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Slovo 
redakční 
rady

Milé čtenářky a čtenáři, 
i přes právě probíhající okurkovou 

sezónu Vám přinášíme další číslo BZ, 
které, jak věříme, pro vás bude zají-
mavým čtením.

Ať už je to dáno sezónou nebo 
čímkoli jiným, nenajdete v tomto 
čísle tradiční rubriku „Žijí mezi námi“ 
a  ani další pokračování „Ankety  s…“. 
Že by došli zajímaví lidé, anebo že 
by se v létě hůře tvořilo…? Zkuste 
navrhnout, co s tím…

Pěkný konec léta a začátek pod-
zimu Vám přeje redakční rada BZ

 
za redakční radu

 Martin Ježek

Vyjádření k dokumentaci k záměru 
„Páteřní  komunikace v průmyslové zóně 
Kladno-východ“

foto na titulní straně: Pohled na kapičku   
Sv. Prokopa,                 foto: Jaroslav Pergl

Čj.: 1111/2008
V Buštěhradě dne 20. 6. 2008

Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Zborovská 11, 150 21  PRAHA 5

Věc: Vyjádření k dokumentaci podle 
zák. č. 100/2001 Sb., k záměru „Páteřní 
komunikace v průmyslové zóně Klad-
no-východ – Stavba I a Stavba II“.

V předložené dokumentaci jsme 
nalezli zásadní rozpory v datech a poža-
dujeme její opravu, resp. dopracování. 

Za nejzávažnější považujeme rozpor 
v údajích o intenzitě dopravy uvedené 
na str. 9 této dokumentace a jejich dra-
matický nesoulad s údaji uvedenými 
v dokumentaci pro zjišťovací řízení 
EIA na obalovnu asfaltových směsí (č.j. 
68370/2008/KUSK/OŽP/Okt). Tento roz-
por je o to více zarážející, že zpracovate-
lem obou dokumentací je spol. Ekola.

Výpočet vlivu akustické zátěže na 
existující obytnou zástavbu je závislý 
na vstupním údaji o intenzitě dopravy, 
který považujeme za chybný. Viz níže. 

Předloženou dokumentaci EIA zpra-
covala v květnu 2008 společnost EKOLA 
group, spol. s r.o.

Záměr posuzuje výstavbu komuni-
kace III. třídy, která zajistí zkvalitnění 
dopravní obslužnosti průmyslové zóny 
Kladno-východ.
Stavba I.

Bude probíhat v úseku ul. Kralupská 
– ul. Dubská.
Stavba II

Bude procházet průmyslovým areá-
lem Dříň ( v současné době Sochorová 
válcovna TŽ a.s.) a bude končit křižovat-
kou u vodojemu v Buštěhradě. Celková 
délka komunikace v k.ú. Buštěhradu 
bude představovat délku 3,1 km.

Předložená dokumentace řeší 3 vari-
anty (O, A, B).

Varianta O
Představuje výhledový stav v roce 

2020 při nerealizaci navrhovaného 
záměru páteřní komunikace.
Varianta A

Tato varianta je řešena ve dvou 
dopravních možnostech, a to jako A1 
a A2 .

A1 – výhledový stav v roce 2020 při 
realizaci záměru páteřní komunikace.

A2 – liší se os A1 pouze napojením 
páteřní komunikace na posunutou kři-
žovatku u Buštěhradu dle ÚP (kruhový 
objezd).
Varianta B

Výhledový stav v roce 2020, pokud 
by nebyla realizována páteřní komuni-
kace dle schváleného návrhu ÚP města 
Kladna. Byla by realizována pouze 
spojka Dubská – I/61.

Vstupní údaje o dopravě
Pro posuzování byla použita kumu-

lace dopravy v průmyslové zóně od 
Logistického areálu a Obalovny asfal-
tových směsí. Studie neuvádí další zvý-
šení provozu na komunikaci ve spojení 
s provozem areálu Montager. Činnost 
areálu zahrnuje zpracování ocelových 
konstrukcí v roční produkci cca 9500 t/
rok. S provozem tohoto areálu by souvi-
sel nárůst dopravy:
Kamion obousměrný počet jízd za den 6
Střední NA 8
OS 100 
CELKEM 114

Bez výše uvedených hodnot jsou pro 
posuzování ve studii EIA použity hod-
noty následující:
628 obousměrných pohybů za 24 hodin
z toho 82 TNV
306 LNV
240 OS. 
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Vliv na životní prostředí při realizaci 
posuzovaného projektu:

expozicí škodlivin,•	
zvýšená hluková zátěž při nárůstu •	
dopravy.

Vzhledem k tomu, že je ve studii 
doporučována (s ohledem na imisní 
zátěž) k realizaci varianta A1, jsou pou-
žity hodnoty pro tuto variantu.

Expozice 
škodliviny

Imisní limit, 
průměr za 

rok
[µg/m3]

Příspěvek 
při realizaci 

záměru
[µg/m3]

NO2 40 0,151

CO 10 ++ 1,431

Benzen 5,0 0,086

PM10 40 0,012
++ maximální denní osmihodinový průměr

Na základě výsledků měření z roku 
2006 vyplývá, že průměrné roční kon-
centrace škodlivin PM10 jsou již pře-
kračovány (naměřená hodnota 48,8 
µg/m3).

Hluková situace spojená s realizací 
záměru

Měření hlukové zátěže bylo prove-
deno na několika místech u objektů 
v Buštěhradě. Konkrétně u objektu byto-
vého domu čp. 618/64, ul. Kladenská 
byla zjištěna měřením akustického tlaku 
69,1 dB.

Přepočtem pouze na provoz komu-
nikace byla vypočtena hodnota 68,1 dB. 
Obyvatele domu však obtěžuje celkový 
hluk a ne pouze to, co produkuje komu-
nikace. Toto měření bylo provedeno 
4. března 2008, to je bez vlivu realizace 
předpokládaného záměru páteřní komu-
nikace.

V předložené dokumentaci je na 
straně 101 uvedena tabulka ekvivalentní 
hladiny akustického tlaku pro stávající 
stav a řešené varianty. Inkriminovaným 
bodem je výpočtový bod VB4. Konkrétně 
pro variantu A1 (dopravní situace v roce 
2020) dojde bez použití protihlukových 
opatření k poklesu akustického signálu 

v dB, oproti stávajícímu stavu násle-
dovně:

Výpočtový bod výška stávající stav 
varianta A 1 celkem pokles v dB

 m den noc den noc den noc 
 VB 4 3 63,1 55,5 61,4 54,3 1,7 1,2
 6 64,1 56,5 62,6 55,5 1,5 1,0

Při porovnání intenzity dopravy v roce 
2008 a 2020 na posuzované komuni-
kaci (a to bez protihlukových opatření) je 
podivuhodné, že dojde ke snížení hladiny 
akustického tlaku.

Uvedený výpočtový bod je jediným 
místem, kde bude nutno dle závěrů stu-
die provést v k.ú. Buštěhrad protihlu-
ková opatření.

Metodika posuzování kombinované 
zátěže dopravou

Na str. 9 dokumentace k EIA uvádí, že 
„odhad budoucích dopravních intenzit 
provedený firmou Cityplan je rovněž 
zahrnut do výpočtů Akustické a Rozpy-
lové studie v dokumentaci EIA“. 

Takový postup považujeme za meto-
dického hlediska za správný a požadu-
jeme, aby dokumentace EIA skutečně 
odhad budoucích intenzit zohlednila. 
Předložená dokumentace tento odhad 
ovšem prokazatelně nezohledňuje, jak 
vyplývá z uvedených vstupních výpo-
čtových hodnot uvedených na straně č. 
9. Nezapočítává dopravu generovanou 
areálem firmy Montager, na který exis-
tuje platné územní rozhodnutí. Ještě 
závažnějším problémem je fakt, že z 
dokumentace EIA vyplývá, že odhad 
budoucích intenzit ze zbývajících cca 
200 ha nevyužitých ploch uvnitř zóny 
Kladno-východ je velice nízký a v nápad-
ném nepoměru k dopravě, která je gene-
rována podle předložených dokumen-
tací na samostatné investiční záměry již 
do zóny umístěné. 

Dle zběžného přezkoumání:
Předložená dokumentace EIA na 

páteřní komunikaci předpokládá kom-
binovanou dopravní zátěž z průmyslové 
zóny Kladno-východ 628 obousměr-
ných pohybů za 24 hodin. 

Dokumentace, které byly městskému 
úřadu Buštěhrad k dispozici na jednot-
livé záměry v rámci zóny, uvádějí:

Montager: 114 obousměrných 
pohybů za 24 hodin (dle dokumentace 
k UR)

Obalovna asfaltových směsí: 114 
obousměrných pohybů za 24 hodin (dle 
dokumentace ke zjišťovacímu řízení 
EIA)

Logistický areál Dříň: cca 150 obou-
směrných pohybů za 24 hodin (dle 
dokumentace k UR)

Stávající areál Třineckých železáren 
a areál firmy Peroutka: cca 50 obousměr-
ných pohybů za 24 hodin (není k dispo-
zici dokumentace, jde o odhad).

V součtu je tedy z existujících pro-
vozů, umístěných investičních záměrů 
a záměrů projednávaných generováno 
celkem 428 obousměrných pohybů za 
24 hodin.

Na zbývajících cca 200 ha dosud 
nevyužitých ploch připadá pouze 628 – 
428 = 200 obousměrných pohybů za 24 
hodin. Vzhledem k tomu, že lze v zóně 
předpokládat umisťování investičních 
záměrů podobných záměrům, které jsou 
známy k dnešnímu dni, nejde o odpoví-
dající odhad. Pokud by byla do areálu 
např. umístěna další obalovna asfalto-
vých směsí, zbývalo by na cca 150 ha 
průmyslových ploch 86 obousměrných 
pohybů za 24 hodin.

Uváděná kombinovaná dopravní 
zátěž 628 obousměrných pohybů za 24 
hodin, na kterou je páteřní komunikace 
posuzovaná, je dokonce v naprostém 
nesouladu s údaji o stávajícím a výhle-
dovém dopravním zatížení na existující 
místní obslužné komunikaci navazující 
na vnitroareálovou komunikaci Třinec-
kých železáren. Společnost Ekola (zpra-
covatel předložené dokumentace EIA) 
zpracoval pro zjišťovací řízení na EIA 
pro investiční záměr obalovny asf. směsí 
dokumentaci, ve které je uvedeno, 
že v roce 2009 dopravní zatížení bez 
nových inv. záměrů (Montager, Logis-
tický areál - Dříň, Obalovna asf. směsí) 
komunikace činí 1047 průjezdů.
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Rok 2007 NA OS celkem
vnitroareálová 
komunikace ze strany 
od Buštěhradu

380 600 980

komunikace III, třídy – 
Tyršova 480 2390 2870

I /61 směr Praha 2870 15360 18230

I /61 směr Kladno 3090 16840 19930

Rok 2009 NA OS celkem
vnitroareálová 
komunikace ze strany 
od Buštěhradu

401 646 1047

komunikace III, třídy – 
Tyršova 507 2056 2563

I /61 směr Praha 3193 17188 20381

I /61 směr Kladno 3437 18844 22281

Z výše uvedeného vyplývá, že uváděná kombinovaná 
dopravní zátěž 628 obousměrných pohybů za 24 hodin, 
na kterou je páteřní komunikace posuzovaná, je naprosto 
zavádějící. Proto požadujeme nové posouzení vlivu páteřní 
komunikace, tentokrát na základě reálných údajů o dopravní 
zátěži. 

Je zřejmé, že při povolování jednotlivých investičních 
záměrů v územních řízeních není možné postihnout kumulo-
vaný vliv dopravní zátěže celé průmyslové zóny. Takový vliv je 
ovšem naprosto reálný a je třeba, aby o jeho přípustnosti bylo 
dle zákona rozhodnuto. Vzhledem ke skutečnosti, že nebylo 
provedeno posouzení vlivu na životní prostředí celé zóny 
Kladno-východ, nezbývá než požadovat posuzování každého 
jednotlivého záměru samostatně. V okamžiku, kdy bude zjiš-
těno, že vliv záměrů již povolených v kombinaci se záměrem 
projednávaným překročí zákonem připouštěné limity, bude 
další oživení zóny Kladno-východ zablokováno.

Upozorňujeme, že pravděpodobným problematickým 
bodem je obytná zástavba v k.ú. Buštěhrad v bezprostřední 
blízkosti I/61. Lze prokázat, že umisťování dalších investičních 
záměrů do zóny Kladno-východ zvýší dopravní a hlukovou 
zátěž nejen na páteřní komunikaci, ale rovněž na navazující 
komunikaci I/61. 

V úseku Lidice-Buštěhrad je tato komunikace provo-
zována v současnosti na základě hygienické výjimky č.j. 
4689/15/213/05/HOK/POL ze dne 20. 9. 2005 platné do roku 
2010. Hluková zátěž na této komunikaci překračuje i limit pro 
starou hlukovou zátěž. K dnešnímu dni nebyla provedena 
žádná opatření uvedená ve výjimce.

Aby v budoucnu nedošlo k zablokování oživení zóny Klad-
no-východ, požadujeme:

v rámci dokumentace EIA posoudit další variantu vedení 
páteřní komunikace, kterou podporují okolní obce Buštěhrad, 

Lidice a město Kladno, totiž přeložku úseku silnice I/61 mezi 
Buštěhradem a Lidicemi tak, aby vytvořila severní obchvat 
města Buštěhrad.

V souvislosti s požadavkem na posouzení této varianty 
uvádíme následující: 

Dle zápisu z jednání čj. 1010/2008, kterého se zúčastnil 
zástupce ŘSD, s dotčenými obcemi a městem Kladnem se ŘSD 
zavázalo připravit investiční záměr na přetrasování úseku I/61 
ze stávající trasy do trasy severního obchvatu města Buště-
hrad, jak je plánován v ÚPnSÚ Buštěhrad.

