznou vyhlášku 5) 
č.  3/2008, kterou se stanovují pra-
vidla pro pohyb psů na veřejném 
prostranství ve městě.
Domovní řád upravující podmínky 6) 
a způsob užívání domů, bytů, ne-
bytových prostor a společných čás-
tí domů v majetku města.
Smlouvu o podnájmu nebytových 7) 
prostor mezi ZUŠ Buštěhrad a Smíše-
ným pěveckým sborem Buštěhrad.
Návrh ZUŠ na rozdělení hospodář-8) 
ského výsledku roku 2007.
Smlouvu o dílo na zabezpečení 9) 
výkonu pečovatelské služby mezi 
obcí Hřebeč a městem Buštěhrad.
Návrh ředitelky DPS Buštěhrad na 10) 
zaměstnání jedné sociální pracov-
nice na poloviční úvazek.
Jednostranné zvýšení nájemného 11) 
v obecních bytech.
Dodatek č. 1/2008 smlouvy o zá-12) 
vazku veřejné služby ve vnitrostát-
ní linkové dopravě mezi městem 
Buštěhrad a ČSAD MHD Kladno, ev. 
číslo dopravce 32/2007. 
Smlouvu o dílo o poskytování prací 13) 
a služeb, ev. č. smlouvy zhotovitele 
10/08-R uzavřené mezi Městským 
úřadem Buštěhrad a firmou REA 
Kladno s. r. o. týkající se „Aktualiza-
ce energetického auditu“ a „Průka-
zu energetické náročnosti budovy“ 
pro budovu ZUŠ v majetku města.
Žádost H. Mrázka (Buštěhrad čp. 14) 
219) o přidělení bezúročné půjčky 
ve výši 20.000,- Kč na vybudování 
venkovního plotu. 
Žádost J. Bundy o poskytnutí 15) 
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bezúročné půjčky ve výši 20.000,- 
Kč na okna v rodinném domě čp. 
22.
Žádost J. Jelínka Buštěhrad čp. 482 16) 
o přidělení bezúročné půjčky ve 
výši 20.000,- Kč na opravu opěrné 
zdi rodinného domu. 
Prominutí poplatku ze vstupného 17) 
z akce OS Buštěhrad sobě „Lidová 
taneční zábava s cimbálovou muzi-
kou“, která se konala 2. 2. 2008.
Prominutí poplatku ze vstupného 18) 
na ples SRPŠ, který se konal dne 
23. 2. 2008.
Žádost o prominutí poplatků ze 19) 
vstupného pro rok 2008 na akce po-
řádané OS MC Buštěhradský Pelíšek.
Účast místostarosty a asistenta sta-20) 
rosty – právníka – v Itálii v rámci 
rámcového programu pořádaného 
Svazem obcí Valle di Ledro ve spo-
lupráci s naším velvyslanectvím ve 
dnech 27.–30. června 2008.
Bezúplatný převod zemědělských 21) 
pozemků parc. č. 138/2, 136/3, 
135/2, 1819/1, 1821/2, 1821/4, 
1821/6, 1821/8, 1821/10, 233 v k. ú. 
Buštěhrad od Pozemkového fondu 
ČR na město Buštěhrad. 
Dohodu mezi RFK Invest, a. s., a 22) 
ing. Václavem Weissem a městem 
Buštěhrad včetně Dodatku č. 1, tý-
kající se pozemků parc. č. 1821/7 
a 1821/30 v k. ú. Buštěhrad.
23. Smlouvu o dílo uzavřenou mezi 23) 
Městským úřadem Buštěhrad a ing. 
Zdeňkem Stojanem, PROJEKT-SER-
VIS, týkající se provedení projekto-
vých prací v souvislosti s přípravou 
akce „Snižování spotřeby energie 
v objektech Mateřské školy, Zá-
kladní školy a Základní umělecké 
školy Buštěhrad“.
Smlouvu o nájmu nebytových pro-24) 
stor v Kulturním středisku mezi měs-
tem a MC Buštěhradský Pelíšek. 
Kupní smlouvu mezi městem Buště-25) 
hrad a vlastníkem pozemků v areálu 
základní školy parc. č. 1562/2, 1562/3, 
1564/1, 1565/3, 1565/4, 1565/7, 
1565/9 a 1569 panem Janem Vlkem 
za cenu stanovenou znaleckým po-
sudkem č. 1020-06/08 zpracovaným 

JUDR. Josefem Jarošem.
Podání žaloby na vyklizení neby-26) 
tových prostor v objektu bývalých 
statkových kanceláří na parcele 
č. 5/2 v k. ú. Buštěhrad.
Smlouvy o dílo č. 1/01/2008 – 27) 
3/01/2008 s firmou Finanční pora-
denství, s. r. o., Praha 4, IČ 26500086, 
na zpracování žádosti o dotace na 
snižování spotřeby energie v budo-
vách Základní školy, Mateřské školy a 
Základní umělecké školy Buštěhrad.
Prodej pozemků28) 

parc. č. 1437 o výměře 29 ma) 2 
v k. ú. Buštěhrad 616397, druh 
pozemku – zastavěná plocha 
a nádvoří, číslo LV 10001,
parc. č. 245/2 o výměře 4 mb) 2, 
v k. ú. Buštěhrad 616397, druh 
pozemku – ostatní plocha, čís-
lo LV 10001, parc. č. 245/3 o vý-
měře 1 m2, v k. ú. Buštěhrad 
616397, druh pozemku – ostat-
ní plocha, číslo LV 10001, parc. 
č. 245/4 o výměře 1 m2, v k. ú. 
Buštěhrad 616397, druh po-
zemku – zastavěná plocha a ná-
dvoří, číslo LV 10001
parc. č. 1632/2 o výměře 187 c) 
m2, v k. ú. Buštěhrad 616397, 
druh pozemku – ostatní plocha, 
číslo LV 10001

Směnu pozemku parc. č. 134/1 29) 
o výměře 205 m2 v k. ú. Buště-
hrad 616397, druh pozemku – tr-
valý travní porost, číslo LV 10001, 
za pozemky parc. č. 131/2 a 132/2 
o výměře 205 m2 v k. ú. Buštěhrad 
616397, druh pozemků – trvalý 
travní porost, číslo LV 10001.
Pronájem pozemků viz příloha č. 3 30) 
zápisu.
Přijetí daru od Ředitelství silnic a 31) 
dálnic ČR - pozemek parc. č. 453 
a 1/7 pozemku parc. č. 898/4 v k. ú. 
Buštěhrad.
Smlouvu uzavřenou mezi Janem Vl-32) 
kem a městem Buštěhrad týkající se 
pronájmu pozemků parc. č. 1562/2 
o výměře 221 m2 a pozemku parc. 
č. 1562/3 o výměře 238 m2 v k. ú. 
Buštěhrad v areálu základní školy.

b) zamítá:
Návrh zastupitelky M. Burešové na 1) 
změnu Smlouvy o podnájmu neby-
tových prostor mezi ZUŠ Buštěhrad 
a smíšeným pěveckým sborem 
Buštěhrad.
Žádost ředitelky DPS o povolení cvi-2) 
čení pro seniory v prostorách Kul-
turního střediska (zastupitelé dopo-
ručují objekt bývalé Hasičárny).
Žádost SRPŠ o příspěvek do tom-3) 
boly na ples, který se konal dne 23. 
2. 2008.
Žádost Společenství vlastníků jed-4) 
notek Kladenská 627-9 týkající pří-
spěvku na připojení do splaškové 
kanalizace.
Žádost Mgr. Peslové a pana Helís-5) 
ka o zachování průchodu brankou 
z jejich soukromého pozemku do 
areálu Buštěhradského zámku. 
Žádost Středočeských vodáren 6) 
o uhrazení 50 % nákladů na odstra-
nění závady – chybějící kompenza-
ce VO ČOV městem Buštěhrad. 
Žádost Jiřího Lhoty čj. 481/2008 7) 
o změnu územního plánu.
Žádost Jitky Víškové čj. 515/2008 8) 
o změnu územního plánu v plném 
rozsahu.
Žádost Renaty Fedové čj. 516/2008 9) 
o změnu územního plánu.

c) ukládá:
Starostovi zabezpečit zpracování 1) 
návrhu změny č. 1 územního plá-
nu města Buštěhrad v souladu se 
schváleným zadáním.
Starostovi předat dokument „Za-2) 
dání změny č. 1 územního plánu 
města Buštěhrad – Doklady o poři-
zování a schválení“ po jednom vy-
hotovení městu Buštěhrad, výkon-
nému pořizovateli a projektantovi 
návrhu změny č. 1 ÚPM Buštěhrad.
Starostovi podat ke Krajskému úřa-3) 
du Středočeského kraje návrh na 
vložení registračního listu za eta-
pu „ZADÁNÍ“ do evidence územně 
plánovací činnosti.
Předsedům finančního a kontrol-4) 
ního výboru, výboru kulturního a 
sportovního předložit ke schválení 
plán práce na rok 2008. Termín: do 
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příštího zasedání.
MěÚ zveřejnění záměru na od-5) 
prodej obecního pozemku parc. 
č. 1371/2 o výměře 13 m2 v k. ú. 
Buštěhrad v souladu se zákonem 
o obcích.
MěÚ řešit odkoupení pozemku 6) 
parc. č. 1571 a 1572 v k. ú. Buště-
hrad od Jana Vlka za cenu stanove-
nou znaleckým posudkem.
MěÚ zabezpečit podání žádosti 7) 
a podpis smlouvy na převod po-
zemků parc. č. 138/2, 136/3, 135/2, 
1819/1, 1821/2, 1821/4, 1821/6, 
1821/8, 1821/10, 233 v k. ú. Buště-
hrad od Pozemkového fondu ČR na 
město Buštěhrad.

d) bere na vědomí:
Informaci pořizovatele o „Vyhod-1) 
nocení projednávání návrhu zadá-
ní změny č. 1 územního plánu měs-
ta Buštěhrad“.
Zvýšení cen obědu ZŠ a MŠ Buště-2) 
hrad ke dni 1. 3. 2008. 
Oznámení ZŠ a MŠ Buštěhrad o za-3) 
psání 24 žáků do první třídy.
Účetní rozvahu, výkaz zisků a ztrát 4) 
a přílohu ZUŠ za rok 2007.
Zprávu o činnosti ZUŠ Buště-5) 
hrad za 1. pololetí školního roku 
2007–2008.
Výroční zprávu o hospodaření ZUŠ 6) 
Buštěhrad za rok 2007.
Zvýšení  sazby za dopravu 7) 

automobilem a plateb v DPS Buš-
těhrad za elektřinu dle platných ce-
níků Středočeské energetické a. s. 
Výroční zprávu DPS Buštěhrad za 8) 
rok 2007.
Studii parku Ořešín. 9) 

e) odkládá
Kontrolu plnění usnesení ze zase-1) 
dání č. 10/2007 z důvodu nepří-
tomnosti předsedy kontrolního vý-
boru. Termín: příští zasedání.
Projednání vstupu do asociace 2) 
měst a krajů – Národní síť Zdravých 
měst ČR (NSZM). Návrh předloží 
doc. Trnobranský. Termín: do příští-
ho zasedání.

Zámecké okénko
Zámecké okénko se již nějakou dobu 

v BZ neobjevilo – důvodem bylo, že na 
zámku se během minulých měsíců ne-
dělo nic nového. Již druhý rok se opra-
vovaly střechy a krovy, kterážto zdlou-
havá práce skončila v minulých týdnech. 
V letošním roce jsme získali opět dotaci 
z Programu záchrany architektonického 
dědictví MK, tentokrát 2,5 milionu Kč, 
na další etapu obnovy, jež nyní začíná 
(chystá se výběrové řízení). Půjde o re-
konstrukci západního zámeckého křídla 
(boční křídlo do Revoluční ulice). 

Na toto křídlo byl již v minulém roce 
vypracován projekt, který navrhuje ná-
sledující architektonické řešení:

• V přízemí se bude nacházet měst-
ské informační centrum + další prosto-
ry, jež bude možné využít dle potřeby 
(krámek apod.). Do patra povede jedno 
z bočních schodišť a výtah, což jistě oce-
ní nejen senioři.

• V prvním patře se bude nachá-
zet část nového městského úřadu, byt 
správce zámku a malé zázemí pro kostel 
s vlastním bočním vchodem.

