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Vážené čtenářky a čtenáři, 
v tomto čísle Zpravodaje vám po 
delší době přinášíme články/rubriky, 
které už pomalu upadaly v zapo-
mnění. Předně pro vás máme více 
informací z radnice. Dále pak kolega 
Jirka Blesk oprášil rubriku Žijí mezi 
námi, tentokrát v ní vyzpovídal pana 
Ladislava Dvonče. Po zhruba roční 
pauze nám článkem přispěli i fotba-
listé. Třeba se Zpravodaji začíná blýs-
kat na lepší časy.
Přeji vám příjemné čtení.

 za redakční radu

Martin Ježek

foto na titulní straně: Hotel čp. 62 
foto: J. Pergl

USneSení ze zaSedání 
MěStSkého zaStUpitelStva
č. 7/2008, které se konalo 
dne 10. 12. 2008 od 
17.30 hod.  v Kulturním 
středisku

MěZ po projednání:
a) schvaluje:

Rozpočtové provizorium města 1) 
Buštěhrad na 1. Q roku 2009 ve výši 
5.712.000,- s tím, že dojde k pře-
sunu částky 300.000,- Kč z položky 
3745 na položku 3326.
Vytvoření nové bytové jednotky 2) 
v DPS pro účely mimořádných situ-
ací s nájemným pro obyvatele DPS 
zdarma, ostatní 300,- Kč/1 měsíc 
a krátkodobé 10,- Kč/1 den. Doba 
nájmu max. 30 dnů, v případech 
hodných zřetele lze prodloužit o dal-
ších 30 dnů nejvíce však 60 dnů.
Navýšení rozpočtu na rok 2009 pro 3) 
základní a mateřskou školu Buště-
hrad z důvodů navýšení cen energií.
Rozpočtové opatření č. 2, navýšení 4) 
položky 3113 5331 ZŠ o 300.000,- Kč 
a snížení položky 4351 5331 Pečo-
vatelská služba o stejnou částku.
Záměr na výměnu pozemků parc. 5) 
č. 1646/11, 1646/12, 1646/13, 1643, 
1645 a 1647/2 v k. ú. Buštěhrad za 
pozemek parc. č. 1776/11 v k. ú. Buště-
hrad za účelem odblokování II. etapy 
výstavby dle územního plánu.
Smlouvy s firmou Finanční poraden-6) 
ství, s. r. o., IČ 26500086, na dopraco-
vání Strategického plánu města Buš-
těhrad a podání žádosti o podporu 
z Revolvingového fondu MŽP ČR. 
Žádost T. J. Sokol Buštěhrad o pro-7) 
minutí poplatku ze vstupného na 
akci Mikulášská zábava, která se 
konala dne 13. 12. 2008.
Žádost T. J. Sokol Buštěhrad o pro-8) 
minutí poplatku ze vstupného na 
všechny akce pořádané T. J. Sokol 
Buštěhrad v roce 2009.

Nabídku firmy GIRSA AT na zpraco-9) 
vání projektové dokumentace pro 
realizaci stavby na vybrané části 
obnovy západního křídla zámku 
Buštěhrad – vybudování zázemí pro 
MěÚ Buštěhrad. Termíny plnění:
28. 2. 2009 235.000,- Kč + DPH
30. 4. 2009 150.400,- Kč + DPH
30. 6. 2009 112.800,- Kč + DPH.
Přidělení bytu č. 3 v domě čp. 65, 10) 
ulice Palackého, Buštěhrad panu 
P. Charouzovi.
Dodatek 2 ke smlouvě uzavřené 11) 
dne 28. 2. 2008 s obchodní společ-
ností RFK Invest, a. s., a Ing. Václa-
vem Weissem.

b) ověřilo:
Návrh změny č. 1 územního plánu 1) 
města Buštěhrad podle § 54 odst. 2 
zákona č. 183/ /2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“) a konsta-
tuje, že není v rozporu s Politikou 
územního rozvoje České republiky, 
schválenou usnesením vlády České 
republiky č. 561 dne 17. května 2006; 
není v rozporu s územním plánem 
velkého územního celku Pražského 
regionu, schváleným usnesením 
Zastupitelstva Středočeského kraje 
č. 55-15/2006/ZK dne 18. prosince 
2006; není v rozporu se stanovisky 
dotčených orgánů nebo stanovis-
kem krajského úřadu, jak je dolo-
ženo v přílohách č. 2, 4 a 7 usnesení; 
při projednávání návrhu změny č. 1 
nebyl řešen žádný rozpor podle 
§ 136 odst. 6 správního řádu.

c) ukládá:
Starostovi oznámit veřejnou 1) 
vyhláškou podle § 25 správního 
řádu vydání opatření obecné 
povahy č. 1/2008, změny č. 1, v sou-

inzerce
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ladu s § 173 odst. 1 správního řádu 
a vyznačit jeho účinnost;
Starostovi poskytnout dokumen-2) 
taci změny č. 1 a opatření obecné 
povahy č. 1/2008, opatřené zázna-
mem o účinnosti stavebnímu 
úřadu, úřadu územního plánování 
a krajskému úřadu;
Starostovi zveřejnit, způsobem 3) 
umožňujícím dálkový přístup, údaje 
o vydané změně č. 1 a místech, kde 
je možné do dokumentace nahlí-
žet, a oznámit tuto informaci jed-
notlivě dotčeným orgánům neuve-
deným v předchozím bodu;
Starostovi zpracovat registrační list 4) 
změny č. 1 a podat návrh krajskému 
úřadu na vložení dat do evidence 
územně plánovací činnosti;
Starostovi zabezpečit archivo-5) 
vání úplného elaborátu změny č. 
1, včetně dokladů a písemností 
dokládajících proces pořizování.
Městskému úřadu ve spolupráci 6) 
s DPS vypracovat návrh nájemní 
smlouvy pro nově vytvořenou byto-
vou jednotku pro mimořádné účely.
Ředitelce základní a mateřské školy 7) 
Buštěhrad vypracovat návrh opatření 
týkající se úspory energií v ZŠ a MŠ. 
Termín: do konce ledna 20098) 
Městskému úřadu ve spolupráci 9) 
s výborem pro výstavbu vybrat 
příslušnou firmu a oslovit všechny 
vlastníky dotčených pozemků za 

účelem úhrady projektu na místní 
komunikace ve schváleném územ-
ním plánu. 
Odměnu řediteli ZUŠ za organizo-10) 
vání uměleckých akcí, které propa-
gují město nejen v regionu.

d) vydává:
Změnu č. 1 územního plánu města 1) 
Buštěhrad (zhotovitel Ing. arch. Petr 
VÁVRA – STUDIO KAPA, IČ 16898401, 
projektant Ing. arch. Petr Vávra, 
autorizovaný architekt ČKA 001189) 
postupem podle § 171 a násl. 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění zákona č. 413/2005 Sb. 
(dále jen „správní řád“), a v souladu 
s § 6 odst. 5 písm. c) a § 43 odst. 4 
stavebního zákona, jako opatření 
obecné povahy č. 1/2008, uvedené 
v příloze č. 1 tohoto usnesení.

e) bere na vědomí:
Informaci pořizovatele k dokumen-1) 
tům; Vyhodnocení společného jed-
nání o návrhu změny č. 1 územního 
plánu města Buštěhrad (dále také 
jen „změna č. 1“), uvedené v příloze 
č. 4 tohoto usnesení; pokyny pro 
úpravu návrhu změny č. 1 po společ-
ném jednání, uvedené v příloze č. 5 
tohoto usnesení; zprávu pořizova-
tele o projednání návrhu změny č. 1, 
uvedenou v příloze č. 3 tohoto usne-
sení; záznam o průběhu veřejného 

projednání návrhu změny č. 1 dne 
4. prosince 2008, uvedený v příloze 
č. 6 tohoto usnesení. Vyhodno-
cení veřejného projednání návrhu 
změny č. 1, uvedené v příloze č. 7 
tohoto usnesení.
Stanovisko Krajského úřadu Stře-2) 
dočeského kraje, odboru územního 
a stavebního řízení (dále jen „kraj-
ský úřad“), čj. 151468/2008/KUSK 
ze dne 14. října 2008, k posouzení 
návrhu změny č. 1, uvedené v pří-
loze č. 2 usnesení.
Sdělení pořizovatele, že k pro-3) 
jednávanému návrhu změny č. 1 
nebyly uplatněny žádné námitky 
dotčených osob (§ 52 odst. 2 sta-
vebního zákona) ani připomínky 
právnických či fyzických osob.
Žádost o změnu ÚP města Buště-4) 
hrad Lenky a Radky Bőhmových 
čj. 2057/2008 z 19. 11. 2008 týkající 
zařazení pozemku parc. č. 1647/1 
v k. ú. Buštěhrad pro výstavbu 
nízkopodlažního bydlení venkov-
ského typu. 
Plán práce Kulturního výboru na 5) 
rok 2009.

b) zamítá:
Žádost firmy Krauskopf, Kladno 1) 
k územnímu rozhodnutí týkající 
se dělení pozemku parc. č. 1819/3 
v k. ú. Buštěhrad.

zprávy z finančního výborU
Město Buštěhrad 
má schválený rozpočet 
pro rok 2009

Vyhlídky mohou být různé – napří-
klad nadějné (u Balzaca), špatně kon-
čící (tamtéž), veselé, smutné, ba tra-
gické, prostě různé. Každý z nás má 
vyhlídku do nového roku a každý z nás 
ji má jinou. Takovou či onakou. Vyhlídky 
finanční jsou také nejrůznější. S tou nej-
důležitější pro naše město vás ve struč-
nosti seznámím.