Závěr:
Vzhledem k uvedeným skutečnostem město s dokumen-

tací a záměrem nesouhlasí:
Předložená dokumentace k EIA není vzhledem k nesrov-1) 
nalostem v intenzitě dopravy průkazná.
Hluková zátěž města je v dotčených lokalitách na hranici 2) 
hygienického limitu i při uvažování vyššího limitu pro staré 
zátěže a v některých případech je již dnes překročena 
(např. pro část komunikace I/61 přiléhající k ulici U Dálnice 
je vydána hygienická výjimka platná do roku 2010).
Dochází k překračování imisních limitů látek, konkrétně 3) 
PM10 .
Záměr nelze realizovat bez dodatečných protihlukových 4) 
opatření zejména na komunikaci U měsíčku a komuni-
kaci I/61 včetně stavby přeložky, 2 kruhových objezdů 
a severního obchvatu Buštěhradu pod Buštěhradskou 
haldou směrem ke stávající křižovatce na silnici R7 v sou-
ladu se schváleným územním plánem, na jehož výstavbu 
ŘSD přislíbilo na jednání s dotčenými obcemi zpracovat 
investiční záměr.

Investiční záměr bude podle názoru zastupitelů města, 
ale i jeho občanů jedním z dalších velmi vážných zdrojů 
podílejících se na zhoršování životního prostředí města 
a jeho okolí. 

Žádný z dosud předložených dokumentů se nezabývá 
problematikou životního prostředí města v komplexu. Sepa-
rátně byl řešen dopad vlivu výstavby a provozování silnice 
I/61 v úseku AO mezi R6 a R7 na životní prostředí, a to již 
v roce 2001. Samostatně se posuzuje problematika dopadu 
na životní prostředí buštěhradské haldy. Nyní je posuzován 
vliv leteckého provozu na životní prostředí města především 
z hlediska akustických dopadů. A nyní stejným způsobem, 
tedy samostatně, je předkládán výše uvedený záměr.

Již samotný výčet, bez nároku na bližší specifikaci, která 
je k dispozici, je zřejmé, že životní podmínky města se blíží 
k limitu únosnosti anebo je již překročily. 

Proto je pro nás těžko představitelné akceptovat závěry 
zpráv, které vyznívají ve prospěch výše uvedených inves-
tičních záměrů, nerespektujíce komplexnost posouzení 
životního prostředí, ve kterém občané města žijí. Předklá-
dané studie týkající se investičních záměrů postrádají nejen 
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Zprávy Z grantového 
a dotačního výboru (gdv)

Vážené čtenářky a čtenáři, jak 
jsem vás informoval již v předchozím 
vydání BZ, Grantový - dotační výbor 
a skupina pro strategické plánování 
zahájily v měsíci květnu práce na 
tvorbě podkladů pro strategický plán 
rozvoje města. 

Na základě námětů, které zazněly 
na setkání se zástupci spolků půso-
bících na Buštěhradě a dále na veřej-
ných debatách s občany, začala 
vznikat (zatím) pracovní verze strate-
gické plánu rozvoje města. Smyslem 
tohoto plánu je, stručně řečeno, dát 

dohromady představy o tom, jak by 
měl Buštěhrad za několik (málo) let 
vypadat a najít způsoby, jak dojít 
k naplnění představ. 

S pracovním verzí strategického 
plánu by mělo celé  zastupitelstvo 
začít intenzivněji pracovat v srpnu. 
Věřím, že během letošního pod-
zimu se podaří strategický plán roz-
voje  schválit a v následujících letech 
podle něj usměrňovat a řídit rozvoj 
Buštěhradu.

za GDV Martin Ježek

Zprávy Z kulturního 
výboru

Městský úřad Buštěhrad
pořádá v neděli 21. září 2008

od 15.00 hodin 
v Sokolovně Buštěhrad

posezení při muzice.

K poslechu a tanci hraje pan Slavík 
z Lán.

Městský úřad Buštěhrad a Kulturní 
výbor pořádají 23. září 2008 zájezd 

na výstavu Zahrada Čech
do Litoměřic.

Cena zájezdu: 110,- Kč
Bližší informace ve vývěskách, míst-

ním rozhlase
a na Městském úřadě Buštěhrad.

aktualizované studie hlukových či emis-
ních zátěží na komunikacích, které jsou 
uvažovány jako účelové pro odvoz pro-
duktu z průmyslové zóny s návrhy opat-
ření, ale neřeší ani optimální dopravní 
variantu, která by tento odvoz zajišťo-
vala. Např. vybudováním alespoň části 

tzv. aglomeračního okruhu II/101, který 
by umožnil napojení průmyslové zóny 
rychlostní komunikaci R7, Slaný-Praha, 
a jehož výstavba byla zvažována již při 
projektu „Studie přeložky a zkapacit-
nění silnice I/61“ již v roce 2003.

Investiční záměry v průmyslové 
zóně Kladno-východ a Buštěhrad-se-
ver/západ se jako řada dalších investič-
ních záměrů, které budou následovat, 
negativním způsobem ovlivní životní 
prostředí našeho města. Zejména se 
jedná o zvýšení hlukové zátěže a imisí 

škodlivin. Zastupitelé města Buštěhrad 
a jeho občané nesouhlasí s realizací 
záměru i jakýchkoliv dalších záměrů 
negativně ovlivňujících životní prostředí 
města bez realizace výše uvedených při-
pomínek a učiní veškeré kroky k jejich 
prosazení. 

S pozdravem

Ing. Václav Nový

starostaPlatnost 
občanských 
průkazů

V průběhu letošního roku probíhá 
poslední etapa výměny občanských 
průkazů. Týká se občanských průkazů 
bez strojově čitelných údajů vydaných 
do 31. 12. 2003. Občané jsou povinni 
provést výměnu občanských průkazů 
za občanské průkazy se strojově čitel-
nými údaji nejpozději do 31. prosince 
2008. Vzhledem k tomu, že vyhotovení 
nového občanského průkazu trvá jeden 
měsíc, je třeba žádost o nový občan-
ský průkaz předložit nejpozději do 
30. 11. 2008. Žadatel předloží vyplně-
nou žádost – tiskopis stanovený minis-
terstvem vnitra, stávající občanský prů-
kaz a 1 fotografii. Kdo nebude mít při 
podání žádosti v dosavadním občan-
ském průkazu vyznačeny údaje odpo-
vídající skutečnosti, např. změnu rodin-
ného stavu, předloží doklad o takové 
změně.

Žádost o vydání občanského prů-
kazu může občan předložit u které-
hokoliv obecního úřadu s rozšířenou 
působností nebo matričního úřadu 
(úřady městských částí Prahy, magis-
tráty, městské úřady, obecní úřady).

Upozornění: byla zrušena povin-
nost výměny občanských průkazů 
bez strojově čitelných údajů vydaných 
občanům narozeným před 1. lednem 
1936. To znamená, že občané narození 
před 1. lednem 1936, kteří mají občan-
ské průkazy, v nichž je vyznačena doba 
platnosti „bez omezení“ nebo „platnost 
prodloužena bez omezení“ nemusejí 
občanské průkazy měnit. V občan-
ských průkazech typu knížka musí být 
navíc vyznačeno státní občanství ČR.
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Tento název, či zkratka názvu, není 
nic jiného než „Dobrovolné sdružení 
obcí mikroregionu údolí Lidického 
potoka“ se sídlem v Buštěhradě. 

Nepochybně mnohým čtenářům 
je pojem mikroregion a jeho čin-
nost známá, ale pro některé z vás by 
mohlo být i zajímavé vám trochu mik-
roregion přiblížit.

Sdružuje tyto obce od západu na 
východ: Pletený Újezd, Velké Přítočno, 
Malé Přítočno, Dolany, Hřebeč, Lidice, 
Buštěhrad, Makotřasy, Čičovice a s nej-
větší pravděpodobností přibudou možná 
ještě v tomto roce, některé další obce. 
Důležité je poznamenat, že jednotlivé 
obce zastupují jejich starostové či mís-
tostarostové, což umožňuje řadu otázek 
operativně řešit či přenášet na úroveň 
zastupitelů obcí. Mikroregion má své 
Stanovy, kterými se ve své činnosti řídí. 
Základní filozofií práce mikroregionu je 
podílet se, či připravovat projekty, které 
by mohly uvedenému mikroregionu, 
a tím de facto i jeho jednotlivým členům, 
tedy obcím, pomoci, ale, a to je zásadní, 
na které jednotlivé obce z hlediska svých 
finančních možností v žádném případě 
nemohou dosáhnout. 

O jaké aktivity či projekty se tedy v sou-
časnosti jedná? Uveďme jen některé. 

1. Výstavba cyklostezky. 
 Jde o cyklostezku či cyklotrasu, která 

ve své finální podobě propojí výše uve-
dené obce s tím, že její západní cíp 
vyústí směrem do kladensko-křivoklát-
ské kotliny a směrem na východ do šir-
šího regionu Prahy. Základní trasování 
kolem jednotlivých obcí předložili na 
jedné z valných hromad mikroregionu 
jejich starostové. V současnosti pro-
bíhá zakreslení uvedené cyklostezky do 
Generálního územního plánu SKV, jako 
základního dokumentu pro vypracování 
studie a posléze i projektu jako podkladu 
k žádosti o jeho profinancování s největší 
pravděpodobností z prostředků EU. 

2. Rekultivace a ozelenění ÚLP. 
Samotný název již napovídá vlastní 

záměr. Jde o projekt, který by pomohl 
nejen rekultivovat území a jeho okolí, 
které se k ÚLP přimyká, ale také jej ozele-
nit výsadbou stromů. Tedy pomoci zlepšit 
životní prostředí občanům obcí, členům 
mikroregionu. I na této vizi se zastupitelé 
obcí shodli a jejich starostové se nyní 
krok za krokem podílejí na zpracování 
podkladů pro tento projekt, které budou 
dále na úrovni studie a poté projektu 
zpracovány odbornými institucemi. 

3. Sledování dopravní situace. 
Jde o její negativní dopad z hlediska 

hlukové zátěže a norem životního pro-
středí na občany mikroregionu. Zejména 
tato problematika jen potvrzuje, že tako-
véto strategické otázky dnes nelze řešit 
odděleně, ale naopak v rámci integrova-
ného úsilí všech obcí směrem ke státním 
orgánům či organizacím, které jsou zod-
povědné za reali-
zaci projektů výše 
uvedeného cha-
rakteru. 

4. Setkání vybra-
ných mikroregi-
onů. 

Náš mikroregion 
připravuje, pravdě-
podobně na jaro 
2009, konferenci či 
setkání vybraných 
m i k r o r e g i o n ů 
S t ř e d o č e s k é h o 
kraje s přizváním 
zástupců někte-
rých mikroregionů 
České republiky. 
Smyslem či cílem 
výše uvedeného 
setkání je výměna 
zkušeností z práce 
m i k r o r e g i o n ů , 
jako důležité sou-
části  práce na 
komunální úrovni. 
To vše pod záštitou 

ministra pro MMR, ale i SKÚ. Na tomto 
setkání bychom chtěli prezentovat ales-
poň některé náměty či myšlenky z doku-
mentu, který se nazývá „Strategický plán 
rozvoje mikroregionu na léta 2009-
2017“. Tento dokument se postupně 
zpracovává a představuje ještě hodně 
zásadní práce.

Co říci na závěr. Snad jen to, že sta-
rostové obcí a jejich zastupitelé, ale 
i občané, tedy členové mikroregionu, 
jeho práci podporují, což je důležité 
pro realizaci výše uvedených pro-
jektů. Nejde vlastně o nic jiného, než 
vám, občanům našeho mikroregionu, 
pomoci řešit negativní problémy, které 
se vás bezprostředně dotýkají, a přispí-
vat významně ke zlepšování životního 
prostředí, ve kterém žijete.  

RNDr. Miroslav Oplt, Csc.

tajemník mikroregionu

DSO mikroregion ÚLP

reklama
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ZAJÍMAVÉ DOMY BUŠTĚHRADSKÉ

V návaznosti na Žižkovo náměstí, 
směrem ke Kladnu, je zajímavá ulice. Je 
dvouúrovňová, od r. 1931 rozdělená tara-
sem. Velmi svažitý terén původně sloužil 
jako panské pastviny a také zřejmě jako 
pohřebiště v době morové epidemie 
v 17. století. V těchto místech se nachází 
mezi dvěma lipami spíše stavbička než 
zajímavý dům, ale jako prázdninové téma 
stojí za pozornost. Nedávno jsem při 
pátrání v kladenském archivu náhodou 
narazil na „Pamětní desky svěcení kaple 
Sv. Prokopa v Buštěhradě“.

Z tohoto ručně psaného souboru 
jsem se dozvěděl, že po r. 1850 si 
vymohla správa Buštěhradských dolů 
u zdejší c. a k. vrchní správy velkostatku 
prodej ladem ležící půdy v této části 
Buštěhradu na stavební místa pro asi 
stovku dělnických domků. Převážně 
hornické obyvatelstvo požádalo o mož-
nost vystavění pomníku svého patrona. 
Dne 6. 6. 1898 na své schůzi obecní 
zastupitelstvo zdarma darovalo místo 
pro sochu, dokonce přidalo podporu 
v částce 30 zlatých rak. měny. Dále cituji: 
„Část obce této jsou od níže položené, 

kde kaple jest a v které 
ráno, v polodne a večír se 
k modlitbě zvoní – vzdá-
lenější, pojali podepsaný 
myšlenku utvořiti komité, 
které by sbíráním milo-
daru ku postavení sochy 
sv. Prokopa za příčinou 
oslavy 50-ti letého jubi-
lea Jeho Veličenstva naše 
nejdobrotivějšího císaře 
a krále Františka Josefa I. – 
na se vzalo.“

Komité ve složení: Franti-
šek Kajml – důlní dozorce, t. 
č. městský radní,  František 
Srba – horník, Jan Soukup.

Již 30. 10. 1898 p.p. 
Fr. Kovařík, kaplan z Lidic 
„za velké účasti obecního 
zastupitelstva, všech míst-
ních spolků a obecenstva 
ku ochraně veškerých hor-
níků a hutníků„ mohl sochu 
vysvětit. „Po krátké na to době pomýšleno 
opětně vzhledem k tomu, že socha sv. Pro-
kopa ku poškození by snadno přijíti mohla, 

nad ní kapli postaviti.“
A jak se dále v pamět-

ním spise ke svěcení 
kaple uvádí: „Poněvadž 
ale opětně peněz nebylo, 
konány s neúnavnou pílí 
sbírky, jmenovitě nyní na 
P.T.p.p. zástupce pojišťo-
ven s prosbou o dar se 
obrátili, kteří peněžité 
dary vymohli, dále pak 
p.p. rolníci dobročinnými 
povozy a řemeslníci růz-
nými prácemi zdarma, kde 
kdo lásku k stánku tomu 
přiměl – pomáhal tak, že 
již v měsíci květnu, dne 
26ho roku 1899 základní 
kámen ku kapli sv. Prokop-
ské položen.“

A dovolte mi dále 
p o u ze  c i tovat:“  Tak 
z pomocí Boží stánek tento 

dne 2. července r. 1899 dohotoven, kterýž 
obecní komisí téhož dne přijat a při které 
starosta obce p. Josef Tovara se slovy: “Ku 
cti a chvále Boží, jakož i ku ochraně otců 
rodin horníků a hutníků kříž tento na věž 
tuto zasazuji a do ochrany osadníků kapli 
tuto, kteráž neúnavnou pílí ct. komité 
postavena – odevzdávám.“ Tím splněna 
myšlenka a touha nábožných – mnohých 
otců rodin.