• Druhé patro budou zabírat další 
prostory městského úřadu včetně ma-
lého sálku.

Že jsme se již dostali k této etapě je 

velmi významný úspěch – někdo si mož-
ná vzpomene, v jakém stavu byl zámek 
před pěti lety, když ho město koupilo, 
a jak se mnoho lidí obávalo, zda je vů-
bec jeho obnova reálná. Nyní jsme pro-
vedli záchranu a nejnutnější statické 
zajišťování a dostáváme se do roviny, 
kdy už konečně začne být něco vidět 
a Buštěhraďané z toho budou také něco 
mít. Vzhledem ke stísněné situaci mateř-
ské školy a MěÚ v jedné budově, kterou 
je potřeba co nejrychleji řešit, rozhodli 
jsme se nejprve vybudovat nové prosto-
ry pro městský úřad. Západní křídlo by 
(podle rychlosti přísunu financí) mělo 
být hotové za 3–5 let. Poté se sem MěÚ 
přesune a uvolní místo v přeplněné ma-
teřské škole. Zámecký areál pak poma-
lu zase začne fungovat jako společen-
ské a kulturní centrum města. Nejen že 
opravené prostory budou řešeny prak-
ticky a funkčně, ale budou navíc i krásné 
– restaurátorský průzkum prokázal řadu 
zajímavých zdobných výmaleb, které 
budou na mnoha místech restaurová-
ny. Bude obnoveno i maximum původ-
ních prvků (dveře, okna, podlahy apod.). 
Myslím, že takovou ozdravnou kúru si 
zámek po desetiletích, ba staletích pro-
vizorií a chátrání již opravdu zasloužil.

Ing.arch. D. Javorčeková

Zprávy z kulturního 
výboru
POZVÁNKY NA AKCE POŘÁ-
DANÉ KULTURNÍM VÝBOREM
Městský úřad Buštěhrad, kulturní a spor-
tovní výbor a organizace Junák Buštěhrad 

pořádají dne 30. dubna 2008

pálENí čARoDĚjNIC
Lampionový průvod vyjde v 18 hodin 
ze Žižkova náměstí směrem k rybní-
ku, kde bude probíhat bohatý kulturní 
program pro děti i dospělé. Pro všech-
ny účastníky budou připraveny občer-

stvovací stánky.
          

Městský úřad Buštěhrad, kultur-
ní a sportovní výbor pořádají dne 
11. května 2008 od 13.00 hodin 

v Sokolovně Buštěhrad oslavu

DNE mATEK
Na oslavu bude plynule navazovat od 

15.00 hodin Posezení při muzice.
Všechny srdečně zvou pořadatelé

Kulturní výbor dále chystá oslavu Dne 
dětí, která je plánována na 1. června 
2008 (začátek ve 13 hodin) – bližší in-
formace naleznete v průběhu května 

na vývěskách MÚ na 
www.mestobustehrad.cz

Za kulturní výbor Miroslava Burešová

zprávy ze Stavebního výborU
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ZAjímAVÉ DomY BUŠTĚHRADSKÉ

Jak jsme naznačili ve svém příspěv-
ku již v minulém čísle, GDV se v součas-
né době zabývá problematikou souvi-
sející s koncepčním rozvojem města. 
To mj. znamená práce na přípravě tzv. 
strategického plánu rozvoje města. Za 
tímto účelem byla vytvořena pracovní 
skupina, která se v tuto chvíli skládá ze 

čtyř zastupitelů (pan starosta Ing. Nový, 
Dr. Oplt, doc. Trnobranský a Ing. Ježek). 
V průběhu měsíců května a června by 
měla probíhat setkání se zástupci spol-
ků, veřejnosti, a to za účelem posbírání 
námětů do strategického plánu města 
(o jednotlivých setkání budete informo-
vání prostřednictvím webových stránek, 

rozhlasu,...). Smyslem všech těchto akti-
vit je stanovit, kterým oblastem a pro-
blémům se chce město prioritně věno-
vat – tedy na co brát největší zřetel a do 
čeho investovat.

Martin Ježek

předseda GDV

zprávy z grantového a dotačního 
výborU (gdv)

zajímavé domy bUštěhradSké

Pohled na dolní Náměstí se zámkem a pivovarem (vpravo) 
na fotografii z počátku 20. století je vidět, jak harmonický 
celek tvoří pivovar s okolní zástavbou foto: archiv NPÚ Praha

V dnešním dalším díle „seriálu“ jsem 
původně chtěl pokračovat v popisu 
místních „gruntů“, ale nově vzniklá si-
tuace, která by mohla výrazně změnit 
vzhled dolního Náměstí i jeho význam 
jakožto historického centra obce, mě 
přiměla k nutnosti zaměřit se opět k 
bývalému pivovaru (viz BZ č. 2 str. 13 
v loňském roce). Firma Level a.s. se síd-
lem v Praze 13, jež celý areál vlastní, 
zahájila kroky k uskutečnění svého zá-
měru – stávající areál pivovaru 
(s odvoláním na jeho neutěše-
ný stav) zbořit a na jeho místě 
postavit „bytový soubor“. Ten 
zřejmě následně prodat sdru-
žení nájemníků (jako to udělal 
v případě čp. 150 – bývalá sta-
rá škola) a postupně takto Buš-
těhrad opustit. Pivovaru tedy 
hrozí demolice a situace okolo 
něj je velmi napjatá. V době, 
kdy vyjde tento článek, může 
již vše být úplně jinak. Možná 
bude u rybníka jen hromada 
trosek – anebo naopak svitne 
areálu nová naděje.

Trocha historie: 

Když koncem 15. stol. získal Jetřich Bez-
družický z Kolovrat od krále Vladislava II. 
Jagelonského pro Buštěves privilegium 
povyšující ves na městečko Buckov, se 
všemi výsadními právy včetně várečného 
a šenkovního, nechal postavit tento pi-
vovar – jako jeden z prvních v Čechách. 
Písemně je sice doložen až v roce 1548, 

kdy je uváděn v zemských deskách jako 
součást dědictví bratrů Jana a Vladislava 
Bezdružických z Kolovrat. K pivovaru teh-
dy patřila i sladovna a chmelnice nad měs-
tečkem. Během třicetileté války byl velmi 
poničen a jeho výrobní zařízení bylo sas-
kým plukovníkem Schönfeldem zavleče-
no až do Drážďan. Ještě roku 1633 jej nová 
majitelka Anna Marie Popelová z Lobko-
vic, vdova po Zbyňku Novohradském z 
Kolovrat, podruhé provdaná za Jindřicha 

Julia, knížete Sasko-Lauenburského, ne-
chala opravit a znovu uvést do provozu. 
Když se r. 1668 ujal správy panství Franti-
šek Julius, podléhá pivovar jeho pražské 
administraci, kde je v pamětní knize z té-
hož roku uveden inventář pivovaru: 
1 velký kotel, 1 chladírna, 1 sladovna, 
1 půda na chmel, 53 sudů k plnění 4, 
18 sudů k plnění 2, 9 sudů k plnění 1, 
8 sudů k plnění ½, 16 kádí, 4 džbery, 1 ka-
menné složení na slad

Dochoval se i výnos pivovaru v r. 1677. 
Bylo to 3920 zlatých. Pivo se prodávalo ne-
jen ve všech panských hospodách celého 
buštěhradského panství, ale dováželo se 
i do Prahy a sloužilo jako deputátní odmě-
na pro vrchnost i zaměstnance panství.

Roku 1689 zdědila panství a s ním i pi-
vovar Anna Marie Františka, vévodkyně 
Toskánská, která nechala v Buckově po-
stavit zámek. Na jeho dlouhotrvající vý-
stavbě se podílel i významný vlašský sta-

vitel Anselmo Lurago, jenž r. 1755 
také provedl největší přestavbu 
pivovaru. To už ale byl pivovar ve 
vlastnictví vedlejší větve habsbur-
sko-toskánské. Toskánsko-habs-
burské statky v Čechách několi-
krát změnily majitele, až se r. 1847 
staly osobním majetkem rakous-
kých císařů. Jako takové r. 1918, 
po vzniku samostatného Česko-
slovenska, připadly státu.

Pivovar byl postupně během 
let rozšířen o panský mlýn a poz-
ději i pilu. V r. 1873 byly postaveny 
ležácké sklepy a staví se budova 
hvozdu. 21. 7. 1892 žádá slavná c. 

a k. vrchní správa obecní úřad za povolení 
výměny střechy a zvýšení zdí o 1,2 m na 
chladírně. R. 1896 byla zastupitelstvem 
obce prodána za 4500 zlatých do vlastnic-
tví správy statků sousední budova býva-
lé školy. V lednu r. 1900 žádá c. a k. vrchní 
správce Herscher povolení přístavby led-
nice. Již v březnu se kolauduje za působe-
ní nového správce Jana Zezuly. 25. 6. 1905 
obmýšlí c. a k. vrchní správa velkostatku 
Buštěhrad jí patřící pivovar zrekonstruovati 
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na parní provoz a přikládá příslušné plány 
(kolaudováno 9. 12. téhož roku).

Jako zajímavost můžeme posoudit teh-
dejší cenovou politiku. Až do r. 1790 stál 
máz piva (asi 1,4 litru) ve výčepu 4 krejcary. 
Roku 1808 už 8 krejcarů a v r. 1811 celých 
16 kr. V rozmezí 8-16 krejcarů za máz cena 
vydržela až do r. 1828. Výstav piva dosáhl vr-
cholu nejprve r. 1901, a to 24 000 hl. Za prv-
ní světové války se výroba téměř zastavila, 
ale po ní výroba opět značně stoupá. Za 
druhé světové války i přes průběžnou mo-
dernizaci technologie dosáhl pivovar nej-
většího výstavu vůbec, v r. 1944 37 000 hl.

Ale vraťme se ke stavebním úpravám. 
V září 1907 se v areálu přistavují nové koň-
ské stáje včetně kolny na kočár. 8. 8. 1910 
vrchní správa oznamuje obecnímu před-
stavenstvu, že musí být neprodleně sne-
sen ztrouchnivělý krov nad přístavkem 
při obytném stavení c. a k. 
pivovaru a bude nahrazen 
novým. Přitom se opraví 
i omítka.

Potom se zřejmě dlouho 
nic nedělo, až v září 1928 
oznamuje pan Buk stavbu 
garáže pro auto. Z května 
1931 existuje zápis o komi-
sionelním řízení k postavení 
přístřešku nad studnou na 
parcele 741 pro st. pivovar. 
V r. 1936 se konírna upra-
vuje na bednárnu a stará 
bednárna na garáže (vedle 
obytného stavení). 22. 10. 1937 se předklá-
dá plán na úpravu studní a přeložení vodo-
teče. V r. 1937 se staví hlídací domek vedle 
vjezdu z Mariánského nám. a upravuje se 
terén kolem pivovarských studní. V červen-
ci 1939 je vedeno stavební řízení k vnitřní 
přestavbě hvozdu sladovny a parníku (par-
ník s kouřovou rourou vložen do zděného 
komína o výšce 12 m). V listopadu 1940 se 
kolauduje zděná hlídací vrátnice.

Zajímavý je i zápis z r. 1950, kdy ONV 
Kladno vydal příděl materiálu na údržbu 
pivovaru – 260 ks. tašek a 100 kg cementu. 
V témže roce ONV zamítl žádost o výstav-
bu bytů pro zaměstnance. Až 25. 2. 1964 
je vydáno rozhodnutí o přípustnosti stav-
by umývárny sudů a soc. zařízení pro za-
městnance pivovaru (zase pro zajímavost, 

tehdejší název – Pivovary, sladovny a so-
dovkárny s KNV n.p. Velké Popovice, závod 
Kladno. provozovna Buštěhrad). Bohužel, 
po druhé světové válce měnil pivovar 
majitele téměř každé dva roky, což spolu 
s tlakem na zvyšování množství vyráběné-
ho piva vedlo k nedodržování technolo-
gie a tím výraznému snížení kvality, které 
nutně muselo skončit zastavením výroby. 
Poslední várka byla vyrobena 10. 8. 1967. 
K 31. 12. 1967 byl pivovar zrušen.         

