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Slovo 
redakční 
rady

Vážené čtenářky a čtenáři, 
v posledním čísle BZ jsme vám na 
tomto místě slibovali, že se poku-
síme přinášet více informací z rad-
nice. Což znamená především 
zprávy o práci zastupitelů a výborů 
městského zastupitelstva. Proto 
jsme všechny zastupitelky a zastu-
pitele požádali, aby na stránkách 
BZ zhodnotili, „jak se dílo v loňském 
roce dařilo“, a seznámili vás s tím, co 
plánují na letošek. Žádost o příspě-
vek a zároveň informaci o tom, že 
na tento příspěvek je rezervováno 
místo, dostali všechny zastupitelky 
i zastupitelé. A to způsobem, který 
vylučuje to, že by nebyla doručena. 
Sami posuďte, jak naší žádosti 
vyhověli. Pokud prolistujete před-
chozí čísla BZ (třeba na městském 
webu), můžete si vytvořit poměrně 
jasnou představu o tom, jak zastu-
pitelé využívají médií, která jsou 
placena z městských peněz, k tomu, 
aby informovali o tom, co vše pro 
obec dělají.

Jsme velmi zvědaví, jakou reakci 
ze strany našeho zřizovatele - BZ 
je časopisem městského zastupi-
telstva - i čtenářů přinese to téměř 
nic, které v rubrice „Z radnice“ 
naleznete.

 za redakční radu

Martin Ježek

foto na titulní straně: Bývalé kino 
foto: Jaroslav Pergl

USneSení ze zaSedání 
MěStSkého zaStUpitelStva
č. 6/2008, které se konalo 
dne 15. 10. 2008 od 
17.00 hod. v zasedací 
místnosti Městského 
úřadu Buštěhrad

MěZ po projednání:
a) schvaluje:

Směnu pozemků par.č. 1570 1) 
o výměře 266m2 za pozemky parc. 
č. 1571 o výměře 22 m2 a parc. č. 1572 
o výměře 292 m2 v k.ú. Buštěhrad.
Prodej pozemku parc. č. 1248/2 2) 
o výměře 260 m2 v k. ú. Buštěhrad 
p. Josefu Vítkovi bytem Praha 4.
Pronájem části pozemku ve vlast-3) 
nictví města par. č. 1507 manželům 
Klímovým, bytem Revoluční 260, 
Buštěhrad.
Smlouvu o dílo s firmou PROJEK-4) 
T-SERVIS, Praha 4, na provedení 
projektových prací pro vyhlášení 
veřejné zakázky akce „Snižování 
spotřeby energie v objektech města 
Buštěhrad (zateplení budovy MŠ).
Přidělení uvolněného bytu v Domě 5) 
s pečovatelskou službou paní Jar-
mile Fridrichové.
Zv ýšení  ročního popl atk u 6) 
v knihovně Buštěhrad: děti do 15 
let – 40,- Kč, důchodci – 60,- Kč, 
dospělí – 80,- Kč.
Žádost o pronájem sálu v Kultur-7) 
ním středisku pěveckému sboru 
Buštěhrad.
Vyplacení finanční odměny ředi-8) 
teli ZUŠ Buštěhrad Bohumíru 
Bednářovi.
Vyplacení finanční odměny ředi-9) 
telce ZŠ a MŠ Buštěhrad Mgr. Věře 
Sklenářové.
Vyplacení finanční odměny ředi-10) 
telce DPS Buštěhrad Stanislavě 
Šumné.
Vyplacení finanční odměny členům 11) 
redakční rady BZ.

Vyplacení mimořádné finanční 12) 
odměny p. Jaroslavu Perglovi za 
vedení kroniky města Buštěhradu.
Zásady pro přidělování bytů 13) 
v majetku města Buštěhrad 
a zadání výběrového řízení na vznik 
nájmu bytu.
Výši poplatků za hrobová místa na 14) 
místním hřbitově – služby 28,- Kč/
m2/rok + nájemné 4,- Kč/m2/rok.
Navýšení počtu pracovních míst 15) 
v rámci smlouvy s Úřadem práce 
Kladno na veřejně prospěšné 
práce.
Návrh rozpočtového opatření 16) 
č. 1/2008.
Plánovací smlouvu, Smlouvu 17) 
o vybudování komunikace místní 
obslužné a Smlouvu o smlouvě 
budoucí kupní týkající se vybudo-
vání komunikací, chodníků a inž. 
sítí na pozemku parc. č. 1819/22 
v k.ú. Buštěhrad.
Smlouvu o sdružení prostředků na 18) 
činnost Jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů Hřebeč na rok 2009.
Vydání souhlasu se zrušením 19) 
zástavního práva k bytové jednotce 
č. 668/7 v ul. Hřebečská, Buštěhrad.
Cenovou nabídku firmy BS Vse-20) 
tín, s.r.o., na dodávku a montáž 
systému nástěnných ochranných 
prvků a systému podlahových čis-
tících zón v celkové výši 49.835,- Kč 
pro DPS Buštěhrad.
Smlouvu o dílo na zabezpečení 21) 
výkonu pečovatelské služby mezi 
městem Buštěhrad a obcí Stehel-
čeves.
Nákup počítače pro sociální pra-22) 
covnici DPS Buštěhrad v hodnotě 
15.000,- Kč.
Směnu pozemků parc. č. 131/2 23) 
o výměře 102 m2 a parc. č. 132/2 
o výměře 103 m2 vše zapsáno na LV 
10001 pro ku. Buštěhrad Katastrál-
ním úřadem pro Středočeský kraj 
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k.p. Kladno – v majetku města Buš-
těhrad za pozemek parc. č. 134/1 
o výměře 205 m2 zapsáno na LV 
819 pro ku. Buštěhrad Katastrálním 
úřadem pro Středočeský kraj k. p. 
Kladno – v majetku manželů Kůrko-
vých za podmínky, že manželé Kůr-
kovi uhradí všechny náklady spo-
jené s touto směnou včetně úhrady 
daně z převodu.
Vyplacení sirotčího příspěvku Kris-24) 
týně Balogové.

b) zamítá:
Návrh finančních požadavků sbor-1) 
mistra za vedení Smíšeného pěvec-
kého sboru Buštěhrad. 
Nabídku firmy Galileo Corpora-2) 
tion s. r. o. na zpracování dotačních 
programů.

c) bere na vědomí:
Ž á d o s t  m a n že l ů  Ve s e l ýc h 1) 
o odkup pozemků parc. č. 997/18 
o výměře 39 m2 a část pozemku 
parc. č. 998/2.
Informaci o jednání města s občan-2) 
ským sdružením, které má zájem 
vybudovat v části zámku domov 
pro seniory.
Inspekční zprávu čj. ČŠI-956/08-02 3) 
o provedené inspekční činnosti 
v ZŠ a MŠ Buštěhrad.
Inspekční zprávu čj. ČŠI-816/08-02 4) 
o provedené inspekční činnosti 
v ZUŠ Buštěhrad.
Výroční zprávu ZŠ a MŠ Buštěhrad 5) 
za školní rok 2007/08.
Výroční zprávu ZUŠ Buštěhrad za 6) 
školní rok 2007/08.
Organizační plán činnosti ZUŠ pro 7) 
školní rok 2008-2009.
Zprávu o zahájení školního roku 8) 
2008-2009 v ZUŠ Buštěhrad.
Zprávu ředitele ZUŠ Buštěhrad 9) 
o průběhu konkurzního řízení na 
učitele hry na kytaru.
Žádosti čj. 1769/2008 a 1770/2008 10) 
o změnu územního plánu města 
společností Středočeská údržba 
komunikací, spol. s r.o., se sídlem 
v Králově Dvoře a MPS, spol. s r.o., 
se sídlem v Kladně.

Kdo by měl zájem o zasílání zpráv (důležitějších, jako je např. odstávka vody, 
el. proudu apod.) z Městského úřadu Buštěhrad formou SMS, zašlete prosím 

na e-mail meu@mestobustehrad.cz nebo libertinova@mestobustehrad.cz své 
jméno, příjmení a číslo mobilního telefonu.

V čekárně Městského úřadu Buštěhrad je umístěn box na staré baterie. Patří 
sem jakékoli baterie, knoflíkové články, napájecí sady nebo baterie, které jsou 

hermeticky uzavřeny, mohou být ručně přenášeny a nejsou průmyslovou 
baterií či akumulátorem, ani automobilovou baterií či akumulátorem.

V budově Městského úřadu Buštěhrad najdete E-BOX, kam můžete vhazovat 
drobné elektrospotřebiče – např. vysloužilé kalkulačky, mobilní telefony, drobné 

počítačové vybavení… Nepatří sem zářivky a výbojky, baterie a akumulátory!
E-BOX najdete při vstupu do budovy MěÚ pod schodištěm.

zprávy z kUltUrního 
výborU
Plán práce kulturního  výboru na rok 2009
Únor 28. února Posezení při muzice – hraje hudba pana Slavíka z Lán   
 Sokolovna Buštěhrad
 11. února – Valentinský hudebně poetický večer – OázaLidice
Březen Beseda s cestovatelkou Markétou Dolištovou – Restaurace u Bečářů
 26. března  Večer ke Dni učitelů věnovaný poezii a opeře
  areál ZŠ Buštěhrad
Duben 30. dubna – Pálení čarodějnic – u rybníka
Květen 9. května – Oslavy Dne matek – Sokolovna Buštěhrad
 9. května – Posezení při muzice – hraje hudba pana Slavíka z Lán

Sokolovna Buštěhrad
 31. května – Den dětí – fotbalové hřiště
Září 26. září – Posezení při muzice – hraje hudba pana Slavíka z Lán

Sokolovna Buštěhrad
Říjen Zastávka v čase – Sokolovna Buštěhrad
Listopad 28. listopadu – Posezení při muzice – hraje hudba pana Slavíka z Lán 

Sokolovna Buštěhrad
Prosinec 1. prosince – Rozsvícení vánočního stromu

náměstí u aut. zastávky „U Macíků“

Kulturní výbor města Buštěhradu si Vás dovoluje pozvat na 

besedu s cestovatelkou a překladatelkou

MARKÉTOU DOLIŠTOVOU
navštívíme

T I B E T  -  N E P ÁL  -  I N D I I 
Setkání s bohatou obrazovou dokumentací se uskuteční

ve čtvrtek 5. 3. 2009 od 18.00 hodin
v sále restaurace U Bečvářů.
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zprávy z grantového a dotačního 
výborU (gdv)

Zprávy z Výboru pro výstavbu
REDAKČNÍ RADA NEOBDRŽELA PODKLADY

Zprávy z Finančního výboru
REDAKČNÍ RADA NEOBDRŽELA PODKLADY

Zprávy z Kontrolního výboru
REDAKČNÍ RADA NEOBDRŽELA PODKLADY

Zprávy ze Sociálního 
a zdravotního výboru
REDAKČNÍ RADA NEOBDRŽELA PODKLADY

Zprávy z Výboru  
pro životní prostředí:
REDAKČNÍ RADA NEOBDRŽELA PODKLADY

Grantový a dotační výbor 
v roce 2008

GDV se v roce 2008 podařilo zahájit 
práci na tzv. Strategickém plánu rozvoje 
města (dále jen Plán). Náměty pro tento 
plán jsme se snažili posbírat na veřejných 
setkáních s občany a zástupci spolků. 
Koncem roku byla schválena smlouva se 
společností Finanční poradenství s.r.o., 
která by nám měla pomoci s dokonče-
ním Plánu a následnými snahami o zís-
kání dotací na rozvoj některých oblastí 
uvedených v Plánu. Práce na Plánu byly 
pomalejší, než jsem předpokládal a avi-
zoval na stránkách BZ. I přesto lze pova-
žovat fakt, že vzniká „něco“, co míří ke 
koncepčnímu rozvoji města, za úspěch. 

Z toho dalšího, co se v předchozím 
roce odehrálo, považuji za zajímavou 
zkušenost „jarní melu“ kolem fungování 
Mateřského centra Pelíšek. Ta naštěstí 
dopadla dobře, Pelíšek dál funguje 
a věřím, že tomu tak bude i dále.

Děkuji těm, kteří se v loňském roce do 
prací na Plánu přidali, jakož i těm, kteří 
GDV dali najevo – dost to pomáhá.

A co v roce 2009?

Za prioritní považuji dotažení Stra-
tegického plánu rozvoje města do 
podoby, kdy bude alespoň využitelný 
jako podklad pro získávání dotací pro 
Buštěhrad. Počítám s jeho podrobením 
další diskusí. Nejvyšší ambicí by mělo 

být, aby se Plán stal (alespoň na úrovni 
zastupitelstva) všemi sdíleným doku-
mentem, o jehož naplnění bude usilo-
váno. Splnění tohoto cíle pro letošní rok 
nepovažuji za příliš pravděpodobné.

Druhou věcí, kterou chci na stránkách 
BZ prezentovat, je stanovení pravidel 
pro přidělování dotací z rozpočtu města 
pro spolky, kluby, sdružení… a uvedení 
těchto pravidel do života dříve, než se 
budou rozdělovat peníze pro příští rok. 