Posléze pak dne 9. července 1899 pod 
protektorátem blahovodného pána, pana 
H. Herrschra, c. a k. vrchního správce pan-
ství buštěhradského, majitele zlat. zásluž. 
kříže s korunou za přítomnosti slavného 
obecního zastupitelstva, všech místních 
spolků a převeliké účasti obecenstva zdej-
šího i přespolního – vysvěcena kaple „Sv. 
Prokopská“ důstojným pánem P. Fran-
tiškem Kovaříkem – kaplanem lidickým, 
kterýž několika krátkými ale upřímnými 
slovy po vysvěcení dík ct. komité, na to 
i všem, kdož jakýmkoliv spůsobem ku 
zbudování stánku toho přispěli – vzdává, 
na to pak sleč. Josefa Škubánková velice 
krásnou a dojemnou řečí – poděkování 

Současný celkový pohled na kapličku   foto: J. Pergl

kaplička Svatého prokopa

Pohled na sochu sv. Prokopa  foto: J. Pergl
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předsevzala, kdež přemnohé oko radostí 
zarosilo. Po skončení aktu podepisováno 
v pamětní knihu tuto – odpůldne pak 
zahradní slavnost v hostinci na Kahánci 
pana Karla Kšandy pořádána.“

Následují dvě strany podpisů řeme-
slníků a pomocníků při stavbě, návrh 
kaple s bohužel nečitelným podpisem 
stavitele z Rapitz a těžko reprodukova-
telná fotografie ze slavnosti.

K ručně psanému souboru je doda-
tečně přiložený (nedatovaný) strojo-
pis, z kterého vyjímám „Konšelstvo naší 
obce se na svém sedění usneslo, aby 
bylo navázáno na tradici a obnoveny 
staročeské zvyky, jak je tomu psáno 
v našich regulích.

Naše obec baráčnická i naše rychta 
u Bečvářů mají úzkou souvislost a spo-
jitost s historií Prokopské pouti.“

Potom zápis obsáhle vyjmenovává 
doly, do nichž docházelo na 700 občanů, 
jichž byl Buštěhrad jakýmsi hornickým 
sídlištěm. A cituji dále: 

„V té době již také právě zde u Bečvářů, 
tehdy zvané Kréta, stála stolová společ-
nost baráčníků, která se postavení a oslav 

kapličky súčastnila, a proto 
dnešní slavnost je navázá-
ním na tradici minulého 
století a obnovování staro-
českých zvyků bez tehdej-
ších náboženských příkras. 
Od tohoto roku (?) vždy po 
čtvrtém červenci tu neděli 
se šlo průvodem s hudbou 
a horníci v krojích, s kostela 
ku kapličce, kde se odbý-
vala pouť. Za zmínku stojí 
také, že na postavení kap-
ličky přispělo 102 občanů 
částkou 83 zlatých 59 krej-
carů a tehdejší městská 
rada darovala 30 zlatých.“

Dovolím si nechat výpis 
z Pamětní desky svěcení 
kaple „Sv. Prokopa“ v Buš-
těhradě bez komentáře, 
pouze pro prázdninové 
zamyšlení nebo poučení (?) 
dnešním Buštěhraďákům.

 Váš kronikář J. Pergl
Návrh kaple z r. 1898  foto: J. Pergl

Základní škola a MateřSká škola  
oty pavla
Konec školního roku

Konec školního roku je nejenom hod-
nocením úspěšnosti žáků, ale i školy.

Dramatický začátek školního roku 
se postupně změnil v každodenní 
práci, která je viditelná a přinesla již 
první ovoce. Možná toto přirovnání 
je výstižné, protože školství je citlivá 
oblast podobně jako čerstvě zasa-
zený stromek, který pod dobrou péčí 
zahradníka přináší ovoce postupně a 
pokud mráz nespálí květy, tak každým 
rokem více.

Ale zpět do školy. Letošní rok bych cha-
rakterizovala jako rok úspěšný, který měl 
řadu dílčích výsledků. Hlavním cílem školy 
bylo zavedení a respektování pravidel 
chování, změna klimatu tříd a tím i školy, 
větší kontakt s rodiči a širší veřejností. Zde 
se razantně a profesionálně ujala své role 

nová výchovná poradkyně Mgr. R. Paťu-
ková, která si o obor výchovné poraden-
ství rozšiřuje své stávající vzdělání na Filo-
zofické fakultě UK.

Důležitým mezníkem pro školu bylo 
zavádění školního vzdělávacího pro-
gramu v 1. a 6. třídě do praxe. Jeho 
vyhodnocení by mělo být jedním z kon-
krétních výstupů grantu EU, který jsme 
dlouhodobě připravovali a „ladili“ na 
podmínky naší školy. Název operačního 
programu „Škola pro konkurenceschop-
nost“ plně vystihuje naše záměry, neboť 
chceme být školou, která bude úspěšně 
konkurovat školám v blízkém i vzdále-
nějším okolí.

Vše, co je výše uvedeno v obecné 
rovině, bylo v konkrétní podobě reali-
zováno v několika projektech, ať již tříd-
ních nebo celoškolních, z nichž stojí za 

zmínku projekty, které byly financovány 
z grantů MŠMT (ekologické projekty 
paní učitelky ing. B. Nožičkové).

V rámci ukončení prvního projektu 
organizovala naše škola oblastní soutěž 
o bylinách. Všem účastníkům se velmi 
líbila a přáli by si její pokračování.

S konečnou podobou výsledků pro-
jektů se veřejnost bude moci seznámit 
na podzimní výstavce bylin spojenou 
s ochutnávkou bylinkových čajů a pro-
hlídkou školního atria, kde bude umís-
těna učebna v přírodě. Druhým rokem 
pokračoval projekt „Les ve škole“ , který 
zastřešuje hnutí TEREZA.

Dalším z úspěšných projektů, který 
již na škole probíhá druhým rokem, je 
projekt „Step by Step, jehož garantem 
je paní učitelka D. Odvárková. Pro tento 
projekt získala další pedagogy, kteří jej 
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studují a některé prvky již ve výuce vyží-
vají. Některých projektů u paní učitelky 
Odvárkové se účastnili i rodiče žáků. 

K úspěšnosti projektů a dalšího zpes-
tření výuky výraznou měrou přispěla 
nově otevřená počítačová učebna. 
Hlavní zásluhu na zavedení internetu, 
propojení s 1. stupněm a aplikaci 
výukových programů má pan učitel 
P. Sejkora za vydatné pomoci pana 
ing. I. Heráně. 

Kromě počítačů byla hlavní náplní 
činnosti pana učitele Sejkory výuka 
anglického jazyka. To, že se výrazně 
zvýšil zájem žáků o tento předmět, i 
úroveň výuky mohou potvrdit i účast-
níci kurzu anglického jazyka pro veřej-
nost. Za zmínku stojí i to, že téměř 
veškeré prostředky získané z lektorské 
činnosti byly zásluhou pana učitele 
investovány do zakoupení keramické 
tabule. Zkušenosti ze zahraničí a nové 
nápady pana učitele se staly dalším 
z pilířů grantu z EU.

I v letošním roce jsme se účastnili 
mnoha soutěží a olympiád, zažili jsme 
mnohá zklamání i úspěchy, které pra-
videlně uvádíme na našich webových 
stránkách. Nemohu nevyzdvihnout 
náš úspěch a obrovskou radost, kte-
rou jsme měli za zlatou medaili získa-
nou za kolekci kresby a malby na 36. 
Mezinárodním ročníku výstavy Lidice 
2008, v kategorii ZŠ. Pod vedením paní 
zástupkyně Mgr. Vošmikové zpracovali 
téma „brambory“ zajímavým způso-
bem žáci 7. třídy K. Filková, Z. Kační-
ková, J. Ludvík, P. Sviták a J. Všetečka.

Novinkou byla v letošním roce výuka 
hry na flétničky, vedená paní učitelkou 
Mgr. K. Stehlíkovou. Její svěřenci se 
objevovali nejen na všech veřejných 
vystoupeních, ale umístili se v oblastní 
soutěži na druhém místě, což bylo po 
půlroce výuky kvitováno i porotou jako 
velký úspěch. Hru na flétničky vítali 
nejenom žáci, ale i jejich rodiče, protože 
kromě kvalitní zájmové činnosti napo-
mohla některým žákům ke zmírnění 
respiračních chorob. 

Z účasti na třinácti sportovních 
akcích byli nejúspěšnější starší žáci ve 
volejbalu, kteří v oblastní kole získali 

1. místo. Jako škola jsme se v tabulce 
úspěšnosti škol okresu Kladno umístili 
ze 48 škol na 15. místě. 

Za nemalý úspěch považuji skutečnost, 
že na škole již mezi pedagogy funguje 
týmová spolupráce a postupně se zvyšuje 
kvalifikovanost pedagogického sboru.

V rámci sebeevaluace se škola zapo-
jila do celostátního i mezinárodního 
testování, což umožňuje srovnávání 
výsledků žáků s ostatními školami. 
Zatím má škola k dispozici pouze dílčí 
výsledky. Další by měly být zpracovány 
do konce roku 2008. V těchto testech 
se hodnotí nejenom vědomosti, ale 
spíše schopnosti žáků orientovat se 
v širším kontextu problémů, chápat 
věci v souvislostech, mít dostatečnou 
slovní zásobu a schopnost dobře poro-
zumět čtenému textu.

V hektickém závěru školního roku, 
kdy probíhaly školy v přírodě, semi-
náře, exkurze a další školní akce, nás 
ještě navštívila Česká školní inspekce. 
Myslím, že jsme se jí zhostili se ctí, 
neboť v závěrečném pohovoru ČŠI kon-
statovala, že kdyby i nadále existovala 
pětistupňová škála hodnocení, byli 
bychom ohodnoceni dvojkou. Velmi si 
cením nejen těch pedagogů, s jejichž 
prací byla inspekce velmi spokojená, 
ale i těch, kteří svým kolegům „udělali 
zázemí“, tj. převzali za ně dozory, ujali 
se žáků, kteří neodjeli se třídou do ŠvP, 
v případě nemoci si nechali ukončit 
neschopenku, aby se za ně nesuplo-
valo. 

O tom, jak hodnotí celoroční aktivity 
školy žáci, cituji několik ukázek ze sloho-
vých prací žáků 6. třídy.

 „Škola pořádala šachový turnaj pro 
žáky, který měl velký úspěch. Účastnil se 
ho rekordní počet soutěžících a na tomto 
turnaji jsem skončil s plným počtem 
bodů na 1. místě. Vedoucím šachového 
kroužku je pan učitel Sejkora a jeho 
pomocník, který býval žákem školy, je 
bývalý mistr v šachu Buštěhradu. Do 
kroužku chodím každý pátek ve dvě 
hodiny, ale mohlo by to být alespoň 2x 
až 3x týdně.“

Jan Krupička, 6. třída

„Jsem žákyně 6. třídy a budu popi-
sovat projekt Deset divů mého regionu. 
Naše třída si vybrala téma Lidice. O Lidi-
cích jsme se dozvěděli mnoho informací, 
které jsme nevěděli. Před projektem jsme 
se šli podívat do Lidic na památky a vypá-
lení Lidic. Každý ze třídy dostal nějaké 
téma a my jsme je zpracovali. Ten den, 
co se měl projekt připravovat na panely, 
tak jsme se všichni snažili, aby to bylo co 
nejlepší.“

Simona Kadlecová

„Jsem žákem 6. třídy a povím vám 
něco o naší škole, konkrétně o počítačové 
učebně. Je to ta nejlepší učebna na škole. 
Je tam spousta naučných programů pro 
všechny ročníky, ale ze všeho nejlepší je 
„Čeština v ZOO“, kterou se nikomu nechce 
vypnout a každý se tam chytne.“

Martin Novák

„Přírodovědný kroužek pod vedením 
Ing. Blanky Nožičkové je bezvadný. Blíží 
se konec školního roku a z kroužku si 
odnášíme mnoho poznatků o bylinách, 
stromech a léčivých čajích. Když se vyhlá-
sila soutěž o bylinách, já jsem se hned 
přihlásila. Vyhráli jsme 1. místo, byli jsme 
šťastní. Můj vlastní postřeh je, že paní 
učitelka se moc dobře vyzná v bylinkách 
a ve všem, co je léčivé.“

Michaela Straková 

Závěrem přeji všem žákům slunečné 
prázdniny, rodičům žáků klidnou dovo-
lenou a všem svým kolegům hodně 
odpočinku a načerpání nových sil do 
dalšího školního roku.

Mgr. Bc. Věra Sklenářová, ředitelka školy

Práce z domova!
www.jobdoma.cz

reklama
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Volný čas dětí v ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad

V závěru školního roku dochází kaž-
doročně k bilancování školní činnosti, 
a stejně tak je tomu ve školní družině.

Tento rok probíhal v našem zájmovém 
zařízení ve znamení ověřování nového 
„Rámcového vzdělávacího programu 
ŠD“. Tento je sestaven nejen v souladu 
s našimi možnostmi, ale i s plánováním 
nutného zlepšení do budoucna.

Snaží se o rozvoj všech sledovaných 
kompetencí, nabízí nejrůznější aktivity, 
činnosti, projekty a programy, kterým se 
naše děti mohou neomezeně věnovat. 
Nabízíme všem našim dětem kvalitní vyu-
žití volného času, odpočinek a relaxaci po 
usilovné duševní dopolední práci.

Velká změna spočívá v tom, že do pro-
gramu, který je žákům nabízen, velice 
účinně zasahují odborníci z mnoha oblastí 
lidských zájmů. Stejně tak rodiče mají mož-
nost své děti pozorovat nebo se aktivně 
zapojit. Školní družina není uzavřená spo-
lečnost. Děti mají svobodnou volbu při 
výběru toho, čemu se chtějí věnovat, a zdá 
se nám, že jsou spokojenější.