Ve středu 25. března 2009 schválilo 
Zastupitelstvo města Buštěhradu jed-
nomyslně a bez rozpravy rozpočet pro 
letošní rok. V oblasti příjmů se počítá 
s částkou 52 572.400,- Kč a výdaje 
dosáhnou výše 52 572.400,- Kč.

Příjmová stránka rozpočtu na rok 
2009 je sestavena na základě vývoje 
příjmů v roce minulém a z předpoklá-
daných příjmů v letošním roce. Oproti 
předchozím letům v rozpočtu počítáme 
se zcela zásadní příjmovou položkou, 
kterou je výnos z prodeje obecního 
pozemku. Díky očekávaným 27 mil. Kč 

můžeme uskutečnit některé další kroky, 
které byly dosud kvůli nedostatku peněz 
omezovány. Můžeme sem zahrnout 
některé důležité opravy budov a pře-
devším rekonstrukci kulturní památky – 
buštěhradského zámku. Část finančních 
prostředků je také určena na financování 
na zpracování a přípravu projektů, které 
by měly být spolufinancovány ze strany 
krajského úřadu, příslušných minister-
stev a strukturálních fondů EU.

Podkladem pro výdajovou stránku 
rozpočtu jsou požadavky jednot-
livých organizačních úseků města, 
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zprávy z výborU pro životní proStředí

příspěvkových organizací města 
a zájmových organizací, které byly 
následně upraveny na výši odpovídající 
finančním zdrojům. Při sestavování roz-
počtu bylo dále také zohledněno reálné 
navýšení cen všech energií pro rok 2009. 
Do výdajové stránky jsou také zahrnuty 
splátky úroků z poskytnutých úvěrů, 
které byly městu poskytnuty smluvní 
bankou na financování výstavby ČOV 
a kanalizace.

Rozpočet města Buštěhradu na rok 
2009 byl sestaven jako vyrovnaný na 
základě očekávaných příjmů, od kterých 
se odvíjí výše nákladů. Vzhledem k cel-
kové hospodářské situaci lze bohužel 
předpokládat spíše stagnující vývoj pří-
jmů. Na základě reálného vývoje příjmů 
bude provedena rozpočtová úprava, 
kterou vždy projedná Zastupitelstvo 
města.

Rozpočet města je zpracován do 
dvou základních tabulek, ve kterých 
najdete kompletní informaci o obje-
mech rozpočtů jednotlivých organizač-
ních úseků a organizací včetně výdajů 
rozepsaných podle paragrafů a položek 
dle platné rozpočtové skladby. Rozpočet 
je k dispozici v písemné podobě v kan-
celáři MěÚ nebo v elektronické podobě 
na webových stránkách města.

Jana Zemanová

Dne 26. ledna t. r. se konalo jednání 
VŽP s jednatelem firmy REAL EKO TECH-
NIK s. r. o. p. Pelichovským. Na programu 
jednání byly dva body – pokračování jed-
nání zainteresovaných subjektů o místní 
haldě a eventuální využití místní komu-
nikace u haldy jako budoucí spojnice 
mezi uvažovanou komunikací prochá-
zející bývalým areálem POLDI Kladno 
a rychlostní komunikací Praha–Slaný. 

Pokud jde o haldu, sdělil p. Pelichov-
ský, že byla ukončena 1. fáze studie EIA 
(dopad na životní prostředí), již nechal 
zpracovat Středočeský kraj. Podle názoru 
odborníků, kteří se touto problemati-
kou zabývali, je třeba doplnit ještě další 
odborné posudky tak, aby celá studie 
mohla být posouzena komplexně Minis-
terstvem životního prostředí ČR a odbor-
nou porotou. Protože město Buštěhrad 
nebylo seznámeno s dosavadními před-
běžnými výsledky, které studie EIA uvádí, 
požádá předseda VŽP odbor ŽP Středo-
českého kraje o její zaslání. Není možné, 
aby město Buštěhrad, jehož se problema-
tika haldy bezprostředně dotýká, zůstalo 

stranou zájmu přizvaných odborníků! VŽP 
bude usilovat o získání dalších údajů, aby 
mohl informovat buštěhradskou veřej-
nost o dalším vývoji situace kolem haldy. 
Jak sdělil p. Pelichovský, firma REAL ECO 
TECHNIK sleduje průběh současných pro-
jednávání, zatím však není jasné, bude-li 
to právě ona, která, po definitivním roz-
hodnutí příslušných kompetentních 
orgánů a vydání všech nutných povolení, 
bude přijatá opatření realizovat.

V současné době vede město Buště-
hrad velmi intenzivní jednání o doprav-
ním řešení v okolí města. Jednání pro-
bíhají na úrovni Středočeského kraje, 
Ředitelství silnic a dálnic Praha, Minis-
terstva životního prostředí ČR a dalších 
orgánů. Účelem všech těchto jednání 
je definitivní vyřešení dopravní cesty, 
která by měla vést z průmyslové zóny 
Kladno-východ po tzv. „Měsíčku“ u Buš-
těhradu a ústit u vodojemu do komu-
nikace Kladno–Praha. Město Buštěhrad 
předložilo na dosud proběhlých jed-
náních vlastní návrh, jehož podstatou 
je využití stávající, neslavně proslulé, 

nevábné silničky či spíše černé skládky 
u haldy jako části Buštěhradem navrho-
vané spojnice mezi průmyslovou zónou 
Kladno-východ a rychlostní komuni-
kací Slaný–Praha. Tato varianta je podle 
názoru města a všech jeho složek nej-
více šetrná k životnímu prostředí Buš-
těhradu. VŽP požádal p. Pelichovského, 
aby zmíněný návrh města Buštěhradu 
předložil správní radě firmy a její sta-
novisko nám tlumočil, protože jsme 
přesvědčeni, že i pro REAL EKO TECH-
NIK s. r. o. by tato varianta byla výhodná, 
vzhledem k nákladům, které firma kaž-
doročně vynakládá na likvidaci odpadků 
na oné silnici. Pan Pelichovský přislíbil 
náš návrh podpořit. O výsledku jednání 
správní rady budeme informováni. 

V závěru našeho jednání jsme se 
dohodli, že si budeme vzájemně vymě-
ňovat informace týkající se dalšího 
vývoje obou výše uvedených případů, 
abychom mohli s dostatečným před-
stihem reagovat na rozdílná stanoviska 
zainteresovaných orgánů.
Za VŽP: K. Trnobranský, J. Leflerová, J. Fršlínková

V minulém čísle BZ jsem psal o cílech 
Grantového a dotačního výboru (GDV) 
pro letošní rok. Jedním z těchto cílů je 
dotažení Strategického plánu rozvoje 
města alespoň do takové podoby, kdy 
se stane dokumentem využitelným při 
čerpání dotací z tzv. evropských fondů. 

V současné době město ve spolupráci 
s najatou agenturou realizuje kroky, aby 
byla první (pracovní) verze plánu hotova 
v nejkratším možném čase. Očekávám, 
že by to mohlo být zhruba v průběhu let-
ních prázdnin.

O dalších krocích souvisejících se stra-
tegickým plánováním vás budu informo-
vat v příštích číslech BZ.

Martin Ježek

předseda GDV

zprávy z grantového a dotačního výborU
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ZAJÍMAVÉ DOMY BUŠTĚHRADSKÉ

Jako zajímavý dům, dodnes na své 
fasádě nesoucí hrdý název Hotel Buš-
těhrad, je dnes spíše ostudou obce, 
než jako většina hotelů, které zdobí 
náměstí menších měst a obcí.