V dalších letech byl areál pivovaru vy-
užíván různými státními a komunálními 
podniky (Zelenina, Renex, OPS Kladno 
a jiné). Ty už ze stavebních úprav děla-
li jen to nejnutnější. 30. 1. 1976 ONV pro 
OPS – zjištěn nevyhovující stav jímek u čp, 
111, nutno vybudovat nové bez přepadu 
a trativodu. 22. 10. OPS sděluje, že prove-
de výměnu oken provozovny kožené ga-

lanterie v čp. 150, a ještě podnik Zelenina 
SK 2. 12. 1976 oznamuje zřízení 2 ks oce-
lových dveří o světlosti 135/200 cm pro 
přísun do dosud nevyužívaných prostor 
– sklad krmiv. 10. 8. 1989 – OPS smaltov-
na provádí úpravu fasády uvnitř objektu a 
výměnu oken (jednoduchá za sklobeton – 
důvod: zateplení objektu). U čp. 111 a 112 
mění střešní krytinu – tašky za alukryt). 11. 
9. 1991 – Stavba výtahové šachty včetně 
strojního zařízení v bývalé sušárně sladu 
a bude přistavena rampa. Je nutné vybou-
rat stávající pec a zbylé zařízení sušárny. 
21. 9. 1991 – příprava aukce – jednotlivé 
objekty v areálu bývalého pivovaru včetně 
pozemků je nutno převést na jednoho ma-
jitele (za socialismu to soudruzi moc neře-
šili, všechno bylo jejich), v tomto případě 

podnik Zelenina Středočeský kraj. Ten ješ-
tě staví zpevněnou plochu jako sklad olejů 
a v březnu 1992 kácí stromy nad pivovar-
ským sklepem.

Pivovar v majetku Levelu 
a nebezpečí demolice:

V roce 1993 zakoupila v aukci pivovar 
firma Level s cílem budovy vrátit původ-
nímu účelu – pivovarnictví. Vedení firmy 
tenkrát nevidělo problém se stavebními 
úpravami, ale zaleklo se potíží s odbytem 
piva malého podniku v rostoucí konku-
renci velkých pivovarů. Přesto pomalu za-
čali s rekonstrukcí areálu, který začal slou-
žit jako zázemí stavební firmy (zámečnické 
a klempířské dílny, ubytování zaměstnan-
ců). 18. 5. 1995 Státní stavební dohled 
upozorňuje na provádění stavebních 

úprav v objektu. Odbor vý-
stavby MěÚ Kladno vyzývá 
k předložení povolení včet-
ně projektové dokumen-
tace. V září 1995 vydává 
rozhodnutí k modernizaci 
čp. 150 (plynofikace včetně 
instalace propanové nádrže 
a vestavba krovu).

V r. 2005 se rozhoduje de-
finitivně přestavět ubytovnu 
na byty, které jsou prodány 
do vlastnictví uživatelů, a tím 
se firma zbavuje celého ob-
jektu čp.150 (bývalá škola). 

Zvenčí byla modernizace provedena sice 
trochu sterilně, ale je důležité, že nenarušu-
je celkový historický vzhled náměstí.

V únoru loňského roku vyšlo téměř ná-
hodou najevo, že firma chystá demolici are-
álu. Začala jednání s městem o budoucím 
záměru – zprvu navrhované sedmipod-
lažní (!) bytovky byly smeteny ze stolu jako 
zcela předimenzované a v rozporu s územ-
ním plánem. Nový návrh představující ja-
kousi „repliku“ stávajících hmot (ještě však 
o něco zvýšenou) vypadal reálněji – firma 
však stále trvala na stoprocentní demolici 
původních objektů a z tohoto stanoviska 
se nehnula ani o píď navzdory argumen-
tům o historickém a architektonickém vý-
znamu pivovaru pro město. Stěžejním dů-
vodem bylo, že rekonstrukce by se majiteli 

Buštěhradský pivovar foto: Martin Aushaus
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STUDIO

MILUŠKA
Částečná masáž
Celková masáž

Reflexní masáž plosek
Parafín na ruce – zábal

Pedikúra
Modelář gel. Nehtů

Večeřová Miluše, V. Podrackého 122, 27342 Stehelčeves
Mob. 739 681 809

reklama

ZAjímAVÉ DomY BUŠTĚHRADSKÉ

nevyplatila (paradoxní je, že Level jakožto 
stavební firma se prezentuje také tím, že 
umí opravovat památkové objekty). 

Boj s větrnými mlýny: 

Občanské sdružení „Buštěhrad sobě“ 
na novou situaci reagovalo podnětem 
k zahájení řízení o prohlášení budov pivo-
varu za kulturní památku. K tomuto názo-
ru se přiklonil i odbor kultury a památkové 
péče Středočeského kraje konstatováním: 
„Areál pivovaru je výrazným historickým 
urbanistickým akcentem návsi obce a 
tvoří protipól zámku i jeho osovou proti-
váhu. Je také kvalitním dokladem tradiční 
průmyslové minulosti obce a v neposled-
ní řadě i architektonickou hodnotou širší-
ho významu. Na základě výše uvedených 
skutečností Krajský úřad Středočeského 
kraje, odbor kultury a památkové péče, 
prohlášení souboru budov a pozemků 
bývalého pivovaru za nemovitou kulturní 
památku doporučuje.“ 

Podobně vyznělo i vyjádření Národní-
ho památkového úřadu a dalších renomo-
vaných odborníků (doc. Girsa aj.). Pro za-
památnění se vyjádřilo i město Buštěhrad. 
Proto nás všechny překvapilo vyjádření 
Ministerstva kultury ČR, které jako kulturní 
památku prohlásilo pouze jednu budovu 
(tu s mansardovou střechou do Náměstí). 
Navíc jsme se po rozhodnutí museli prac-
ně pídit a dozvěděli jsme se o něm 
až ve chvíli, kdy bylo po odvolací 
lhůtě – město ani „Buštěhrad sobě“ 
údajně nejsou účastníky řízení! 

Velice mi to připomíná rčení 
o vlku a koze. Aby se vlk nažral (tak 
budovy přestavěné Anselmem Lu-
ragem patrně na základech z kon-
ce 15. století necháme zbořit) a 
koza zůstala celá (zapamátníme 
klasicistní stavbu z přelomu 18. a 
19. stol. – byť s unikátním skružo-
vým krovem). Na základě tohoto 
rozhodnutí může firma Level po-
dat ohlášku o demolici.

Občanské sdružení „Buštěhrad 
sobě“ reagovalo stížností k ombud-
smanovi a podáním žádosti o pře-
zkoumání rozhodnutí minister-
stva kultury. Rovněž zorganizovalo 

petici proti zbourání pivovaru, pod kterou se 
během čtrnácti dnů podepsalo téměř 600 
občanů, včetně význačných osobností (jako 
např. rektor AVU Praha Jiří Sopko, Doc. PhDr. 
Jiří Kotalík, CSc, ředitel Výzkumného cent-
ra průmyslového dědictví při ČVUT v Praze 
PhDr. Benjamín Frágner aj.), kterou předali 
kladenskému primátorovi Danu Jiránkovi. 
Průběhem kauzy se zabývají i média (Kla-
denský denník, Mladá fronta Dnes, Televizní 
noviny ČT 1, Český rozhlas Region). Petice 
apeluje na kladenský magistrát, aby nepo-
voloval demolici. Dalším problémem je, že 
kdyby vlastník stavbu zboural načerno, fi-
nanční postihy za to jsou naprosto směšné.

Buštěhradský historický pivovar je 
zmiňován v mnoha publikacích. Pro 
ukázku některé z nich: 

100 průmyslových a industriálních sta-• 
veb Středočeského kraje (vyšla nedáv-
no a pivovar sem byl vybrán asi z de-
seti středočeských pivovarů jako jeden 
z nejpěknějších)
500 let města Buštěhradu – V. Pospíšil• 
450 let města Buštěhradu – Věnceslava • 
Cachová
Pivovarnictví na Kladensku a Slánsku – • 
Vladimír Chaloupka
Industriální cesty českým středozápa-• 
dem – kolektiv autorů
Stavební kniha – pivovary• 
Encyklopedie pivovarů Čech, Moravy a • 
Slezska a mnohé další

Je nějak podivné, že firma, která histo-
ricky cenný areál vlastní 15 let, se v dopise 
na ministerstvo odvolává na nemožnost 
obnovy původního určení a nevhodnost 
stávající výrobní činnosti. Stavební firma 
sama označuje budovy, které 15 let vlast-
ní a spravuje, za zcela havarijní (což není 
pravda – při záměrech demolice je zcela 
běžná praxe nechat si vypracovat static-
ký posudek konstatující havarijní stav ob-
jektu, i když tomu tak není). Obáváme se, 
zda stavební firma, která za 15 let nebyla 
schopna opravit si vlastní majetek, pou-
ze nespekuluje s tím, že zbořením his-
torického areálu získá lukrativní parcelu 
ve středu obce vzdálené 20 km od Prahy 
(a tu případně prodá?). Pokud je pro ni 
ekonomicky neúnosné areál zachránit, 
jak chce ekonomicky zvládnout stavbu 
velkého obytného souboru s podzemní-
mi garážemi, obzvláště na tak podmáče-
ném terénu, jak sama tvrdí? Neochota 
k jakémukoliv kompromisu (památkáři 
byl navrhován dokonce ústupek, že hlav-
ní budovu pivovaru by stačilo ponechat 
v obvodovém zdivu, budovy ve dvoře by 
se mohly i zbořit) pak napovídá, že maji-
tel má možná záměry zcela jiné, než jaké 
dává najevo. Záchranou pro pivovar by 
bylo, kdyby se našel kultivovaný zájem-
ce, který by ho od Levelu odkoupil a pak 
zrekonstruoval – rekonstrukce bývalých 
průmyslových objektů pro nové využití 

je v civilizovaných zemích věcí 
zcela běžnou a i v Čechách je již 
mnoho zdařilých příkladů. 

Buštěhrad je obec s velmi 
dlouhou historií. Osídlení sahá 
více než 7000 let do minulosti.

Přesto se zachovalo velice málo 
z toho, co můžeme svým dětem 
a vnoučatům ukázat, na čem mo-
hou dále stavět. Proč máme zase 
nechat část naší historie zmizet 
pro chvilkový prospěch někoho, 
kdo sem jen na zlomek času (co je 
to 15 let v historii Buštěhradu) při-
šel a zase odejde? Zamysleme se 
nad tím, jak ty historické budovy 
zachovat a využít pro další gene-
race, než je jen zbořit!

S přispěním ing. arch. D. Javorčekové 

váš kronikář J. Pergl
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Jiří Stuj  foto: E. Hrabinová

Václav Hurych  foto: Jaroslav Pergl

Vážení čtenáři, v předchozím čísle 
jste se mohli dočíst názorech někte-
rých „novousedlíků“, týkajících se 
Buštěhradu. Tentokrát jsme položili 
velmi podobné otázky těm obyvate-
lům našeho města, kteří zde žijí o ně-
jaký ten rok déle.

Redakční rada děkuje všem „od-
vážným“, kteří na naše otázky odpo-
věděli (to se samozřejmě týká i re-
spondentů z předchozí ankety).

1/ Jak se jmenujete, kde 
na Buštěhradě bydlíte?
Václav Hurych, Pražská 633, Buštěhrad – 
říká se u nás „zadní konec“ (VH)

Jmenuji se Jiří Stuj a bydlím v Zahradní 
ulici (JS)

Hanzlík Zdeněk, Pražská 636 (ZH)

Jmenuji se Taťána Hrabinová, narodila 
jsem se v dolním Buštěhradě u školy a nyní 
bydlím na Skalech u pošty. (TH)

2/ Co říkáte na to, že má 
být zbourán pivovar?
VH: V každém případě by to byla velká ško-
da, protože stavby tohoto typu mají nedo-
cenitelnou hodnotu pro příští generace.