Pokud se kdokoli ze čtenářů BZ bude 
chtít do výše uvedených aktivit zapojit, 
navrhnout a pomoci realizovat další čin-
nosti, bude mi potěšením – kontakt na 
GDV je např. jezek@mestobustehrad.cz.

za Grantový a dotační výbor

Martin Ježek

Budova bývalého kina čp. 50
Přestože se jedná o budovu histo-

ricky velice mladou, je významnou 
částí buštěhradské historie kinema-
tografické. A ta není pro mne dosud 
úplně průhledná. Má bádání se poně-
kud liší od historie kina publikované 
panem Karlem Veselým v brožuře 
„500 let města Buštěhradu“, vydané 
obecním úřadem v r. 1997.

Kolem počátků místní kinematogra-
fie mám několik nejasností. V městském 
archivu existuje doklad, podle kterého 
město požádalo o kinematografickou 

licenci. Dále máme k dispozici Protokol 
ministerstva vnitra ze dne 7. 3. 1921, 
podle kterého ministerstvo nečiní námi-
tek, aby Zemská správa politická kine-
matografickou licenci městu udělila za 
následujících podmínek: 

1) Licence musí být provozována ve 
vlastní režii města Buštěhradu a nesmí 
být ani propachtována, ani za účast na 
zisku jinému k provozování přenechána.

2) Z hrubého příjmu podniku nutno 
odváděti 1 % ve prospěch státní inva-
lidní péče o válečné poškozence a z čis-
tého zisku nutno odváděti 15 % na úkoly, 

jež vzešly obci podle zákona o organizaci 
kurzů občanské výchovy.

3) V biografickém podniku jest obec 
povinna zaměstnat místní těžké válečné 
poškozence.

4) Účetní kontrola se vyhrazuje zem-
skému úřadu pro válečné poškozence.

5) K vedení správy biografu budiž usta-
ven zástupce dle §9 min. nařízení a jeho 
nacionále budiž zemské správě politické 
oznámeny.

6) Zemská správa si vyhrazuje schvá-
lení smlouvy nájemní i služební, kterou 
obec uzavře se svým zástupcem.

zajíMavé doMy bUštěhradSké
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7) Při sestavování programu bude 
brán zřetel na filmy poučné a kulturně 
výchovné.

8) Správa biografu jest povinna pořá-
dati alespoň 2x měsíčně, v dohodě se 
zástupci škol v místní radě, školská před-
stavení s poučným programem, a to jen 
za náhradu prokázané režie.

Kinematografická provozovna, která 
se bude nacházeti v hostinci „Na zlatém 
kahanci“ v čp. 209, byla prohlédnuta a 
popis její, jakož i podmínky stavební jsou 
na zvláštním technickém posudku, který 
jest připojen k protokolu.

To pro zajímavost. Dále k datu 15. 3. 
1921 paní Marie Šandová z čp. 209 
podává návrh nájemní smlouvy na proná-
jem sálu pro případné promítání biografu 
a přikládá plánek na úpravu sálu, který 
vypracoval zednický mistr p. Kühnel. (ten 
obsahuje i nabídku technického zařízení 
od firmy WATT, podepsanou p. Štěpnič-
kou, od elektrotechnické továrny v Kro-
čehlavech čp. 137.). S datem 17. 8. 1921 
existuje plán na stavbu bia v Buštěhradě 
od stavitele Procházky z Kladna (spis opět 
obsahuje nabídku promítacího zařízení, 
tentokrát firmy Loukota a spol., a hned 
i nabídky filmů k promítání z r. 1921 od 
společností Slavia-film, Moldavia-film, 
Nordisk-films, La-tricolore aj.).

 5. 12. 1923 jistý pan Skála ze Slaného, 
který provozoval kinematograf v restau-
raci „Na zlatém kahanci“, obdržel změnu 
kočovné licence ku kinematografickému 
představení s pevným sídlem v Buště-
hradě, ale zemská správa nevyhověla 
povolit představení na Kahanci.

Ze znaleckého posudku o ceně nemo-
vitosti čp. 50 (čili nové kino) jsem se dozvě-
děl, že stavba byla MěÚ v Buštěhradě 

povolena až 2. 6. 1927 a dána do provozu 
v r. 1928 (kým postavena a provozována 
z dokumentu vyčíst nelze). Na katastru 
nemovitostí byla budova zaregistrována 
formou ohlašovacího listu až v r. 1937 na 
pozemku, který byl v r. 1934 vydražen 
státní správou lesů a statků (zřejmě patřil 
ke správě pivovaru).

Z katastru nemovitostí lze ještě zjistit, že 
v r. 1939 je vlastníkem Das Bodeamt (kino 
propadlo do majetku Říše). V srpnu 1945 
bylo převedeno na čsl. stát a v r. 1949 je 
majitelem Čsl. Film, a ten kino v roce 1957 
předává městu Buštěhrad. Od potomků 
zúčastněných rodin jsem se dozvěděl, že 
kino postavil pan Čermák (při sousedním 
hotelu čp. 62, jehož byl majitel) na vlast-
ním pozemku za tichého společenství 
pana Skály, který kino provozoval (jeho 
rodina v sousedním hotelu bydlela až do 
r. 1965). K oddělení majetkovému muselo 
dojít při zestátnění v r. 1948, kdy bylo kinu 
přiděleno i nové čp. 50.

Budova kina byla ve své době moderně 
vybavena. Přístup do kina se dvěma 

samostatnými vstupy se zádveřím, v před-
síňce prodávací okénko pokladny, dále 
vestibul, v němž byla šatna s bufetem, 
vstup do sálu, spojka s přísálím a skla-
dem rekvizit. Na sále pódium a balkon. 
Z chodby bylo přístupné sociální zařízení 
pro ženy i muže a schody do patra. V patře 
přístup na balkon a do promítací kabiny 

s převíjením filmů, rozvodny a kanceláře. 
V podzemí kotelna s uhelnou.

Vrchol zájmu veřejnosti o provoz kina 
kulminoval v sedmdesátých letech. V té 
době se do kulturní činnosti v prostorách 
kina zapojila i buštěhradská Osvětová 
beseda pod vedením pana Karla Vese-
lého. Později zájem klesá a ani provoz let-
ního kina nestačí. V roce 1992 je provoz 
v obou kinech pro nerentabilitu ukon-
čen. V r. 1994 byla budova kina městským 
úřadem prodána do soukromých rukou. 
Nový vlastník budovu po rekonstrukci 
několikrát pronajal za účelem provozování 
kulturně společenských akcí, ale v součas-
nosti již několik let opět zeje prázdnotou.

 Jaroslav Pergl

Bývalé kino   foto: Jaroslav Pergl
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ŠKOLSTVÍ

základní škola a MateřSká škola 
oty pavla
Studium k výkonu specializovaných činností – tvorba a následná koordinace ŠVP 2009

Proč by se mělo vzdělávání měnit?
Středem vzdělání není ani mateř-

ský jazyk, ani matematika, ani jaká-
koli zúžená esence poznání, ale vlastní 
sociální činnost dítěte. John Dewey

Svět, do kterého dnešní žáci vstupují, 
bude vyžadovat od každého velkou 
schopnost řešit neočekávané situace, 
pracovat v odvětvích, které dnes ještě 
nejsou známy, a používat zařízení, jež 
teprve budou objevena. Dosud platné 
postupy a znalosti, které se ve škole 
učili, budou rychle nahrazovány novými. 
Současné školství už na rychlost civili-
začních změn nestačí. My učitelé s praxí 
25 let říkáme, děti jsou jiné. Život dneš-
ních žáků bude také jiný.

S uměním úspěšně vyučovat, při-
pravit a vybavit tuto a další generaci 
na život za 5, 10 a více let vyžaduje od 
učitele jiný styl práce, používání jiných 
forem práce, jiných metod. Jejich úlo-
hou již není odvykládat látku. Tato 
metoda sice umožňuje předat žákům 
jistou sumu vědomostí, neučí je však 
pružně reagovat na zrychlující se změny 
prostředí a na prudký rozvoj ve vědě 
a technice. Neučí je schopnosti vytvářet 
si správné hodnotící soudy, neučí je tvo-
řivosti a kreativitě tak, aby byli schopni 
čelit složitostem praktického života.

Učiva neustále přibývá. Počet nových 
nebo změněných poznatků i rychlost 
těchto změn je větší než dřív. Měřítkem 
pro splnění úkolů učitele už nemá být 
„zda probral všechno učivo z osnov“. 

Je ovšem jisté, že novému stylu práce 
učitele se mnozí potřebujeme nejprve 
naučit – naše učitelská příprava měla 
před lety jiné cíle i jiný obsah. Proto 
potřebujeme čas na to, abychom pro-
nikli do podstaty i do podrobností své 
práce. Nám se nabízí mnoho forem 
a metod, každý má svou představu, jak 
vede vyučování rok po roce – zná probí-
raná témata a jejich návaznost, ví, které 
učivo dělá žákům potíže, ale ví také, 
jak se žáci chovají, co zvládají a nezvlá-
dají ve vztahu k učivu. Umožňuje nám 
reforma tyto úkoly realizovat?

V našem školství se objevilo mnoho 
alternativních způsobů vedení vyučo-
vacího procesu, mnoho alternativních 
škol. Tyto školy jsou dnes neodmysli-
telnou součástí vzdělávacího procesu. 
V naší zemi jsou považovány za něco 
nového, neobvyklého, provokujícího. 
Prvky metod a forem práce těchto alter-
nativních škol přenášíme do výchovně 
vzdělávacího procesu v základním škol-
ství, více se zabýváme osobností dítěte, 
jeho individualitou. Nicméně osvícení 
rodiče vyhledávají tyto školy, ale na 
druhé straně se jako pedagog často 
dostávám do rozporu s rodiči i veřej-
ností, že dobré učení je takové, při němž 
je rozhodující maximální koncentrace, 
klid, ticho a naprosté soustředění na 
vážná témata, prioritní jsou informace 
obsažené v učebnicích a učitelově 
výkladu. Znamená to tedy jen od nás 
pedagogů dosáhnout změn v myšlení 
u všech zúčastněných stran, tj. u veřej-
nosti, rodičů, učitelů i dětí?

Uč tomu, čemu třeba učit, ale tak, že se 
sám žák o věc pokouší. J. A. Komenský

V moderní škole, v době kutikulární 
reformy přicházíme k těmto pravidlům, 
bez kterých by práce učitele nebyla 

možná s uplatňováním nových zásad 
a postupů ve výchovně vzdělávacím 
procesu.

Škola musí být zaměřena především •	
na osobnost dítěte
Měla by co nejvíce uplatňovat jiné •	
formy výuky – skupinovou práci, 
projektové vyučování, individuální 
práci atd.
Škola musí usilovat o komplexní •	
výchovu žáka, vedle intelektu-
ální složky rozvoje i složku emoční 
a sociální
Formy a postupy výchovy a vzdělá-•	
vání by se měly utvářet společně se 
žáky, učiteli a rodiči
Prioritním cílem vzdělávání je zapo-•	
jení žáků do světa práce
Škola není pouze budova a neměla 

by být pouze pracovištěm. Je to živý 
organismus, který musí reagovat na 
proměny vlastní i na změny celé společ-
nosti. Až budou naše děti přicházet do 
praxe, budou muset obstát tváří v tvář 
nárokům moderní společnosti, která 
vyžaduje stále větší vybavenost doved-
nostmi, budou se muset uplatnit v kon-
kurenci na trhu práce jako jednotlivci 
i jako součást celé společnosti. 

Myslím, že transformace systému zda-
leka neskončila, nacházíme se v určité 
fázi nekončícího vývoje.

Lidmila Vošmiková

Vedení ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad 
oznamuje, že dne 5. března 2009 od 
8 do 12 hodin a od 13 do 15 hodin 
proběhne zápis dětí k předškol-
nímu vzdělávání. K zápisu si zákonní 
zástupci dětí přinesou občanský prů-

kaz a rodný list dítěte.

STŘÍHÁNÍ, TRIMOVÁNÍ A CELKOVÁ 
ÚPRAVA PSA

PORADENSTVÍ V OBLASTI VÝŽIVY

BUŠTĚHRAD
tel. 777558995
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Na koncertě 
Školní družina při ZŠ a MŠ Buštěhrad 

má dlouholetou a úspěšnou spolupráci 
se ZUŠ Buštěhrad. Pedagogové obou 
škol si nejen vzájemně předávají své 
žáky, ale také pozorně sledují výsledky 
jejich činností u „konkurence“. 

Osmnáctého prosince loňského roku 
jsme přijali milé pozvání od ředitele ZUŠ 
Buštěhrad, pana Bohumíra Bednáře, 
na předvánoční koncert, uspořádaný 
pouze pro „družinové“ žáky. 

Po příchodu do slavnostně nazdobe-
ného sálu nás pan ředitel nejen vlídně 
přijal, ale provázel nás i celým hodino-
vým programem. Představoval účinku-
jící, jejich učitele, zmiňoval se o nástro-
jích a skladbách. Hovořil o hudbě, 
hudební nauce a mnoha zákonitostech, 
které se k ní vztahují. Zmínil se o dalších 
uměleckých oborech, v nichž se žáci 
v jejich škole mají možnost dále vzdělá-
vat a zdokonalovat.

Dětem hrály děti, spolužáci, se kte-
rými se dobře znají ze školy, družiny 
nebo kamarádského pobytu venku. 
Vzájemné setkání v koncertní síni však 
bylo pro většinu z nich první a plné 

překvapivých, krásných dojmů na obou 
stranách. Všechny skladby zazněly 
v bezchybném provedení a byly odmě-
něny zaslouženým potleskem.

Za pozvání do „hudební školy“ a pří-
jemný zážitek děkujeme. 