Ale pojďme se podívat do historie. Nej-
starší mě dostupné záznamy z roku 1788 
říkají, že vlastníkem hospody byl jistý 
Ferdinand Zápotocký. Parcelní protokol 
z r. 1840 uvádí majitele Mathiase Edwarda 
Bindera a v letech 1856–1857 Wenzela 
Linka. Podle katastru nemovitostí vím, že 
r. 1874 jej koupili Josef a Marie Beránkovi, 
kteří podle plánů na MěÚ přistavěli ve 
dvoře domeček obsahující pouze chod-
bičku, kuchyňku a světnici. Roku 1884 
vše koupil Eugen Kopecký a 8. 6. 1885 
žádá o povolení stavby nového přídomí 
k čp. 62, což asi bylo nad jeho finanční 
možnosti, protože již r. 1886 získává vše 
v dražbě Josef Tichý, ck. sládek. 12. 4. 1889 
jako vlastník domu čp. 62 obmýšlí zřídit 
průjezd a nad ním taneční sál a pokoje. 
Po získání souhlasu téhož roku přista-
vuje sál a dvě světnice. V témž roce ještě 
přistavuje místnost a chlévky ve dvoře 
(zápis ještě dokládá, že soused Matěj Seidl 
z čp. 57 nemá námitek). Roku 1891 již 
restauraci s tanečním sálem a hostinskými 
pokoji kupují František a Marie Čermákovi. 
Ti asi v r. 1901 zřizují v zahradě kuželník 
a při zdi k rybníku r. 1907 velkou besídku. 
V r. 1918 prodávají budovy asi synovi 

s manželkou – Františku a Zděnce Čer-
mákovým. Roku 1923 jim zednický mistr 
Josef Rus ze Štěpánova přistavuje chodbu 
a pisoár v nádvoří hotelu, v březnu 1924 
rozšiřují taneční sál v 1. patře o stavbu 
pisoáru, dvou pokojů, kuchyni, předsíň, 
spíž a záchod pro Fr. Čermáka. Kolaudují 
v červnu 1925.

 V r. 1934 Fr. Čermák zřejmě neuváženě 
ručí hospodou na nějakou finanční trans-
akci svému bratrovi a o veškerý majetek 
přichází (zlí jazykové tvrdí, že vše prohrál 
v kartách). Majitelem se v dražbě stává čsl. 
stát (Správa lesů a statků – potažmo pivo-
var) a jako nový vlastník provádí adaptaci 
a opravu fasády. Kolaudace 19. 9. 1936. Po 
německé okupaci v r. 1939 budovu zabírá 
Das Bodeamt (Německý stát). Po válce se 
řeší majetkové vztahy až v r. 1951 převo-

dem na čsl. stát, přes-
něji na Krušovické 
pivovary. Správy domu 
se ale v r. 1952 ujímá 
Oblastní bytový pod-
nik MNV v Kladně. V té 
době zde bydlí vždy ve 
dvou místnostech Alois 
Lammer, Fr. Lammer, 
Václav Honzík, Marie 
Skálová, Štěpánka 
Podolská a František 
s Emilií Větrovcovi, kteří 
zde provozují hostin-
skou živnost při OSKP 
Kladno. 19. 10. 1979 je 

vydáno povolení ke zřízení WC v bytové 
části domu, které je podle kolaudačního 
rozhodnutí dokončeno až v červnu 1981.

 Dopisem z 3. 10. 1991 chce policie 
středočeského kraje vykoupit první patro 
od RaJ Slaný a zřídit zde místní služebnu 
s tím, že náklady ponese obec Buštěhrad. 
Z 29. 10. 1991 existuje předávací proto-
kol pro Hostinec – Hotel Buštěhrad mezi 
RaJ Slaný a OÚ Buštěhrad. Tím se budova 
dostává do vlastnictví obce. Již v listo-
padu se na náklady obce mění okna, pod-
lahy, elektroinstalace, opravují se omítky, 
malby a nátěry. V březnu si policie provádí 
revizi el. zařízení. Dokdy zde policejní slu-
žebna fungovala, jsem už nezjistil. Faktem 
je, že celý objekt hotelu i s přístavbami 
včetně kina byl prodán obecním úřadem 
v r. 1994 do soukromých rukou.

 V říjnu 1995 žádá ing. Marek Keller 
o povolení opravy střešní krytiny na 
objektu. I když OÚ jeho žádosti vyho-
věl do 14 dnů, majitel to zatím nestihl 
za 14 let. Již při místním šetření v r. 2003 
bylo konstatováno, že levá koncová část 
objektu je v havarijním stavu. Majitel 
v loňském roce opět požádal o prodlou-
žení lhůty k dokončení rekonstrukce 
stavby, bylo mu opět vyhověno a lhůta 
prodloužena do 31. 12. 2011. Budeme 
se těšit, že i majitel na oplátku vyhoví 
přání nejen vedení obce, ale i většině 
obyvatel a místní „Hotel“, nesoucí jméno 
města, jej přestane hyzdit a ohrožovat.

 Jaroslav Pergl

Hotel čp. 62   foto: J. Pergl

Bývalý hotel Buštěhrad a kino   foto: J. Pergl

zajíMavé doMy bUštěhradSké
„HOTEL BUŠTĚHRAD“ čp. 62

5
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základní škola a MateřSká škola 
oty pavla
Školní družiny vystavují

Nejen pedagogové, ale i široká rodi-
čovská veřejnost dobře ví, že školní 
družiny a školní kluby jsou nedílnou 
součástí většiny základních škol. Vycho-
vatelky, které v nich s dětmi pracují, byly 
již v roce 2004 postaveny před zodpo-
vědný úkol, který znamenal vytvořit si 
vlastní Školní vzdělávací program škol-
ského zařízení pro zájmové vzdělávání 
– ŠVP ŠD (Zákon číslo 561/2004 Sb.). 
Dostaly příležitost reagovat na změny 
ve školách, ale především na ty, jež se 
každý den odehrávají kolem nás, mění 
výrazně potřeby naše i našich dětí, žáků 
a ostatních účastníků vzdělávání. 

Školní vzdělávací program nabízí zvý-
raznění školského zařízení podle zájmů 
a potřeb, ale i návaznost školní družiny 
nebo školního klubu na konkrétní pro-
gram školy. Dále umožňuje rozvíjení 
vzdělání dětí, žáků i ostatních účastníků 
v souladu se vzdělávacími záměry obcí, 
měst, krajů i České republiky.

Školní družiny ovlivnil nový impulz, 
který posunul hodnotu těchto zájmo-
vých zařízení správným směrem. Pro-
gram, který je v nich pro děti připra-
ven, již není nikomu nucen, ale je 
nabízen v mnoha přitažlivých podo-
bách. Dochází ke změnám ve vztahu 
k rodičům, společenským organizacím, 
občanským sdružením, veřejnosti, ale 
především ke svěřeným dětem, jež tato 
zařízení navštěvují. 

Tvůrčí  práce pedagogů však 
neskončila. Metodické semináře, které 
jim přinášejí nové informace, pokra-
čují a neomezují se na pouhé vyjad-
řování změn a úprav v jednotlivých 
programech škol. Vychovatelky si přejí 
veřejně prezentovat svoji práci, uká-
zat, jak pod jejich vedením mohou děti 
aktivně trávit volný čas a rozvíjet své 
zájmy v individuálních i organizova-
ných činnostech. 

Proto si ve dnech 16. dubna 
až 15. května 2009 může laická 
i odborná veřejnost prohlédnout 
výstavu „Nově ve školních druži-
nách“ s podtextem „První prezen-
tační výstava činnosti dětí a peda-
gogů školních družin Středočeského 
kraje“, kterou pořádá Památník 
Lidice společně se Vzdělávacím zaří-
zením Středočeského kraje. K vidění 
jsou výtvarné práce dětí, fotodo-
kumentace z pořádaných akcí, sou-
těží, sportovních olympiád, vybrané 
texty z ŠVP ŠD některých škol a další 
materiály. Vernisáž se uskutečnila 
16. dubna 2009 v 10.00 hod. ve 
výstavní síni Pod Tribunou v areálu 
Památníku Lidice.

Anna Holeyšovská

Metodička pro školní družiny okresu Kladno

Odborný garant výstavy

inzerce

Koupím pozemek nebo RD, tel: 777 052 221
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Bulharské odpoledne 
Dne 1. 3. 2009 se v sále Kulturního 

střediska Buštěhrad konalo Bulhar-
ské odpoledne u příležitosti bulhar-
ského svátku „Baba Marta“.

V Bulharsku se 1. března slaví svátek 
jara Baba Marta, kdy si přátelé dávají 
„martenici“ – červenobílé ozdoby (čer-
vená vyjadřuje lásku a plodnost, bílá čis-
totu a štěstí), které se nosí do doby, kdy 
se spatří přilétat první čáp, pak se mar-
tenici sundají a zavěsí se na stromy.