JS: Buštěhradský pivovar náleží k nejstarším 
pivovarům v Čechách. První zmínky o něm 

pocházejí z roku 1548. Ani za třicetileté vál-
ky se nepodařilo švédským vandalům ho 
úplně zbourat. Poničili a ukradli z něho var-
ný kotel. Začal fungovat po opravě v roce 
1633 a v průběhu dalších staletí prošel řa-
dou stavebních úprav a doplňků. Pivo se v 
něm vařilo až do 60. let minulého století. V 
této souvislosti si vzpomínám na skuteč-
nost, kdy po 2. sv. válce převzal náš zámek 
po německé armádě státní statek ve velmi 
dobrém stavu a nechal ho zpustnout. Bohu-
žel smutný osud potkal restauraci „U Kou-
lů“, kde mimo jiné byl největší a nejkrásnější 
taneční sál na Buštěhradě. Tento objekt byl 
zbourán. Stejný osud by čekal i Sokolovnu, 
kdybychom včas nezasáhli. Chtěl bych ape-
lovat, abychom se k těmto svědkům naší 
minulosti nechovali macešsky a snažili se 
nalézt citlivější způsob řešení. Myslím, že by 
se pivovar bourat neměl.

ZH: Neznám využití i opraveného pivovaru, 
ale nelíbí se mi ani výstavba bytů. Dovedu 
si tam představit menší nákupní středisko, 
které v dolní části Buštěhradu chybí. Zveřej-
něte stávající stav pivovaru, zvažte všech-
ny připomínky občanů a pak rozhodněte.

TH: Za mého života nikdy nesloužil objekt 
pivovaru svému účelu. Domnívám se, že za-
chovávat tuto budovu pouze jako historic-
kou památku je trochu málo. Stavební úpra-
vy, které byly na objektu provedeny pro různé 
provozní účely, jej stejně změnily a zrovna 
území okolo rybníka je prostorem, který by si 
zasloužil oživit a prosvětlit. Vím, že je pivovar 
v soukromém vlastnictví, ale nechápu, kdo 
by se o objekt staral v případě, že by se stal 
památkově chráněným. Udržovat historic-
kou památku si naše město finančně nemů-
že dovolit. Stačí výdaje na udržení zámku, 
který bez vstupních prostor zabraných v do-
bách minulého režimu na výstavbu činžov-
ního domu nebude stejně nikdy tím, čím byl. 
V tomto směru jsem dost racionální.

3. Jak vnímáte proměny 
Buštěhradu během 
vašeho života?
VH: Těch změn bylo hodně a ne všechny 

byly pro dobro Buštěhradu. Samozřejmě 
pokrok nejde zastavit, ale měli bychom se 
k věcem, ať novým či starým, chovat zod-
povědně a hlavně to stále připomínat mla-
dým lidem. Je přece zbytečné, aby nedáv-
no zhotovené nové chodníky či zídky byly 
tak poškozené, slouží přece nám všem. Je 
moc prima, že jezdí daleko víc autobusů 

než dříve, kdy jsme se cestou do práce či z 
práce vůbec do autobusu nedostali. Také 
vybudováním „horního“ náměstí se zlepšil 
vzhled města. Z mého pohledu jsem vnímal 
v Buštěhradě hlavně sportovní činnost, hrál 
jsem v mládí volejbal, můj bratr hokej a náš 
tatínek byl Sokol a také velký chodec. Takže 
jsem dělil svůj čas na sport a práci.

JS: Na Buštěhradě bydlím od svého naroze-
ní tj. 78 let. Z toho 8 let jsem se v rámci svého 
povolání toulal po světě a když mě to přešlo, 
oženil jsem se a postavil jsem si zde domek. 
Jsem rád, že už nám tu neškodí halda ani 
Poldovka svými popílky a exhalacemi, že 
jsme se v minulosti ubránili postavení drtič-
ky automobilních vraků na našem katastru 
a že jsem byl během svého života svědkem 
celé řady akcí, které zkvalitnily život v našem 
městě. Pokusím se některé připomenout. 
Byly vyasfaltovány téměř všechny ulice, byla 
provedena kabelizace telefonní sítě, plyno-
fikace, kanalizace odpadních vod, posta-
vena čistička, vybudován dům pro seniory. 
Většina domů má vytápění pomocí plynu 
a ovzduší je ve městě mnohem čistší. Byly 
zahájeny práce na opravě zámku. Praco-
viště městského úřadu bylo ze staré budovy 

anketa mezi „StaroUSedlíky“
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Taťána Hrabinová  foto: E. Hrabinová

v dolní části Buštěhradu přestěhováno do 
nové budovy na Hřebečské ulici. Obchodní 
centrum, které dřív bylo v ulicích kolem ny-
nějšího muzea Oty Pavla u Rotta, se přestě-
hovalo na Kladenskou ulici. To jsou některé 
proměny, na které jsem se vzpomněl. Mám 
radost z toho, že se naše město rozrůstá a že 
k nám přicházejí bydlet noví občané.

ZH: Kladně. Výstavba rodinných domů, ka-
nalizace, oprava zámku, pečovatelský dům.

TH: V Buštěhradě jsem se narodila a nikdy 
bych nechtěla žít jinde. Nemyslím si, že by 
byl Buštěhrad neodolatelným městem, 
do toho mu chybí mnoho, ale mám zde 
kořeny a nenechám na něj dopustit. Když 
někdo neví, kde moje město leží, říkám, že 
Praha a Kladno leží u Buštěhradu. Dnes se 
zde žije mnohem pohodlněji. Topení je čis-
té, bez popela a ráno se nemusí běhat ke 
kotli v 15 °C. Elektřina téměř nevypadává, 
odpadla starost o vývoz žumpy. Zlepšil se 
stav domů, ubylo „zřícenin“. Dost postrá-
dám kulturní stánek s kvalitním sálem 
a odpovídajícím hygienickým zázemím. 
Vždycky mi vadilo rozdělování na dolejší a 
hořejší Buštěhrad. Podle toho, kde bydleli 
radní, tam se soustřeďovaly služby. Dolej-
ší Buštěhrad je opomíjenější. Možná, že až 
se zapojí do dění noví občané z přilehlých 
nových čtvrtí, tak se situace změní. Vadí mi 
také stav komunikací a mnohdy nesmysl-
né nebo nedostatečné dopravní značení. 

4/ Jaké služby 
využíváte, jakých akcí se 
zúčastňujete?
VH: Nyní jsem členem tenisového oddílu, 
i když s tím hraním to není vzhledem k mým 
zdravotním potížím až tak horké. Ze služeb 
využívá moje žena knihovnu a oba roz-
hodně lékárnu. Se službami lékárny máme 
opravdu jen ty nejlepší zkušenosti. Pokud 
jsme v Buštěhradě (jezdíme často za dcera-
mi), žena se ráda zúčastňuje akcí pořáda-
ných městským úřadem a Mateřským cen-
trem buď před Vánocemi, či na jaře nebo při 
otevírání dětských hřišť. Já vzhledem ke služ-
bám v práci až tolik volného času nemám.

JS: Jsem dlouholetým členem pěvecké-
ho souboru a zúčastňuji se všech akcí 

pořádaných souborem. Kromě toho navště-
vuji společně s manželkou akce pro seniory 
„Posezení při muzice“, pořádané městským 
zastupitelstvem v místní Sokolovně.

ZH: Nevyužívám, akcí se nezúčastňuji.

TH: Velice často využívám služeb České 
pošty díky tomu, že prodloužila své otvíra-
cí hodiny až do 18.00 hod. Ostatní služby 
jsou pro mne nedostupné z důvodu mojí 
pracovní doby.  Akce, kterých se účastním: 
šibřinky, plesy, zábavy a koncerty konané 
v Sokolovně, čarodějnice, masopustní prů-
vod a výroční oslavy města Buštěhradu.

5/ Co byste vzkázali 
zastupitelům?
VH: Aby měli stále na paměti, že jsou 
službou pro lidi z našeho města a také 
vzorem. Vím, že ta služba není lehká, ale 
pokud se na tuto profesní dráhu dají, pře-
bírají velkou zodpovědnost. Vznik teniso-
vého odddílu a jeho rozvoj považuji za 
dobrou podporu sportu, protože pokud 
vím, kromě fotbalu se mladí lidé do spor-
tu nehrnou. Takže by to chtělo výraznější 
agitaci a podpořit ty talenty, které budou 
mít o nějaký sport zájem.

JS: Našim zastupitelům bych vzkázal, že jim 
přeji, ať se jim daří, a současně bych je chtěl 
požádat o řešení dopravní situace ve městě, 
která mi nepřipadá bezpečná pro účastní-
ky silničního provozu. Mám na mysli ulice: 
Hřebečská, Lípová, Kladenská a Tyršova. 
Problém vidím v nedostatečném značení. 
Dále bych se přimlouval, aby byl zvýšen po-
čet kontejnerů na tříděný odpad. Na závěr 
této ankety bych chtěl prohlásit, že Buště-
hrad mám rád a jsem rád, že tu bydlím.

ZH: Oprava komunikací a chodníků (po 
ukončení kanalizace jsou ve špatném sta-
vu). V obci chybí koupaliště, více zeleně a 
objekt u cesty v areálu pily je také ostuda.

TH: Zastupitelům obce bych ráda vzkáza-
la, aby rozhodovali o výdajích obce, jako 
by je měli vydat ze svého konta. Dosud 
pracuji na obci v jiném městě v oblasti fi-
nancování a myslím si, že na všechno je 
dost času, pokud se správně plánuje. Jsou 

zbytečná rozpočtová provizoria a pokud 
se zadává zakázka, tak by měl být výběr 
dodavatele transparentní a opravdu re-
gulérní. Vždyť peníze, se kterými obec 
hospodaří, jsou veřejné prostředky a jdou 
z daní nás všech.

6. Na co z buštěhradské 
dávné i nedávné historie 
rádi vzpomínáte? Měli 
jste oblíbená místa, akce, 
které dnes v Buštěhradě 
chybějí? Co z toho by bylo 
dobré obnovit? 
VH: Na co vzpomínám? Samozřejmě na 
mládí a vše co s ním souviselo: signaliza-
ci při leteckých dnech – červené dýmov-
nice, kopání myší a křečků, šlapání řízků, 
odpolední čaje v Lidicích, plesy, ledování 
na rybníku, rusání, návštěva letního kina, 
posezení u piva po zápase ve volejbale. 
Z toho, co by bylo dobré obnovit, bych 
jmenoval to letní kino, protože návštěva 
znamenala i setkání s přáteli, a hlavně 
v Buštěhradě postrádám hospůdku, nebo 
jestli chcete kavárnu, kam by bylo možné 
pozvat přátele, kteří přijedou na návště-
vu, nebo i větší rodinu při nějaké rodinné 
oslavě na dobrý oběd nebo večeři.

JS: S potěšením vzpomínám na svoje 
dětství a celé mládí, které jsem strávil na 
Buštěhradě jako žák zdejší školy. Vzpo-
mínám na učitele a spolužáky – zejména 
na Otu Poppera (Pavla), s nímž jsem cho-
dil do třídy a který byl mým dobrým ka-
marádem. Byl jsem ministrantem a rád 
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vzpomenu na partu kluků kolem pana 
faráře Dítěte, na skautský oddíl, jehož 
jsem byl členem, a i na Sokol, kam jsem 
chodil jako dorostenec cvičit. Svého času 
fungovalo v zámeckém parku letní kino. 
S manželkou jsme nevynechali ani jed-
no představení. Na programu byly vždy 
špičkové filmy z celého světa a rádi na to 
vzpomínáme. Taneční zábavy se konaly 
především „U Koulů“, „U Bečvářů“, „Na Ka-
hanci“, ale i v Kině, Sokolovně a na „Vino-
hradě“. Položme si otázku, v kolika z těch 
vyjmenovaných míst lze podobné akce 
dnes pořádat.

ZH: Chybí mi kino, i letní v parku, restau-
race, kde by se člověk mohl kulturně najíst 
a neudusil se kouřem.

TH: Nejsem nostalgická a co bylo, bylo. 
Měli bychom žít tady a teď a hlavně tak, 
abychom se nemuseli za své činy stydět. 
Akce konané v minulosti bych nekřísila. 
Patřily do své doby a v současnosti si vy-
mysleme akce nové. V Buštěhradě mi chy-
bí les. Jako dítě jsme s tátou chodili k Jánu 
na houby. Teď je to v těch místech zpustlé 
a v okolí není žádná relaxační zóna. Nej-
bližší je pietní území v Lidicích.

Připravujeme
Máme v plánu uskutečnit kon-

cert žáků školy, kteří byli úspěšní 
v soutěžích a bývalých absolventů 
naší ZUŠ, kteří dokončují vysoké 
školy uměleckých směrů. Koncert 
plánujeme na květen 2008. Přesný 
datum bude včas oznámen!