Poznámka na okraj
K našemu poděkování se jistě mohou 

připojit i děti mateřských škol se svými 
učitelkami z okolních obcí, kterým byl 

podobný koncert také nabídnut. Že se 
líbil a přilákal další malé hudebníky, o tom 
svědčí i následující zjištění. Valná většina 
zájemců o hru na hudební nástroje v ZUŠ 
Buštěhrad není z našeho města, ale z okol-
ních měst a obcí. Na soutěžích získávají 
významná ocenění a jejich vystoupení 
patří vždy mezi nejlepší. 

 Anna Holeyšovská 
vedoucí vychovatelka ŠD 

při ZŠ a MŠ Buštěhrad

Děti v herně nesedí

Na koncertě foto: archiv A. Holeyšovské

Kroužek malých kaktusářů, který 
se koná každý pátek ve školní dru-
žině, má v současné době patnáct pra-
videlně docházejících žáků a dalších 
deset s nepravidelnou docházkou. 
Šest let se věnují pichlavým kamará-
dům – kaktusům a dalším sukulent-
ním rostlinám. Vysévají, pěstují a kaž-
doročně pořádají prodejní výstavu 
přebytků ve škole. O jejich činnost se 
zajímají a odbornou radou a sponzor-
skými dary přispívají kaktusáři nejen 
z Buštěhradu, ale i z mnoha míst naší 
republiky. Poslední výstavu někteří 
osobně navštívili.

Ovšem až na začátku tohoto školního 
roku bylo navázáno další významné 
přátelství. 

Přijali jsme pozvání na návštěvu 
a patnáctého ledna přijeli na členskou 
schůzi kaktusářů. 

Setkali jsme se těsně před sedm-
náctou hodinou ve velkém sále Domu 
techniky v Kladně, kde nás přivítal jeho 
ředitel, pan Bc. Zdeněk Procházka, a pan 

Na přednášce o kaktusech

V sále foto: archiv A. Holeyšovské
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Aktuality 
z mateřského centra 
Buštěhradský pelíšek

V novém roce jsme se rozhodli 
mírně pozměnit náš pravidelný pro-
gram. Pro snadnou orientaci opět otis-
kujeme tabulku, abyste neriskovali, že 
za zábavou do Pelíšku vyrazíte ve špat-
nou chvíli.

V programech hravé dopoledne 
a odpolední herna se vaše děti mohou 
vyřádit se spoustou zajímavých hraček, 
zatímco vaše domácí teritorium zůstane 
uklizené jako ze škatulky. Pozor, kromě 
klouzačky a dalších evergreenů na ně čeká 
také pár vzrušujících herních novinek!

Pro zpestření nabízíme pro předško-
láčky pondělní klub deskových her, kde 
jsme poněkud obměnili herní reper-
toár, a nudit se děti určitě nebudou ani 
ve středu, kdy si mohou přijít zakouzlit 
s vlastní fantazií v rámci výtvarné dílny.

Daniela Swart

Ing. Antonín Novák, předseda Spolku 
pěstitelů kaktusů a sukulentů v Kladně, 
společně s ostatními členy.

Netrpělivé děti se usadily na židle 
v první řadě a promítání slíbeného filmu 
začalo. Byl to krásný, poutavý dokument 
pana Ing. Josefa Odehnala z jeho cest za 

kaktusy po jihu USA a Mexiku se snímky 
z oblastí kolem Los Angeles, Las Vegas 
a El Pasa.

Přednáška zahrnovala obrazový 
materiál s fotografiemi zeměpisných 
oblastí, včetně měst, hor a pouští. Téměř 
neskutečné byly sukulentní rostliny ve 

velikosti rodinných domů. Poutavé bylo 
i vyprávění o každodenních radostech 
a strastech v nesmírném vedru (40 °C 
a více).

Koho by nezaujala obří Yucca brevifo-
lia, rostliny rodu Opuntia, Coryphantha 
a Carnegiea? Nechyběl ani Echinocereus 
engelmannii, který je ve jmenovaných 
oblastech nejvíce rozšířený.

Čas, který jsme měli vyhrazený pro 
návštěvu, ale rychle utekl, a tak jsme 
předčasně a velice neradi opustili pří-
jemnou atmosféru velkého sálu. Na 
rozloučenou jsme si nesli od našich 
přátel kapesní kalendáře, jedinečnou 
publikaci „Sulcorebutia 2008“ autora 
Ladislava Horáčka a zásobu vzácných 
semen pro jarní vysévání od p. Ladislava 
Macáka, p. Václava Stehlíka a p. Josefa 
Maršíčka. Děkujeme za vřelé přijetí, 
neobvyklý zážitek i dárky. Těšíme se na 
další setkání, které by se tentokrát mělo 
uskutečnit v naší školní družině.

Anna Holeyšovská 
vedoucí vychovatelka školní družiny 

při ZŠ a MŠ Buštěhrad

MateřSké centrUM bUštěhradSký pelíšek

Mikulášská besídka foto: Luboš Trkovský

Odchod s dárky a v dobré náladě foto: archiv A. Holeyšovské

9.00 -10.00 10.00 -11.00 11.00 -12.00 14.00 -15.00 15.00 -16.00 16.00 -17.00 17.00 -18.00

pondělí
Klub  

deskových her

Hravé dopoledne Odpolední herna

úterý Hravé dopoledne

středa
Výtvarné kouzlení

Hravé dopoledne Odpolední herna

čtvrtek Hravé dopoledne
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Mimo to na nejbližší týdny chystáme: 
16. 3. Pohádka o Popelce – pohádka s hostinou. 
Všechny děti se mohou stát součástí klasického pří-
běhu. Přijďte a nechte se překvapit! Zač. 15.30.
19. 3. Babysigns, dvouhodinový kurz znakové řeči 
pro batolata. Je nutné se dopředu přihlásit instruk-
torce paní Veronice Krupičkové na tel. 736 772 674,  
babysigns@centrum.cz. Zač. 14.00.
23. 3. Bazárek dětského oblečení, hraček a sportovních 
potřeb. Pokud chcete i prodávat, přihlaste se v předstihu 
Simoně Fafejtové na tel. 604 839 093. Zač. 15.30.
26. 3. Přednáška aromaterapie. Zač. 15.30.
8.-29. 4. Baby masáže. Další série osvědčeného kurzu 
poběží vždy ve středu od 14.00. Informace a přihlášky 
přímo u lektorky Dany Marečkové, tel. 777 090 626. 

Těšíme se na vás! 
Daniela Swart

Mikulášská besídka foto: Luboš Trkovský

Na začátku nového roku se sluší ohléd-
nout za rokem uplynulým.  Jako všude 
se snažíme svou práci stále zlepšovat 
a vycházet našim uživatelům vstříc.

Naším prvním úkolem je poskytování 
pečovatelských služeb v co nejlepší kva-
litě a profesionalitě. Naše pečovatelky 
jsou dnes již všechny vzdělané v oboru 
péče o handicapované osoby a stále 
se zúčastňují vzdělávacích kurzů, které 
prohlubují jejich schopnosti. 

Mimo pečovatelské služby nabízíme 
stále více motivačních programů pro naše 
uživatele. Téměř na každý den v týdnu 

máme naplánované aktivity. Cvičení, ruční 
práce, promítání filmů, zúčastňujeme se 
také akcí mimo naše zařízení. Jezdíme do 
Oázy v Lidicích a začali jsme s výlety do 
blízkého i vzdálenějšího okolí. Navštívili 
jsme olympiádu pro seniory ve spřáte-
lené DPS v Chlumci u Ústí n/L, kde pro nás 
vybojoval pan Z. Štefek stříbro. Chlumečtí 
byli již na druhé návštěvě u nás. Výlety si 
můžeme dovolit díky tomu, že se nám 
podařilo zakoupit nové vozidlo značky 
Dacia Logan, které je sedmimístné. V Buš-
těhradě nás už vidíte jezdit dvěma osob-
ními vozy, a tak můžeme pomoci více 

zájemcům. V letoš-
ním roce máme 
n a p l á n o v á n o 
vyměnit starou a již 
poruchovou Felicii 
dalším Loganem. 

To vše se nám 
daří hlavě díky 
dotacím z MPSV, 
které v minulosti 
n e by l y  b ě ž n é, 
a tak není rozpočet 
města Buštěhradu 
zatížen většími 
náklady. Naopak 
se nám daří městu 
peníze ušetřit.

Rozšíření péče o naše klienty se 
podařilo také díky nové posile v řadách 
zaměstnanců, kterou je sociální pracov-
nice paní Bc. Irena Janská. 

Na závěr roku jsme si připomněli dese-
tileté výročí, o kterém jsem psala v minu-
lém čísle. Jen mohu dodat, že snad bylo 
vydařené. Krásný program dětí a peda-
gogů ze ZUŠ přispěl k velmi milé atmo-
sféře. Malby dětí na zdech jsou příjem-
ným oživením vnitřního prostoru DPS 
a pro všechny návštěvníky bylo připra-
veno skvělé pohoštění z rukou zaměst-
nankyň DPS, a tak věřím, že všichni, kteří 
se přišli podívat, byli spokojení. 

Výčet aktivit by byl opravdu velmi 
dlouhý a plány na letošní rok jsou také 
nemalé. Tak už jen na závěr vyslovím dík 
pedagogům a dětem ze ZUŠ, ZŠ a MŠ, 
kteří nám zpříjemňují vánoční čas a jsou 
pro nás celoročně milými hosty. Děku-
jeme Červenému kříži a také našim spon-
zorům, panu JUDr.V. Burgrovi, díky jeho 
peněžnímu daru byl připraveno pohoš-
tění na výročí, Ing. J. Preclíkovi, který daro-
val DVD, a panu J. Fridrichovi, jenž daroval 
fotoaparát. Děkuji všem zaměstnancům 
za práci během celého roku, který byl díky 
nim velmi úspěšný.

S. Šumná

dpS bUštěhrad

Desáté výročí DPS foto: archiv S. Šumné
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V červencovém a srpnovém čísle Buš-
těhradského zpravodaje jsem vás, vážení 
čtenáři, informoval o činnosti sboru 
v prvním pololetí roku 2008. Nyní bych 
vás chtěl seznámit s jeho další prací.

Sotva uběhly prázdniny, začal se sbor 
připravovat na zájezd na festival pěvec-
kých sborů Viva la musica ve Žluticích. 
Konal se 20. září a sjela se na něj celá 
řada sborů zejména ze západních Čech. 
Festival už má ve Žluticích pěknou tra-
dici a náš sbor se ho zúčastnil podruhé. 
Myslím, že jsme si četné publikum zís-
kali pestrým programem obsahují-
cím skladby W. A. Mozarta, B. Smetany 
a J. Brahmse. Zazpívali jsme ale i spiri-
tuál a českou národní píseň.

Koncem října jsme byli pozváni na 
oslavy 90. výročí založení republiky do 
Muzea T. G. Masaryka v Lánech. Vystou-
pili jsme zde s dvacetiminutovým progra-
mem, v němž nemohla chybět Masarykova 

oblíbená píseň Teče voda, teče.
Potom již sbor začal připravovat Čes-

kou mši vánoční J. J. Ryby. Před Váno-
cemi a během nich ji přednesl celkem 
čtyřikrát. Nejprve ji posluchači vyslechli 
16. prosince ve zcela vyprodaném Kul-
turním domě v Lidicích. Během ní 
zazněla i recitace v podání Jiřího Mühl-
feita. Potom 19. prosince přednesl buš-
těhradský sbor Českou mši vánoční 
v koncertním provedení v zaplněném 
kostele ve Středoklukách. Pak, jak už je 
tradicí, byla uvedena při půlnoční mši 
24. prosince v kostele v Buštěhradě. 
Všechna tato provedení s jistotou řídil 
sbormistr Emil Červený. Na nácviku se 
také podílel sbormistr Jiljí Teringer.

26. prosince v kostele v Hostouni řídil 
Českou mši vánoční Jakub Novák. Bylo 
to jeho první vystoupení s naším sbo-
rem v roli sbormistra a bylo vidět, jak mu 
řízení našeho sboru dělá velkou radost.

Všechna provedení slavné Rybovky 
byla s doprovodem varhan a malého 
orchestru skládajícího se ze tří houslí, 
violy, violoncella a kontrabasu. Sóla zpí-
vali Marta Hanfová, Daniela Javorčeková, 
Zdena Marešová, Antonín Maurer, Ond-
řej Novák a Tomáš Svoboda. U varhan se 
střídali Martin Fila a Marcel Javorček. Buš-
těhradský pěvecký sbor posílily i některé 
členky kladenského ženského sboru.

Na začátku nového roku se sbor pře-
stěhoval do nových prostor. Své zkoušky 
nyní koná v Kulturním středisku, jako 
vždy každé pondělí od 18 do 19.30.

Sbor má mnoho další tvůrčích plánů. 
Obracím se touto cestou opět na čtenáře 
Buštěhradského zpravodaje, kteří mají 
rádi zpěv, aby přišli mezi nás. Naléhavě 
potřebujeme doplnit všechny hlasy.