U vchodu dostal každý návštěvník 
svou martenicu, kterou vyrobily oby-
vatelky Domova s pečovatelskou služ-
bou, dále následovala ochutnávka 
typických bulharských jídel (kjufteta, 
kebabčeta, banica, zelný salát), pilo se 
červené bulharské víno a Slnčev brjag 
(mnozí si jistě vzpomněli na doby, kdy 

se hojně jezdilo do Bulharska a kdy 
se vozil tento koňak jako suvenýr). 
Všechny tyto dobroty vznikaly již od rána 
v kuchyni Ireny Janské pod bedlivým 
dohledem „pravé“ místní Bulharky Nadi 
Načevové a za pomoci Stáni Šumné. 
Tímto jim chci všem moc poděkovat, 
dík patří rovněž za kulturní vystoupení 
Jirkovi Bleskovi a Petru Houbovi, obyva-
telkám DPS za výrobu martenic. 

D. Čermáková, knihovna Buštěhrad

Cestovatelská beseda 
Dne 2. 4. 2009 se uskutečnila v restau-

raci U Bečvářů cestovatelská beseda 
o Barmě. O své zážitky z aktivního ces-
tování se podělil Ing. Roman Feda.  
Poutavé promítání fotek se zajímavým 
komentářem trvalo přes dvě hodiny. 
Na závěr odpovídal R. Feda zvída-
vým návštěvníkům na jejich dotazy.  
Doufám, že každý si odnesl bohatý kul-
turní zážitek. 

D. Čermáková, knihovna Buštěhrad

MěStSká knihovna v bUštěhradě

SMíšený pěvecký Sbor 
MěSta bUštěhradU

Martenica foto: archiv D. Čermáková

Bulharské odpoledne foto: archiv D. Čermáková

Roman Feda foto: archiv D. Čermáková

Předání znaku Buštěhradu dne 17. 3. 2009 foto: archiv B. Bednář
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Z pravěku k Popelce
Dění v Buštěhradském pelíšku ožilo 

začátkem roku poměrně netradičně tím, 
že jsme se přenesli do pravěku. Přesněji 
řečeno do pravěké kuchyně, kam nás 
vzala na výlet archeoložka Dana Stol-
zová. Tedy bez pomoci stroje času, pouze 
za pomoci vlastní fantazie, fundovaného 
výkladu a názorných pomůcek se nám 
dostalo poučení o tom, na čem bychom 
si v dávných dobách bývali pochutnali 
a kolik úsilí by nás přibližně stálo archaic-
kou krmi připravit. Možnost osahat si řadu 
původních nálezů či vyzkoušet si mletí 
na kamenném mlýnku byla zážitkem, 
na který budeme dlouho vzpomínat. 

V únoru nás vcelku předvídatelně 
čekal karneval. Tentokrát byl o to napína-
vější, že maminka-autorka vítězné masky 
měla být oceněna žádoucí odměnou. Tou 
byl poukaz na jarní úklid domu nebo na 
hlídání dětí. V hlasování zúčastněných 
nakonec zvítězila maska Mašinka Tomáš.

V březnu jsme nezalezli za kamna, ale 
zahráli jsme si na pohádku O Popelce. 
V hlavní roli zazářila Iveta Kluková, o další 
role se v průběhu představení ochotně 
podělily přítomné děti. Největší úspěch u 
dětí měly, a to i přes náročnost hromad-
ných scén, inscenace bálu a hostiny.

Daniela Swart

Tolik k rekapitulaci hlavních událostí 
začátku roku. 30. 3. se na výroční schůzi 
sešla valná hromada občanského sdru-
žení MC Buštěhradský pelíšek. Došlo 
k volbě nového výkonného výboru, 
jehož členkami jsou nyní Kateřina Mrk-
vičková, Libuše Zamprová, Dana Musi-
lová a Simona Fafejtová. Kateřina Mrk-
vičková byla opět potvrzena ve funkci 
předsedkyně.

Protože valná hromada je vždycky 
příležitostí k bilancování, můžeme kon-
statovat, že i rok 2008 se nesl ve znamení 
zvýšené návštěvnosti centra. Vezmeme-li 
souhrn všech akcí uplynulého roku, pak 
MC navštívilo 2369 návštěvníků, což činí 
oproti předchozímu roku nárůst o 12 %. 
Podíváme-li se na data o návštěvnosti 

podrobně, zjistíme, že největší nárůst 
návštěvnosti je u „mimořádných akcí“. 
To jsou akce, jako je například karne-
val, velikonoční vyrábění, mikulášská 
besídka apod. Z tohoto trendu máme 
samozřejmě radost. Trochu nás nicméně 

mrzí, že jsme takový 
nárůst nezazname-
nali také u návštěv-
nosti herny. A to i pře-
sto, že jsme od září 
rozšířili otvírací dobu 
herny a před Váno-
cemi hernu dovy-
bavili novými hrač-
kami. Stále bohužel 
narážíme na to, že se 
v Buštěhradě málo ví 

o tom, že naše herna je veřejně přístupná 
a děti si tu mají možnost pohrát čtyři 
dopoledne a dvě odpoledne v týdnu.

Daniela Swart

Návštěvnost Pelíšku stoupá

MateřSké centrUM bUštěhradSký pelíšek

Popelka jede na bál foto: archiv MC Pelíšek

Výtvarné kouzlení – srdíčko
foto: archiv MC Pelíšek
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Počet návštěvníků MC v jednotlivých letech

Nechte nám vzkaz!
K dalším aktualitám přidejme, že 

z pozice koordinátorky herny ode-
šla Simona Fafejtová, která přestala 
splňovat požadavky na toto místo 
kladené Úřadem práce. Místo ní do 
Pelíšku nastoupila paní Irena Vřešťá-
lová z Buštěhradu.

Poslední dnešní zprávička bude 
zároveň odkazem na nové webové 
stránky Pelíšku, které z vlastní inici-
ativy velmi hezky vytvořila Iva Šul-
dová. Jsou umístěny na adrese www.
mcpelisek.cz a i nadále v nich najdete 
aktuality o dění v Pelíšku, informace 
o otvírací době herny a pravidelných 
kurzech pro děti i pro maminky, pro-
gram mimořádných akcí a fotogalerii. 
Nově nám také můžete napsat vzkaz 
do návštěvní knihy a navštívit virtu-
ální buštěhradský bazárek, kde třeba 
naleznete to, co právě postrádáte.

ORGANIZACE A SPOLKY
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Sokolské Šibřinky v Buštěhradě se 
už řadu let stávají atrakcí, o kterou je 
pokaždé velký zájem veřejnosti. Svědčí 
o tom i skutečnost, že i letos praskala 
Sokolovna ve švech a že všechny vstu-
penky, které byly dány do předprodeje, 
byly během jediného dne prodány.

Šibřinky se konaly v pátek 13. března 
v buštěhradské Sokolovně. Program byl 
velkolepý, a protože jsem měl možnost 
jej zhlédnout, chci se o své dojmy podě-
lit s těmi, kdož tuto možnost neměli.

Každým rokem je na plakátech vyhla-
šován ráz Šibřinek, to pro ty, kteří se 
chtějí zúčastnit v masce. Letošní téma 
Šibřinek bylo: „U nás na vsi“. Jsme sice už 
několik let město, ale vesnická proble-
matika nám není cizí, čímž chci říci, že 
žádný účastník neměl s garderobou pro-
blémy. Nekonaly se škrabošky ani drahé 
oblečení z půjčoven, převládaly oby-
čejné prosté pracovní obleky. Montérky, 
domácí šaty atd. Někdo si s sebou při-
nesl i pracovní nástroj jako vidle, hrábě 
apod. Tančící dav byl směsicí všech pro-
fesí, které na vesnici mohou být. Mezi 
tanečníky jsem zahlédl i krásnou mladou 
ženu oblečenou jako vdovu. Při pohledu 
na ni jsem si posteskl: „Proč nejsem mla-
dej, pohlednej a svobodnej!“ Hned jsem 
ale takové myšlenky odehnal a vrátil 
jsem se k programu Šibřinek. Jejich zla-
tým hřebem bylo taneční vystoupení 

třinácti žen pod názvem „Trnky brnky“. 
Mladou studentku, která s ženami toto 
vystoupení nacvičila, inspirovala epi-
zoda jednoho z dílů Slunce, seno... Ženy 
byly oblečeny do modrých a červených 
sukének a bílých halenek. To nejdů-
ležitější měly ale pod sukněmi. Bom-
barďáky – kdo to neví, tak tedy spodní 
zimní kalhotky ke kolenům, jaké nosily 
už naše babičky. No a naše tanečnice 
nám ty kalhotky občas při tanci ukázaly, 
abychom se mohli přesvědčit, že jsou 
čistě vyprané. Toto vystoupení bylo 
velice roztomilé, vždyť jeho představi-
telky opět potvrdily, že „český holky jsou 
skutečně krev a mlíko“. 