Ostatní koncerty jsou uvedeny 
(i případné změny) na 

www.zusbustehrad.cz.
Bohumír Bednář

 ředitel ZUŠ Buštěhrad

Zdeněk Hanzlík  foto: Jaroslav Pergl

ZUŠ Buštěhrad má celkem tři 
umělecké obory: hudební, výtvar-
ný a taneční, v tomto školním roce 
2007/2008 navštěvuje školu 247 
žáků. I když počet žáků se během 
školního roku mírně mění, nemá to 
vliv na činnost školy.

V 1. pol. bylo provedeno:

5 koncertů žáků• 
6 výstav prací žáků výtvarného oboru• 
2 koncerty pro žáky MŠ a ZŠ• 
1 koncert hostů• 
1 koncert žáků pro Dům pokojného • 
stáří v Buštěhradě
8 různých vystoupení žáků mimo bu-• 
dovu školy (např. vítání občánků, při 
různých příležitostech v Lidicích)

      
 Festivalu ZUŠ Středočeského kraje 

se naše škola zúčastnila ve všech obo-
rech:

17. 4. 2007 v Rakovníku byli naši žáci 
HO součástí koncertu přádaného KÚSK 
Praha

23. 4. 2007 se zúčastnili žáci TO vy-
stoupení v divadle ve Slaném pořadatel 
KÚSK Praha

11 a 12. 5. 2007 se žáci HO a VO zú-
častnili Slavnostního koncertu v Podě-
bradech. 

Další velmi důležitá stránka čin-
nosti školy jsou soutěže. V letošním 
roce soutěží žáci ve hře na klavír, kytaru, 
smyčcové nástroje a akordeon. Naši žáci 
se probojovali do okresních kol ve hře na 
klavír, kytaru a smyčcové nástroje, viz re-
kapitulace soutěžících. Děkuji touto ces-
tou starostovi města Buštěhradu, panu 
Ing. Václavu Novému, který okresní kolo 
ve hře na smyčcové nástroje konané 20. 
2. 2008 v ZUŠ Buštěhrad zahájil.

Krajská soutěž ve hře na klavír pro-
běhla 18. 3. 2008 v ZUŠ Nymburk a zna-
menala úspěch pro Šárku Trojanovou 
– čestné uznání (žákyně paní učitelky 
E. Hokynkové), a Martina Gedeona – 3. 
cena (žák paní učitelky E. Hokynkové).

Výsledky ostatních soutěžících žáků 
ostatních oborů budou známy až po 
uzávěrce Zpravodaje (konec měsíce 
dubna).      

 Žáky na soutěž připravovali tito učitelé: 
Klavír – paní učitelka Elena Hokyn-

ková, pan učitel MgA. Marcel Javorček, 
kytary – paní učitelka Zdena Bryndo-

vá, pan učitel Václav Smolka,
smyčcové nástroje – paní učitel-

ka Hana Lišková, pan učitel MgA. Petr 
Kuna

Žáci výtvarného oboru pod ve-
dením akademické malířky Heleny 

Slavíkové-Hruškové a MgA. Jany Maty-
síkové se zúčastnili soutěží: 

Vánoce dětí (klášter Pražského Je-1) 
zulátka), vyhodnocení 13. 1. 2008       
26 prací – česné uznání. 
Výstava Betlém v Betlémské kapli – 2) 
Praha 1. 12. 2007
Výstava prací žáků VO – Velké Pří-3) 
točno 6. 12. 2007
Výstava prací žáků VO – zámek Li-4) 
tomyšl, září, říjen 2007

      Dále žáci VO získali Čestné uznání 
za úspěšnou výtvarnou práci v 35. roč. 
Mezinárodní dětské výtvarné výstavy 
Lidice 2007 a pamětní medaili Lidická 
růže.

zUš bUštěhrad a její činnoSt ve 
školním roce 2007/2008
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Práce z domova!
www.jobdoma.cz

reklama

Vzpomínka na 
prof. Radovana 
Lukavského.

 Odešel vynikající herec, pedagog 
a hlavně hodný člověk, pan prof. Rado-
van Lukavský, člen ND Praha. S naší ZUŠ 
vystoupil dvakrát, 30. 3.1993 na Slav-
nostním večeru na počest nově vzniklé 
České republiky a 22. 3. 2000 na koncer-
tě k 50. výročí vzniku ZUŠ Buštěhrad.

Rozhovor s panem profesorem byl vždy 
velmi zajímavý a podnětný. Budeme moc 
vzpomínat a připomínat si jeho životní 
moudrost. Při několikerém náhodném se-
tkání v Praze se vždy loučil slovy: “Pozdra-
vujte v Buštěhradu všechny hodné lidi.“ 

Bohumír Bednář

 ředitel ZUŠ Buštěhrad 

Plánované 
koncerty žáků:
středa 14. 5. 2008, 17.00

Koncert žáků, výstava prací žáků VO 

středa 4. 6. 2008, 17.00
Závěrečný koncert žáků, výstava 
prací žáků VO 

středa 11. 6. 2008, 17.00
Absolventský koncert žáků, výstava 
prací žáků VO

Koncerty žáků mohou být posunuty 
na čtvrtek v případě, že veřejná schů-
ze zastupitelstva se bude konat v den 
koncertu žáků (středa). Případné jiné 
změny v již určených termínech bu-

dou včas oznámeny. 
(VO – výtvarný obor)

pelíšek Slaví 5. narozeniny

Páté narozeniny jsou určitě důvo-
dem k pořádné oslavě. A to platí nejen 
u dětiček, které už po sfouknutí pěti 
svíček na dortu pošilhávají po své prv-
ní školní brašně. Slaví i náš „Pelíšek“, 
jak mu něžně říkáme, protože v něm 
děláme to, co nás baví, co ostatní těší, 
a společně se v něm cítíme dobře. 

Těžko říci, který moment pro nás byl 
tím pověstným “přestřižením pupeční 
šňůry“. Můžeme za něj označit třeba prv-
ní setkávání buštěhradských maminek, 
první myšlenku na to, že by za tím vším 
mohlo být i něco víc. Naše zrození bylo 
každopádně věcí přirozenou a spontánní. 
Prošli jsme si několika vývojovými stadii, 
nabírali další členky, získávali adekvátní 
prostory, rozšiřovali množství i spektrum 
aktivit, učili se organizovat věci za pocho-
du. Stejně jako naše nejstarší děti, i my už 
máme batolecí věk za sebou a jsou z nás 
minimálně zdatní předškoláci! Před pěti 
lety by nikdo nevěřil, jak bude „Pelíšek“ 
fungovat dnes. Je to vlastně malý zázrak 
a chceme se z něj radovat!

              Dana Swart

I já se raduji z aktivních maminek 
i obyčejných lidí, kteří dokážou táh-
nout za jeden provaz, když je třeba. Za 
pomocnou ruku, kterou podáváte vy 
všichni bez očekávání ovací a potles-
ků. Děkuji všem, kteří mají Pelíšek rádi 
a podporují ho, a přeji do další „pětilet-
ky“ hodně spokojených dětí i rodičů.

 Gabriela Plachá

Letos jsem na mateřské do-
volené již pátým rokem, takže 
by se dalo říci, že slavím s Pe-
líškem jeho kulatiny. Jsem ve-
lice ráda, že MC v Buštěhradu 
vzniklo, protože nám nejed-
nou poskytlo útočiště, dětem 
radost a zábavu, a tak bych si 
přála, aby Pelíšek nadále „stár-
nul“ s optimismem a smíchem, 
které k životu s dětmi patří.

Hana Gebauerová              

...to, že máme v našem městě tak in-
tenzivně a skvěle fungující Mateřské cen-
trum, je zásluhou řady maminek, které se 
za podpory svých blízkých dobrovolně 
vzdávají svého volného času a věnují ho 
těm ostatním. Protože jich většinu znám 
osobně, vím, kolik obětavosti to již od těch 
zakládajících až po ty současné znamená, 
a jsem ráda, že našly pochopení i spolu-
práci ze strany města. Vždyť děti přece 
nejsou handicap, děti jsou radost a mla-
dé ženy na mateřské dovolené chtějí mít 
možnost, i při té nejlepší péči o své děti, se 
nadále vzdělávat a vyvíjet. Přeji jim jen to 
dobré při jejich práci a rozvíjení se. 

Jitka Mahovská

Milý Pelíšku, přeji ti do příštích let, 
aby se kolem tebe točili nadšení, schop-
ní a inspirativní lidé, kteří tě budou vést 
tak, abys dělal radost nejen malým dě-
tem a jejich maminkám, ale abys získal 
srdce i ostatních obyvatel Buštěhradu. 
Vysokou frustrační toleranci ti přeje 

Kateřina Mrkvičková (předsedkyně MC)      

Pelíšku, je dobře že jsi. Věřím tomu, že se 
svými blízkými oslavíš ještě pěknou řádku 
kulatin (anebo vlastně čehokoli, protože 
proč si neudělat radost jen tak bez důvo-
du). K tomu budeš potřebovat především 
podporu těch, kteří tě vymysleli, kteří tě 
vedou životem, ale i mnoha dalších. Proto 
ti přeji právě to, ať se ti dostává podpory, 
kolik jen budeš potřebovat.

Martin Ježek

Návštěva dětí z MC v České televizi foto: archiv MC Pelíšek
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Petice proti 
zbourání 
buštěhradského 
pivovaru – 
poděkování

Děkujeme všem, kteří svým podpi-
sem podpořili petici proti demolici buš-
těhradského pivovaru, adresovanou kla-
denskému magistrátu. K datu 19. 3. 2008 
(za pouhých 14 dní) jsme nasbírali cel-
kem 588 podpisů. 263 podpisů pochá-
zelo od buštěhradských občanů – tímto 
děkujeme panu starostovi i místostaros-
tovi, zastupitelům i pracovníkům MěÚ, 
paní ředitelce DPS, obyvatelům DPS a 
všem těm, kterým není lhostejný osud 
pro město tak významného historické-
ho objektu. Děkujeme rovněž všem mi-
mobuštěhradským, kteří nám poskytli 
pomoc – při vší mizérii s pivovarem mě 
velmi příjemně překvapil ohlas petice 
a to, že se mi ozvala spousta lidí – zcela 
cizí lidé z vlastní iniciativy sháněli pod-
pisy a vozili mi je až domů. Dne 19. 3. 

jsme petici předali kladenskému primá-
torovi, který nás ujistil, že sice podporují 
kulturu, ale s tímto nemohou nic dělat, 
protože vlastník dosud nepodal ohláš-
ku demolice. My si ovšem myslíme, že 
až ohlášku skutečně podá, bude již na 
podobné akce pozdě, takže jsme rádi, 
že kauza pivovaru vešla v obecnou zná-
most. Nevíme, zda bude mít petice ně-
jaký účinek, ale alespoň můžeme mít 

pocit, že jsme pro záchranu pivovaru 
udělali maximum. Vzhledem k době, 
která uplyne od uzávěrky BZ k jeho dis-
tribuci, může být v době, kdy čtete tyto 
stránky, situace okolo pivovaru již zcela 
jiná, doufám, že k lepšímu. Aktuality lze 
sledovat na našem webu na www.bus-
tehrad.cz.

Za Buštěhrad sobě Daniela Javorčeková

bUštěhrad Sobě

Reportáž o pivovaru ČT foto: J Pergl

11. 5. 2008
Vystoupení dětí z MC v rámci oslav 
Dne matek, pořádané MěÚ v Buště-
hradě

17. 5. 2008 9.00 hod. – 12.00 hod. 
v sále Kulturního střediska

Minibazárek přijďte prodat nebo na-
koupit věcičky pro svoje dětičky 

25.–28. 5. 2008
Ozdravný pobyt dětí a maminek v Ji-
zerských horách

1. 6. 2008
Dětský den ve spolupráci s MěÚ v Buš-
těhradě

16. 6. 2008
Zahradní pohádka v 15.30 hod. na 
dětském hřišti u Kulturního střediska

21.6.2008 9.00 hod.–12.00 hod. 
v sále Kulturního střediska

Minibazárek – přijďte prodat nebo na-
koupit věcičky pro svoje dětičky 

V měsíci červnu dále připravu-
jeme přednášku s psychologem na 
téma „Výchova bez trestu“

Aktuální informace, zajímavosti a no-
vinky z Pelíšku najdete na webu města 
Buštěhrad www.mestobustehrad.cz 
v  sekci spolky a nově také na nástěnce 
u autobusové zastávky U Macíků, kde 
si můžete prohlédnout i fotky z námi 
pořádaných akcí.