František Paulík 
předseda sboru

SMíšený pěvecký Sbor MěSta bUštěhradU

V sobotu 14.2. uskutečnilo o.s. Buštěhrad sobě spolu s měs-
tem Buštěhrad další ročník buštěhradského masopustu. Letos 
byl velmi mrazivý, takže přestože na začátku průvodu se sešlo 
okolo 270 lidí, na zakončení do školní jídelny došlo pouze okolo 
čtyřiceti vytrvalců. Průvod začal u Seifertovny a ubíral se po 
obvyklé trase okolo hospody U Bečvářů, přes Starý Hrad, Domov 
s pečovatelskou službou a přes hráz rybníka ke škole. Byl pře-
rušen dvěma vstupy divadelní skupiny DAMM s představením 
„Husy na tahu“ a obvyklými zastávkami s čajem a koblihami. 
Živý hudební doprovod zajišťovali opět „Stryci z Buštěhrada“. 
Letos přibyla nová zastávka u nově otevřené restaurace Starý 

Vinohrad. Překvapení uchystali obyvatelé domku u hráze ryb-
níka, když svůj dům přetvořili na živý orloj a předvedli v oknech 
několik pozoruhodných maškar, za což sklidili zasloužené ovace. 
Průvod zakončil taneček a podarování dětí ve školní jídelně.

U Bečvářů pak proběhla večerní zábava s cimbálovou muzikou 
Buštěhradišťan Oty Pavlici – toto těleso má vždy trochu proměn-
livé složení, avšak stále více jeho členů tvoří moravští muzikanti 
přistěhovaní do Buštěhradu, takže zážitek je velmi autentický.

Na závěr třeba poděkovat sponzorům, bez nichž by se maso-
pust nemohl uskutečnit: Město Buštěhrad, Backaldrin s.r.o., 
pasířství Houska a Douda a další.

DJ

Masopust 2009 foto: M. Aushaus

bUštěhradSký MaSopUSt

Masopust 2009 foto: M. Aushaus
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provoz Buštěhradského muzea Oty Pavla u Rotta•	
provoz Stezky historií Buštěhradu•	
2. 2. – masopustní průvod•	
2. 2. – posezení u cimbálu •	
19. 4. – křest 4. čísla časopisu Kladno-Záporno, ve kterém •	
byl uveřejněn obsáhlý článek o muzeu Oty Pavla i o historii 
Buštěhradu
24. 4. – natáčení na Stezce historií Buštěhradu a v muzeu •	
Oty Pavla do pořadu Toulavá kamera, který byl odvysílán 
5. 10. 2009 (možno zhlédnout v archivu pořadu na webo-
vých stránkách www.toulavakamera.cz)
4. 10. – setkání členů Buštěhrad sobě s panem Jiřím Dients-•	
bierem

bUštěhrad Sobě v roce 2008

Křest časopisu Kladno-Záporno v muzeu Oty Pavla, na kytaru hraje 
Jan Paulík                                                                                   foto: J. Pergl

Natáčení pořadu Toulavá kamera, hovoří PhDr. Dana Stolzová                                                                                                                                         
                                                                                  foto: J. Pergl

Celkový počet exponátů (k 31. 12.2008):   1 0 0 0
  - z toho v expozici Ota Pavel:   7 0 0
  - z toho v expozici Buštěhrad:   3 0 0
Počet zapůjčitelů či dárců exponátů:  56
Celkový počet návštěvníků v roce 2008:  1164
  - z toho návštěvníci ve školních výpravách:    579
Počet zájezdů v muzeu v roce 2008: 25

Současná výstava v muzeu:  
Hubená léta v šuplíku – nálepky, etikety z dob minulých

Od otevření muzea 31. března 2002 do 31. prosince 2008 
navštívilo muzeum 9942 návštěvníků.

Ivona Kasalická

Buštěhradské Muzeum Oty Pavla U Rotta v roce 2008

Otázka, která je zasvěceným nadmíru 
jasná. Pro nezasvěcené dovolte prosím 
zmínku v následujících řádcích. Organi-
zace Junák působí v ČR historicky význam-
nou dobu. Zmínky o její činnosti lze najít 
v kronikách již z doby před druhou svě-
tovou válkou. V souvislosti s vývojem 
doby a vládnoucích politických režimů 
se Junák potýkal s mnoha existenčními 
potížemi. Obroda skautské organizace a 
možnost její svobodné činnosti proběhla 

významnou měrou po roce 1989, kdy 
padlo komunistické vládní zřízení. Díky 
Karlu Horovi (přezdívaný „Jasan“) byla 
v této době obnovena činnost skautské 
organizace Junák též v Buštěhradě. 

Klubovny a skladovací prostory sdílel 
Junák po roce 1990 v objektu pionýrského 
domu (dnes výrobna plastových dílů, po 
levé straně u výjezdu z Buštěhradu směrem 
na Stehelčeves) společně s dožívající orga-
nizací Pionýr. Jelikož v této době obrody 

Junáka chyběly prostředky na údržbu 
tohoto objektu a obec nejevila zájem akti-
vity Junáka a jim podobných organizací 
jakkoli podporovat, rozhodlo se tehdejší 
obecní zastupitelstvo zmíněný objekt 
prodat soukromému podnikateli. Tím 
pádem se Junák ocitl i se svým tehdy ještě 
poměrně skromným inventářem doslova 
na ulici. Tento nepříznivý moment nejis-
toty a obav z další životaschopnosti místní 
organizace Junáka částečně pomohla 

jak Si žijí SkaUti bUštěhradští
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vyřešit organizace Sokol, která poskytla 
pronájem dvou kluboven v buštěhradské 
Sokolovně. Podařilo se též dohodnout 
s obecním úřadem uskladnění inventáře 
v objektu zvaném Vinohrad ve Starém 
hradě, ale jen dočasně. Netrvalo dlouho a 
byli z těchto prostor vykázáni. Údajně pro 
havarijní stav objektu. (Zmíněný objekt 
byl v nedávné době opět prodán soukro-
mému podnikateli.) Po tomto vyhazovu 
vypadala situace Junáka beznadějně. 
Díky náhodě a především dobrému srdci 
manželů Kouckých ze statku na náměstí 
se podařilo uskladnit veškerý inventář 
u nich v hospodářském stavení, navíc bez-
platně! Tuto možnost Junáci po několik let 
s povděkem využívali. Vše bylo ovšem na 
úkor narušování soukromí a klidu rodin-
ného života manželů Kouckých. Proto 
se později, při příležitosti uvolnění pro-
storu v buštěhradské hasičárně, rozhodli 
požádat obecní zastupitelstvo o proná-
jem těchto prostor. Dlouho se zde ovšem 
neohřáli. Sotva stačili prostory jakž takž 
upravit k obrazu svému, opět přišel vyha-
zov a stěhování. Tentokrát do bývalého 
archivu v buštěhradském zámku. Prostory 
nebyly ze začátku ideální, ale po nezbyt-
ných úpravách a mnoha odpracovaných 
brigádnických hodinách pro skromné 
potřeby Junáka vyhovující. A navíc s pří-
slibem, že odtud už je nikdo nevyžene. 
„Zámek má přece místností desítky, tak 
proč by měl postrádat právě dvě vyhra-
zené na skautský sklad?“ Zmínka byla 

maximálně jen o dočasném přesunutí do 
sousedních místností, v souladu s postu-
pem prováděné rekonstrukce zámku.  
A jaká je situace dnes? Opět vyhazov! Nač 
podporovat skauty v jejich pochybné 
činnosti, když je mnohem výhodnější 
zámecké prostory komerčně pronajmout, 
že? Chápu, že obec potřebuje sehnat 
peníze do rozpočtu, na opravu zámku 
a jistě i na jinou bohulibou činnost. Dou-
fejme proto, že se my všichni, občané 
buštěhradští, těchto požitků dočkáme 
a ve zdraví si jich užijeme! Nebo jsme 
na tom s obecním rozpočtem opravdu 
tak špatně, že obec položí na lopatky 
poskytnutí dvou místností ze sta v buš-
těhradském zámku pro životně důležité 
potřeby neziskové organizace Junák? 
Pojala mne lítost, asi nabídnu do obec-
ního rozpočtu nějakou tu kačku ze svého 
skromného rozpočtu. A když to udělají 
všichni členové Junáka (je jich víc než 
sto), tak tu naši milovanou obec, která by 
za Junák i dýchala, zachráníme! 

Nebylo by správné rozhodnutí obec-
ního zastupitelstva pouze očerňovat. 
Nabídli přece Junákům náhradní skla-
dovací prostory ve sklepení budovy 
1. stupně místní základní školy. Mají 
ovšem svá specifika. Přístup pouze po 
strmém, nepříliš širokém schodišti, vlhké 
a nevětrané prostory o celkové ploše 
cca 10 m2. V buštěhradském zámku měli 
skauti k dispozici dvě místnosti o celkové 
ploše cca 60 m2, se snadným přístupem, 

větráním a přirozeným denním osvětle-
ním. Možná že nyní skauti rozšíří svou čin-
nost o pěstování žampionů. Nově nabíd-
nuté skladovací prostory se pro to přímo 
nabízejí. Pokud si ovšem chtějí uchránit 
svůj za léta těžce vydobytý a udržovaný 
inventář táborového vybavení, musí se 
poohlédnout po něčem jiném. A právě 
v tomto těžkém okamžiku nabídli svou 
pomocnou ruku opět manželé Kouckých! 
Je snad činnost veřejně prospěšné dětské 
organizace závislá pouze na milosrdenství 
dobrých lidí? Nikoli. Pro příklad není třeba 
chodit daleko. V ostatních městech okresu 
Kladno a celé ČR mají skauti podporu 
nejen ministerstva školství a mládeže, ale 
především svých rodných obcí. Škoda, že 
tomu tak není i u nás v Buštěhradě. 

Dovolte mi, abych jako člověk, který 
prošel výchovou ve skautských oddí-
lech, posléze se stal vedoucím jednoho 
z oddílů a následně vedl po několik let 
celé skautské středisko v Buštěhradě, vyjá-
dřil současné generaci skautů svou úctu. 
To, že výchovnou činnost s mládeží vyko-
návají na úkor svého volného času a bez 
nároku na jakoukoli odměnu považuje 
většina lidí za samozřejmost. Sám jsem 
se přesvědčil, jak je to náročné, připravit 
pro děti zábavný a smysluplný program 
na pravidelných oddílových schůzkách, 
výpravách za poznáním přírody a kultur-
ních památek a především na oblíbených 
letních táborech. Ačkoliv mi současné pra-
covní povinnosti neumožňují vykonávat 
aktivní skautskou činnost při práci s dětmi 
v oddílech, zůstávám i nadále skautem 
duší i tělem. Jediné, co bych chtěl buš-
těhradským skautům vytknout, je příliš 
skromné poskytování informací o jejich 
činnosti občanům Buštěhradu a nejbliž-
šího okolí. Činnost Junáka je rozsáhlá a zají-
mavá. Rozhodně se nemají za co stydět! 
Doufejme, že se o jejich činnosti budeme 
dále více dovídat nejen prostřednictvím 
skromné vývěsky na zastávce autobusu 
„U Macíků“ a občasným příspěvkem do 
BZ. Touto nadějí se stávají vznikající inter-
netové stránky buštěhradského Junáka. 
(k zhlédnutí na adrese www.junakbuste-
hrad.wz.cz, stránky oddílu berušky: www.
berusky-bustehrad.webz.cz)

Pro vás, kteří nemáte přístup na inter-
net, nebo vás unavuje čtení článků v BZ, 
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bych rád připomněl, že Junák organizuje, 
nebo se spolupodílí na veřejně kulturních 
akcích, jako je dětský karneval v Soko-
lovně, den matek, pálení čarodějnic, pietní 
akt u hrobu obětí fašismu v Lidicích, dětský 
den, rozsvěcení vánočního stromku atd. 
Významná je především jejich výchovná 
činnost s mládeží na pravidelných oddílo-
vých schůzkách a letních táborech. Skaut-
ské středisko v Buštěhradě se v součas-
nosti skládá z pěti dětských oddílů a dvou 
oddílů dospělých členů. Celková základna 
tak čítá 131 členů!

Chtěl bych vám, buštěhradští skauti, 
popřát do nového roku 2009 silnou vůli 
a trpělivost, zdar ve vaší činnosti, stále se 
rozrůstající členskou základnu a přede-
vším usměvavé a spokojené tváře dětí ve 
vašich oddílech. Dosud mne neopustila 
naděje, že obecní zastupitelstvo pochopí 
význam vaší organizace v rámci veřejně 
prospěšné kulturní a výchovné činnosti. 
Pokud tomu bude jinak, buďte trpěliví, 
neb nic na této zemi netrvá věčně a pří-
padná výměna veřejných činitelů v rámci 
voleb může přinést naději na lepší zítřky i 
pro vás. Skautům zdar!!!

Ing. Jiří Procházka

naši 
jUbilanti 
70 let
VONDRUŠKA Miroslav, Lípová
STUJ František, Revoluční 
VONDRUŠKOVÁ Zdeňka, Lípová

75 let

BUKOVÁ Marie, Tyršova 
PARÁKOVÁ Emilie, Liliová 

80 let

PEKOVÁ Jarmila, Bezručova
LUKEŠOVÁ Růžena, Prokopova

85 let

TON Stanislav, Kladenská 

Blahopřejeme!

paMátník lidice
Evropská výstava pouze v Lidicích!

Lidická galerie Památníku Lidice v Lidicích se stala jedi-
ným místem v České republice, kde se představuje výji-
mečná výstava kreseb 40 významných ilustrátorů dětských 
kreseb z Valonska-Bruselu s názvem: 

Když je čtení barevné - Parade / Panorama.
Do Česka tato výstava 

zavítala v rámci uplatňo-
vání Dohody o spolu-
práci, kterou 28. března 
2001 podepsala Česká 
republika s Francouz-
ským společenstvím 
Belgie a Valonským regi-
onem. Výstava výjimeč-
ných ilustrací dětských 
knih tak bude také sym-
bolizovat předsednictví České republiky 
v EU.