Mnohé je pro nás nové, lepší, přehled-
nější. Neznamená to však, že bychom 
opouštěli to, co se nám v minulosti 
dařilo. Vyhraněné zájmy našich žáků lze 
uspokojit v zájmových kroužcích, kte-
rých máme v letošním roce sedm.

Stále pokračuje pětiletá spolupráce 
s naší sesterskou školou v Haparquilla. 
V dubnu letošního roku byla upevněna 
návštěvou dětí z Peru. Milé a vzácné 
hosty stejně, jako před dvěma lety, při-
vítali žáci celé školy.

Naše členství v České ornitologické 
společnosti trvá. Účastníme se akcí, 
které pořádá AVES – záchranná stanice 
v Brandýsku u Kladna. Přátelé kaktusáři 
z různých míst naší republiky přijíždějí 
za dětmi do kaktusářského kroužku.

Ráda bych zdůraznila, že některé akce 
bychom bez laskavé podpory rodičů, 
přátel školy, organizací, významných 
institucí i podnikatelů a zcela nezná-
mých lidí nemohli uskutečnit.

Této velké přízně si hluboce vážíme 
a děkujeme.

Ve školním roce 2007/2008 se děti 
účastnily těchto nabízených programů:

20.9.2007 Exkurze do Botanické •	
zahrady v Praze 10 dětí
26.9.2007 Účast ve výtvarné soutěži •	
„Sluníčko pro rádio Blaník“ 97 dětí
27.9.2007 Projekt „Pomozte našim •	
dětem v Peru“ (ponožky, kapsáře)   
                                                   82 dětí a rodičů
19.10.2007 Účast na celoškolním pro-•	
jektu „Zdravý životní styl“ 41 dětí
9.11.2007 „Kladenská veverka“ – •	
výtvarná soutěž 11 dětí
14.11.2007 Návštěva v zařízení pro seni-•	
ory Oáza v Lidicích 15 dětí
19.11.2007 První „Barevná přestávka“ •	
(obrys naší vlasti)            40 dětí a rodičů
4.12.2007 Zpívání u rozsvíceného •	
stromu v Buštěhradě 48 dětí
6.12.2007 Převzata pošta z Haparquilla •	
a psaní dopisů do Peru 72 dětí
17.12.2007 Vystoupení dětí v DPS Buš-•	
těhrad 40 dětí
19.12.2007 Vystoupení dětí na besídce •	
pro rodiče 54 dětí
28.1.2008 Návštěva v DPS – stolní spo-•	
lečenské hry se seniory 25 dětí
31.1.2008 Živé „Člověče nezlob se“ – •	
vestibul školy 60 dětí
31.1.2008 Masopustní karneval ve ves-•	
tibulu školy 70 dětí
7.3.2008 Velikonoční výtvarná dílna •	
 63 dětí
17.3.2008 Vynášení Morany 25 dětí•	
18.3.2008 Kouzelnické představení •	
v ŠD 60 dětí
28.3.2008 Beseda s kaktusářem •	
(J. Vochozka z Českých Budějovic)  15 dětí
15.4.2008 Návštěva dětí z Peru – sester-•	
ská škola v Haparquilla 200 dětí a přátel
16.4.2008 Středisko ekologické výchovy •	
Čabárna na návštěvě v ŠD 30 dětí
4.5.2008 „Vítání ptačího zpěvu“ (Ve spo-•	
lupráci s AVES a ČSO)     10 dětí a rodičů
11.5.2008 Oslavy „Den matek“ ve spolu-•	
práci s MěÚ Buštěhrad 22dětí 
24.5.2008 „Jarní zahradní slavnost“ – •	
pěvecké a taneční vystoupení    21 dětí 
28.5.2008 „Odpoledne s archeologem“ •	
(PhDr. D. Stolzová, Mgr. Kubica)  27 dětí

6.6.2008 Beseda s kaktusářem (Ing. •	
Pavel Stříbrný) 10 dětí

Anna Holeyšovská

Vedoucí vychovatelka školní družiny

ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad

Mateřské centrum 
Buštěhradský pelíšek

Co nového v Pelíšku???
...sluníčko se nám sice schovalo za 
mraky, chvílemi na nás spadlo i pár 
deštových kapek, ale ani nepřízeň 
počasí neodradila maminky, tatínky 
a jejich děti od společného prázdni-
nového grilování na dětském hřišti, 
které oprázdninách uspořádaly 
maminky z MC.

Dobrůtky z grilu voněly po přilehlém 
okolí a děti i dospělí měli tzv. „boule za 
ušima“. Čekání na masíčko si děti krátily 
společnou hrou v herničce a s plnými 
bříšky pak odcházely domů.

Toť malé ohlédnutí za prázdni-
novými dny. Pelíšek je pro vás opět 
otevřený a s ním přichází i možnost 
trávit aktivně čas se svými dětmi. 

Od pondělí do čtvrtka, vždy od 
9.00 do 12.00 hodin, je připraveno 
dopoledne s písničkami, básnič-
kami, výtvarným tvořením pro 
nejmenší a malým tělocvikem. 

Pokračovat budou i oblíbené 

Mňam, mňam, to jsou dobrůtky!!! foto: archiv MC
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Pilný pěvecký sbor
Smíšený pěvecký sbor města Buš-

těhradu se v letošním roce opravdu 
pilně činí. Již na začátku února zavítal 
s pěkným programem do Domu seni-
orů v Hostivici u Prahy. Zpěv byl dopl-
něn i recitací básně Josefa Kainara. 
V březnu se sbor představil v kostele ve 
Středoklukách s koncertním provede-
ním Velikonoční mše, jejímž autorem je 
Pavel Prošek, kladenský skladatel a ředi-
tel Základní umělecké školy v Kladně. 
Koncert v zaplněném kostele měl velký 
úspěch. 

Zakrátko poté v dubnu se sbor 
dostavil do Unhoště, kde svým zpěvem 
a gratulací přispěl k oslavě významného 
životního jubilea P. Jaroslava Ptáčka. 
A ještě neskončil duben a v Lidicích se 
konalo setkání občanů pod rozkvéta-
jící hrušní, která byla vyhlášena v loň-
ském roce památným stromem. Buště-
hradský pěvecký sbor tu přednesl dvě 
písně. Na setkání poutavě promluvil dr.  
Zdeněk Mahler. Hezké sobotní odpo-

ledne pokračovalo v penzionu Oáza 
výstavou obrazů s tematikou lidické 
hrušně. I tady buštěhradský sbor krátce 
vystoupil.

Mezi těmito veřejnými akcemi sbor 
na svých pravidelných pondělních 
zkouškách nacvičoval nový program. 
Sbormistr Jiljí Teringer vybral kantátu 

Václava Smetáčka Od kolébky k oltáři. 
Je to líbezné dílo, které obsahuje sled 
národních písní pro sbor, sólový soprán, 
tenor a baryton s doprovodem klavíru. 
A bylo vskutku co nacvičovat. Vždyť celá 
kantáta bez přestávky běží půl hodiny! 
Přípravy se ujal sbormistr Emil Červený. 
Cílem bylo kantátu nastudovat tak, aby 
mohla být předvedena při společném 
koncertu pěveckých sborů z Jindřichova 
Hradce, Kamenice nad Lipou a z Buště-
hradu. Pod jeho vedením se vše stihlo. 
Na koncertu sóla zpívali Marta Hanfová, 
Antonín Maurer a Ondřej Novák, na kla-
vír doprovázel Martin Fila.

Tradiční společný koncert tří spřáte-
lených sborů se konal v buštěhradské 
Sokolovně v sobotu 17. května. Kon-
cert zahájil starosta Ing. Václav Nový. 
Byl to velmi hezký podvečer, za jehož 
zdařilý průběh patří velké poděkování 
všem, kteří se na jeho náročné přípravě 
podíleli. Slova upřímných díků vyslo-
vili organizátorům představitelé obou 
hostujících sborů z Jindřichova Hradce 

a z Kamenice.
Na závěr sezóny 

v sobotu 21. června 
uskutečnil bustěhrad-
ský pěvecký sbor celo-
večerní koncert ve Mše-
ných Lázních v krásném 
prostředí lázeňské Dvo-
rany. Kromě sborového 
zpěvu zazněla při kon-
certu i sólová kytara 
Jana Paulíka. Ve druhé 
části programu byla 
opět úspěšně před-
nesena kantáta Od 

kolébky k oltáři. Koncertem provázel 
Marek Veselý.

Sbor se před prázdninami rozcházel 
s příslibem, že se opět sejde poslední 
pondělí v srpnu, aby se připravil na fes-
tival pěveckých sborů ve Žluticích, který 
se koná 20. září.

František Paulík, předseda sboru

SMíšený pěvecký Sbor 
buštěhrad

Koncert ve Žluticích 22. 9. 2007 foto: archiv F. Paulíka

kurzy angličtiny v úterý a v pátek 
dopoledne. Na tyto kurzy je stále 
ještě možné se přihlásit koordiná-
torce K. Juřenčákové na tel. 739 026 
747, kde se dozvíte i více informací. 
Podle počtu zájemců jsme připraveni 
otevřít i kurzy pro začátečníky. 

Během podzimu jsme pro 
vás nově připravili uživatelské 
kurzy na PC. Termíny a další infor-
mace budou uveřejněny na webu  
www.mestobustehrad.cz v sekci 
spolky MC Buštěhradský Pelíšek a na 
pelíškovské nástěnce u autobusové 
zastávky U Macíků.

Další novinkou, která jistě zpříjemní 
podzimní a zimní odpoledne, jsou při-
pravovaná odpoledne dětských des-
kových her pro předškolní děti a jejich 
rodiče. Navázali jsme spolupráci s firmou 
Piatnik, která tyto deskové hry vyrábí. 
Tato firma nám deskové zábavné hry 
zapůjčí a vy si je budete moci vyzkoušet 
a zdokonalovat se při jejich hře. Vyvr-
cholením by měl být turnaj dětských 
deskových her o zajímavé ceny.

Příznivci výtvarného tvoření nezů-
stanou také o nic ochuzeni. Opět se 
bude malovat, kreslit, modelovat 
a tvořit z roztodivných materiálů pod 
vedením naší předsedkyně K. Mrkvič-
kové, a to ve čtvrtek odpoledne.

MC pro vás připravilo také několik 
mimořádných akcí. 

Ráda bych vás pozvala na již 3. roč-
ník Buštěhradské drakiády, která se 
bude konat snad za příznivějšího větru, 
protože minulé dva ročníky se konaly 
za naprostého bezvětří, dne 27. září 
od 15.00 hodin na poli za hřbitovem. 
S sebou samozřejmě draky, vítr v kapse 
a špekáčky do baťohu.

Dne 15. října pro vás maminky 
připravují Bazárek s dětskou 
módní přehlídkou a 30. října Hal-
lowenský večer.

Těšíme se na setkání s vámi, ať 
u nás v herničce v MC, nebo při 
některé z mimořádných akcí.

Krásné podzimní dny přeje za MC 
Buštěhradský Pelíšek Gábina Plachá
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Po neuvěřitelných třicetičtyřech 
letech jsme se rozhodli opustit dosa-
vadní tábořiště „U jezu“ a najít si 
nové. Udělali jsme to protože nás pře-
stalo bavit věčně se dohadovat vět-
šinou se státními orgány, které mají 
asi v popisu práce házet klacky pod 
nohy lidem, kteří se ve svém volném 
čase snaží starat se alespoň o prázd-
ninách o děti a mládež. Smutné je, 
když se snažíte co možná nejlépe 
vyhovět např. Odboru životního pro-
středí v Kralovicích, když vzápětí  na 
to přijde požadavek od Povodí Vltavy, 
které spravuje i celý tok řeky Střely. 

I přes obrovské překážky od obou již 
zmíněných stran se nám vždy podařilo 
vše splnit, kolikrát se skřípěním zubů. 
Úřední šiml chtěl však stále víc a více. 

Definitivní rozhodnutí  jak nám zame-
zit tábořit na louce „U jezu“ přišlo od již 
zmíněného Povodí Vltavy, konkrétně 
od pana Veverky, pod něhož právě řeka 
Střela spadá. Na začátku všeho byla 
kolaudace táborové kuchyně, na níž 
se sešlo zhruba dvanáct, státem pla-
cených, lidí. Mezi nimi i zmíněný pan 
Veverka, který při kolaudačním řízení 
neměl nic proti této stavbě. Za dva 
roky přišel s tím, že celá louka spadá do 
aktivní zátopové zóny, tudíž pro stavbu 
tábora je nepoužitelná. O vzniku těchto 
aktivních zón však musel vědět ještě dva 
roky před samotnou kolaudací, protože 

tak to všem povodím nařizoval nový 
zákon. Kdyby nás tenkrát upozornil na 
plánovanou situaci, mohli jsme ušetřit 
sehnané finance, tak i zbytečnou práci 
a mohli se už v té době věnovat hledá-
ním nového táborového místa, ke kte-
rému z naší strany stejně došlo. 

Přes veškeré problémy jsme se však 
našeho místa „U jezu“ nechtěli vzdát. 
Nasadili jsme proto veškeré páky ke zvrá-
cení posledního stanoviska Povodí. Nako-
nec nám nepomohl ani       ministr Bursík, 
ani senátor a ani ředitel Povodí Vltava.

Fáze hledání nového místa k táboření 
začala. Nejdříve jsme si po poradě vyti-
povali několik míst, která by plně vyhovo-
vala naším požadavkům a představám a 
v prvním lednovém týdnu letošního roku 
vyrazili naši zástupci (Ferda a Donald) pát-
rat do karlovarského kraje. V této svízelné 
situaci jsme měli obrovský kus štěstí. Přes 
naše známé (Ivču a Roberta Kuncových) 
jsme se dostali k nějakému panu Paliv-
covi ze Sovolusek, který nám bez pro-
blémů ukázal jeden ze svých pozemků 
u řeky Střely. Tím místem nás naprosto 
ohromil. Ohromil nás především svým 
lidským chováním a jednáním. Pan Pali-
vec, totiž nejenže nám bez problémů pro-
najal louky dvě na prázdninové měsíce, 
ale dokonce nám povolil postavit si nový 
kuchyňský srub. Další překvapení v nové 
lokalitě bylo jednání s pracovníky Měst-
ského úřadu v Bochově, kde nám bez 

jakýchkoliv problémů vystavili stavební 
povolení na zmíněný srub. Prostě jak se 
říká, jiný kraj, jiný mrav. V tomto případě 
to platí dvojnásob. Když jsme se vraceli 
z jednání domů, říkali jsme si, že se vra-
címe z nebe. 