Dalším zajímavým číslem programu 
byla ohňová show. Mladý muž skrytý 
ve tmě v první části svého vystoupení 
žongloval se světelnými míčky, v druhé 
pak rotujícími ohnivými fakulemi před-
váděl různé obrazce. Byla to velice zají-
mavá podívaná. 

V průběhu celého večera vyhrá-
vala k tanci i poslechu kapela A Club 
z Malých Číčovic, která se již několik let 
stala neodmyslitelnou součástí Šibřinek. 
Muzikanti se i letos vyznamenali. Kromě 
moderny předvedli celou řadu krásných 
polek a valčíků, dokonce i kankán. Jsou 
skvělí a patří jim za to dík.

V programu se objevilo rovněž se 
zájmem očekávané vyhlášení nejlepších 

masek. Třetí místo obsadila dojička krav. 
Žena prostě oděná, na hlavě šátek, vyza-
řovala z ní pracovitost, věrnost a odda-
nost svému muži – taková domácí puťka. 
Zřejmě dostala hodně hlasů od mužů, 
kteří by takovou chtěli mít doma. Na 
druhém místě se umístil představitel 
Otíka z filmu „Vesničko má středisková“. 
Byl vysoký, málomluvný a občas si strčil 
prst do nosu. Ocenění nejvyšší získala 
postava Pepka Vyskoče z Haškova Švejka. 
Interpret této postavy předvedl opravdu 
věrně její podobu, včetně šklebu ve tváři 
upravenou protézou v ústech a mistrným 
poskakováním při tanci.

O půlnoci se tahala tombola, která 
byla díky sponzorům i letos tuze bohatá. 
Hlavní cenou byla již tradičně 11kilová 
prasečí hlava.

Aby nikdo během večera netrpěl 
hlady nebo žízní a aby se při tak vel-
kém počtu zájemců o občerstvení včas 
dostalo na každého, fungoval zde sys-
tém samoobsluhy, který jako každo-
ročně zajišťovala Duha Zájezd.

Letošní sokolské Šibřinky v Buště-
hradě se vydařily díky obětavé práci lidí, 
kteří je připravovali. 

„Ano, milí pořadatelé, skutečně se 
vám to povedlo!“

Nakonec nezbývá než povzdechnout 
si: „Takovéhle Šibřinky by mohly být čas-
těji než jednou v roce…“

jist

Bravo Šibřinky aneb to se vám povedlo

Sokol bUštěhrad

Šibřinky                                                                  foto:  Archiv: E. HrabinováOhňová show                                    foto:  Archiv: E. Hrabinová
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Volba osobností, které bychom rádi představili čtenářům Zpravodaje, je trochu komplikovaná, zajímavá, a dá se říci až 
dobrodružná práce. Myslím, že hledání člověka, se kterým se předpokládá zajímavá debata, člověka se zajímavým povolá-
ním či koníčkem, personu se zásluhami nebo jen srdečným vztahem k Buštěhradu, takového, jenž zaujme vlastním osudem 
nebo třeba neotřelou poetikou, je záležitost osobitá a také osobní, často právě v osobě „zpovědníka“. Po plejádě více či méně 
známých osobností Buštěhradu, které tak profesionálně a zároveň lidsky představoval Honza Paulík, nabídl jsem před časem 
i já svou alternativu. Hledám si „vlastní koně“. Podpořen vícero kladnými ohlasy, pokračuji tedy opět v této nastoupené cestě. 
Přináším pro vážené čtenářstvo další doufejme příjemné překvapení, docela malý rozhovor s člověkem velké duše.

Jirka Blesk (JB): Ládíku, pro začátek tro-
chu obligátně, jsi rodák z Buštěhradu, že jo?

Ladislav Dvonč (LD): Jo.
JB: Kdysi jsi mi vyprávěl o svém dětství 

prožitém v buštěhradském zámku. Vzpo-
mněl jsem si na to po letech a moc bych 
si přál, abys mi o tom něco znovu řekl. 

LD: Tak dobře. Nejdříve jsme žili na 
statku, co byl v areálu vedle zámku. Určitě 
až do roku 1971. A pak jsme se přestě-
hovali do zámku, kde jsme bydleli až do 
sedmdesátého osmého. 

JB: Chodil jsi, předpokládám, do buš-
těhradské školy?

LD: Jo, to jsem chodil a bylo to bezva. 
Měl jsem úžasný štěstí na lidi kolem sebe. 
Venca Buk, Jarda Hejný, Milan Molík, Ivo 
Procházka, to byla skvělá parta, se kterou 
jsme prováděli kdeco. A z holek vzpomenu 
třeba Blanku Suchanovou, Ivanu Mackeo-
vou nebo mojí první velkou a tajnou lásku 
Jitku Novotnou. Asi se dneska jmenují 
jinak, než tenkrát za svobodna.

Pořád jsme něco vymýšleli. Věčně jsme 
byli venku. Často jsme třeba dělali výlety na 
haldu, kde se provozovala klasická zábava 
– lov myší. To bylo dobrodružství. Jednou se 
Ivoušovi myš zakousla do prstu a vůbec se 
nechtěla pustit. Nakonec jí setřás‘. A pak se 
taky chodilo na stohy. Super zábava, skoky, 
klouzačky, schovávačky. Milan jednou shu-
čel po držce ze stohu až na zem. Nejhorší 
bylo, že nejlepší nápady a nejlepší hry se 
rozjely vždycky zrovna nakonec, když jsme 
už všichni museli domů. Dneska děti nikam 
nejdou a dřepí u televize.

JB: Jo jo, takhle jsem prožil dětství i já 
na Smíchově a ve Všenorech, kde jsme 
měli chatu.

LD: No, a v osmičce bylo dilema, kam se 
mnou. Mohli jsme ukončit základku a jít 
do učení. Tak jsem šel na nástrojařinu do 

SONP Kladno. Tam jsem se vyučil a pak 
mě frkli do závodu Mechanika 2. To byl 
celkem elitní provoz. Měl jsem z toho vel-
kou radost. Tam byli šikovný lidi, tam jsem 
se něco naučil. A zase jsem měl to úžasný 
štěstí na lidi. Byla tam bezva parta. Zůstal 
jsem tam až do roku 1991. Potom jsem 
taky byl půl roku na šachtě. 

JB: Ty jsi byl dole v dole?
LD: Jasně. Dělal jsem na předku. Hrůza 

hrůz! Dodneška nepochopím, proč jsem 
tam šel. Bylo to fakt drsný. Byl jsem tam do 
roku ‘92. Pak jsem začal dělat ve staveb-
nictví a dělám dodnes. Ale všude jsem měl 
neskutečný štěstí na lidi. Prostě si dáš pár 
dobrejch lidí okolo a jseš spokojenej.

JB: Hele, nejsi zrovna obr, co takhle 
šikana nebo tak, ve škole, v učňáku?

LD: Hehe, žádná šikana! Úplně naopak. 
Nikdy jsem se nikoho nebál! Dokonce jsem 
se jednou porval i s Milanem Mudrou. To byl 
tenkrát souboj Davida s Goliášem. Byli jsme 
v prváku ve stejné třídě. Ale jinak jsme byli 
kamarádi. Ani už nevím, kvůli čemu to bylo.

JB: Tak to je dobrý. A jak ses dostal do 
toho stavebnictví?

LD: Neskutečná souhra náhod! Tehdy 
pořádala jedna kámoška takovej raut na 
mlýně na Okoři. Tak jsem tam šel a sezná-
mil se tam s jedním chlápkem, co říkal, že 
shání přidavače na stavbu. Nabízel šede-
sát korun na hoďku, což byly tehdy nesku-
tečný peníze. Tak jsem se nabídnul a on 
pochyboval, že bych to zvládnul, že prej 
„ty a přidavač?“, smál se. Ale nakonec jsem 
ho přesvědčil a on řek‘: „Tak přijď v pon-
dělí.“ A to byl ten okamžik, co změnil celý 
můj život. Nakonec jsem dělal spoustu 
strašně zajímavý práce, čtyři roky třeba 
pro kanadskou ambasádu, pak dva roky 
legálně v Německu a později i tak trochu 
načerno, no, znáš to. Tady v Buštěhradě 
jsem toho dělal mraky. Vlastně i díky zed-
ničině jsem poznal mraky úžasnejch lidí.

JB: Asi toho máš za sebou fůru. Jé, ty 
máš vlastně dneska čtyřiačtyřicátý naroze-
niny, tak všechno nejlepší! To jsou takový 
nějaký trochu „pokristový léta“, ne?

žijí Mezi náMi
Ládík aneb O zámku, dinosaurech, myších a lidech

Ládík Dvonč                                                                                                                                                                                                                           foto:  Martin Aushaus

VÍTE ŽE
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LD: Tomu se říká „Jidášova léta“. No, 
choděj‘ mi furt nějaký esemesky. Lidi si 
vzpomenou.