Výstavu zahájila 
11. 2. velvyslankyně 
Belgického království 
J. E. Renilde Loeckx 
a 1. náměstek MK ČR 
JUDr. František Mikeš. 
Přítomni byli i dva vysta-
vující ilustrátoři, kteří 
následující dva dny vedli 
speciální dílny pro děti 
i dospělé. Zúčastnily se 

jich děti ze ZUŠ Buštěhrad, ZŠ Buštěhrad 
a ZŠ Hřebeč. 

První výstava „Parade“ s humorem, 
fantazií a hravostí ukazuje valonské 
a bruselské karnevalové oslavy, které byly 
zařazeny na seznam Ústního a nehmot-
ného dědictví lidstva UNESCO. Patnáct 
umělců se zapojilo do hry a vytvořilo ori-
ginální „obrazový celek“. V druhé výstavě 
„Panorama“ najdeme práce 40 ilustrá-
torů vydané v letech 1950 až 2007, které 

víte že...
...jsme vlastně všichni „náplavy“? Když 

totiž výbojní Sasové ustupovali po 
pražské porážce od Albrechta z Vald-
štejna roku 1632, vyplenili nadobro 
buštěhradský hrad, takže se již 
nikdy nevzpamatoval. Dílo zkázy 
pak dokončil mor v roce 1680, kdy 
vymřelo veškeré obyvatelstvo. A nové 
přistěhovalce sem přivedli vlastníci 
panství ze svého zákupského zboží.

...žijeme v nadmořské výšce 322 m 
n. m. na souřadnicích 14°11´35´´N 
a 50°9´22´´E ?

...Buštěhrad měl vloni 2587 registro-
vaných obyvatel, z toho 52 % žen 
a 48 % mužů ?

...Ministerstvo kultury konečně vydalo 
nové rozhodnutí týkající se buště-
hradského pivovaru? Areál NEBUDE 
zapsán do seznamu památek. Je to 
docela překvapivé poté, co ministr 
předchozí, rovněž záporné, rozhod-
nutí zrušil jako chybující s tím, že areál 
má nesporné hodnoty, kvůli kterým 
si prohlášení památkou rozhodně 
zaslouží. Nové rozhodnutí si však 
dává velkou práci s argumentací proti 
zapamátnění, ve které jsou napří-
klad takové výroky, jako že Anselmo 
Lurago (slavný barokní stavitel podí-
lející se na úpravách zámku a zřejmě 
i pivovaru) vlastně nebyl zase tak 
význačným stavitelem a podobně. Co 
k tomu dodat? Jednak že na minister-
stvu pravá ruka neví, co dělá levá, jed-
nak že majitel pivovaru si zřejmě svou 
věc pečlivě pohlídal. Demolice tedy 
opět hrozí naprosto bezprostředně.

RR
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Josefina Napravilová, čestná občanka Lidic
Paní Josefina Napravilová působila od května roku 1945, tedy od prvních dnů 

osvobozené republiky, zhruba do začátku jara následujícího roku jako spojo-
vací úředník repatriačního odboru ministerstva ochrany práce a sociální péče. 
Přivedla ji tam touha pomáhat československým občanům postiženým válkou 
a rovněž jazykové znalosti. V tomto důležitém postavení se především věnovala 
vyhledávání českých a slovenských dětí, zavlečených během války do Německa 
nebo na okupovaná území, a zajištění jejich návratu do vlasti. Paní Napravilová 
našla a poslala nebo sama odvezla domů na čtyřicet dětí.

představují kaleidoskop současných ilu-
strací ve Valonsku a Bruselu.

„Tato výstava i katalogy, které ji dopro-
vázejí, byly pro naše ilustrátory a vydava-
tele příležitostí, jak nabídnout našim, ale 
i vašim dětem ohromující množství knih pro 

zasmání, zamyšlení i pěstování smyslu pro 
umění a život v pospolitosti.“  

Chantal Léonard, kurátorka výstavy
Výstava potrvá od 12. února 2009 

do 3. května 2009. Otevřeno denně: 

únor 9–16 hodin, březen 9–17 hodin, 
duben, květen 9–18 hodin.

Organizátoři výstavy: Památník Lidice, 
Zastoupení Valonsko-Brusel, 

Ministerstvo kultury ČR

Těsně před Vánocemi 1945 vypátrala 
ve sběrném táboře v rakouském Salc-
burku jedenáctiletého Václava Hanfa, 
chlapce z Lidic, a okamžitě s ním ujížděla 
do Prahy, dokonce k němu přilnula cito-
vým poutem. Okolnosti tomu chtěly, že 
se tito dva lidé neviděli plných pětapa-
desát let a že o sobě ani nevěděli. A zase 
přispěla náhoda – pan Václav Hanf, 
v té době šestašedesátiletý, mohl při-
jet v roce 2000 za svou zachránkyní do 
Bechyně, kde paní Napravilová žije. Od té 
doby se s ní stýká nejen pan Hanf s man-
želkou, ale i jeho syn Václav s manželkou 
a vnučka Marta, kteří žijí v Lidicích. Příběh 
paní Napravilové popsal Přemysl Veverka 
v knize Jak se chodí do Lidic, jež vyšla 
péčí Památníku Lidice, a také v článku 
Cesta humanity Josefiny Napravilové, 
který uveřejnilo v polovině letošního 
ledna Národní osvobození. 

Této statečné ženě se dostalo význam-
ných ocenění. Otisk historické pečetě 
města Plzně předal plzeňské rodačce 
27. října 2008 plzeňský primátor Pavel 
Rödl. Zastupitelstvo obce Lidice jí udě-
lilo na tamějším obecním úřadě z rukou 
místostarosty Tomáše Skály čestné občan-
ství Lidic, a to 20. ledna 2009, v předvečer 
jejích 95. narozenin. Zastupitelé ocenili 
nejen repatriační aktivity jubilantky, ale 
i její poválečné působení ve vídeňské 
instituci International Refugy Organi-
sation, která poskytovala servis utečen-
cům z východního bloku na Západ, jakož 
i plnohodnotný, téměř pětačtyřicetiletý 

život paní Napravilové v Kanadě. Věrnost 
demokratickým principům, víra ve svo-
bodu a projevy solidarity, to jsou hodnoty, 
které paní Napravilovou charakterizují. 
V rámci slavnostního aktu předal oslaven-
kyni stříbrný pamětní odznak Památníku 
Lidice ředitel této organizace JUDr. Milouš 
Červencl a za Občanské sdružení Lidice 
předal pamětní list jeho předseda Anto-
nín Nešpor. Upřímně Josefině Napravilové 
blahopřejeme.                                              /red/

Ředitel PL Milouš Červencl předává Josefíně 
Napravilové pamětní odznak foto: archiv PL

J o s e f í n a  N a p rav i l ová  s  n a l e ze ný m 
Václavem Hanfem foto: archiv PL

Přehled kulturních 
představení Památníku 
Lidice připravovaných 
v rámci “Lidických 
zimních večerů“
25. 2. 2009 od 18°° hod.

Noc po rozvodu
převzaté představení divadla Viola
účinkují: Klára Trojanová-Pollertová, David Matásek

26. 2. 2009 od 18°° hod.
Křeslo pro Zdeňka Mahlera  
aneb co zde ještě nebylo řečeno
večerem provází Slávka Kopecká,  
na klavír hraje Martin Fila 

3. 3. 2009 od 18°° hod.
Křeslo pro Arnošta Goldflama 
aneb autorské čtení
večerem provází Robert Tamchyna

6. 3. 2009 od 18°° hod.
Normální okruh
převzaté představení divadla Viola
účinkují: Viktor Preiss a Jiří Lábus

10. 3. 2009 od 18°° hod.
Čeští a němečtí mistři baroka 
a klasicismu (k 240. výročí 
úmrtí G. P. Telemanna)
LYRA DA CAMERA, účinkují: Jitka Navrátilová 
– cembalo, Johana Rosická – soprán, Kateřina 
Chudobová – flétny, Radek Širc – violoncello

16. 3. 2009 od 17.30 hod.
Všechny krásy světa (pocta nositeli 
Nobelovy ceny Jaroslavu Seifertovi)
Premiéra 1. původního představení  
Památníku Lidice
Scénář a režie Tomáš Vondrovic, dramaturgie Tomáš 
Engel; účinkují: Taťjana Medvecká, Jiří Dvořák, kla-
vírní doprovod Sergej Poluektov

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

je 500 Kč s platností do 05/2009. 

Místa je nutno rezervovat 3 dny před představením.
Změna programu vyhrazena.

Kontakt: Památník Lidice, Tokajická 152, 273 54 Lidice; 
tel.: 312 253 063, 312 253 702; e-mail: lidice@lidice-memorial.cz 

www.lidice-memorial.cz
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Výsadková skupina Silver A opět v Pardubicích
Památník Lidice, do jehož správy patří od června minulého roku národní kulturní památka Ležáky, uspořádal ve spolu-

práci s poslankyní Evropského parlamentu Janou Bobošíkovou setkaní příznačně nazvané „Silver A v paměti tří generací“. 
Shromáždění se konalo v pardubickém hotelu Zlatá štika, a to 9. ledna 2009, přesně šedesát sedm let poté, kdy se radista 
Silver A Jiří Potůček pokoušel navázat první spojení s vedením československého odboje v Londýně. Potůčkova vysílačka 
Libuše byla tehdy umístěna v kamenolomu Hluboká, nacházejícího se nedaleko osady Ležáky na Chrudimsku. Skupina 
Silver A ve složení npor. Alfréd Bartoš, rtm. Josef Valčík a svob. Jiří Potůček přiletěla do protektorátu zejména se zpravodaj-
skými úkoly z Velké Británie a za své centrum si zvolila Pardubice. Parašutisté úzce spolupracovali s pardubickým i ležáckým 
odbojem a se středisky odporu v dalších českých a moravských městech. 

čtenáři náM píší
Co se děje v Makotřasech II

V šestém čísle loňského roku byl v Buštěhradském zpravodaji otištěn článek Ing. Arch. Daniely Javorčekové o aktuální 
situaci v obci Makotřasy. V následujících řádcích bych rád popsal danou problematiku obce Makotřas z jiného úhlu pohledu, 
tak jak šly události chronologicky za sebou, a některé sporné věci vysvětlil.

V hotelu Zlatá štika se sešlo na sto 
dvacet hostů, především přímí účastníci 
a pamětníci ležáckého odboje a odboje na 
Pardubicku. Byli mezi nimi například Bla-
žena Kvapilová, sestra Václava Krupky, par-
dubického ubytovatele Alfréda Bartoše, 
a rovněž Josef Doležal, který – tehdy dva-
cetiletý – mluvil jako poslední s vrchním 
strážmistrem z Vrbatova Kostelce Karlem 
Knězem krátce předtím, než 22. června 
1942, dva dny před ležáckou tragédií, spá-
chal sebevraždu. Setkání se zúčastnil rov-
něž mladší syn vrchního strážmistra Jaro-
slav Kněz. Dále přijali účast představitelé 
obce Miřetice, do jejíhož katastru Ležáky 
patří, reprezentanti jiných obcí a měst, 
občané z Lidic, zástupci muzeí, knihoven 
a příslušných občanských sdružení. Pří-
tomné přivítal dechový orchestr Základní 
umělecké školy Chrast a ředitel Památ-
níku Lidice Milouš Červencl, pozdravili je 
Jana Bobošíková a hejtman Pardubického 
kraje Radko Martínek. Zazněla i zdravice 
předsedy Poslanecké sněmovny Miloslava 
Vlčka. Vedoucí národní kulturní památky 
Ležáky Kamila Chvojková informovala 

o rekonstrukci ležáckého památníku 
a o cílech, k nimž památník směřuje. His-
torik Radovan Brož hovořil o „Statečných, 
kteří přežili“, a historik Jiří Kotyk „O činnosti 
Silver A“. Historik Památníku Lidice Vojtěch 
Kyncl uvedl výstavu orientovanou na 
ležácký odboj a tamější tragédii, jejíž ver-
nisáž během setkání proběhla. Přítomní 
se zájmem zhlédli 
unikátní amatér-
ský dokumentární 
film o Ležákách 
v roce 1947, který 
se náhodně objevil 
v Městském muzeu 
ve Skutči a ve Zlaté 
štice se dočkal prv-
ního veřejného 
uvedení. 