V únoru letošního roku jsme udělali 
první brigádu na vysekání a přípravu 
místa pro naši budoucí kuchyni. Další 
brigáda byla věnována spalování vyře-
zaného dřeva a vyčištění prostoru pro 
pilotní sloupy srubu. Počasí se s námi 
moc letošního roku z jara nemazlilo. Při 
březnové brigádě, při které naši mladí 
těžili písek potřebný ke stavbě z řeky, 
měli nohy rudé ze studené Střely , jako 
raci. Následovaly další a další brigády, 
kterých jsme se podle volného času 
nás ze sdružení, ale i našich kamarádů 
pravidelně zúčastňovali. Bohužel s blí-
žícími se prázdninami nám začalo být 
stále více jasné, že do začátku tábora se 
nepodaří výstavbu srubu dokončit. Vše 
by samozřejmě bylo jiné, kdybychom 
měli dostatek financí, které nám krutě 
scházely. Bylo by však ještě hůře, kdyby 
nám materiálně nepomohli někteří buš-
těhradští občané, o kterých se ještě zmí-
níme na konci tohoto článku. Letošní 
tábor se nám podařilo uskutečnit i díky 
buštěhradským Junákům, jmenovitě 
Jakubovi Kořínkovi, kteří nám zapůj-
čili velký vojenský hangár, jež se na čtr-
náct dnů proměnil v kuchyni a zároveň 

„Střela“  opět  na  Střele

Nový tábor na Střele foto: Sdružení Střela
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i jídelnu. Pro přípravu samotného jídla 
jsme použili neocenitelnou pomocnici 
– vojenskou polní kuchyni, která úplně 
v pohodě zmákla jak např. vdolky, řízky, 
různé omáčky, či oblíbené špagety.  Na 
začátku nám sice vždy nějaké jídlo zbý-
valo, ale po vyčerpání zásob z domova 
se táborníci rozjedli takovým způsobem, 
že už nezbývala ani dětmi moc nemilo-
vaná polévka. Hodně k tomu přispíval 
i náročný táborový program, jež děti 
zabavil na celý den, někdy i na kus noci.

Čtrnáct dní však uplynulo jako voda 
a byl konec tábora. Den před odjezdem 
jsme si naposledy zazpívali u táboráku 
a předali dětem a všem pracovníkům 
tábora Pamětní listy na náš společný 
první tábor „U starého mlýna“ v Sovo-
luskách.. Naposledy zazněl nový pokřik, 
který složily děti. „Tichá Střela, krásné 
lesy, nové místo našli jsme si. Skvělý tábor 
Sovolusky, je tu krásně, je tu hezky.“

Na závěr článku chceme poděkovat 
všem těmto dobrým lidičkám, kteří nám 
nezištně s novým tábořištěm pomohli 
a pomáhají:

Marek Božka, Václav Bartoš, Vác-
lav Šebek ml., Jiří Blesk, Pavel Hrabina, 
Jiří Orlt, Jaroslav Slezák, Roman Dědič 
a Zemědělské sdružení JEKASET, Olda 
Heřman, Jan Procházka, Robert Jindra, 

Miroslav Luksík, Roman Kaiml, Petr Vra-
bec, Jakub Kořínek, Zděnda Ton  a Měst-
ský úřad Buštěhrad.  

Příspěvek zpracoval Jaroslav Fencl, 

sdružení STŘELA Buštěhrad. 

Z bourání tábora foto: Sdružení Střela

Junák Buštěhrad
Zlatá Střela, vždy krásná 
a skvělá!

Vyvrcholením celého roku je pro buš-
těhradské junáky letní tábor na Střele. 
Tento rok probíhal téměř celý červenec, 
a to ve dvou bězích. Všechny však čekala 
změna v umístění tábořiště. Stany se 
přesunuly blíže ke kuchyni, a tak velká 
louka sloužila jen hrám a nástupům 
okolo stožáru. Přestože pocity z nového 
vzhledu tábora byly zprvu smíšené, 
ukázalo se, že to má i své výhody, a to 
hlavně v lepší rodinné atmosféře.

A tak už nic nestálo v cestě, aby se 
všechny děti vrhly do her a sportovního 
zápolení. Každého z pěti oddílů prová-
zela celotáborová hra, která je zavedla 
na nejrůznější místa světa i do různých 
dob. Vlčata se podívala do Číny za říší 
Ming, Berušky se staly rytíři kulatého 
stolu na dvoře krále Artuše a Lišky se 
dokonce vydaly na Cestu kolem světa. 
Nejstarší klučičí oddíl Zálesáků prošel 
stopami španělských dobyvatelů za 
Aztéckým zlatem a nejmenší Medvíd-
kové se na dva týdny stali hrozivými 
piráty.

Vedle her čekaly děti i jisté povinnosti 
spjaté s chodem tábora: denní i noční 
hlídky, pomoc v kuchyni a obstarávání 
dřeva na topení. Pro některé se však 
z povinností stala zábava, a tak třeba 
Zálesáci řezali dříví i ve svém volném 
čase. Stejně tak i dívky ukázaly, že umí 
vzít sekyru do ruky při stavbě Kamelotu 
či při přípravě táborových ohňů, u kte-
rých si pak děti zahrály hry a zazpívaly 
písničky v doprovodu kytar. Poslední 
večer tábora patřil slibovému ohni, 
který byl pro mnohé děti příležitostí 
ke složení vlčáckých, světluškovských 
a skautských slibů. Druhý den děti odlo-
žily masky a autobus je zavezl zpátky 
domů. 

Jak na závěr každého dne, tak i na 
závěr této malé vzpomínky teď už patří 
jen táborový pokřik: Zlatá Střela, krásná, 
skvělá, tábor, splav a kuchyně, to je naše 
svatyně. Hurá! Hurá! Hurá!

Vladimíra Koucká

oddíl Berušek

POZVÁNKA
pro všechny holky a kluky ve věku 
od 5 do 7 let na první seznamovací 
schůzku s činností skauta.

Kdy: ve středu 3. září 2008 od 16.00 
do 18.00 hodin

Kde: v Sokolovně Buštěhrad, Sokol-
ská ulice (žlutá budova vedle ZŠ)

Junák Buštěhrad nabízí malým 
dívkám i chlapcům možnost stát se 
jeho členy. Zve mezi sebe všechny, 
kteří se chtějí seznámit s novými 
kamarády, zažívat skvělá dobrodruž-
ství, učit se různým věcem, chodit na 
výlety, v létě jezdit na tábor a ještě 
mnoho dalšího. Těšíme se na vás.

Další informace můžete získat na 
telefonních číslech :  

Eliška Hrabinová  607 602 935

Zuzana Kunová  775 611 959
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rybáři
Dětský den 

teniSový klub buštěhrad

 V sobotu 31. 5. 2008 od 8 do 12 hod. uspořádal Rybářský spo-
lek Buštěhrad jako již tradičně rybářské závody pro děti k jejich 
oslavě Dne dětí na místním rybníce Oty Pavla.

Od 7.30 do 8.00 proběhla prezentace s prohlédnutím pěkných 
cen. V 8.00 po seznámení s pravidly přivítala všechny účastníky 
„Hudba z Junka“ za přispění TS Buštěhrad krásnými fanfárami 
a hymnou rybářského spolku z akordeonu mistra Sušického, 
která jistě nadchla i obyvatele celého buštěhradského údolí. 
Poté se již všichni mohli věnovat rybolovu proloženému špe-
káčky z udírny Jiřího Dědiče, limonádou a pro nejmenší též rybo-
lovem umělých rybiček v nafukovacím bazénu, který pro rybář-
ský spolek uspořádali manželé Bleskovi.

Během krásného dopoledne, kdy mezi nás dorazili i ekologičtí 
aktivisté, se ulovilo 52 ryb. Poté proběhlo vyhodnocení a odměnění 
všech účastníků bohatými cenami.

Celkovým vítězem se stal Pavel Kyndl z Buštěhradu s vítěz-
nými 444 cm (všechny míry ryb se sčítaly) z celkového počtu 46 
účastníků.

Toto vše by se ale nemohlo uskutečnit bez nasazení nás rybářů 
a hlavně sponzorů celé akce, kterými jsou: Zahradnické služby Jan 
Švestka, stavební firma Fršlínek, Štěpánek auto, Peterková, Krausová 
– Linea, boty Bušek, papírnictví RP-Trade Radek Hlavsa, manželé 
Bouzkovi ml., smíšené zboží Mede Vinkl, manželé Mudrovi, manželé 
Bleskovi, Pavel Lapáček, manželé Sejkovi, Jan Podracký, Petr Tatíček, 
Lenka Jurčová, rybářské potřeby Lenka Huňková – Kyšice, drogerie 
a zelenina manželé Švejdovi, řeznictví a uzenářství Martin a Zdeněk 
Tůma, řeznictví auzenářství Renata Hanitzová, sdružení zemědělců 
Jekaset, rybářské potřeby Martin Klíč, Jiří Kotouč a Kateřina Novotná 
s Terezou Luksíkovou, které zajistily úhledné napsání diplomů.

Doufáme že se zúčastněným líbilo krásné dopoledne strávené 
u rybníka Oty Pavla a už se těšíme na příští Den dětí s pozdravem 
“Petrův zdar“.

 Roman Dědič a Jaroslav Fencl

Vážení občané města Buštěhradu, 
příznivci tenisu, dovolte, abychom 
vás alespoň v několika větách infor-
movali o dění a posledních událos-
tech v našem tenisovém klubu. 

Mistrovské soutěže v letošní sezóně 
2008 právě skončily a můžeme s radostí 
konstatovat, že pro nás úspěšně. 

Družstvo „A“, které hraje II. třídu Kraj-
ského přeboru, což z hlediska úrovně 
hry a klubů, které tuto soutěž hrají, 
není málo, skončilo na vynikajícím 3. 
místě. Patří se poznamenat, že nechy-
bělo mnoho a v Buštěhradě se hrála 
Krajská soutěž I. třídy. 

Že tenisový klub má slušnou 
„zásobu“ hráček a hráčů, svědčí i to, že 

jsme s družstvem „B“ obsadili IV. třídu 
Krajského přeboru a umístili se upro-
střed tabulky výsledků. Soutěž nere-
gistrovaných tenistů, která probíhá 
v rámci kladenského okresu, naše druž-
stvo vyhrálo. 

Za tyto dosažené úspěchy, za repre-
zentaci našeho tenisového klubu, ale 
i města Buštěhradu se patří hráčkám, 

Z dětského dne foto: Rybáři Buštěhrad

Z dětského dne foto: Rybáři Buštěhrad
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Vzhledem k potěšitelnému nárůstu 
počtu členů (aktuálně má oddíl regis-
trovaných 32 hráčů) hrálo letošní ročník 
rekordních 26 účastníků. Nejen ve Stře-
dočeském kraji, ale v celé republice se 
najde jen několik oddílů s větším počtem 
účastníků dlouhodobého oddílového 
přeboru. Hrálo se ve dvou výkonnostně 
odlišných skupinách v období leden až 
duben švýcarským systémem na 7 kol. 

V historicky nejsilněji obsazeném 
hlavním turnaji, jehož úroveň pozvedli 
jako „hosté“ hrající Michal Schmalz 
a Michal Broda (oba s 1. výkonnostní 
třídou), zvítězil se ziskem 6,5 bodu Vác-
lav Buk a po třech letech získal zpět titul 
oddílového přeborníka. Na druhém 
místě skončil Michal Schmalz se 6 body 
a na třetím Mirek Mráz s 5 body. Čtvrtý 
Michal Broda a pátý Honza Šáfr získali 
po 4 bodech.

Skupinu B (hráči se 4. výkonnostní tří-
dou a nováčci) vyhrál s plným počtem 
7 bodů Ondra Škubal před Lukášem 
Dvořákem a Kryštofem Budíkem, kteří 
získali po 5 bodech. Čtvrtý Pepa Novotný 
a pátý Petr Sejkora (ten si uhrál 4. výkon-
nostní třídu) získali po 4 bodech.

Oddílového přeboru v rapid šachu 
(7 kol, 25 minut na partii) se 15. června 

zúčastnilo 14 hráčů – opět 2 hosté, 
ale jen 2 hráči Áčka. Roli nejvýše nasa-
zeného hráče zvládl zcela suverénně 
Michal Schmalz, který žádnému ze 
svých soupeřů nedal šanci a získal plný 
počet 7 bodů. Druhý skončil se zis-
kem 5,5 bodu Pavel Buk a vzhledem 
k nečlenství Michala obhájil v této disci-
plíně loňský titul. Michal Černý uhrál 4,5 
bodu, což znamenalo celkové 3. místo 
a titul žákovského přeborníka. Čtvrtý 
pan Mleziva a pátý Ondra Škubal získali 
po 4 bodech.

Oddílový přebor v bleskovém šachu 
(pouze 5 minut na partii) jsme sehráli 
20. dubna za účasti 16 hráčů. 

Nejvýše nasazeným byl náš bývalý 
dlouholetý člen, Pavel Barták, který 
šachově působí (úspěšně!) v Liberec-
kém kraji a do turnaje jako ceny věnoval 
ukázky své práce – broušené kameny. 
Z kvalifikačního turnaje švýcarským 
způsobem na 9 kol (zvítězil Václav Buk 
před Mirkem Mrázem a Pavlem Bukem 
– všichni získali 7,5 bodu) postoupilo 8 
nejlepších do finále A, ostatní hráli finále 
B. Dobře načasoval formu Honza Šáfr, 

který do finále postoupil až z 5. 
místa, ale v něm porazil všechny 
soupeře (hrálo se každý s kaž-
dým) a s plným počtem 7 bodů 
obhájil loňský titul. S 5,5 bodu 
skončil na 2. místě Pavel Barták 
a na 3. místě Pavel Buk se 4 body. 
Finále B vyhrála Katka Budíková 

hráčům a kapitánům všech tří druž-
stev, kteří se na úspěších podíleli, 
upřímně poděkovat. Věříme, že neji-
nak tomu bude i v sezóně 2009, na niž 
se členové našeho klubu již nyní při-
pravují. 