JB: Prosím tě, máš nějakého koníčka, 
vedle svojí práce?

LD: Ty bláho, šachy! Šachy jsou můj 
osud. Miluju šachy! A zase spousta úžas-
nejch lidiček. Byl jsem asi dobrej. Hrál jsem 
druhou nebo třetí šachovnici. Něco jsem 
fakt uměl. Jé, to až bude číst Pavel Buk, to 
asi trochu zvedne obočí.

JB: Co je druhá a třetí šachovnice?
LD: To je v soutěžích. Nejlepší hraje 

v týmu první a já hrával třeba druhou. 
Hrál jsem samozřejmě za Buštěhrad, ale 
taky třeba za Spartu Doly Kladno. Byly to 
skvělý časy. Všechno je jenom o lidech. To 
pak poznáš, že je i život o něčem jiném.

JB: To máš pravdu. Ale nějak jsem 
pozapomněl, že jsem z tebe chtěl vytáh-
nout ty vzpomínky na zámek. Můžeš se 
k tomu vrátit? Zejména, jak jsi tehdy říkal 
o těch stínech a dlouhých chodbách, 
bych si moc rád poslechl znovu. Mluvil 
jsi o tom tak zaujatě a plný emocí.

LD: Tak dobře. Na zámku jsme měli byt 
s těma vysokánskýma stropama v prvním 
patře střední části. Tehdy tam nadělali 
normální byty. Měli jsme dvě velké míst-
nosti. Na patře tam tehdy bydlelo asi osm 
rodin. Bylo to tam obrovský. Taky tam byla 
hudebka. Jedné paní dokonce jako byt pat-
řil i ten velký sál uprostřed zámku. Žili jsme 
tam čtyři – máma a tři děti. Mám sestru 
Zdeňku a bráchu Milana. Táta nám umřel 
mladý. Máma (Anna „Haňa“ Dvončová) to 
neměla vůbec lehký. Vstávala ve tři ráno 
ke kravám a dost dřela. A jak byla na nás 
sama, tak byla přísná. Ale zase z nás vycho-
vala slušný lidi. Je úžasný, že po Buštěhradě 
nemusím, jak se říká, „chodit kanálama“ 
jako leckdo jiný. Lidi mě zdravěj, hezky se 
usmívaj, posílají mi esemesky na Vánoce, 
pozvánky na pařby a tak. Jen mě štvou 
takoví ti nafoukanci. Já vím, že nejsem 
inženýr nebo doktor, nebudu prostě sedět 
doma nad knihama, ale o co jsem horší než 
oni? Jednou tu třeba natáčel Přemek Pod-
laha, jak jsem dělal nahoře tu kamennou 
zeď, víš kde? No, a ten koukal na kamenný 
pilíř, a tak mě chválil, že jsem z toho byl celej 
paf. Obdivoval to řemeslo. Říkal jsem mu, 
že to mám rád. Když dělám s kamenem, 
tak cítím, že držím v ruce minulost planety. 

Že držím ty milióny let. Kolikrát najdu otisk 
nějaký kapradiny nebo jiný a uvědomuji si, 
že po tom kameni třeba chodili dinosauři. 
Já říkám, kámen, to je něco, to není cihla, 
kterou uplácal člověk z hlíny.

JB: Říkáš to moc pěkně. To jsem si já 
nikdy neuvědomil. A to mám kamení 
a skály taky rád. Ale asi otravuju, když se 
tě znova zeptám na ten zámek, co?

LD: Ale ne. Pak tam na zámku taky byl 
ten archiv, v té části u statku. To tenkrát, 
když cikáni vypáčili dveře, tak se pak všude 
válely staré listiny a pergameny s pečetěmi, 
spousty dopisů a starých šanonů byly roz-
házeny všude po podlaze. Taky hromady 
gramofonových desek. A když mi bylo 
sedm osm, tak jsem to bydlení na zámku 
bral úplně normálně, prostě takový klidný 
bydlení, jako jinde. Až do té doby, kdy 
dávali černobílý český film Hrabě Drákula. 
Měl zvláštní ponurou atmosféru a v jedné 
scéně je tam dívka, co bloudí nekoneč-
nou dlouhou chodbou se spoustou dveří 
a všude kolem je takový divný strach. A od 
té chvíle jsem se i já na zámku trochu bál a 
představoval si různé věci. Vnímal jsem pak 
ty prostory úplně jinak. Jiný, trochu děsivý 
a tajuplný, byl potom i park. Najednou je 
i známé houkání sýčka šílené. Začal jsem 
trochu i jinak chápat historii zámku a hle-
dat souvislosti. Najednou člověk pochopí, 
že nikdy nikdo si nemůže být jist, že to, co 
čteme, vidíme nebo vnímáme jako nesku-
tečné, že to opravdu nebylo. Měl jsem pak 
dlouho, až do dospělosti, takové ty noční 
můry. Teď už jsem v pohodě. 

JB: Úplně přesně vím, o čem mluvíš. 
Máme spousty podobných zážitků i pro-
žitků. Jsem moc rád, že jsem si s tebou 
mohl takhle v klidu o tom všem popoví-
dat. Snad jen poslední otázku: Všímám 
si, jak se hezky chováš k synkovi Tade-
ášovi. Jsi pořád takový hravý, vtipný 
a zábavný. Máš k dětem nějaký zvláštní 
vztah nebo tak něco?

LD: Řeknu to krátce: Nevím, jak se chovám 
k jiným dětem, ale Tadík je mi prostě vším! 

JB: Moc ti děkuji za otevřenost a ochotu, 
s jakou jsi reagoval na mé otázky. Samo-
zřejmě také za drahocenný čas, který jsi mi 
věnoval. Moc se mi to líbilo a doufám, že 
stejný pocit budou mít i čtenáři.

LD: I já ti děkuji za rozhovor.

Co dodat? Vám, Ládíkovým kama-
rádům či spokojeným zákazníkům, 
nemusím pravděpodobně nic dal-
šího dodávat. A těm, které představení 
s ním teprve čeká, budiž tento rozhovor 
jakousi ouverturou. Tak hodně štěstí! 

Jiří Blesk

víte že...
...před devadesáti lety bylo založeno 

Obecně prospěšné stavební a bytové 
družstvo v Buštěhradě? Jednou 
z prvních akcí družstva byl nákup 
pozemků za Ovčínem a následná 
stavba celé čtvrti rodinných domků. 
Vznikla tak Lípová ulice a opravdu 
zde rostly lípy.

...před osmdesáti lety byl nedaleko 
buštěhradské školy slavnostně 
odhalen pomník padlým v 1. sv. 
válce? Pískovcová socha legionáře se 
lvem stála tehdejších 25 000 korun 
a do pomníku byla uložena prsť ze 
tří válečných bojišť. Pomník přežil 
i nacistickou okupaci, ale bohužel 
socialistickou realitu ne. V padesá-
tých letech byla socha zlikvidována 
a zůstaly jen hranoly s deskami jmen 
padlých. I ty byly následně přemís-
těny, aby se na své původní místo 
dostaly až po mnoha letech, dopl-
něny o jména padlých z 2. sv. války.

...tomu bude letos sedmdesát let, co 
se kvůli nacistickým rasovým opatře-
ním přistěhovali do Buštěhradu Her-
mína a Leo Popperovi se svými třemi 
syny? Starší bratři Hugo a Jiří, stejně 
jako později otec, museli nastoupit 
do Terezína. Nejmladší Otto Popper 
zůstal s matkou u Leových rodičů 
v domku čp. 54, chodil zde do školy 
a aktivně sportoval. Po válce se 
rodina opět setkala a odstěhovala se 
zpět do Prahy. Na přání otce si rodina 
nechala počeštit jméno, takže dnes 
vzpomínáme jméno Ota Pavel.

...před šedesáti lety začala stavba 
devíti bytových jednotek u Kahance? 
Hned za dva roky nato byla posta-
vena tzv. Špačkovna, sídliště SONP 
a dolů, o pětadvaceti domcích.