Skupina Silver A 
se nikdy netěšila přízni komunistického 
režimu. Ale ani v pozdějších letech se o ní 
a o souvisejících událostech veřejně neho-
vořilo. A tak pardubické setkání předsta-
vuje první svého druhu. „Díky němu jsme 
získali od účastníků řadu hodnotných 

fotografických a písemných materiálů, 
rovněž vznikl ucelený seznam lidí, kteří 
mají se Silver A a ležáckou tragédií něco 
společného,“ řekl pětadvacetiletý ležácký 
a lidický historik Vojtěch Kyncl, který se na 
shromáždění v hotelu Zlatá štika podílel 
nejvýrazněji, a dodává: „Setkání nebylo 
zatížené oficialitami a neslo se v příjemně 

osobním duchu. Sešli se na něm lidé, kteří 
se dříve neznali. Otevřeli jsme problema-
tiku odboje, poděkovali jeho účastníkům 
a snad jsme tak přispěli ke společenskému 
vědomí, že historie stále žije.“ 

Přemysl Veverka

Jaroslav Kněz, Josef Doležal, Božena Kvapilová - Silver A foto: archiv PL

Začátkem roku nabídla obci Makotřasy 
spolupráci developerská firma, a tím byla 
odstartována spousta dohadů, spekulací 
a dokonce i obviňování. Firma Quinlan 
Private Golub, s.r.o. (dále jen QPG), oslo-
vila Obecní úřad Makotřasy s nabídkou 
výstavby rodinných domů na soukromém 

pozemku a obci nabídla zajímavé bonusy. 
V prvním návrhu smlouvy nabízela firma 
QPG obci Makotřasy finanční pomoc 
v souhrnné výši 9 mil. Kč, především pro 
chystanou výstavbu obecní kanalizace 
a ČOV (čistírna odpadních vod). Firma 
chtěla od obce na oplátku uskutečnit 

změnu územního plánu na soukromý 
pozemek. Záměrem firmy bylo na 15hek-
tarovém pozemku vystavět cca 330 
rodinných domů, což také představila 
občanům obce na své prezentaci. Nutno 
podotknout, že na cca třetině pozemku již 
je schválena předchozím zastupitelstvem 
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výstavba cca 80-100 rodinných domů. 
V únoru 2008 byla uspořádána anketa 
mezi občany. Avšak vznik a podoba 
této ankety nebyla nikdy projednávána 
na zastupitelstvu obce a část zastupi-
telů o jejím průběhu neměla ani tušení. 
Neměla tedy právní podklad a byla více-
méně soukromou akcí zastupitelů z řad 
odpůrců výstavby. O této skutečnosti 
svědčí i fakt, že anketa byla jednostranně 
zaměřená a předpojatá (obsahovala mini-
mum informací pro výstavbu a maximum 
proti), její výsledek byl tehdy pochopi-
telně záporný. Na veřejném zasedání dne 
26. 3. 2008 byl záměr firmy QPG zamítnut 
v poměru hlasů 4:3.

Nicméně firma QPG s obcí Makotřasy 
nadále jednala. Na základě tlaku zastupi-
telů souhlasících s výstavbou a pana sta-
rosty byly nabízené bonusy firmou QPG 
zvýšeny. V novém návrhu smlouvy již 
firma obci nabídla příspěvek na stavbu 
kanalizace ve výši 14 mil. Kč, výstavbu 
mateřské školy, výstavbu sportoviště, 
vysázení odpočinkové a parkové zeleně, 
a to vše v souhrnné výši 21 mil. Kč, tedy 
o dalších 12 mil. Kč více než činila nabídka 
první. Vzhledem k tomu, že roční rozpo-
čet obce Makotřasy jsou necelé 2 mil. Kč 
a cena stavby kanalizace se odhaduje na 
44 mil. Kč, je celkem logické, že zastupi-
telé a starosta obce o spolupráci 
začali znovu přemýšlet. Na veřej-
ném zasedání dne 25. 6. 2008 byl 
do programu jednání zařazen 
bod o revokaci minulého zamí-
tavého rozhodnutí a zastupitelé 
byli požádáni o znovuzvážení 
situace. Byla předložena nová 
Smlouva o spolupráci s výše uve-
denými bonusy. A tehdy vznikly 
první neoprávněné spekulace a 
dohady. Považuji za svou povin-
nost vysvětlit všem čtenářům, že 
tento bod byl do programu zařa-
zen v souladu se všemi platnými 
právními předpisy ČR a nedošlo 
k žádnému porušení jednacího řádu, jak 
uvádějí někteří odpůrci výstavby. Zařazení 
bodu jednání bylo nejprve schváleno nad-
poloviční většinou zastupitelů a teprve 
poté se hlasovalo o záměru samotném, 
přesně tak, jak to ukládá zákon o obcích. 
Zastupitelé svůj postoj k věci přehodnotili 

a podpis Smlouvy o spolupráci odsou-
hlasili nadpoloviční většinou svých hlasů. 
Poměr hlasování byl 4:2 pro podpis 
smlouvy a záměr firmy QPG byl schválen. 
Za zasedání byla omluvena jedna zastupi-
telka a důvody, proč se omluvila, jsou její 
soukromou záležitostí a nikdo jiný o její 
neúčasti nerozhodoval, tak jak se někteří 
odpůrci výstavby domnívají, a s hlasová-
ním o smlouvě neměla její neúčast žádnou 
souvislost. Z řad veřejnosti se zasedání 
zúčastnilo jen asi šest občanů, ale zasedání 
bylo řádně avizováno a termín jeho konání 
zákonně vyvěšen na obecní vývěsce. 
Zastupitelé účast občanů na zasedání, jak 
jistě chápete, ovlivnit nemohou.

Dále se mezi občany objevily dohady 
kolem samotné Smlouvy o spolupráci. 
K tomu bych velmi rád také napsal pár 
řádek. Tři zastupitelé obce, kteří byli proti 
výstavbě od samého počátku, nejevili 
o další jednání o smlouvě a o smlouvu 
samotnou zájem, což dokazuje i přístup 
dvou z nich, kteří byli na veřejném zase-
dání, kde bylo nové znění smlouvy před-
loženo. Po předložení smlouvy a podkladů 
tyto doslova „smetli“ ze stolu s argumenty, 
že je nic spojeného s firmou QPG nezajímá 
a že jsou razantně proti výstavbě. Nikdo 
nemůže druhého člověka a ani zastupi-
tele donutit k zájmu si cokoli prostudo-

vat. Teprve po podpisu smlouvy projevili 
zmiňovaní zastupitelé o znění smlouvy 
zájem. Osmistránková Smlouva o spolu-
práci mezi obcí Makotřasy a developer-
skou firmou byla těmto zastupitelům 
ukázána a vysvětlena právním zástupcem 
JUDr. Kuchlerem, který obec zastupuje 

a na sestavování smlouvy se podílel jako 
poradce. Byla to z mého pohledu nejlepší 
varianta, jak zastupitelům smlouvu dopo-
drobna vysvětlit a odpovědět na případné 
právní otázky. 

A že ve smlouvě je třicetimilionová 
sankce za její porušení? Ano, to je pravda, 
a je to naprosto přirozená a běžná věc 
nejen v právním světě. Každá smlouva, 
která má nějaký význam, je chráněna 
sankcemi za její porušení. Vždyť kdokoli, 
kdo podepisuje nějakou smlouvu, se 
chce chránit a ze svého pohledu nepočítá 
s tím, že by smlouvu porušil. Pokud ano, je 
možné označit člověka, který podepisuje 
smlouvu s úmyslem ji porušit, za podvod-
níka. Firma si jen chrání své investice, neboť 
nákup pozemku není levnou záležitostí, 
a společnost QPG se navíc ve smlouvě 
zavázala k hrazení veškerých nákladů spo-
jených se změnou územního plánu, což 
jsou další nemalé náklady. Navíc sankce 
za porušení smlouvy jsou oboustranné, 
a pokud firma nedodrží jakýkoli svůj záva-
zek, včetně některého z bonusů pro obec, 
bude nucena uhradit smluvní pokutu ve 
stejné výši. Z tohoto pohledu si myslím, že 
smlouva není pro obec nijak nevýhodná, 
neboť obec Makotřasy, proti zmiňovaným 
bonusům, nabízí společnosti QPG změnu 
územního plánu, kterou bude firma hradit, 

a neposkytuje tedy develope-
rovi žádné finanční prostředky a 
ani majetek.

A teď zpět k podpisu smlouvy. 
Přípravný výbor pro referendum 
byl v obci založen na mimořád-
ném veřejném zasedání dne 12. 
8. 2008 a smlouva byla pode-
psána dva dny poté, tedy 14. 8. 
2008. Ovšem podpis smlouvy 
neměl se vznikem přípravného 
výboru žádnou souvislost. Pod-
pis smlouvy byl zastupitelstvem 
schválen, jak bylo uvedeno na 
veřejném zasedání 25. 6. 2008, 
tedy zhruba 7 týdnů před samot-

ným podpisem. Podle zákona o obcích 
je starosta obce povinen plnit usnesení 
zastupitelstva, a proto smlouvu podepsal. 
Předmětná smlouva navíc byla pode-
psána nejen starostou obce, ale i dalšími 
třemi zastupiteli, kteří se záměrem firmy 
QPG souhlasili. Z pohledu zákona nemá 

Výstavba firmy QPD nedaleko Londýna foto: archiv M. Kympl
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obec povinnost řešit vznik Přípravného 
výboru pro referendum a maximálně se 
má zabývat až platným návrhem na refe-
rendum s patřičně položenou otázkou. 
Ani to však nemá vliv na další činnost 
zastupitelů, dokud nebude samotné refe-
rendum vyhlášeno a nebudou zveřejněny 
jeho výsledky. Dne 12. 8. 2008 a následující 
měsíc navíc nebyla známa ani otázka, která 
se v návrhu referenda objeví. 
Do právního problému by se 
obec dostala, pokud by nebylo 
plněno řádné a platné usne-
sení zastupitelstva, tedy pokud 
by nebyla podepsána Smlouva 
o spolupráci. Ke smlouvě mi 
zbývá snad jen dodat na adresu 
některých odpůrců, kteří mají 
pocit, že zastupitelům z pro-
jektu plyne nějaký osobní pro-
spěch, že pokud myslí osobním 
prospěchem více práce a sta-
rosti, pak mají pravdu. Samotná 
změna územního plánu a věci 
s ní spojené stojí zastupitele 
dost času, a pokud se ještě přidá výstavba 
kanalizace v obci, která již byla zahájena, 
není co závidět.

Na základě dvou různých názorů 
občanů obce na výstavbu vznikla 
v Makotřasech dvě Občanská sdružení, 
která se kromě jiných svých činností 
zabývají i problematikou kolem výstavby 
rodinných domů. První s názvem „Za roz-
voj obce Makotřasy“ (dále ZROM) a druhé 
„Mako“. První z nich s výstavbou souhlasí 
a snaží se získávat informace a podklady 
k plánované výstavbě. Druhé sdružení se 
snaží situaci zvrátit a výstavbu za každou 
cenu zastavit. Občanské sdružení „ZROM“ 
úzce spolupracuje s obcí i s firmou QPG a 
má zájem podílet se na samotné přípravě 
změny územního plánu v obci. Zatímco 
sdružení „Mako“ se v otázce kauzy QPG 
snaží zpochybnit smlouvu a bez zjevného 
právního podkladu informuje občany o její 
nevýhodnosti pro obec, „ZROM“ shání 
podklady z fundovaných míst. Důkazem 
toho je i odpověď z Ministerstva vnitra 
ČR předsedovi Sdružení „ZROM“ na jeho 
žádost o vyjádření k připravovanému refe-
rendu a jeho budoucím dopadům na život 
v obci. Odpověď napsala Ing. Marie Kostru-
hová, ředitelka odboru dozoru a kontroly 

veřejné správy MVČR. Mimo jiné v odpo-
vědi píše: „Výsledek místního referenda 
může vést k tomu, aby obec iniciovala 
vypovězení příslušné smlouvy, pochopi-
telně však s důsledky z toho plynoucími.“ 
Dále se v dopise praví: „Občané obce by si 
měli uvědomit, že v případě, že by výsledek 
místního referenda směřoval k odstoupení 
od smlouvy, bude mít tato skutečnost pro 

obec značné finanční dopady.“ Plné znění 
dopisu je možné si přečíst na webových 
stránkách sdružení „ZROM“.

Rád bych se dále vyjádřil k samotné 
budoucí výstavbě v obci Makotřasy. Ing. 
Arch. Daniela Javorčeková ve svém pří-
spěvku pro Buštěhradský zpravodaj zve-
řejnila i částečný výtah z dokumentu 
RNDr. Václava Cílka o problémech kolem 
suburbanizace pražského okolí. Ano, 
takové studie skutečně existují a je z nich 
patrno, že problémy při výstavbách a i po 
jejich realizaci mohou vzniknout. A je 
to vlastně dobře, že jsou tyto problémy 
zpracovány a definovány. Jsou totiž dob-
rým vodítkem, jak se z těchto chyb poučit 
a jak se jim vyhnout. U nás v Makotřasech 
nám to dává prostor pro co největší vyva-
rování se budoucích problémů a řešit 
a eliminovat je již samotném zárodku. 
Uvedu zde několik konkrétních pro-
blémů, které u nás řešíme. Prvoplánově 
došlo k prověření stability a důvěryhod-
nosti firmy samotné. Společnost QPG je 
součástí nadnárodní irské společnosti se 
stejným názvem a majetkem ve výši cca 
10 miliard eur. Ve světě, ale i v ČR již spo-
lečnost zrealizovala mnoho fungujících 
projektů a pracuje na řadě dalších. Mezi 

ně patří například výstavba za zhruba 
91 mil.DEM (tehdejší měna) v Praze-No-
vých Butovicích, připravovaná výstavba 
nákupního a zábavního centra v Brně 
v hodnotě 5 miliard korun nebo například 
nám bližší projekt v nedaleké obci Pavlov, 
kde se již v brzké době začne stavět 660 
rodinných domů. Nicméně serióznost 
firmy byla prověřena i u zástupců obcí a 

měst, se kterými již společnost 
spolupracuje.