Za MC Buštěhradský Pelíšek Gabriela Plachá

Co na vás v Pelíšku čeká v následujících měsících?
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Sokol bUštěhrad
ŠIBŘINKY 2008 
„VE VÍRU 
ŠOUBYZNYSU“

Sokolské Šibřinky se staly v naší obci 
již tradicí. Letos se konaly 8. února již 
po osmé. K tanci a poslechu hrála kape-
la A-Club Číčovice, občerstvení zajisti-
la Duha Zájezd. Program na celou noc 
byl nabitý. První předtančení předvedly 
dívky ze skautského oddílu Lišky s hosty 
z taneční skupiny Pohyb Praha, druhým 
kulturním vstupem byl akrobatický ro-
kenrol pod vedením Markéty Kellerové. 
Dívky létaly vzduchem až ke stropu, že 
se přihlížejícím tajil dech. Jeden z taneč-
níků tak zuřivě kroužil partnerkou okolo 
hlavy, až ji vysvlékl z kostýmu.

Po celou dobu večera byl parket plný 
tanečníků, kteří křepčili jako o život. Co 
by to bylo ale za Šibřinky, kdyby tam ne-
byly masky? Objevili se tam známí zpě-
váci, herci, potomci celebrit, ale i masky, 
které neměly s tématem moc společné-
ho. Jako každý rok proběhlo vyhodnoce-
ní nejlepších masek. Porotou byli všichni 
přítomní v sále. Sladkou odměnu z cuk-
rárny Jindřicha Náprstka si odnesli za tře-
tí nejlepší masku večera John Travolta, za 
druhou mimozemská Jana Kratochvílová 
a za první místo skupina KISS.

Na zábavě nemůže chybět tombola. 
Letos byla bohatá (jako tradičně), ceny 
byly nejenom k snědku, pití, ale i prak-
tické do domácnosti. Jako každoročně 
byla 1. cenou vepřová hlava.

Na tomto místě je třeba poděkovat 
sponzorům, bez jejichž přispění by ne-
byl ples tak vydařený. 

Štěpánek auto, Buštěhrad
Polygrafická výroba Martin Peroutka, 

Buštěhrad
Cukrárna Jindřicha Náprstka, Buštěhrad

Zahradnictví, Kněževes
Miroslav Vinkl, Buštěhrad
RP Trade, s.r.o., Buštěhrad

Blaguna Paskaleva – ORIFLAME, Středo-
kluky

 Ivan Kumstát, Mšec
Bohumila Procházková, Buštěhrad 

rodina Hrabinova, Potůčkova a Rákova 
z Buštěhradu

Dík patří i pořadatelům z řad bratrů a 
sester Sokola Buštěhrad a paní Janě Po-
tůčkové st., která kromě jiného uklidila 
veškerý nepořádek, a že ho bylo!

Celý ples byl zakončen kolem druhé 
hodiny ranní a spousta návštěvníků od-
cházela se smutkem, že tak povedený 
večer již končí. Rok velmi rychle uteče 
a my již nyní připravujeme deváté Šib-
řinky na téma „U nás na vsi“. Těšíme se 
na vás!!! 

(TH)

Z letošních šibřinek foto: archiv Sokola Buštěhrad

Z letošních šibřinek foto: archiv Sokola Buštěhrad

Šachový oddíl Sokol Buštěhrad
O putovní pohár města 
Buštěhradu 32.ročník

Šachový turnaj pro žáky buštěhradské 
školy a členy našeho oddílu jsme pořádali 
15. prosince 2007 v Sokolovně. Po úspěš-
ném přeboru školy (24 účastníků) a zahá-
jení činnosti školního šachového kroužku 
jsme očekávali vyšší účast než v minulých 
letech, kdy se počet účastníků pohyboval 
kolem 10 hráčů. Rekord v počtu účastníků 
stále držel 2. ročník v roce 1977, kterého 
se zúčastnilo 17 žáků (dnes již fousatých 
tatínků). Skutečnost předčila všechna 
očekávání: na start se dostavilo neuvěři-
telných 30 žáků (z toho 2 žákyně). Velké 
poděkování patří Základní škole Buště-
hrad a zvláště panu učiteli Sejkorovi za 

skvělou a originální propagaci. Ten se bo-
hužel turnaje pro zranění nemohl zúčast-
nit. Poděkování patří i paní učitelce Eisové, 
která v kritickou chvíli převzala vybírání 
přihlášek ve škole a zúčastnila se zahájení 
i zakončení turnaje.

Turnaj vypadal zcela jinak než před-
chozí ročníky. Nehrálo se samozřejmě 
každý s každým, ale švýcarským systé-
mem, a do společenské místnosti So-
kolovny bychom se vůbec nevešli. Sál 
Sokolovny zaplnilo 15 šachových stolů 
a od půl deváté se začalo bojovat o roč-
ní právo na Putovní pohár. Každý účast-
ník sehrál 11 partií, sálem se nesl tikot 
šachových hodin, které odečítaly čas na 
přemýšlení, nastavený na začátku každé 
partie na 18 minut. Dvojice soupeřů pro 

každé kolo určoval počítač (při švýcar-
ském systému se spolu utkávají hráči, 
kteří mají aktuálně stejný počet bodů), 
který vydával i průběžné pořadí po kaž-
dém kole. 

Během turnaje zbyl čas i na tradiční 
párečkovou svačinku, povídání o ša-
chových pravidlech, systému mládež-
nických mistrovských soutěží, o historii 
šachového oddílu a úspěších jeho čle-
nů. Po 6. kole byla hodinová přestávka 
na oběd a načerpání nových sil. Ty byly 
potřeba, vždyť ti nejpřemýšlivější strávili 
za šachovnicí celkem 6 hodin!

Po sehrání všech 165 (!) partií se roz-
hodlo o konečném pořadí. Potvrdilo 
se, že trénink přináší ovoce i v šachu, 
a první místa obsadili „zkušení“ členové 
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Sk bUštěhrad
Prohlášení FO SK Buštěhrad a MěÚ 
Buštěhrad

Vzhledem k tomu, že se množí případy poškozování spo-
lečného majetku FO a MěÚ na fotbalovém hřišti, upozorňu-
jeme občany, že kdo bude při této činnosti přistižen, bude 
proti němu postupováno podle platných zákonů.

Již několikrát došlo k rozbití oken a jsou pomalována 
okna, stěny i střídačky a vývěska. Opravy těchto následků 
vandalismu nás stojí nemalé částky, které bychom mohli po-
užít na jiné, fotbalu prospěšné akce. Protože máme zájem na 
tom, aby naše mládež a ostatní občané mohli využívat tento 
areál pouze a jenom pro sport a ne k vybíjení svých puber-
tálních pudů, žádáme všechny spoluobčany, aby nám v na-
šem úsilí byli nápomocní a zabránili společně s námi dalšímu 
ničení našeho společného majetku.

Za spolupráci děkujeme a těšíme se na vaši návštěvu na-
šich sportovních klání.

MÚ

reklama

šachového oddílu. Zvítězil zcela zaslouženě Michal Černý, 
který vyhrál všech 11 partií! Stal se tak na rok majitelem pu-
tovního poháru a jeho jméno bylo vypáleno na podstavec ke 
všem dosavadním vítězům. Na druhém místě skončila Katka 
Budíková se ziskem 10 bodů (prohrála jen s vítězem) a třetí 
místo s 8 body obsadil čerstvý přeborník buštěhradské školy 
Kuba Krupička. 

Díky podpoře Městského zastupitelstva a sponzorů turna-
je (Autodoprava Froňková, Cukrárna Náprstek, Květinářství 
Linea, Potraviny Himlová-Dobrovíz) si všichni účastníci od-
nesli drobnou věcnou cenu a byli oceněni i vítězové zvlášt-
ních kategorií. Cenu útěchy získal Ondřej Kilián (přestože 
uhrál 2,5 bodu), nejmladším účastníkem byl osmiletý Adam 
Fialka (4,5 bodu), nejlepším nováčkem se stal Pepa Novotný 
(se ziskem 6,5 bodu celkově 5.), skokanem roku (zlepšení 
od minulého ročníku) Radek Pospíšil (7 bodů a celkové 4. 
místo). V kategorii dívek zvítězila Katka Budíková před Ájou 
Krupičkovou (5,5 bodu a 14. místo), kategorii mladších žáků 
vyhrál Kuba Krupička před Lukášem Dvořákem (6. místo za 
6,5 bodu) a Dominikem Himlem (celkově 8. se 6 body).

O hladký průběh turnaje se starali v roli rozhodčích, orga-
nizátorů a kuchařů členové šachového oddílu Jiljí Bureš, Míla 
Mleziva, Honza Šáfr, Václav Buk a Pavel Buk.

Zprávy ze života šachového oddílu (například o probíhají-
cích soutěžích družstev dospělých, oddílových přeborech a Re-
gionálním přeboru mládeže) lze najít na internetu na adrese 
www.sachybus.net.

Pavel Buk
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Bezpečnost v Buštěhradě
Zaslán uživatele/kou: kulinka

Datum: 06. 03. 2008 18:43

Myslím, že „oficiální stížnost“ na úřa-
dě nepomůže, jelikož se úřad nezabývá 
důležitějšími věcmi, tak proč by měl řešit 
nějaké to pobíhání, že?! Myslím, že nej-
lepším způsobem, jak se zbavit toulají-
cích se psů je prostě zastřelit je. Bohužel 
ne každý má zbraň střelnou, v tom pří-
padě pomůže nějaký ten kyj či něco po-
dobného, každopádně je zde evidentní 
nezájem majitele a kdo mi zaručí, že se 
někde, s mými dětmi, nepotkáme a psi se 
s náma budou chtít porvat? To sice poté 
budou taktéž utraceni, ale už POZDĚ, ne? 
Prostě zlikvidovat. A nebo na něj naběh-
nout dřív, než on na mě, zahnat ho, za-
strašit, kabát roztáhnout, zadupat... Ale 
pejsek odběhne opodál... A víte co? Boží 
mlýny melou pomalu, ale JISTĚ. A ono se 
jednou dostane i na majitele, třeba tím, 
že půjde v podroušeném stavu domů 
a milí pejsánci ho nepoznají... A udělají 
mu totéž, co dělají cizím. KÉŽ BY!!!!

Zaslán uživatelem/kou: heranova

Datum: 14. 03. 2008 17:50

Já u školy bydlím a bohužel těch zá-
vodníků vídám celkem dost :-(, stejně jako 
náklaďáků vesele porušující zákaz vjezdu. 
Mimochodem bych nezodpovědné řidi-
če považovala za daleko větší nebezpečí 
pro naše děti, než ony toulavé psy. Asi za-
jdu k přechodu u školy s kyjem :-) ...

Chvála stránek
Zaslán uživatelem/kou: Josef 

Datum: 02. 04. 2008 15:42
Vážení čtenáři, pokusme se tipovat, 

kdy redakce dodá správci webových strá-
nek Buštěhradské zpravodaje z r.2007: 
A-do 1 roku, B-do 5 roků, C-nikdy. Já jsem 
optimista, tipuji že A bude správně.

Zaslán uživatelem/kou: JB 

Datum: 02. 04. 2008 22:20

Vydrž, Josef... vydrž... Nebo si zajdi do 
knihovny. A zůstaň optimistou. Dík.

Z buštěhradského 
WEBU

Vítání občanků
V měsíci únoru jsme přivítali tyto ob-

čánky našeho města, zleva: 
Lukáš Střeska, 
Denisa Fialová, 

David Šulda, 
Viktor Novák, 
Kryštof Altner, 
Štěpán Ježek, 

Lucie Kučerová, 
Anna Petáková.

Čtenáři nám píší
Příběh s dobrým koncem

Vnímavý čtenář BZ si jistě všiml, že v minulém čísle chybělo pravidelné zpravodajství 
o dění v Buštěhradském pelíšku. Nebylo za tím řádění tiskařských šotků, ale fakt, že 
„Pelíšek“ v té době balancoval na hraně svojí existence, hrozilo, že svou činnost bude 
muset ukončit, a k otištění zbývala jen řada otazníků. 