I letos na sklonku sezóny v měsíci 
září se budou konat již tradiční tři 
velké tenisové turnaje, které dávno 
překročily rámec našeho tenisového 
klubu. Jde o 18. ročník „Mazal Open“ 
mužů, 9. ročník „Malý Mazal Open“ 
žen a závěrečný turnaj s názvem „Buř-
ťák“, který se jistě již tradičně stane, 
kromě sportovních výkonů, i velkou 

společenskou událostí. 
Tenisový klub počítá v roce 2008 

i s přijetím nových členů především 
z řad buštěhradských občanů, pocho-
pitelně při respektování svých mož-
ností, které jsou dány tím, že klub 
má zatím jen dva kurty. Stojí jistě za 
poznámku, že v sezóně 2009 uvažu-
jeme o náboru mladých tenisových 
adeptů, kteří by v blízké budouc-
nosti byli zárukou pokračování tenisu 
v našem městě a hlavně by našemu 
klubu zůstali věrni.

Na závěr snad ještě stručná infor-
mace. Tenisový klub se snaží o svůj 

areál také patřičně pečovat. Kromě 
jarních prací, souvisejících vždy s pří-
pravou kurtů na sezónu, které zajišťují 
členky a členové klubu svépomocí, se 
v současnosti dokončuje tréninková 
betonová plocha a dřevěný rošt podél 
klubovny, což jistě přispěje k dal-
ším tréninkovým možnostem a zlep-
šení tenisového prostředí. Počítáme 
i s dalším ozeleněním areálu výsadbou 
nových stromů a dřevin.

Všichni, kteří máte rádi tuto krásnou 
hru, jste v areálu klubu vítáni. 

 Za výbor Tenisového klubu 

 RNDr. Miroslav Oplt, CSc., předseda

šachový oddíl Sokol buštěhrad
Václav Buk oddílovým přeborníkem 2008

Medailová umístění v jednotlivých věkových kategoriích oddílového přeboru

pořadí dospělí do 18 let do 14 let do 10 let

1. Buk Václav Šáfr Jan Škubal Ondřej Škubal Ondřej

2. Mráz Miroslav Budíková Kateřina Dvořák Lukáš Budík Kryštof

3. Šáfr Jan Černý Michal Budík Kryštof Himl Dominik

Medailová umístění oddílového přeboru 
v rapid šachu

pořadí dospělí žáci

1. Buk Pavel Černý Michal

2. Černý Michal Škubal Ondřej

3. Mleziva Miloslav s. Budíková Kateřina
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(6,5 bodu) před Ondrou Škubalem (6 
bodů) a Honzou Šefčíkem (5,5 bodu).

Regionální přebor 
mládeže 2007/08 – 
z každého turnaje 
medaile!

Mistrovství České republiky v šachu 
mládeže (ve čtyřech věkových katego-
riích – do 10, 12, 14 a 16 let) je organi-
zováno ve čtyřech postupových sou-
těžích (cyklus trvá téměř dva roky): 
regionální přebory, krajské přebory, 
Mistrovství Čech (a Moravy) a Mistrov-
ství České republiky. V našem regi-
onu (okresy Kladno, Beroun, Rakovník 
a Praha-západ) se Regionální přebor 
hraje od října do dubna jako seriál osmi 
turnajů v různých městech. Turnaje se 
hrají odděleně pro mladší (kategorie 
H, D 10 a 12) a starší (kategorie H, D 
14 a 16) švýcarským systémem na 7 
kol. Pro stanovení konečného pořadí 
a postupu do Krajského přeboru je 
každému hráči započteno pět nejlep-
ších výsledků. 

Po proběhlé generační výměně 
v minulém roce, kdy většina našich 
„nových“ žáků začínala, se už v této 
sezóně projevila systematická trénin-
ková práce a tak dosažené úspěchy 
v Regionálním přeboru jsou srovnatelné 
se „zlatým obdobím“ (až na to množství 
zlata..). Rozšířila se členská základna (a to 
nesmím zapomenout na působení škol-
ního šachového kroužku, který je pro 
žáky buštěhradské školy výbornou mož-
ností, jak se se šachy seznámit), takže 
alespoň jednoho turnaje se zúčastnilo 
rekordních 16 žáků! Navíc jsme obsazo-
vali všechny věkové kategorie.

Povedenou sezónu naznačil již první 
turnaj v Berouně. Zúčastnili se ho jen 
Dominik Himl a Ondra Škubal a přes-

tože byli poprvé hodnoceni 
v kategorii do 12 let, získali 
shodně výborných 4,5 bodu, což 
pro Dominika znamenalo bron-
zovou medaili (první v kariéře) 
a pro Ondru 4. místo.

Ze Slaného si naše pětičlenná 
výprava přivezla dokonce 
3 medaile, všechny stříbrné: 
Michal Černý za 4,5 bodu v kate-

gorii do 16 let, Ondra Škubal za 4 body 
a Katka Budíková za 3 body v kategorii 
starších dívek.

Do Zdic jelo již 7 našich hráčů a Ondra 
Škubal si přivezl další stříbrnou medaili, 
když získal (stejně jako vítěz) 5 bodů. 
Ve velmi silně obsazeném turnaji star-
ších nestačilo Michalovi Černému ani 5 
bodů na medaili, skončil na nepopulár-
ním 4. místě. Katka se „polepšila“ na 3,5 
bodu, v kategorii do 14 let skončila 7., 
ale v kategorii starších dívek to bylo také 
„jen“ 4. místo. O síle turnaje svědčí, že 
i padesátiprocentní zisk jí stačil na zís-
kání 3. výkonnostní třídy! Dobře si vedli i 
Dominik Himl a Kryštof Budík (kategorie 
do 12 let), získané 4 body znamenaly 5., 
resp. 6. místo. 

Prosincový turnaj na Kladně byl se 
69 účastníky letos největší (z nejlepších 
hráčů nechyběl téměř nikdo) a přispěli 
jsme k tomu i my – v buštěhradském 
dresu nastoupilo 12 hráčů! Jedinou 
(opět stříbrnou) medaili vybojovala Ája 
Krupičková v kategorii mladších dívek, 
když uhrála 3 body. Ondra Škubal zopa-
koval zisk 5 bodů, což tentokrát zname-
nalo „jen“ 4. místo. Skvěle se uvedl Lukáš 
Dvořák (kategorie do 12 let), ve svém 
prvním turnaji uhrál 4 body, obsadil 6. 
místo a získal 4. výkonnostní třídu! Katka 
se opět zlepšila, získala 4 body, ale umís-
tění bylo zcela stejné jako ve Zdicích: 7. 
místo v kategorii do 14 let, 4. v kategorii 
starších dívek. Protože zrovna nestřílel 
góly za SK Kladno, zúčastnil se i Kuba 
Krupička a vedl si výborně. V kategorii 
do 14 let uhrál 4 body, skončil těsně za 
Katkou na 8. místě, ale hlavně získal 3. 
výkonnostní třídu!

Na lednový turnaj do Rakovníka dora-
zilo 8 našich hráčů, většina si ho zpest-
řila pohodlnou jízdou vlakem. Michal 
Černý potvrdil příslušnost k regionální 
špičce v nejstarší kategorii, opět uhrál 5 
bodů a vezl si domů bronzovou medaili. 
Ještě lépe si vedl Lukáš Dvořák. V kate-
gorii do 12 let byl dlouho v čele, nako-
nec s 5,5 bodem obsadil 2. místo a zís-
kal 3. výkonnostní třídu – takto raketový 
start do soutěží jsme v našem oddíle 
ještě nezaznamenali, šachy ho prý nau-
čila babička! Lukášovi v této kategorii 
skvěle sekundovali Dominik Himl (4,5 
bodu – 4. místo) a Kryštof Budík (4 body 
– 5. místo), takže od rakovnického tur-
naje se hovoří o buštěhradské mafii :-)

Na přání míchaný (samozřejmě neal-
koholický) koktejl zdarma pro každého 
účastníka turnaje v Libčicích přilákal 7 
našich hráčů. A nejeli jen popíjet, ale 
hlavně bojovat na šachovnicích. Největší 
radost měla Katka – přidala další půlku 
a za 4,5 bodu brala zlato! Katka vyhrála 
kategorii starších dívek a v kategorii do 
14 byla druhá, tak pěkně cinkala. Kom-
pletní sbírku doplnil Ondra Škubal – za 
5 bodů si odvážel bronzovou. Na Lukáše 
už si soupeři dávali pozor, přesto získal 
4 body a skončil 5. Radost měl i Honza 
Šefčík – v kategorii do 14 let obsadil se 
3 body 7. místo a získal 4. výkonnostní 
třídu.

Přeboru města Řevnice se zúčast-
nilo 66 hráčů (a hráček), z toho 7 buš-
těhradských. V boji o postup do Kraj-
ského přeboru začalo přituhovat, a tak 
zvláště turnaj starších měl opět velmi 
silné obsazení. Obvyklých 5 bodů 
vyneslo Michala Černého v kategorii 
do 16 let na 5. místo. Katka v tomto těž-
kém turnaji uhrála 4 body, v kategorii 
do 14 let skončila 6., ale brala stříbrnou 
medaili v kategorii starších dívek! Dru-
hou medaili (bronzovou) přidal Ondra 
Škubal za 5 bodů v kategorii do 12 let 
a těsně za ním (také s 5 body) skončil 
Lukáš Dvořák. Svůj nejlepší turnaj ode-
hrál Adam Fialka. Posbíral 4 body (do 
té doby měl maximum 2,5), v kategorii 
do 10 let obsadil 4. místo, medaile mu 
unikla jen na pomocné hodnocení, ale 
získal 4. výkonnostní třídu.

Medailová umístění oddílového přeboru 
v bleskovém šachu

pořadí dospělí žáci

1. Šáfr Jan Budík Kryštof

2. Buk Pavel Budíková Kateřina

3. Buk Václav Škubal Ondřej
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Závěrečný turnaj jsme pořádali 
v buštěhradské Sokolovně jako 5. roč-
ník Velké ceny města Buštěhradu (o tur-
naji jsem psal už v minulém čísle). Pří-
ležitosti zahrát si „doma“ využili téměř 
všichni naši členové a dorazili i někteří 
ze šachové kroužku, takže za Buště-
hrad nastoupilo rekordních 14 borců. 
Osm z nich v kategorii do 12 let, v níž 
se na domácí půdě vytáhl Ondra Šku-
bal, který překročil svou normu, získal 
5,5 bodu a tím stříbrnou medaili. Nej-
větší radost měl ze zisku 3. výkonnostní 
třídy, protože mu v sezóně několikrát 
těsně unikla. Lukáš Dvořák získal opět 
5 bodů a opět mu medaile unikla jen 
na horší pomocné hodnocení, tedy 4. 
místo. Výborně si vedl také Mirek Šefčík, 
uhrál 4,5 bodu, obsadil 7. místo a získal 
4. výkonnostní třídu! Že má v této kate-
gorii Buštěhrad silnou generaci potvrdil 

Kryštof Budík – se 4 body uzavřel první 
desítku. V kategorii do 16 let potvr-
dil Michal Černý postup do Krajského 
přeboru ziskem bronzové medaile (s 5 
body). A (chybějící) bronzovou medailí 
zakončila úspěšnou sezónu i Katka Budí-
ková v kategorii starších dívek.

Po vyhlášení výsledků Velké ceny města 
Buštěhradu nastalo počítání, aby mohli být 
vyhlášeni (a odměněni velkými poháry) 
nejlepší hráči celého Regionálního pře-
boru. A pro nás bylo čekání radostné.

V kategorii do 12 let převzal Ondra 
Škubal pohár za celkové 3. místo! Na 4. 
místě (a také s jistotou postupu do Kraj-
ského přeboru) skončil Lukáš Dvořák. 
Jako náhradníci čekali na uvolnění místa 
Dominik Himl (5. místo) a Kryštof Budík 
(7. místo). Třetím hráčem s jitým postu-
pem byl Michal Černý, který v katego-
rii do 16 let obsadil 4. místo. Dívky mají 

postup volný, Katka (v kategorii starších) 
i Ája (v mladších) skončily shodně na 4. 
místech. Katka navíc v kategorii do 14 
let (tedy mezi chlapci) vybojovala krásné 
7. místo (které by jí na postup také sta-
čilo). A přestože začali hrát až v průběhu 
sezóny, povedlo se i našim nejmladším 
(Adam Fialka a Jirka Šefčík) dostat se na 
místa náhradníků v kategorii do 10 let.

Celkovými 16 medailemi (získanými 6 
hráči) z 8 turnajů Regionálního přeboru 
a vybojovanými postupy do Krajského 
přeboru přispěli žáci k dosud nejúspěš-
nější sezóně šachového oddílu. Jasně se 
ukazuje, že poctivý přístup k tréninku se 
vyplácí, vždyť v počtu získaných výkon-
nostních tříd jsme byli nejúspěšnějším 
oddílem! Pokud žákům vydrží snaha se 
zlepšovat (a šachy je budou hlavně bavit), 
může být příští sezóna ještě lepší!

Pavel Buk

Naši jubilanti 
(září-říjen)
70 let
LUKA Alojz, Pražská ul.
VLASÁKOVÁ Marie, Hřebečská ul.
 
75 let
RÁKOSOVÁ Marie, ul. Hřebečská

Vzpomínáme
Dne 5. 7. 2008 uběhly dva roky od smrti 
ing. Václava Míška. Stále vzpomínají 
manželka a děti s vnoučaty.

Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát, chvi-
ličku postát a tiše vzpomínat.  Dne 19. 9. 2008 
uplyne 10 let od Tvého odchodu.  Vzpo-
míná Hana Vlková s rodinou.

Poděkování
Děkuji hráčům fotbalového oddílu SK 
Buštěhrad za krásnou trofej „Věrnému 
fanouškovi“, která mi byla předána u pří-
ležitosti fotbalového turnaje.

Antonín Tatíček

Vítání občánků
Dne 12. června 2008 jsme uvítali do 

života nově narozené občánky. Rodičům 
přejeme hodně radosti z jejich dětí.