Projekt v Makotřasech, který 
je ve fázi příprav, je koncipován 
tak, jak je společnost zvyklá pra-
covat i v zahraničí. Na stránkách 
OS „ZROM“ jsou k vidění foto-
grafie rodinných domů vystavě-
ných v Anglii nedaleko Londýna. 
Podobně budou koncipovány 
i Makotřasy. Samozřejmě, že 
domy nebudou stavěny v ang-
lickém stylu, ale poměr veřej-
ných a soukromých prostranství 
bude zachován. Domy nebu-
dou „namačkány“ na komuni-

kace, ale bude mezi nimi několikamet-
rový prostor veřejné zeleně. Pro vzájemné 
střetávání občanů budou mezi domy 
vybudovány parkové zóny s vzrostlými 
stromy, odpočinkovou zelení a lavičkami. 
Nicméně v současnosti se již chystá před-
stavení konkrétního projektu určeného 
pro Makotřasy. 

Dalším problémem je uváděna hustota 
osídlení. V průměrné středočeské vesnici 
se uvádí hustota mezi 50-70 obyvateli na 
hektar, ale pro větší rentabilitu budoucích 
nákladů obce je lepší spíše větší hustota 
nežli menší. Při 330 RD na 15 hektarech při-
padá v Makotřasech na hektar 22 domů, to 
je zhruba 66-77 obyvatel, což je horní hra-
nice běžné hustoty obyvatel. Komunikace 
a inženýrské sítě vybuduje firma na své 
náklady. S opravami komunikací se samo-
zřejmě do budoucna musí počítat, ale je 
zřejmé, že několik let budou komunikace 
a veřejná prostranství nové a rekonstrukci 
potřebovat delší čas nebudou. Finanční 
prostředky z daní a rozpočtu obce, které 
se díky novým obyvatelům zvýší, budou 
používány tedy minimálně několik desí-
tek let na rozvoj „staré“ obce. Tomu dnes 
nahrává i skutečnost, že Senát schválil 
nový zákon, kdy i majitelé novostaveb 

Výstavba firmy QPD nedaleko Londýna foto: archiv M. Kympl



číslo 1 • leden únor 2009
18

ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ

budou muset platit daně z nemovitostí. Doposud byli od daně 
osvobozeni. Díky této skutečnosti poplynou do obecních pokla-
den další nemalé prostředky a přívětivě se navýší roční rozpočet 
obcí. Zveřejněná studie dokonce naznačuje budoucí povinnost 
obcí opravovat inženýrské sítě (plynovod, vodovod, kanalizaci 
atd.). Inženýrské sítě se však po dokončení výstavby obce pře-
dávají distribučním společnostem, kterým z provozování těchto 
sítí plynou nemalé zisky. Tyto společnosti se pak již o sítě starají 
vlastními náklady a případné opravy, revize a rekonstrukce hradí 
oni a obecní úřady se tímto nemusí zabývat.

Problém přihlašování nebo nepřihlašování nových obyvatel do 
obcí je znám již dlouho a dokonce i krajské úřady se dnes již podí-
lejí na jejich eliminaci. Obec již dnes má nástroje, jak lidi „donutit“ 
k přihlášení do obce, a těchto nástrojů bude v budoucnu určitě 
přibývat. Navíc podle mne deregulace nájemného tomuto feno-
ménu moc nenahrává. Položme si otázku, proč se lidé do obcí 
nepřihlašují? Je to většinou proto, protože si občané drží svůj 
předchozí městský byt, aby ho mohli třeba pronajímat. V bytech 
družstevních a bytech v osobním vlastnictví není potřeba mít 
trvalé bydliště, neboť majitelé odhlášením z takového bytu 
o něj nepřijdou a mohou ho klidně pronajímat. Neodhlašování 
se z měst je spíše problémem u majitelů bytů s regulovaným 
nájmem. Tedy státních bytů, nebo u bytových domů s majite-
lem. Vzhledem k sílící deregulaci však bude jistě tento fenomén 
zastaven, neboť nájemné se časem vyrovná tržnímu pronájmu 
a nebude pro držitele nájemních smluv nikterak zajímavé takový 
byt pronajímat dále. Dnes se navíc začaly objevovat i případy 
opačné, kdy se lidé přehlašují do menších obcí k příbuzným, aby 
ušetřili za městské poplatky např. za psy nebo svoz odpadu.

Myslím, že bych se mohl k dané problematice rozepsat mno-
hem více, ale věřím, že předchozí řádky alespoň částečně odkryly 

danou problematiku v Makotřasech a daly jasné odpovědi na 
některé otázky. Závěrem bych chtěl poděkovat jak lidem, kteří 
jsou pro rozvoj Makotřas, drží nám v tomto nelehkém období 

palce a nevidí v naší čin-
nosti nic jiného než jen 
práci, která přinese do 
budoucna prospěch 
všem. Poděkování patří 
ale i lidem, kteří s námi 
nesouhlasí a naši práci 
kritizují, neboť i tako-
vých lidí je potřeba 
k tomu, aby se udělalo 
co nejméně chyb. Pomá-
hají k větší ostražitosti 
a preciznější práci. Záro-
veň všem čtenářům Buš-
těhradského zpravodaje 
přeji úspěšný nový rok, 
málo starostí a hodně 
radostí.

Martin Kympl 
Zastupitel obce Makotřasy
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Dne 3. 1. 2009 se ve Sportovní hale 
Kladno konal fotbalový turnaj mezi šesti 
sportovními kluby (starší přípravka, roč-
ník 2000). Trenéři SK Buštěhrad Zděnek 
Nachtigal a Lukáš Nachtigal nominovali 
na tento turnaj následující borce: Daniel 
Hýža, Jan Janíček, David Lukáš, Ladislav 
Nachtigal, Andrej Paťuk, Jana Pencová, 
Mikuláš Plášek, Matyáš Roztočil, Kryštof 
Vaněk, Martin Vinš, Adam Vrba. 

První zápas mezi kluby SK Buště-
hrad–SK Hřebeč jsme dovedli do vítěz-
ného konce zásluhou dvou útočníků, 
Adama Vrby, který dal jedinou branku 
zápasu, a Mikuláše Pláška, který si zapsal 
asistenci. Zápas skončil 1:0 a první tři 
body za vítězství byly naše. Druhý zápas 
mezi kluby SK Buštěhrad–FC Slavoj 
Kladno skončil opět naším vítězstvím 
1:0, kdy se střelcem vítězné branky stal 
z rohového kopu Mikuláš Plášek. Třetí 
zápas mezi kluby SK Buštěhrad–SK Kablo 
Kladno ukončil hvizd píšťalky rozhodčího 
za konečného stavu 1:0 pro naše klubové 
barvy. Střelcem této branky byl Martin 
Vinš a asistenci si připsal na své konto 
Jan Janíček. Po těchto třech vítězstvích 
začali kluci pomýšlet na celkové vítěz-
ství, ale to jsme měli před sebou ještě 

dva zápasy. Čtvrtý zápas mezi kluby SK 
Buštěhrad–SK Novo Kladno se stal pro 
fandící rodiče infarktovou záležitostí, 
protože jsme již v prvních minutách inka-
sovali jednu branku. Naši borci dokázali 
rychle odpovědět brankou Adama Vrby, 
u které asistoval Mikuláš Plášek. Napětí 
mezi rodiči na tribunách rostlo a náš tým 
jsme tlačili svým křikem k dalším akcím. 
Vítěznou branku utkání na konečný stav 
2:1 si vychutnal po asistenci Martina 
Vinše opět Mikuláš Plášek a o vítězství 

v turnaji našeho mužstva již nebylo 
pochyb. U posledního pátého zápasu 
mezi kluby SK Buštěhrad–SK Libčice již 
byla znát únava obou celků a zápas skon-
čil remízou 0:0. Náš brankař Kryštof Vaněk 
byl při závěrečném hodnocení celého 
turnaje vyhlášen jako nejlepší brankař 
turnaje. Po předání vítězného poháru si 
hráči zakřičeli společně s trenéry vítězný 
pokřik a potleskem poděkovali svým 
rodičům za povzbuzování.

-ML-

Fotbalový turnaj  foto: archiv ML

tUrnaj ve fotbale
Správné vykročení do nového roku

bezpečnoStní SitUace v MěStě bUštěhrad

Období od 1. 12. 2008 do 31. 12. 2008  
Trestné činy:
odcizení věcí z novostavby (NP)
vloupání do rodinného domu (NP)
vloupání do motorového vozidla (NP)
odcizení maringotky (NP)
Přestupky:
4x přestupek proti majetku (4 NP)
1x přestupek proti občanskému soužití (ZP)
1x přestupek v dopravě – požití alk. nápojů řidičem (ZP)
1x přestupek proti veřejnému pořádku (NP)

Na základě veřejnoprávní smlouvy, 
prováděly hlídky Městské policie Kladno 
následující činnost v obci:

Dne 8. 11. 2008 od 10.40 do 12.15 
hodin provedeno měření rychlosti v ulici 
Kladenská. Řešeny 4 přestupky (3x blo-
kové, 1x předání správnímu orgánu).

Dne 14. 11. 2008 provedena kontrolní 
činnost při konání burzy od 12.30 do 
13.35 hodin, nezjištěny závady.

Dne 15. 11. 2008 provedena kontrolní 
činnost při konání burzy od 9.05 do 10.05 
hodin, nezjištěny závady. 

Dne 28 11. 2008 byla provedena kont-
rolní činnost při konání burzy od 10.05 do 
11 hodin – průběh burzy bez závad.

Dne 29 11. 2008 byla provedena kont-
rolní činnost při konání burzy od 4.50 do 
6.10 hodin – nezjištěny závady.

V průběhu měsíce prosince 2008 nebyly zaznamenány případy hromadného naru-
šování veřejného pořádku.

Zpráva o činnosti Městské policie Kladno v obci Buštěhrad za měsíc listopad 2008
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tajeMné okénko

„Sedmnáctého listopadu 1981 bylo úterý. N-44 zaparkoval svou tatrovku na dvoře 
Průmstavu. Pořád ho něco tížilo. Stísněný pocit pronásledovaného ho poslední dny 
neopouštěl už ani ve dne. Ploužil se sychravým městem a myslel na ten opakující 
se sen o muži v černém kožeňáku. Do tváře mu ani ve snu nikdy nedokázal pohléd-
nout. Jen mezi stromy mlhavého dříňského lesa se za ním plížila zlověstná postava 
již mnohokrát.

Zastavil se před známým činžákem a chvíli váhal. Vystoupal pak po schodech jen 
velmi těžce. Pozdravil a požádal o černou kávu s tím, že zase musí běžet. Poslední 
dobou pije kávu často. Zatočí se s ním svět a pohne podlaha. Odpotácí se do kou-
pelny své přítelkyně, aby se opláchnul studenou vodou. Slepý obdélník zrcadla se 
zúžil do tlusté lesklé čáry. Není to čára. Je to jakýsi průzor, z něhož stříká proud zla-
tého světla. Naklonil se do paprsků. Jeho podrážky už se dlažby v koupelně nedotý-
kaly. Cítil, jak je vtahován do magické záře. Byl klidný. Konečně.“

Kde se vzal, tu se vzal…

Karel Novák

Ve výše uvedeném období vykonávala OP Stehelčeves svou 
činnost na území města Buštěhrad dle čl. 2, odst. 2. VPS 
v následujícím rozsahu:

Datum Čas  Identifikace Popis prováděné
  strážníka činnosti
 1.12 21:00-23:00 3, 4 Hlídková činnost    
5.12 21:00-22:00 2, 4 Hlídková činnost    
6.12 9:00-10:00 1, 3 Hlídková činnost    
7.12 16:00-17:00 1, 3 Hlídková činnost    
9.12 20:00-22:00 1, 3 Hlídková činnost    
10.12 8:00-10:00 2, 4 Hlídková činnost    
12.12 20:00-22:00 2, 4 Hlídková činnost    
15.12 9:00-10:00 1, 3 Hlídková činnost    
17.12 3:00-5:00 3, 4 Hlídková činnost    
18.12 4:00-5:00 3, 4 Hlídková činnost    
 13:00-15:00 1,2 Hlídková činnost
 17:00-18:00 1, 2 Hlídková činnost    
21.12 21:00-22:00 1, 2 Hlídková činnost    
24.12 7:00-9:00 3, 4 Hlídková činnost    
25.12 22:00-23:00 3, 4 Hlídková činnost    
28.12 22:00-23:00 1, 2 Hlídková činnost    
29.12 22:00-24:00 1, 2 Hlídková činnost
  
Ve výše uvedeném období byly zjištěny na území města Buš-
těhrad tyto trestné činy:

Trestný čin
Řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění   

Ve výše uvedeném období vykonávala OP Stehelčeves svou 
činnost na území města Buštěhrad dle čl. 2, odst. 3. VPS 
v následujícím rozsahu:

Datum Čas Identifikace Popis prováděné
  strážníka činnosti
 3.12 8:00-9:00 1, 2 Měření rychlosti    
5.12 20:00-21:00 2, 4 Měření rychlosti    
22.12 9:00-10:00 3, 4 Měření rychlosti    
26.12 9:00-10:00 1, 2 Měření rychlosti    
30.12 16:00-17:00 3, 4 Měření rychlosti  

Ve výše uvedeném období byly zjištěny na území města Buš-
těhrad tyto přestupky:

Přestupek Počet
Nedovolené stání nebo zastavení vozidla na pozemní komunikaci 1 
Vjezd do míst, kde je to místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních 
komunikacích zakázáno 1    
Pohyb chodce na pozemní komunikaci odporující pravidlům provozu na pozemních 
komunikacích  
 Nedovolené vedení jízdního kola nebo jízda na něm v rozporu s pravidly provozu na 
pozemních komunikacích  
Překročení povolené rychlosti  
Kouření na autobusové zastávce 1 
 
Při plnění činnosti dle čl. 2, odst. 2 VPS ve městě Buštěhrad 
bylo ujeto služebním motorovým vozidlem celkem 109 km.