Spor se točil kolem pronájmu prostor, které Pelíšek pro svou činnost využívá. Pro ne-
znalce podotýkám, že mateřské centrum má v pronájmu malou místnůstku v přízemí 
Kulturního střediska (vedle knihovny), která je ovšem vzhledem k velikosti (respektive 
malosti) používána hlavně jako skladiště herních prvků a výukových pomůcek. Přítom-
nost tří čtyř maminek s ratolestmi ji spolehlivě „ucpe“.

MS proto ještě po dohodě s MÚ využívá horní sál Seifertovny, který v upravené podobě 
slouží pro dopolední herny, jako učebna pro pravidelné kurzy a stává se také dějištěm 
mimořádných akcí (např. dětský karneval, vánoční a mikulášská besídka, přednášky atp.) 
Možnost využití dvou místností je také základním předpokladem pro akce, kdy je potřeba 
maminky a jejich robátka oddělit (např. oblíbené kurzy angličtiny s hlídáním dětí).

Proto, když se v před Vánocemi roznesla zpráva, že zastupitelstvo našeho města 
nesouhlasí s tím, aby mateřské centrum nadále horní sál využívalo, zavládlo mezi ma-
minkami zděšení. Ten, kdo neví, s jakým nadšením a úsilím některé maminky program 
centra vytvářejí, nedokáže pochopit, jak velké rozčarování jim tato novinka přinesla. 

Nebudu vás dlouho napínat, nakonec všechno dobře dopadlo, jak to má ve správném 

Naši jubilanti 
(duben–červen)
70 let
KASARDA Juraj, ul. Sladkovského
TUČKOVÁ Květoslava, ul. Prokopova

75 let
NEUVIRTHOVÁ Anna, ul. Hornická
TÝBLOVÁ Jiřina, ul. Prokopova 

80 let
HASNEROVÁ Olga, ul. Sokolská 

85 let
BURGR Jiří, ul. Kladenská

Vítání občánků foto: Jaroslav Pergl

SpolečenSká rUbrika
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Buštěhradští živnostníci foto: archiv p. Ryšlinkové

příběhu být. Mezi zastupitelstvem a mamin-
kami proběhlo několik informativních schů-
zek a jednání. Hlavní roli tu zřejmě hrálo ne-
dorozumění, a bylo tu pár kladných hrdinů, 
kteří vše uvedli na pravou míru. Při hlaso-
vání koncem února městské zastupitelstvo 
pronájem horního sálu mateřskému centru 
schválilo. Škoda jen té ztráty více než dvou 
měsíců živoření v provizoriu a úvah nad tím, 
jestli to raději rovnou nezabalit.

A poučení? Mateřské centrum už urči-
tě ví, že pronájem prostor patřících městu 
není samozřejmostí. Maminky pochopily, 
že dělat hezký program pro druhé auto-
maticky neznamená, že to ocení ještě ně-
kdo třetí, nota bene pokud se o tom nic 
moc nedozví. Městské zastupitelstvo zjis-
tilo, že mrhat elánem lidí, kteří v městeč-
ku opravdu něco dělají, a bez vysvětlení či 
upozornění cosi zrušit, vzbudí adekvátní 
odezvu. A dál? Dál si budem spolu hrát na 
našem malém buštěhradském písečku.

Daniela Swart

Výstava Jiří a Jiřina Hankeovi DVA POHLEDY

foto: J. Hankeová

Zažloutlá fotografie

památník lidice

O tom, jaký význam při bádání v histo-
rii obce může mít zdánlivě banální foto-
grafie, vypovídá následující příhoda.

Mezi občany, kteří zareagovali na moji 
výzvu o zapůjčení starých fo-
tografií, byla i paní Ryšlinková. 
Mezi rodinnými dokumenty 
našla fotografii připomínající 
valnou hromadu „Společenstva 
různých živností v Buštěhra-
dě“, konanou 26. 1. 1936. Mě 
samotného překvapil počet 46 
živnostníků zde působících, ale 
i cechovní korouhve a korbel, 
které jsou na fotografii vidět a 
o jejichž existenci jsem dosud 
neměl ani tušení. Začal jsem se pídit po je-
jich osudu a nebyl jsem neúspěšný. Jsem 
velice rád, že nezmizely ze světa. Jsou ulo-
ženy v depozitáři Sládečkova vlastivědné-
ho muzea v Kladně. To působí od konce 

března v nových prostorách a buštěhrad-
ská historie je v jeho nově upravené expo-
zici bohatě zastoupena. Její návštěvu mohu 
vřele doporučit. A kdyby mi chtěl někdo 

z místních starousedlíků pomoci rozluštit 
jednotlivé tváře z fotografie (třeba tam na-
jde svoji babičku mlékařku nebo dědečka 
holiče), byl bych mu velice vděčný.

          Jaroslav Pergl – váš kronikář.

Co se děje v Lidické 
Galerii

Jak jsme informovali v minulém čís-
le BZ, v prvním patře Lidické galerie je 
možné až do 4. 5. 2008 zhlédnout velmi 
zajímavou výstavu fotografií manželů 
Hankeových DVA POHLEDY. 

Kromě této krátkodobé výstavy mů-
žete také navštívit stálou expozici Li-
dické sbírky, která je umístěna v příze-
mí Lidické galerie. Tato sbírka vznikla na 
základě výzvy dr. Barnetta Strosse, kte-
rý v roce 1966 vyzval umělce z celého 
světa, aby darem uměleckého díla dali 
základ vzniku galerie výtvarného umě-
ní v Lidicích. Sbírka dnes čítá 422 děl od 
umělců z 30 zemí světa.

V posledních březnových dnech se 
stala Lidická galerie také cílem stovek 
balíků, balíčků a obálek, které v rám-
ci MEZINÁRODNÍ DĚTSKÉ VÝTVAR-
NÉ VÝSTAVY LIDICE 2008 přicházely 
z České republiky (zúčastnily se děti 
ze ZŠ i ZUŠ Buštěhrad) i Slovenské re-
publiky a z různých koutů celého světa. 

S obdivem a překvape-
ním jsme z nich vybalovali stovky dět-
ských obrázků a maleb, z nichž některé 
byly pozdravem od dětí z tak exotických 
zemí, jako je Srí Lanka, Indie, Singapur 
nebo Korea. Letošního tématu Bram-
bora (rok 2008 je rokem brambory) se 
děti ujaly překvapivě tvořivě a s velkou 
invencí. Depozitáře galerie postupně 
zaplavily dětské práce plné brambor na 
poli, v pytlích, v koších, na pánvi, bram-
bor kvetoucích, nakrájených, připluly 
lodě s Kolumby přivážející brambory 
do Evropy, vyrojily se mandelinky často 
i v nadživotních velikostech. Sbíhaly se 
nám sliny při pročítání „bramborových“ 
receptů a prohlížení obrázků, fotogra-
fií i prostorových ztvárnění oblíbených 
bramborových jídel nebo bramboro-
vých kuchařek s recepty z celého světa.

V prvním dubnovém týdnu zasedla 
porota, která ze 6000 exponátů ocenila 
nejlepší díla, jež budou v květnu nain-
stalována v prvním patře galerie. Výsta-
va bude slavnostně otevřena 28. 5. 
a potrvá až do konce října 2008. 

Ivona Kasalická, kurátorka MDVV Lidice

Členové poroty při oceňování nejlepších 
prací foto: archiv Lidické galerie
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Vrcholy sezony Potoční můstek
Buštěhradské nemusíme přesvědčovat, 

že návštěva pietního území v Lidicích není 
jen příležitostí k zamyšlení, ale že předsta-
vuje i příjemnou procházku. Bývá dobré 
dozvědět se něco o místech, do nichž za-
vítáme. Jak to tedy bylo s potočním můst-
kem a jeho okolím? Potok neprotékal ve 
starých Lidicích současným korytem. Ší-
lenství nacistů bylo natolik důkladné, že 
změnili i krajinu, v níž obec ležela. Zhola 
nic nemělo Lidice připomínat. Takže vytr-
hali stromy z kořenů, nechali zmizet ryb-
ník, který zavezli sutí ze zbořených domů, 
likvidovali některá návrší a jinde kupili 
nová. Koryto potoka posunuli asi o pat-
náct metrů severně, blíže k Buštěhradu. 
Původní můstek, kterým probíhala buš-
těhradská silnice vzhůru k návsi, měl vý-
znamné okolí. Po pravé straně silnice smě-
řovaly k potoku dům obuvníka Jana Žida, 
pak prodejna družstva Včela (za okupace 
se jmenovala Bratrství), za ní kovárna Ště-
pána Kotmela. Za můstkem se táhl dlouhý 
nízký dům se dvěma nebo třemi vchody, 
v němž bydlely dvě rodiny bratrů Hroní-
kových. Nalevo od silnice, ještě před po-
tokem, Lidičtí vztyčili pomník svým pad-
lým v první světové válce a stály tu domy 
Neradů a Saidlů. K obecní pumpě za po-
tokem chodili s putýnkami ti, kteří vlastní 
vodu neměli. Můstek pak spojoval nejen 
lokalitu, ale i zdejší obyvatele. Přecházeli 
po něm v časech dobrých i zlých. Netušili 
však, že nejstrašnější chvíle teprve přijde.      

         /vev/

Cyklus Lidických zimních večerů, pořá-
daný v Lidické galerii v sezoně 2007–2008, 
dospěl závěrečnými představeními k po-
zoruhodným vrcholům. V „Křesle pro Evu 
Hudečkovou“, kterou uváděl ředitel Památ-

níku Lidice JUDr. Milouš Červencl, hovořila 
spisovatelka a herečka o své tvorbě „i o ji-
ném“. Snad právě v onom „jiném“, v němž 
ji z hlediště znamenitě podpořil manžel 
a houslový virtuos Václav Hudeček, Eva 
opět prokázala svou lidskost a upřímnou 

touhu po porozumění a sounáležitos-
ti. Byl to dojemný večer, během něhož si 
diváci uvědomili, že životní uspokojení 
nepřináší jenom honba za hromaděním 
majetku. Samozřejmě zcela jiný ráz měl 
recitál Josefa Fouska „Nemám čas lhát“, 

v  němž „renesanční muž“ z Kladna zpíval, 
vyprávěl a přednášel úryvky ze své kniž-
ní tvorby. Nejen jeho skalní příznivci, kteří 
se do Lidic dostavili, ale celé auditorium 
Fouska odměnilo mimořádnými ovacemi. 

A poslední předsta-
vení sezony? Sotva 
si představit vhod-
nější dramaturgické 
načasování. V kon-
certně pojatém 
představení „Hold 
Karlu IV.“ se před-
stavili autoři díla 
– scenárista Alfréd 
Strejček jako recitá-
tor a hráč na zob-
cové flétny a bicí 
a skladatel Štěpán 
Rak jako kytarista 
a zpěvák. Naléhavý 

akcent na existenci a posilování české stát-
nosti, jímž jsou panování i duchovní odkaz 
„Otce vlasti“ prodchnuty a který Strejček 
s Rakem interpretují s výjimečnou umělec-
kou silou, našel právě v lidickém prostředí 
značný ohlas. Představení „Hold Karlu IV.“ 

důstojně předznamenalo putovní výstavu 
„Karel IV. v Braniborsku“, která bude v Li-
dicích otevřena 7. dubna a o níž budeme 
informovat v příštím čísle.

         /vev/      

Alfréd Strejček (vlevo) a Štěpán Rak foto: archiv Lidické galerie

Josef Fousek foto: archiv Lidické galerieEva Hudečková foto: archiv Lidické galerie

Zastavte se, 
poslouchejte

U lidického parkoviště se na začátku tu-
ristické sezony objevilo nové zařízení – zvu-
kový informační panel Památníku Lidice. 
Devatenáct fotografií zobrazuje jednotlivá 
zastavení v areálu památníku, na pietním 
území, v Růžovém sadu i v nových Lidicích, 
dvacátá je věnována Buštěhradu. Volbou 
příslušného čísla spustíme nahrávku, která 
o konkrétním místě informuje, nejen zasvě-
ceně, ale i poutavě. Díky světelnému signá-
lu se zároveň dozvídáme, kde se toto místo 
nachází. Zvukový informační panel před-
stavuje aktivitu Památníku Lidice, jíž tato 
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Zamilovaná – 
a dočkala se!