RR
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naši 
jUbilanti 
(duben, květen, červen)

70 let
CHRASTIL Josef, ul.Vávrová 
KOLÁŘÍK Jaroslav, ul. Sladkovského
SPÁLENSKÁ Jana, ul. Lípová

75 let
KALOUSOVÁ Jarmila, ul.Průchodní 
VILTOVÁ Růžena, ul. Kladenská 
BONAVENTUROVÁ Helena, ul. Bezru-
čova 

80 let
STUJOVÁ Anna, ul.Zahradní 
PROCHÁZKA Josef, ul. 5. května

85 let
MATĚJKOVÁ Helena, ul. Lípová 

paMátník lidice
Vypálené obce společným hlasem 
Cesta k mladé generaci 

Malebný hřeben Vizovických vrchů, 
tehdy kamenité planiny s pasekami 
nedaleko Vizovic, osázené dřevěnými sta-
veními v obcích a osadách, jejichž staro-
bylá jména vypovídají o hluboké tradici, 
vrostlé do zdejší půdy – Bratřejov, Poz-
děchov, Újezd, Vysoké Pole, Drnovice… 
a tehdy i Ploština. Tehdy? Možná dávno, 
a přece nikoli. Tehdy, 19. dubna roku 
1945, se tento překrásný kousek morav-
ské země změnil v nástupiště nacistické 
pomsty. Hořící domy, lidská těla v pla-
menech, salvy popravčích výstřelů… 
A msta se valí z jižního Valašska na sever, 
na Olomoucko, do Javoříčka, vzdále-
ného asi čtrnáct kilometrů od Litovle. 
Když Javoříčko hořelo a pod vražednými 
kulkami padlo osmatřicet tamějších 
mužů, bylo už 5. května. V Praze začínalo 
povstání, za tři dny bude hitlerovská říše 

kapitulovat… Neu-
věřitelné? Možná. 
Ale krutě pravdivé. 

Pamětníci odešli 
nebo jim čas nemi-
losrdně ukrajuje 
z vyhrazené cesty, 
a to je důvod, aby 
následující gene-
race vzaly oběti 
válečných utrpení 
mezi sebe, aby je 
oživovaly, vyvolá-
valy jejich podoby 
a jména, aby je 
z p ř í t o m ň o v a l y 
a ukládaly do trvalé 
paměti, už proto, že bestiální vyhlazo-
vání sídel v zázemích fronty a popravy 
jejich civilních obyvatel představují 

zločiny nejodpornější. I proto se vypá-
lené obce sdružují, i proto navazují 
vzájemnou spolupráci. První krok nyní 

Vítání občánků
Ve čtvrtek 26. února 2009 jsme přiví-

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

Gratulace
Dne 5. 5. 2009 oslaví životní jubileum 

70 let pan Jaroslav Kolařík. Vše nejlepší, 
hodně zdraví, štěstí a životní pohody 
mu přeje manželka, dcera s manželem 
a vnoučata.

Zleva: Martin Šumný, František Kiml, Antonie Petřinová, Anna Marie Prejzková, Filip Daniel Bílený 
a Jan Pechánek                                                                                                                                                                                                                          foto:  J. Pergl

SpolečenSká rUbrika

Zleva: Alena Gajdůšková – místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR, 
Tomáš Zicha – starosta Drnovic (Ploština), Josef Klíma – starosta Lidic, 
František Lakový – starosta obce Luká (Javoříčko), Jaroslav Chour – 
starosta obce Miřetice (Ležáky), Milouš Červencl – ředitel Památníku Lidice, 
Miloslav Vlček – předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. foto: archiv PL

PAMÁTNÍK LIDICE
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Zahájení nové sezony Památníku 
Lidice, uskutečněné 27. března 2009, 
se neslo nejen v historické, ale i literární 
atmosféře, avšak v obou případech za 
značného zájmu přítomných. Ředitel 
Památníku JUDr. Milouš Červencl přivítal 
vzácné hosty, ing. Miloslava Vlčka, před-
sedu Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR, první místopředsedkyni Senátu Par-
lamentu ČR, ing. Janu Bobošíkovou, 

poslankyni Evropského parlamentu, pri-
mátora města Kladna ing. Dana Jiránka 
a další. Mezi účastníky byla i delegace fran-
couzského partnerského města Vitry sur 
Seine, občané Lidic a jiných obcí a měst. 

Start se odehrál razantně – vernisáží 
dvou výstav, Zapomenuté Javoříčko 
v síni Pod Tribunou a Ohlasy lidické tragé-
die ve světě 1942–2008 v síni In Memo-
riam. První expozice, nyní již putovní, 
jejíž vznik inicioval Miloslav Vlček, 
dokumentuje vyhlazení této obce na 
Olomoucku pár dní před koncem války. 
Informoval o tom PhDr. Pavel Urbášek, 
ředitel Archivu Univerzity Palackého 
v Olomouci. O druhé výstavě promluvil 
pplk. PhDr. Eduard Stehlík z Vojenského 
historického ústavu v Praze.

Druhá část významného dne proběhla 
v Lidické galerii, a to křest nové knihy 
Přemysla Veverky Poutníkův lidický prů-
vodce, která tvoří jistý pandán k autorově 

předchozí knize Jak se chodí do Lidic. 
Zmínil se o tom nejen ředitel Památ-
níku, ale především nakladatel a grafický 
tvůrce obou publikací Ivan Ulrych, který 
v osobně pojatém úvodním slovu vyda-
nou knihu charakterizoval a zdůraznil 
úspěšnou spolupráci mezi autorem na 
jedné straně a grafikem a nakladatelem 
na straně druhé. Účastníci křtu, včetně 

Start razantní i plný porozumění

učinily české Lidice a Miřetice, na jejichž 
území leží Ležáky, spolu s nimi morav-
ské Drnovice s mikroregionem Ploština 
a Luká, k níž patří Javoříčko.

A tak starosta Drnovic přivítal druhý 
březnový den roku 2009 hosty, kteří se 
zúčastnili slavnostního otevření taměj-
šího Muzea řemesel a stavitelství jižního 
Valašska a zahájení Mezinárodní dětské 
výtvarné výstavy Lidice, části 35. ročníku 
z roku 2007. Byla mezi nimi první mís-
topředsedkyně Senátu Parlamentu ČR 
Alena Gajdůšková, pod jejíž záštitou se 
akce konala, starostové zmíněných obcí, 
někdejší děti z Lidic, které přežily tamější 
tragédii, a další. Přítomen byl také ředitel 
Památníku Lidice, organizace, jež se spo-
lupráce vypálených obcí ujala a posky-
tuje metodickou pomoc pro její napl-
ňování. V drnovickém muzeu se rovněž 
uskutečnila prezentace mikroregionu 
Ploština, vypovídající nejen o tragických 
událostech, ale i o představách, jak s piet-
ním místem v budoucnu naložit. 

Místopředsedkyně Alena Gajdůš-
ková, která v ploštinské oblasti žije, zdů-
raznila, že smyslem ozřejmování nacis-
tických krutostí je evokovat v mladé 

generaci přesvědčení, že podobné hrůzy 
nemají v lidském společenství sebe-
menší místo. „Oceňuji fakt, že drnovický 
starosta a jeho kolegové našli cestu do 
Lidic a že navázali osobní vazby s ředi-
telem a pracovníky Památníku Lidice. 
Spojit síly znamená hovořit naléhavěj-
ším a přesvědčivějším hlasem,“ řekla 
nám v průběhu setkání. 

Březnový den vyvrcholil v podvečer 
v budově Uměleckého centra Univer-
zity Palackého v Olomouci slavnostním 
shromážděním, které uspořádal před-
seda Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR ing. Miloslav Vlček ve spolupráci 
s Památníkem Lidice a jehož se kromě 
jiných zúčastnili Alena Gajdůšková, rek-
tor Univerzity Palackého Lubomír Dvo-
řák, hejtman Olomouckého kraje Martin 
Tesařík či vedoucí odboru muzeí a gale-
rií ministerstva kultury Tomáš Wiesner. 

Za přítomnosti nemalého počtu 
návštěvníků podepsali starostové čtyř 
obcí memorandum o spolupráci, a to 
František Lakomý za obec Luká, Josef 
Klíma za Lidice, Jaroslav Chour za Miře-
tice a Tomáš Zicha za Drnovice. Doku-
ment signoval i ředitel Památníku Lidice 

Milouš Červencl. Součinnost se týká 
zejména vzdělávací, výstavní, badatel-
ské a kulturní oblasti. Podle vyjádření 
Milouše Červencla jde o průlomové roz-
hodnutí, o nové pojetí v traktování udá-
lostí našich nejnovějších dějin. „Jakékoli 
připomenutí hitlerovských zvěrstev 
může mladé lidi odradit od napodobo-
vání nebo obdivování nacismu a nacio-
nalismu,“ řekl nám Miloslav Vlček, který 
má mezi zavražděnými muži z Javoříčka 
sedm příbuzných a který je neúnavným 
iniciátorem spolupráce vypálených 
obcí. „Považte – ve volbách do krajských 
zastupitelstev daly v roce 2004 extre-
mistickým skupinám hlasy jen desítky 
voličů, ale v roce 2008 už to bylo kolem 
třiceti pěti tisíc hlasů! Považuji za svůj 
cíl získávat pro podporu antinacistic-
kých tendencí především učitele, kteří 
mohou ovlivňovat své žáky.“

Součástí slavnostního večera se stala 
vernisáž putovní výstavy Zapomenuté 
Javoříčko, která se posléze objeví v Lidi-
cích, Ležákách a zřejmě i v dalších mís-
tech včetně Slovenska.