SpolečenSká rubrika

Vítání občánků červen – zleva Adam Švec, Naneta Pokorná a Lukáš Müller foto: J. Pergl
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paMátník lidice
Ležáky do nové 
etapy 

Na loňském shromáždění, uspořá-
daném k 65. výročí ležácké tragédie 
vyzval místopředseda Senátu Parla-
mentu ČR Petr Pithart k založení státní 
příspěvkové organizace Památník 
Ležáky, která by byla na stejné úrovni 
jako Památník Lidice. Slova padla na 
úrodnou půdu. Již koncem září 2007 
proběhlo na ministerstvu kultury zaha-
jovací jednání, které řešilo systémové 
financování péče o národní kulturní 
památku Ležáky. Zasedání se zúčastnili 
zástupci odpovědných institucí – Par-
dubického kraje, Obecního úřadu Miře-
tice, Národního památkového ústavu 
a Ministerstva kultury ČR, přizván byl 
i ředitel Památníku Lidce. Pro zajiš-
tění zmíněné péče přicházelo v úvahu 
několik variant: například ponechání 
Ležáků Pardubickému kraji, převedení 
na Národní památkový ústav, svěřit péči 
některému muzeu v blízkosti Ležáků, 

vytvoření příspěvkové organizace NKP 
Ležáky, přičlenění Ležáků k Památníku 
Lidice a podobně. Na tomto zasedání 
vzniklo doporučení, aby se o systémo-
vém financování provozu a činnosti NKP 
Ležáky nadále jednalo prostřednictvím 
Památníku Lidice. Proto ministerstvo 
kultury uložilo vedení Památníku Lidice 
zpracovat studii, která bude řešit jednu 
z možných variant, tedy začlenění NKP 
Ležáky do péče Památníku Lidice. 

Následující schůzka se konala na 
Obecním úřadu Miřetice a zúčastnili se 
jí zastupitelé obce, vedoucí ležáckého 
muzea, zástupkyně Pardubického kraje, 
nezávislý odborník na údržbu zeleně 
a zástupci vedení Památníku Lidice. 
Cílem jednání bylo získat ucelené infor-
mace o současné situaci NKP Ležáky, 
a to ze všech podstatných hledisek. 
Z těchto poznatků, doplněných dalšími 
zjištěními příslušných odborníků, byla 
vypracována studie jako podkladový 
materiál pro jednání ve vedení minis-
terstva kultury jakož i pro následná pro-
jednávání této problematiky na tomto 

ministerstvu – jak v odboru muzeí 
a galerií, tak v odboru památkové péče 
– i v Zastupitelstvu obce Miřetice. Minis-
terstvo kultury se koncem minulého 
roku tímto podkladovým materiálem 
zabývalo a konstatovalo, že navrhované 
řešení pokládá za systémové a vhodné, 
i když ne za jediné možné. 

Na základě dosavadních jednání a zjiš-
tění vydal ministr kultury 27. 5. 2008 roz-
hodnutí, kterým se mění a doplňuje zři-
zovací listina Památníku Lidice. Z nové 
verze zřizovací listiny kromě jiného 
vyplývá: Posláním Památníku Lidice je 
také péče o trvalé uchování vzpomínky 
na vyhlazení osady Ležáky a utrpení 
jejích občanů, kteří se 24. června 1942 
stali obětí nacistického násilí za pod-
poru odbojové činnosti, a péče o zacho-
vání jména osady Ležáky jako symbolu 
českého odboje proti nacismu a obětí 
válečných zločinů.

Toto rozhodnutí ministra kultury 
vstoupilo v platnost 1. června 2008.

 /red/

Dvojí dějiny na 
pietní vzpomínce 

V Ležákách se také letos – 22. června 
– konala pietní vzpomínka na tamější 
tragédii z 24. června 1942, ovšemže pře-
devším na její oběti. Uspořádaly ji obec 
Miřetice a Památník Lidice pod záštitou 
hejtmana a vicehejtmana Pardubického 
kraje, za finanční podpory Parlamentu 
ČR, Ministerstva kultury ČR, Pardubického 
kraje a města Hlinska a za spolupráce 
Krajského vojenského velitelství Pardu-
bice, Hudby Armády ČR, Hradní stráže 
a Českého svazu bojovníků za svobodu. 
Mezi vzácnými hosty nechyběli předseda 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
Miroslav Vlček, ministr spravedlnosti Jiří 
Pospíšil, hejtman Pardubického kraje Ivo 
Toman a obě někdejší ležácké děti – Marie 
Jeřábková a Jarmila Doležalová. 

První místopředseda Senátu Parla-
mentu ČR Petr Pithart ve svém projevu 
uvedl, že Ležáky mají dvojí dějiny. Ty první 

jsou historií lidí, kteří pomáhali českým 
a slovenským parašutistům z Velké Bri-
tánie a nepřímo se tak podíleli na zabití 

Pietní akt Ležáky – delegace z Lidic foto: archiv PL
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Slavnostní vyhlášení 
výsledků 

Slavnostní vyhlášení vítězů 3. ročníku 
vědomostní soutěže Lidice pro 21. sto-
letí proběhlo 19. června 2008 v příjem-
ném prostředí zahrady Lidické galerie. 

Více než dvacet přítomných účast-
níků finále včetně finalisty ze Sloven-
ska si společně s vítězi soutěže převzalo 

diplomy, sborník nejlepších literárních 
prací soutěže a věcné dary věnované 
firmami Rückl Crystal a.s., Euromedia 
Group k. s., Seznam.cz a.s. a Památníkem 
Lidice. Ceny předávali první náměstek 
ministra kultury ČR dr. Františka Mikeš, 
z ministerstva školství, mládeže a tělový-
chovy náměstek ministra doc. dr. Dušan 
Lužný a dr. Eva Rauchová, ředitel Vojen-
ského historického ústavu Praha plk. 
Mgr. Aleš Knížek, předseda poroty pplk. 
dr. Eduard Stehlík z VHÚ Praha, porotce 
Jiří Pitín a Iva Tlustá z ČSOB a.s. 

Vítězové si navíc odnesli křišťálo-
vou vázu s růží od Ludviky Smrčkové 
a pozvání od italských partnerů Památ-
níku Lidice na týdenní pobyt v San Pan-
craziu v Toskánsku, v místě, které bylo 
v roce 1944 postiženo podobně jako 
Lidice. Tradičně na vítěze čekal vyhlíd-
kový let nad středo-
českým regionem. 

Oceněné l ite -
rární práce Moniky 
Hrůzové a Michala 
Horáčka v podání 
Michaely Dolinové 
a Otakara Brouska 
se staly skutečným 
zážitkem. Nezasvě-
cený posluchač by 
jen těžko odhadl, že 
autory neobyčejně 
citlivě přednesených 
prací jsou „náctiletí“. 

Do Lidic přijeli také žáci a pedago-
gové dvou nejaktivnějších škol soutěže 
– ZŠ Horymírova z Ostravy a ZŠ Spoři-
lov v Pardubicích. Byli skvělým publi-
kem a i díky nim byla atmosféra srdečná 
a bezprostřední. 

Po předání cen zbyl ještě čas na 
krátké posezení soutěžících s lidic-
kými pamětníky a členy poroty. Závě-
rečná slova patřila pamětníkům a jejich 
nelehkému osudu. Nebylo jednoduché 
přenést se z jejich emotivního vyprá-
vění k dalšímu odpolednímu pro-
gramu, který byl naplněný především 
prohlídkou audiovizuální expozice 
muzea, pietního území a vzdělávacího 
střediska. 

 Naděžda Rezková-Přibylová

 pedagogická pracovnice Památníku Lidice

Reinharda Heydricha. Tyto dějiny pokračují popravami pomoc-
níků parašutistů z Ležáků a okolí, končí vypálením zdejší osady 
a jsou tragické a slavné. Druhé dějiny začínají v poválečné době 
a táhnou se desetiletími až do současnosti. Charakterizují je nejen 
velké plány na znovupostavení Ležáků a na vybudování velko-
rysého pietního areálu, k čemuž nedošlo, ale i snaha potomků 
a blízkých popravených získat pro obec odpovídající místo 
v paměti a úctě národa. Někteří z nich věnovali úsilí při potýkání 
se s úřady celý život – a marně. Tehdejším nejvyšším místům se 
jako nepřekonatelný jevil fakt, že parašutisté přiletěli z rozkazu 
Londýna. Tyto druhé dějiny, nikoli slavné, nýbrž smutné, končí až 
v současných dnech. Rozhodnutím ministra kultury byly Ležáky 
přiřazeny ke státní příspěvkové organizaci Památník Lidice. Zdej-
šímu údolí, zdůraznil Petr Pithart, se konečně dostane takové 
péče a takových prostředků, jaké si zaslouží. 

 /vev/

Vítězkyně soutěže v Itálii foto: Archiv PL

Pietní akt Ležáky – pokládání věnců u domohrobů foto: archiv PL

Vítězové soutěže před Lidickou galerií 
 foto: J. Pergl
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Tragédie v Telavågu
Výstava v lidické výstavní síni In Memoriam připomíná hrůznou 

událost, kterou nacisté rozpoutali jako odvetu za smrt dvou pří-
slušníků gestapa 26. dubna 1942 v norské rybářské vesnici Telavåg, 
ležící 39 kilometrů jihozápadně od Bergenu. Výstava zobrazuje tra-
gédii na osmi panelech s texty a fotografiemi v širších souvislos-
tech, a to od nacistické okupace Norska přes spolupráci obyvatel 
Telavågu se spojeneckým odbojem, nacistickou likvidaci vesnice 

a deportaci tamějších mužů do koncentračního tábora v Sachsen-
hausenu až po současnost Telavågu. Červnovou vernisáž výstavy, 
která se konala v rámci akce Světlo za Telavåg, obohatila odbor-
ným slovem ředitelka muzea v Telavågu Jenny Heggvik a zapíval 
na ní norský smíšený sbor Sund blandakor. 

/vev/

Tip na výlet pro 
rodinu s dětmi 

Přijďte se nechat překvapit pestrými 
obrázky dětí ze Srí Lanky, porovnat, jak 
kreslí děti ze Severní a Jižní Koreje nebo 
obdivovat indické linoryty. Stojí to za to!

Jestli chcete strávit příjemné odpo-
ledne se svými ratolestmi, zkuste si udělat 
výlet do Lidic. V Lidické galerii můžete až 
do konce října 2008 obdivovat výtvarné 
práce dětí ze 48 zemí celého světa – 
včetně tak exotických jako je Indonésie, 

Malajsie, Japonsko, Srí Lanka nebo Sin-
gapur. V galerii je totiž nainstalována 
expozice 36. ročníku Mezinárodní dětské 
výtvarné výstavy Lidice 2008.

Vedle obrázků z cizokrajných zemí 
jsou na výstavě bohatě zastoupeny 
i práce slovenských a českých dětí. Určitě 
vás bude zajímat, že mezi oceněnými 
nechybí ani společná práce Kateřiny Fil-
kové, Zuzany Kačníkové, Josefa Ludvíka a 
Petra Svitáka, dětí ze ZŠ Oty Pavla z Buš-
těhradu, oceněná medailí Lidická růže 
nebo společná práce dětí ze ZUŠ Buště-
hrad oceněná čestným uznáním. 

Pro malé návštěvníky je připraveno 
překvapení – hra Putujeme výstavou, při 
které děti hledají ukrytý obrázek, tipují 
nejvzdálenější zemi soutěže nebo vybí-
rají nejhezčí obrázek výstavy. Ve tvořivém 
koutku si mohou vyrobit bramborové 
razítko, kouzlit s pastelkami, skládat puz-
zle nebo si zahrát počítačovou hru Jak 
vyzrát na bramboru, která vhodně dopl-
ňuje téma letošního 36. ročníku, kterým 
jsou brambory a světové jazyky.

Rodiče zveme v přízemí galerie do 
expozice moderního umění, které je 
reprezentováno Lidickou sbírkou tvo-
řenou dary umělců z celého světa. 
Součástí sbírky jsou unikátní a jedi-
nečná díla světově uznávaných autorů 
– například obraz Gerharda Richtera 
nebo objekt od Josefa Beuyse. Z čes-
kých umělců stojí za zhlédnutí napří-
klad obrazy Jitky a Květy Válových, 
Vojtěcha Tittelbacha, Karla Součka, 
Jana Smetany a mnohých dalších.

Na závěr výletu se můžete občerstvit 
v restauraci Lidická galerie, kde je pro 
děti připraven hrací koutek a ve které se 
dá při pěkném počasí sedět i na zahradě.

                             Ivona Kasalická

 vedoucí Lidické galerie

Ředitel Památníku Lidice M. Červencl zahajuje výstavu 
Tragédie v Talavågu, vlevo ředitelka muzea v Televågu 
Jenny Heggvik                                                   foto: archiv PL

Vystoupení norského pěveckého sboru Sund blandakor    foto: archiv PL

Malí návštěvníci při „práci“ v tvořivém koutku                           foto: J. Pergl
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PAMÁTNÍK LIDICE

Na přehlídku pěveckých sborů, nejvýznamnější dopro-
vodný program pietní vzpomínky, která se konala 14. června 
v Lidicích, se i tentokrát sjelo čtrnáct sborů, které reprezen-
tovaly pod záštitou hejtmanů jednotlivé kraje republiky. 
Doplnila je dvě hostující tělesa – chlapecký sbor Boni pueri 
z Hradce Králové a norský smíšený sbor Sund blandakor.

Také nad letošní přehlídkou, jejíž ředitelkou byla opět Eva 
Moučková, převzal osobní záštitu předseda Senátu Parla-
mentu ČR Přemysl Sobotka. Druhý nejvyšší ústavní činitel 
v zemi ocenil na milém setkání se všemi sbormistry jejich 
práci a poté za asistence vojáků z Velitelství Posádky Praha 
přehlídku slavnostně zahájil. Nositelka umělecké záštity 
Lucie Bílá předvedla za doprovodu chlapců z Boni pueri bra-
vurní pěvecký výkon. 

Na čtyři tisíce diváků, kteří se v průběhu odpoledne při 
sledování přehlídky vystřídali, s nadšením tleskalo vynika-
jícím interpretacím perfektně připravených sborů. Děti zpí-
valy s jedinečným nasazením a nejedno vystoupení vehnalo 
divákům slzy do očí.

Účinkující děti vesměs přijíždějí do Lidic poprvé v životě 
a nenásilnou a působivou formou se zde dozvídají o tom, co 
se v Lidicích v nedávné minulosti přihodilo, a možná se sem 
budou v se svými nejbližšími vracet. Přejme si, aby založená 
tradice nacházela v budoucnu pokračování. 

 /red/ 

Ve skutečnosti se jmenoval Alois Pry-
nych a žil jako válečný invalida v Buště-
hradě. Koncem dubna 1942 se přestě-
hoval s manželkou do Lidic. Ale proč se 
vydal vstříc smrti? K odpovědi potřebu-
jeme vlastní příběh, ovšemže v rámci 
dějinné pravdy. A také jiné jméno pro-
tagonisty. 