Také Milada Říhová, dcera Františka 
a Antonie Říhových z lidického domku 
číslo popisné 89, chodila v protektorát-
ním čase na taneční zábavy do buště-
hradské Sokolovny. Zúčastňovali se jich 
i četníci z buštěhradské pátrací stanice, 
ubytovaní v tamějším zámku, ale Mila-
da si dosud žádného z mladých mužů ve 
slušivých uniformách výrazněji nevšimla. 
Až 1. máje roku 1940. Šestnáctiletá dívka 
se onen večer ocitla s četníkem Františ-
kem Cábou v tanečním kole možná ví-
cekrát, než bývalo zvykem. A František, 
o třináct let starší než Milada, začal do Li-
dic docházet. Zpočátku jakoby náhodou 
obkružoval lidický domek, ale otcovské-
mu zraku nemohlo uniknout, že se tam 
mladík v uniformě ukazuje příliš často. 
Vždyť tatínek-dělník a nápadník-četník, 
to nešlo dohromady. Opovaž se s ním 
chodit! vyhrožoval otec dceři. Posléze se 
však pan Říha s nadělením, jež mu Mila-
da nachystala, jakžtakž smířil a František 
směl do domku na severním okraji Lidic 
i vstoupit. A mohl přijít taky na zabíjačku, 
vítán maminkou Říhovou, která rozvíjejí-
címu se vztahu přála. 

Čas šel dál, už byl rok čtyřicátý druhý 
a mladí začali mluvit o svatbě. A padl ter-
mín – na lidické posvícení, konané pravi-
delně v neděli kolem 11. listopadu, svát-
ku sv. Martina, patrona tamějšího kostela. 
Svatební obřad už platil za natolik jistý, že 
kladenský truhlář Junek vyrobil nábytek, 
dokonce do konkrétního bytu, který na-
těšený četník v Buštěhradě zajistil. Zdálo 
se, že Františkovi a Miladě v jejich vstu-
pu do manželství nestojí nic v cestě. Což-
pak někoho mohlo napadnout, že přijde 
10. červen roku 1942? A tak se osmnác-
tiletá Milada Říhová ocitla místo u oltáře 
v koncentračním táboře Ravensbrück. 

A věřte nevěřte: po celé tři roky snou-
benec své milé psal, posílal jí na ra-
vensbrücké vězeňské číslo 11 738 listy 
plné horoucího ujišťování, že je stále s ní 
a že s ní stále zůstane. Zamilovaná dívka 
je otvírala – a polévala slzami. A dočka-
la se. Byl 2. červen roku 1945, když Mi-
lada Říhová, jednadvacetiletá, vstoupila 
na československou půdu. Krátce nato, 
25. srpna, si svého Františka Cábu vza-
la za muže. A má-li někdo pochybnosti 
o pravdivosti tohoto příběhu, ať se zeptá 
paní Milady Cábové sám. Čtyřiaosmde-
sátiletá žena žije v Praze na Jižním Měs-
tě, usměvavá, svěží a s jasnou myslí.

Přemysl Veverka

Památník Lidice má 
vzdělávací středisko

Za účasti senátora Jiřího Oberfalzera, 
ředitele odboru investic MK ČR Miroslava 
Čížka, zástupce ředitele odboru OMG MK 
ČR Jiřího Žalmana, zástupců dodavatelů, 
jakož i lidických žen a dětí a dalších hos-
tů bylo 31. března slavnostně otevřeno 
nové vzdělávací středisko Památníku Li-
dice ve zrekonstruovaném objektu na-
proti budově muzea.

Středisko ve své volně přístupné výstav-
ní části nabízí návštěvníkům novou expo-
zici s názvem: „…A JMÉNO OBCE BYLO VY-
MAZÁNO“, která prostřednictvím fotografií 
a dobových materiálů mapuje osudy obce 
Lidice a faktograficky doplňuje multivizu-
ální expozici muzea. Součástí střediska je 
také moderně vybavená učebna, určená 
školním skupinám a odborné veřejnosti. 
Prostřednictvím PC je zde možné nahléd-
nout do digitalizované Historické sbírky Pa-
mátníku Lidice, případně zhlédnout doku-
menty a krátké filmy s lidickou tematikou.

/Rez/

Nové vzdělávací středisko slavnostně otevřeli 
J. Oberfalzer (uprostřed), M. Čížek (vpravo) 
a J.  Žalman

foto: Památník Lidice a Čestmír Sklenička

organizace přispívá k prohloubení zájmu 
o národní kulturní památku, a to jak mezi 
návštěvníky, tak i mezi těmi, kteří se na par-
kovišti zastaví třeba jen kvůli občerstvení. 
A ještě něco: dvacáté zastavení je věno-
váno buštěhradskému Muzeu Oty Pavla. 
Vypovídá o tamější expozici a zároveň zve 
na procházku tímto městem. I to je důkaz, 
že pouto mezi Lidicemi a Buštěhradem, 
vytvářené v průběhu staletí, trvá dodnes. 

/vev/

Období od 1. 2. 2008 do 29. 
2. 2008 
Trestné činy:
1x vloupání do kanceláře (NP)

Přestupky:
3x přestupek proti majetku (3 NP)
2x přestupek proti občanskému soužití 

(NP)
1x přestupek na úseku zdravotnictví 

(ZP)
1x přestupek na úseku vodního hospo-

dářství (ZP)

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

Zpráva o činnosti Městské 
policie Kladno v obci 
Buštěhrad
za měsíc leden 2008:

Na základě veřejnoprávní smlouvy 
bylo provedeno radarové měření Měst-
skou policií Kladno v obci Buštěhrad 
v ulici Kladenská dne 5. 1. 2008 od 13.00 
do 14.30 hodin a dne 17. 1. 2008 od 
21.10 do 22.15 hodin. Hlídka řešila řidiče 
za překročení povolené rychlosti – 12x.
za měsíc únor 2008:

Na základě veřejnoprávní smlouvy 
bylo provedeno dne 22. 2. 2008 od 4.20 
do 6.10 hodin dopravní opatření v sou-
činnosti s Policií ČR při zajišťování burzy 
v ulici Lidická. Dne 26. 2. 2008 od 10.30 do 
11.30 hodin provedení kontrolní činnosti 
v ulici Tyršova. Za porušení DZ B4 řešeno 
jedno vozidlo blokovou pokutou.

Bezpečnostní situace ve městě Buštěhrad
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Buštěhradský ChodeC
Zvony

Jednou takhle v poledne, první středu v měsíci, jsem se ujistil, že buštěhradská 
varovná siréna je úplně v pořádku. Učili nás, že takovým signálem lze obyvatelstvo 
upozornit na požár, povodeň nebo radiační útok nepřítele. 

Ve škole nám také říkali, že podobně mohou být k vyhlášení poplachu použity také 
zvony. Zvonění zvonů vždycky svolávalo věřící na mši, zvonilo se při významných výro-
čích, zvony oslavovaly korunovace hlav státu nebo třeba i svatby. Každý hned věděl, co 
se děje, nebo že se něco děje. Pochopitelně se zvoněním ohlašovaly i ty požáry, vpády 
cizích vojsk, záplavy nebo úmrtí. Také to bylo třeba vědět. A nakonec se také zvonilo 
třeba „na mraky“, protože se prý hlukem zaplaší nepřízeň počasí. Napadlo mě v tu chví-
li, že jsem z našeho kostela ještě hlas zvonu neslyšel. Není to podivné?

Prostě zvon byl vždycky užitečné zařízení, ale také hudební nástroj. Ladně tvaro-
vaný samozvučný bicí. 

Zjistil jsem, že současný svět je zvoněním doslova zaplavený. Začne to vyzváněním 
budíku, pak cinkne mikrovlnka, láhve v basách, když přijede zásobování, brzy po za-
zvonění signalizace u dveří v autobusu se zpravidla rozezní divoká, divukrásná i po-
divná vyzvánění přenosných telefonů, zazvoní kávové lžičky na poradě, zvoní mince 
rozsypané na podlahu u automatu, cinkají klíče na krku školáka a u pasu učně, v dáli 
zazvoní ušlechtilý kov na Dříni, ventily rozhrkané škodovky, cinkne výtah, když do-
razí k cíli, celý den se zvoní ve školách, na šachtách a v tramvaji, po večerech se 
zvoní také v divadlech, bimbají letité pendlovky na páteční burze, krásně zvonivě zní 
triangl z okna hudební školy, nářadí v dílnách také zvoní, na některé z nás neúprosně 
zvoní exekutoři nebo kontroly práceneschopných, dost možná jen sousedka, co zapomněla 
koupit cukr. A z toho všeho věčného zvonění nám nakonec pořád zvoní v uších. To jen 
proto, aby toho nebylo málo. 

Ale vrátím se zpět. Mému dědečkovi vyryli na náhrobek povzdech: Již nikdy víc mi 
perlík nezazvoní. Byl totiž kovářem. Kovář zemřel – kovadlina ztichla. A jsem u toho! 
Co se stalo, že v Buštěhradě není slyšet zvony? Je snad nedostatek zvoníků? Kde jsou 
ti slavní Hrbáči a Tleskačové? Nevrátily se snad zvony z Říma, kam kdysi odletěly na 
Velký pátek takhle ve tři odpoledne? Chybí mi tu jejich hlas, jenž jako by všem při-
pomínal to, co jsme trochu pozapomněli. Připomínal jakousi vyšší moc, před níž kloni-
li hlavy naši předkové, páni i kmáni. Připomínal nejen pokoru, nýbrž i odpovědnost za 
své činy, povědomí obecné morálky, odvahu k projevům lásky, citu i soucitu a hodnotu 
cti a spravedlnosti. Možná se zdají tato slova pateticky velkohubá a zbytečná. Možná 
mají podobný osud i ty naše zvony. Přežily se?

A tak na závěr ještě takovou pověst. Je o tom, jak před Božím soudem stojí dva 
bratři. Každý jiný, jako by ani bratři nebyli. Bůh jim řekl, ať si vyberou každý je-
den, který je bude jako představovat. Dopředu se hned hrne ten hamižnější z bratrů 
a postaví se k velkému, krásně zdobenému zvonu. Ten skromnější vezme do dlaní malý 
pevný zvon a ten vydá nádherný hlas. Jeho bratr však marně cloumá velikým zvonem, až 
se z toho unaví. Přesto jeho zvon nezazní. Když se pak s výčitkou obrátí na Pána Boha, 
ten se jen pousměje a praví: Čekal jsem tvou volbu. Je stejná jako celý tvůj život. 
Obklopil ses nádherou a bohatstvím, ale nemyslel jsi na nic jiného. Ale sebekrásněj-
ší zvon totiž navždycky zůstane němý, když mu bude scházet srdce. A tvůj zvon je sice 
veliký a zdobný, ale beznadějně prázdný.

A zazvonil zvonec a pohádky je konec. Ale žádný strachy, ještě máme první středu 
v měsíci.

(JB)



Buštěhradský Zpravodaj 2 - 2008

Vydává Městský úřad Buštěhrad. Povoleno výměrem čj. 33/76 OÚ Kladno. Vychází 6x ročně. náklad 1050 ks.

Cena: zdarma.

Redakční rada: Miroslava Burešová (předsedkyně), ing. Martin Ježek (výkonný redaktor), Jiří Blesk, ing. arch. Daniela 
Javorčeková, Mgr. Ivona Kasalická, Jaroslav Pergl, Linda Libertinová, ing. Jitka Müllerová, ing. Kateřina Ježková.

Grafické zpracování: Petr Podrazský. Fotografická spolupráce: Martin Aushaus, distribuce: Eliška Hrabinová.

Kontakt: MěÚ Buštěhrad, Hřebečská 660, 27343 Buštěhrad, e-mail: bzpravodaj@seznam.cz

Tisk: Tiskárna Kočka Slaný, tel.: 312 522 278

Toto číslo vyšlo 30. dubna 2008. Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele a redakční rady.  
Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Uzávěrka dalšího čísla bude 31. května 2008.

časopis městského zastupitelstva www.mestobustehrad.cz