Ve Stehelčevsi dne  3. 12. 2009 
Zpracoval :str. Marek, str. Krym

Na základě ustanovení čl. 2, odst. 6. Veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcí Stehelčeves a městem Buštěhrad k zajišťování výkonu čin-
nosti podle zákona o obecní policii (VPS) předkládáme tuto zprávu o činnosti obecní policie (OP) Stehelčeves za výše uvedené období.

Zpráva o činnosti Obecní policie Stehelčeves na území města Buštěhrad za měsíc 
prosinec 2008
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Takhle nějak si představuji poslední 
chvíle známé kladenské postavičky. 
Představuji si také, že tělesná schrána, 
kterou dostala toho dne ke zkoumání 
na pitevní stůl Mudr. Patičová, byla v té 
chvíli prázdná. Duše záhadného Karla 
Nováka zmizela ze světa tak podivně, 
jak se objevila. Snad to byl cvičený 
agent, snad blázen s mimořádnými 
schopnostmi, možná jen vtipálek, který 
si svůj happening užíval až do konce, 
nebo jen nadaný autista, vynalézavý 
sedmilhář? Každopádně fenomén, jenž 
do „našeho okénka“ určitě patří. 

V roce 1999 natočil režisér Císařov-
ský televizní film „Stará stopa“, kterým 
se snažil osud Karla Nováka představit 
divákům. Ale už v sedmdesátých letech 
minulého století byl o K. N. promítán 
tendenční zpolitizovaný dokument, 
ne nepodobný pátracím relacím kri-
minální služby. Nepátralo se však po 
pohřešovaném člověku, nýbrž po jeho 
vlastní ztracené minulosti. Ale to se 
nikdy nepodařilo. Nicméně si zkusme 
zopakovat, jak to tenkrát bylo:

Píše se rok 1955 a pohraniční hlídka 
zatkne poblíž obce Oravská Polhora 
podezřelého muže bez dokladů. Asi 
dvacetiletý mladík se zdá být hlucho-
němý a vydává jen podivné zvuky. Je 
vyslechnut písemnými dotazy. Odpo-
vídá úhledným písmem s bezchybným 
pravopisem. Prohlašuje, že je Karel 
Novák, narozený roku 1933 na nezná-
mém místě v Čechách. Doklady nemá, 
prý se mu rozmočily v potoce, tak je 
zahodil. Neví, že překročil hranici. Neví 
odkud jde, ani kam.

Psychiatrická vyšetření, kam byl 
zadržený odeslán, prokázala vysokou 
inteligenci (IQ 129), vynikající, fotogra-
fickou paměť, perfektní matematické 
a logické myšlení, velmi dobrou ori-
entaci v umění a literatuře, což nazna-
čuje minimálně středoškolské vzdělání. 
Jeho hluchoněmost působí věrohodně 
a ztráta paměti se nedá vědecky potvr-
dit ani vyvrátit.

Zatčeného K. N. přebírá „do péče“ 
STB. Nekonečné noční výslechy, 

hladovky, samotky, bití, výhrůžky 
i sladké sliby nebo nabídky placené 
spolupráce však tajemným člověkem 
nehnou. 

Vyšetřovatelé nasazují rovněž psy-
chodrogu skopolamin, později je pou-
žit i detektor lži Polygraf. Vše zřejmě 
marně. Karel Novák jen doplňuje další 
zmatečné a odporující si údaje do spisu 
se značkou „N-44“. A když i fízlové, nasa-
zení do jeho cely, nemohou nic vyzvě-
dět, je K. N. propuštěn a sledován na 
svobodě.

Přestože v roce 1958 pracuje na stav-
bách a žádnou špionážní činnost nevy-
víjí, je na udání kolegy Veise, jemuž se 
jako jedinému svěřuje (hluchoněmý 
konečně promluvil!), znovu uvězněn 
a odsouzen bez důkazů na dvanáct 
let za špionáž. Falešná svědectví jsou 
revidována roku 1969 a K. N. je zproš-
těn všech obvinění a propuštěn. Vrací 
se tedy zpět do Kladna, na ubytovnu, 
za volant náklaďáku. Nikam se nesnaží 
skrýt ani prchnout. Docházelo mu, že je 
to riskantní? Po dvou klidnějších letech 
určitě. Je totiž znovu uvězněn, protože 
prý jeho propuštění bylo protiprávní. 

Vyšetřovatelé, ale i obyčejní lidé 
z jeho okolí se dozvídají podivné infor-
mace, se kterými si neví nikdo rady. Při-
znává, že neví, jak se opravdu jmenuje. 
Pochází prý z rakouského šlechtického 
rodu. Žil dlouho v Polsku a ruští vojáci 
znásilnili a odvezli na Sibiř jeho matku. 
Měl prý oči jako chameleón, měnily 
barvy nebo přímo žlutě svítily. Viděl 
prý skrz člověka! Má vztah k mytickému 
vrchu Radhošti, ale na místě samém 
nic nepoznává a místo narození hledá 
celý život. Vyhrabal se prý z kupy mrt-
vol, když přežil hromadnou popravu 
v Osvětimi. Děsil se představ suchých 
stromů bez listí, bez kůry, vyběle-
ných větví (…jenže tehdy i v Krušných 
horách byly lesy zdravé a „stromové 
kostlivce“ bychom ani v širokém okolí 
nenašli). Ve snech ho pronásledovala 
postava kulhajícího gestapáka v čer-
ném kabátě. Spoluvězňům pak vypráví 
i hororovou vizi prázdného domu, kde 

je v jediné staré skříni přibodnut bodá-
kem k zadní stěně neidentifikovatelný 
mladý muž.

Ze zjištěných skutečností je pak 
udivující jeho schopnost vyjadřovat 
se plynně česky, rusky, slovensky, pol-
sky, anglicky, italsky nebo francouzsky, 
dokonce i písemně! Na vojně udivoval 
výtečnými střeleckými výsledky, samo-
zřejmým řízením třeba tanku, ovládal 
box i orientální bojové techniky. Hovo-
řil zasvěceně o typech letadel a o jejich 
řízení, přičemž dokonce používal han-
týrku zkušených pilotů. Mnohokrát 
zasahoval jako léčitel, výborný diagnos-
tik a dokázal stanovit i úspěšný léčebný 
postup. Dokonale se vyznal i v tehdej-
ších mocenských strukturách, překva-
pil znalostí systému řízení samotné 
StB a metodách její práce. Spoluvězně, 
faráře Bílka, ohromil rovněž vědo-
mostmi o Vatikánu a organizační struk-
tuře jezuitského řádu. Jeho mozek pra-
coval výkonněji než je obvyklé, přesto 
byl považován za blázna. Všechny teo-
rie o tom, že je speciálním agentem 
cizí rozvědky, však splaskly jak bublina 
z mýdla. Nikdy se nepodařilo nic sto-
procentně prokázat ani vyvrátit. Jaká je 
skutečnost? Věděl to vlastně on sám?

Nabízejí se tedy otázky. Bude snad 
odpovědí na ně jeho osobní výrok? Co 
znamená, že: 

„…jsem zajíc, co se skrývá v lese. Čím 
déle mě budou týrat, tím hůř pro ně, 
porostou jim procenta viny. Ale o tom 
si víc povíme, až se znovu sejdeme…“?

Je možné, že opravdu byl agentem, 
na němž při výcviku neúspěšně zkoušeli 
nějaké neznámé prostředky a experi-
menty pro zvýšení schopností? Nebo je 
ještě nějaká jiná možnost? Nebyl přeci 
v historii jediný takový „Pan Nobody“. 
Možná, že jste „Karla Špióna“ znali z kla-
denských bufetů nebo s ním dokonce 
pracovali, a víte něco víc. Já vím jen to, 
co jsem tu napsal. Ale tuším, že vím, jak 
by to všechno ještě šlo vysvětlit. Nena-
padá vás to také?

JB
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BUŠTĚHRADSKÝ CHODEC

Buštěhradský chodec
Alea iacta est

Rybník báječně zamrzlý, led praští. Zatím drží, i když na něm sebou občas někdo 
praští. Beru přes rameno tupé stařičké kanady a vyrážím za tím lákadlem. Všude klid, 
tma a tichoučko. Je skoro půlnoc, takže doufám, že nikdo nebude sledovat mé byvší brus-
lařské umění. 
První okruh po pusté ledové ploše dělám opravdu nejistě. Příkrov vydává podivné zvo-

nivé zvuky, ale strach nemám, mrzne dlouho. Kochám se mezi smutečními závěsy vrb u hráze. 
Po chvíli už svištím jako zamlada. Bolí mě nohy v sevření utažených bruslí, tak jedu ke 
břehu a usednu do sněhu, abych si trochu povolil tkaničky. Na protější straně křikne kačer, 
jinak je božský klid. Zapálím si cigárko a přehlížím ten liduprázdný noční stadion.
Bzin! prořízne báječné ticho náhlé prasknutí ledu. Zpozorním a snažím se prohlédnout 

temnotu. Boum! Dong, dong, ozve se po chvíli znova od ledové plochy. Zvuků je náhle 
víc a víc! Jako by tu byl ještě někdo, uvažuji a pomalu vstávám. Nikde nikdo. Co to je? 
Mám snad halucinace? Vyrazím prudce doprostřed rybníka. Rozhlížím se sem a zase tam. 
Dunění nepřestává. Je tu někdo? Marně volám do přítmí, ale nikdo neodpovídá. Jen stále 
to: boum, boum, bzin a dong! Mráz mi projede po zádech, když náhle přede mnou rozryje 
sníh široká stopa! Jako kdyby někdo táhl po ploše rozložitý neviditelný předmět. Sesbí-
rám všechny síly a ihned vyrážím, odrážeje se neohrabaně v široké stopě! Počkej, já tě 
dostanu, vyhrožuji nahlas uhánějícímu přízraku a cítím, jak se prohýbá celá ledová plo-
cha. Rup! Křup! Padám na studený sníh. Do očí mi vlétnou pichlavé krystalky. Ve žlutého 
polosvitu se cosi leskne. Mžourám přes slzy a bolí mě hlava. Cítím, jak se pode mnou 
všechno houpe. Bojím se, ale nemohu udělat jediný pohyb. Sním či bdím? Přede mnou stojí 
na ledě obrovská zlatá kostka! 
Protřu si oči. Určitě nespím. Magické těleso se leskne jako právě vycíděné. Na zaoble-

ných hranách se odráží svit lamp na břehu. Po kolenou se těžce sunu blíž. Sundám ruka-
vice a dlaněmi opatrně pohladím chladný kov. To není možné! To je snad opravdové zlato? 
Vztyčím se, abych si prohlédl ten úkaz ze všech stran. Nepřetržitě se musím toho neu-
věřitelného monumentu dotýkat. Je tak neuvěřitelná, a přitom tak blízká. Nic podobného 
jsem určitě neviděl ani ve snu. Krychle stojí netečně, klidně a majestátně. Rozhlížím 
se kolem. Bohužel poblíž není nikdo, kdo by potvrdil, že to opravdu není jen šílený 
sen. Napadá mě, že jen blázen může stát v noci na ledě s náměsíčně napřaženýma rukama. 
Už toho nech, poručím si a prudce odtrhnu prokřehlé dlaně. Pink! Zlatavý kubus zmizel! 
Jako když pukne mýdlová bublina. Zmateně těkám po okolí. Nikde nic. Jen otisk na ploše. 
Přeci nesním? Začíná sněžit. Poletující sněhové vločky divoce tančí. Nic nechápu. Myš-
lenky v hlavě mi křepčí neméně zběsile. Ještě naposled se zmateně rozhlížím a jedu si 
sednout na břeh. Nic nepraská, je ticho jako v kostele. 
Kdoví proč mne najednou napadá, co všechno jsem si chtěl letos koupit nového. Prohlí-

žím si šrámy a odřeniny stařičkých bruslí. Ale co, stačí je nakrémovat, vyleštit a budou 
zase jako nové. A ještě přidám hodnotu – nabrousím je, medituji a usmívám se spokojeně 
té hříčce. Vždyť ještě slouží dobře. A na to moje bruslení... Vklouznu do promrzlých 
bot a unaveně vstanu. Snad ještě shodit pár kilíček, aby to pod námi příště neprasklo, 
pomyslím si a ohlédnu se naposledy po bílé ploše. Je čistá, neposkvrněná, beze stop mého 
nočního bláznovství... 
Revidujíce své úvěry stoupám strmou ulicí a s mezidechem myslím na to, jak v tom 

životě tak nějak všichni bruslíme. A také na to, že to jednou může prasknout. A to pak 
bude panečku Masopust...
Motto: „Státní dluh naší republiky činí zhruba 856 miliard korun. Vyjdeme-li z rela-

tivní atomové hmotnosti zlata, lze si jeho objem představit jako krychli o straně zhruba 
2,8 m.“ (Jan Štemberk 2009)

JB
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