Pavel Heřmaník se vrátil koncem roku 
1918 do Buštěhradu a začal opět fárat 
na kladenském dole Prago, třebaže mu 
v nedávno skončené válce střepina gra-
nátu poškodila zrak. Podzemí šachty 
Pavla tísnilo, také zrak slábl. A tak byl rád, 
když se dostal na povrch a pohlížel do 
otevřené krajiny. V Buštěhradě nasedal 
na kolo a ujížděl přes Lidice k Makotřa-
sům, kde na něho čekávala Boženka 
Bláhů, v onom roce 1922 dvaadvace-
tiletá, nádherně rozpuklá, s jásavýma 
očima a mocnou touhou. Makotřaské 
louky by mohly vyprávět, jak si osma-
dvacetiletý havíř umí s horkým dívčím 

tělem poradit. Svatba Pavla a Boženy se 
konala v lidickém kostele sv. Martina. 
Když novomanželé zase už vyšli před 
chrám, Pavla se zmocnila radost, že 
vidí, že spatřuje údolí s korytem potoka 
a stráň, jež se zvedá k severnímu okraji 
Lidic a k Buštěhradu. Zároveň ucítil, že 
se ho dotýká jakýsi svěží, životodárný 
závan vzduchu. „Tady jsme na dobrém 
místě, Boženko,“ řekl šťastně, „sem se 
budeme vracet.“ A pak se stalo, že Heř-
maník po létech ztratil zrak zcela. Oslepl. 
Dostal v Buštěhradě trafiku, kterou pro-
vozovala manželka, a bílou hůl k tomu. 
Léta běžela a manželé Heřmaníkovi se 
vydávali do Lidic stále častěji. Slepce to 
tam přitahovalo, jako by chodil za svým 
osudem. U kostela vždycky manželce 
radostně sděloval, že už zase cítí ten 
životodárný závan vzduchu, a že se mu 
zdá, že se okolní krajina nasvěcuje a nád-
herně plane. A když Heřmaníkovi zašli 
do lidické hospody U Šilhánů, pobývali 

tam jako doma, jako mezi svými. To bylo 
písniček, které si sympatický pár z Buš-
těhradu v Lidicích odzpíval!

Pak udeřil čas protektorátu a Pavel Heř-
maník přemlouval manželku stále častěji, 
aby se do Lidic přestěhovali natrvalo. 
Nechtěla, odmítala, máme v Buštěhradě 
své jisté, taky trafiku, namítala. Jenže inva-
lida se odvolával na své postižení, cítím 
tam ten příznivý vzduch, Boženko, a taky 
tam jakoby vidím tu planoucí krajinu, 
bude mi tam líp, pojďme tam, pojďme… 
Když se v jednom z lidických domků uvol-
nil podnájem, Heřmaníkovi se tam nastě-
hovali. Bylo koncem dubna 1942. Zhruba 
za šest týdnů, v noci z 9. na 10. června, dva 
gestapáci manžele neurvale probudili. 
Ráno se lidická krajina rozsvítila a nesku-
tečně hořela. Ale tenhle obraz slepý Pavel 
Heřmaník tentokrát neviděl. A místo živo-
todárného závanu vzduchu cítil hrůzný 
pach spáleniště. 

 Přemysl Veverka

Nenechte si ujít
Památník Lidice pokračuje v komponovaných vzpomínko-

vých programech věnovaných místům s podobným tragic-
kým osudem, jaký postihl obec Lidice. Po akcích týkajících 
se francouzského Oradouru, ázerbájdžánského Chodžaly či 
norského Telavågu se 2. a 3. září uskuteční Světlo za San Pan-
crazio. V rámci této přehlídky zahraje houslový virtuos Václav 
Hudeček skladby italských mistrů. Koncert, přístupný zdarma, 
začíná 2. září v zahradě Lidické galerie, a to po zahájení slav-
nostního večera, které proběhne od 18 hodin. 

/vev/

Portrét V. Hudečka foto: archiv V. Hudečka

Přehlídka pěveckých sborů

Životodárný vzduch, planoucí krajina
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POLICIE INFORMUJE

tajeMné okénko
Upíři na Budči?

Inspirací k této kapitolce byla ojedinělá 
zmínka o nálezu upířích hrobů nedaleko 
starobylé Budče. O starodávné historii 
tohoto magického místa je toho napsáno 
mnoho. Zestručním to tedy jen na několik 
základních faktů. 

Počátky osídlení však sahají až do 
konce bronzového věku a počátku starší 
doby železné, kdy zde bylo sídliště lidu 
knovízské kultury (8.-6. stol př. n. l.). Kolem 
roku 800 n. l. sem přicházejí první slovan-
ské kmeny a koncem 9. století se Budeč, 
spolu s Levým Hradcem, stala hlavním 
opěrným bodem kmene Čechů. Zřejmě 
odsud vzešel knížecí rod Přemyslovců, 

jenž zde založil hra-
diště, jako jedno 
ze svých hlavních 
sídel. Ve druhé 
polovině 10. stol. 
pak odcházejí Pře-
myslovci do Prahy 
a Budeč stejně 
jako ostatní knížecí 
hrady ustupují do 
pozadí. Dodnes se 
zachovala na Budči 
nejstarší kamenná 
stavba, ale byla zde také vůbec nejstarší 
škola na území Čech a Moravy. Vzdělával 
se tu i sv. Václav, který vládl od r. 923 až do 

svého zavraždění a s označením Svatý se 
stal patronem naší země. 

Budeč je také významné energetické 

beZpečnoStní Situace ve MěStě buštěhrad
Období od 1. 5. 2008 do 31. 5. 2008 
Trestné činy:
1x pokus o vloupání do rodinného domu (NP)
1x vloupání do prodejny (NP)
1x odcizení motorového vozidla (NP) 
1x vloupání do kanceláře (NP)
2x vloupání do motorového vozidla (NP)
1x loupežné přepadení čerpací stanice (NP) – již objasněno
1x vylákání peněz na staré osobě (NP)
1x odcizení věcí z garáže (NP)
Přestupky:
3x přestupek proti majetku (3 NP)

Období od 1. 6. 2008 do 30. 6. 2008
Trestné činy:
1x odcizení bagru (NP)
1x odcizení peněz v prodejně (NP)
Přestupky:
2x oznamovaný přestupek v dopravě (ZP)
3x přestupek proti majetku (2 NP, 1 ZP)
V průběhu měsíců května a června 2008 nebylo zaznamenáno 
případů hromadného narušování veřejného pořádku.

Období od 1. 7. 2008 do 31. 7. 2008
Trestné činy:
2x pokus o vloupání do novostavby (NP)
1x vloupání do garáže (NP)
2x vloupání do Disco clubu (NP)

Přestupky:
4x přestupek proti majetku (3 NP, 1ZP)
1x oznamovaný přestupek v dopravě (ZP)
1x přestupek proti občanskému soužití (ZP)
1x přestupek proti veřejnému pořádku (ZP)
V průběhu měsíce července 2008 nebylo zaznamenáno pří-
padů hromadného narušování veřejného pořádku.

Zpráva o činnosti Městské policie Kladno 
v obci Buštěhrad
Za měsíc květen 2008:

Na základě veřejnoprávní smlouvy, prováděly hlídky MP 
Kladno dne 16. 5. 2008 a 30. 5. 2008 ve spolupráci s Policií 
ČR kontrolní činnost v souvislosti s pořádáním „burzy“ v obci.

Dne 18. 5. 2008 hlídka strážníků vyjížděla v 6.20 hodin na 
žádost HSZ a provedla odvoz potulného psa vyproštěného 
hasiči z výkopu do odchytových kotců.
Za měsíc červen 2008:

Na základě veřejnoprávní smlouvy bylo provedeno dne 
8. 6. 2008 od 9.05 do 10.10 hodin měření rychlosti v ulici Kla-
denská, bylo naměřeno 5 vozidel – řešeno blokově.

Dne 13. 6. 2008 v součinnosti s Policií ČR strážníci zajišťovali 
kontrolní činnost při konání burzy, a to od 4.05 hodin do 6.05 
hodin, dále pak od 12.30 hodin do 13.40 hodin.

Dne 27. 6. 2008 v součinnosti s Policií ČR strážníci zajišťovali 
kontrolní činnost při konání burzy, a to od 4.00 hodin do 6.00 
hodin, dále pak od 9.00 hodin do 9.50 hodin. Nebylo zjištěno 
žádných závad.

Budeč kolem r. 1900                   foto: neznámý autor
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BUŠTĚHRADSKÝ CHODEC

Buštěhradský ChodeC
SLABIKÁŘ (EMOtechnická pomůcka)

MÁMA MÁ MÍSU.

MÁMA MÁ TAKÉ EMU. 

I EMIL MÁ MÁMU.

EMIL A EMA JSOU EMO.

MÁMA  TEMU EMU MOC NEROZUMÍ.

EMO JE MODERNÍ EMOC.

PROTO MÁMA EMĚ NEROZUMÍ?

PROTO NECHÁPE ANI EMILA?

EMO JE NEMOC NEMILÁ.

EMA BY KONEČNĚ RÁDA EMONCIPACI.

EMIL CHCE Z DOMOVA NĚKAM EMOGROVAT.

NEJLEPŠÍ BY BYLY TŘEBA ARABSKÉ EMORÁTY 

ALE EMIL A EMA NECHÁPOU MÁMU.

MÁMA UŽ ZNÁ PROBLÉMY TAKOVÉ EMOKRACIE.

MÁMA VÍ, ŽE V EMORÁTECH MOC EMONCIPACE NENÍ.

A SAMA ZAŽILA EMOROIDY VLASTNÍCH EMOCÍ. 

MÁMY MAJÍ O DĚTI POCHOPITELNÝ STRACH.

NECHTĚJÍ PO SVÝCH EMILECH A EMÁCH UTÍRAT EMOGLOBIN.

místo mimořádné síly (podle knihy Pole 
slunečního býka). Zvláště blízkost dvou 
sakrálních staveb byla důležitá. Kostel 
sv. Petra (nyní sv. Petra a Pavla), rotunda 
postavená Spytihněvem na přelomu 9. 
a 10. stol., stojí dodnes. Kostelík Panny 
Marie z roku 915, jenž stával na místě 
původní svatyně hradiště, se nezachoval, 
protože jej Josef II. nařídil roku 1785 „zbou-
rat a rozprodat na zdivo“. Obě rotundy 
měly zvláštní orientaci severovýchodním 
směrem, což bylo (vyjma Prahy) neob-
vyklé a připomínalo to staroindické sva-
tyně. Vazba mezi oběma rotundami byla 
zcela jistě nabita energií, což byl zřejmě 
i důvod násilného zásahu panstva. 

Podle kronikáře Václava Hájka z Libočan 
prý bylo staré hradiště založeno roku 678 
(!) a sloužilo k setkávání Slovanů a Keltů. 
Z nálezů byl zjištěn dvojí způsob pohřbí-
vání ve stejné době, takže tu vskutku žily 
velmi blízko sebe dvě odlišné kultury. (Z té 
doby se také traduje legenda o druidské 

škole!)  Pohře -
biště byla v okolí 
Budče nalezena 
tři. Jedno přímo 
na Budči, jedno 
v  Zákolanech 
a další v někdejší 
Týnici (dnes Týnec 
u Kolče). V Týnici 
byly v polozem-
nicích nalezeny 
ostatky padesáti 
bojovníků z Luc-
kých válek, jak je 
popisovala Kos-

mova kronika nebo zobrazil Alois Jirásek 
ve Starých pověstech českých. Pohřebiště 
na Budči a v Zákolanech jsou však podivná 
tím, že se jedná evidentně o hroby nobility 
(privilegované, zámožné vrstvy) z 9. a 10. 
století, avšak výbava byla odlišná. Kromě 
toho se také evidentně lišily i pohřební 
rituály. Na Budči se nalezlo mnoho křes-
ťanských artefaktů, ale dole pod kopcem 
se nic takového najít nepodařilo. V Záko-
lanech je objekt bývalého cukrovaru. Na 
jeho dvoře bývalo (?) vyobrazení mnoha 
cenností a zdobných předmětů nale-
zených zde při vykopávkách třetího ze 
zmíněných pohřebišť. Velmi udivující je 
množství milodarů, jakých se dostalo 
pohřbeným právě zde. 

Co je asi nejzajímavější (z hlediska 
Tajemného okénka), že prý tady dle sta-
rodávných legend „mocní rekové sídlili 
a snili o novém království a byli prý tak 
posedlí tou myšlenkou, že i po letech 
vstávali z hrobů a mladohradištní lovci 

vampírů jim museli svázat ruce, oddě-
lit hlavy a srdce přibít k zemi osikovými 
kůly“, kterak psal Hájek z Libočan. Archeo-
logický průzkum však tyto pověsti přímo 
nepotvrdil a protivampirické zásahy (tak 
jak byly objeveny třeba v Čelákovicích 
nebo v pražských Lahovicích) zde zřejmě 
nalezeny nebyly. Domněnky se mohou 
týkat poměrně drsných pohřebních ritů 
minulých dob nebo třeba ustrašených 
pověr vykradačů hrobů. Kdo ví?

Knihy o Budči (..a že jich je hodně!) jsou 
buď odborné, nebo ezoterické (uzavřené, 
utajené nebo přístupné pouze úzkému 
okruhu osob) a odvozují různé, více či 
méně spekulativní závěry a teorie, pokud 
nepopisují jen vlastní nálezy. Bohužel 
i Alois Jirásek nebo Václav Hájek nejsou 
zrovna věrohodní spisovatelé. Proto 
i nám, zvědavým badatelům po záhadách 
v našem okolí, zůstane pravda zastíněna 
tím „kalným sluncem v čase opuky, Lví 
země“. Nicméně doufám, že malý histo-
rický výlet do Zákolan nikoho neurazil, že 
rozšířil obzor váženého čtenářstva a bude 
třeba inspirací k opravdovému výletu, 
třeba na kole. Krajina pod staroslavnou 
Budčí byla již před lety nazývána Českým 
Toskánskem a stojí za to. Vždyť sem jezdila 
slavná Mařákova krajinářská škola, Lebeda 
nebo Antonín Slavíček malovat v plenéru 
a inspirovali se tu i Vrchlický a Zeyer. A že 
inspirovala k ledasčemu i třeba Ladislava 
Zápotockého, to vám asi ani nebudu při-
pomínat... 

JB 

(použito informací z netu, knih V. Lišky, 
V. Cílka, V. Hájka a ilustračních fotek) 

Areál bývalého cukrovaru v Zákolanech                   foto: Václav Cílek
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