Přemysl Veverka

Knihu společně pokř tili  Ivan Ulrych 
z nakladatelství VEGA, autor Přemysl Veverka, 
předseda Poslanecké sněmovny ČR Miloslav 
Vlček a herec Josef Somr foto: archiv PL

Obálka knihy P. Veverky



číslo 2 • březen/duben 2009
14

Z RADNICEPAMÁTNÍK LIDICE

37. ročník mezinárodní dětské 
výtvarné výstavy Lidice 2009

Počet prací zaregistrovaných v letošním ročníku dětské výstavy Lidice je nej-
větší v posledních letech – letos poslaly do Lidic děti z 53 zemí světa přes 20 000 
obrázků. Po dlouhé době také přišly obrázky ze zemí, které se v minulých letech 
výstavy nezúčastňovaly – například z Německa, Norska, Rakouska, Itálie nebo 
Afghánistánu. 

Výstava, jejímž hlavní téma je vesmír, bude otevřena 27. 5. 2009 v 11 hodin 
v Lidické galerii slavnostním předáním medailí Lidická růže těm nejlepším. A pro-
tože se letos účastní děti ze ZŠ, MŠ i ZUŠ Buštěhrad, držme jim palce, aby v té obrov-
ské konkurenci uspěly. 

Letošní výstavu budou doprovázet pravidelné hry a akce pro děti – ve tvořivém 
koutku si děti budou moci zkusit na počítači test na téma vesmír a planety, mohou 
vyplnit pracovní listy, děti se budou moci zúčastnit tematických dílen, her a pro-
hlédnout si vybavení astrobusu z Planetária Praha. 

Více na www.mdvv-lidice.cz (webové stránky zpracovala autorka buštěhrad-
ských webových stránek – Dana Heráňová).

Kurátorka MDVV Lidice I. Kasalická

Přijďte na výstavu
Ve výstavní síni In Memoriam je od 

27. 3. do 14. 6. 2009 k vidění výstava 
„ZAPOMENUTÉ JAVOŘÍČKO“

Cílem putovní výstavy je především 
upozornit na problematiku javoříčské 
tragédie, protože v současnosti je pou-
kazováno ve vztahu k nacistickým repre-
sáliím zejména na Lidice a Ležáky. Daný 
projekt chce přispět k prezentaci rovněž 
méně známých případů teroru, kterého 

se dopustila německá nacistická 
vojska na našem civilním obyvatel-
stvu v letech 1939–1945. 

Autory výstavy „ZAPOMENUTÉ 
JAVOŘÍČKO“ jsou Filip Žáček, asi-
stent předsedy PS Parlamentu 
ČR, a PhDr. Pavel Urbášek, ředitel 
Archivu Univerzity Palackého.

Druhou výstavou, která bude 
probíhat od 15.6. do 31.10. 2009 ve 
výstavní síni Pod Tribunou (naproti 
muzeu) je výstava „OHLASY 
LIDICKÉ TRAGÉDIE VE SVĚTĚ 
1942–2008“.

Cílem této putovní výstavy je 
ukázat na barbarský zločin spá-
chaný na Lidicích, který otřásl 
v červnu 1942 celým civilizovaným 
světem. Obrovskou odezvu měl 
zejména na americkém kontinentě. 
Ministr námořnictva USA William 
F. Knox již 13. června 1942 prohlá-
sil: „Zeptají-li se nás příští generace, 
proč jsme bojovali v této válce, 
budeme jim vypravovat o Lidicích.“ 
Autorem výstavy je přední historik, 
pplk. PhDr. Eduard Stehlík z Vojen-
ského historického ústavu Praha.

Ančo Marinov, vedoucí muzea

studentů ZŠ Oty Pavla v Buštěhradě, ve 
zcela zaplněném divadélku Lidické galerie 
ocenili interpretační výkon Josefa Somra, 
jenž brilantně a zaujatě přednesl několik 
ukázek z knihy. Literární setkání vyvrcho-
lilo nečekaným závěrem – knihu pokřtil 
předseda Poslanecké sněmovny Miloslav 
Vlček a prostými slovy jí popřál šťastnou 
cestu ke čtenářům. Dodal, že to je kniha 
nejen potřebná, ale i zajímavá a přitažlivá 
a že si své čtenáře určitě najde.

My dodáváme s radostí, že třího-
dinovou účast pana předsedy Vlčka 
na zahájení nové lidické sezony, jeho 
skromné a vstřícné vystupování, plné 
porozumění a zájmu, přítomní vysoce 
ohodnotili. Událost tak dostala díky 
přednímu ústavními činiteli pečeť lid-
skosti, souznění a slušnosti – a víc si 
Památník Lidice nemůže přát.

/red/

Na nové Lidice často přispívali i lidé, kteří sami 
bydleli v troskách domů zničených nacistickým 
letectvem a v boji s nacismem ztratili některé ze 
svých blízkých. Výbor „Lidice lives“ (Lidice žijí), jehož 
členy byly významné světové osobnosti, vyvíjel 
od září 1942 svou činnost v USA foto: archiv PLJavoříčko foto: archiv PL

ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ



Z RADNICE

Buštěhradský Zpravodaj
15

PAMÁTNÍK LIDICE ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ

čtenáři náM píší
Buštěhradské zvony

Zvony v životě měst a obcí měly vždy 
velký význam. Zvuk zvonů oznamoval 
významné události. Zvonilo se při událos-
tech slavnostních i smutečních, jak církev-
ních, tak světských, ať již šlo o mše, svatby, 
pohřby, ale i o výročí státu 
i panovnického domu. V minu-
losti se zvonilo na ochranu před 
přírodními živly, např. proti bou-
řím. Zvony provázely člověka 
celým životem a v minulosti 
byly předmětem úcty, dnes 
však bez podpory společnosti 
nemají dlouhodobě naději na 
přežití, jak ostatně dokládá řada 
příkladů z minulosti.

Už je tomu 28 let, kdy 
město Buštěhrad nechalo ulít 
dva nové zvony jako náhradu 
zvonů zrekvírovaných za 2. svě-
tové války. Pouze umíráček se tehdy 
zachoval po roce 1942. V 90. letech však 
byl bohužel z věže zámeckého kostela 
ukraden. Vážil kolem 18 kg, v průměru 
měřil 31,4 cm a zněl v tónu f3.

Nové zvony ulil v roce 1981 zvonař 
Petr Rudolf Manoušek. První se jmenuje 

Josef a druhý, o něco větší, Marie. Oba 
bývaly zavěšeny v samostatně sto-
jící věži kostela. Zvon Josef o průměru 
34,8 cm a váze 22 kg má korunu zdobe-
nou esovitým rozvilinovým ornamen-

tem a trojitým provazcem. Čepec má 
široký, nepříliš klenutý. Na horním okraji 
čteme česky „Svatý Josefe pros za nás“ 
pod nápisem najdeme ornamentální 
pás. Na korpusu je reliéf sv. Josefa pat-
rona a ochránce katolické církve. Nad 
ránou zvonu se nachází kartuše autorů 

se značkami: zvonek, květina a klíč, 
znaky rodiny Manoušků. Zvon Marie má 
v průměru 41,9 cm a hmotnost 45 kg. 
Zvon má na čepici nad dvojlinkami odlit 
hlavní nápis: „Svatá Maria oroduj za nás“. 

Korpus nese reliéf Panny Marie, 
na protilehlé straně pak nápis: 
„Z vděčnosti k Bohu daroval 
Alois Bětík“.

Po krádeži umíráčku byly 
v obavě o zánovní zvony oba 
sneseny a uloženy v kostele 
v Kladně-Rozdělově. Po skon-
čení stavebních úprav by měly 
být opět navráceny na své 
místo do kostela Povýšení sv. 
Kříže v Buštěhradě.

Závěrečné poděkování patří 
panu Petru R. Manouškovi 
a Jaroslavu Kučerovi za laskavé 

poskytnutí informací a fotografií.
Tento článek vznikl jako malá část 

absolventské práce.

Ivana Porazilová, studentka Vyšší odborné 
školy managementu muzeí a galerií Praha

Zdroj – Jaroslav Kučera, Petr R. Manoušek

V loňském posledním čísle jste si pře-
četli o návštěvě zástupců našeho města 
v Ledrenském údolí Alp v severní Itá-
lii. Byla zakončena podpisem dohody 
o partnerství mezi svazem obcí Valle di 
Ledro a zástupci obcí v Čechách, kde byli 
v době 1. světové války umístěni ledren-
ští vysídlenci. Jejich pobyt v Čechách 
je dobře popsán v knize „Čechy – exo-
dus z údolí Ledra 1915–1919“, kterou si 
můžete zapůjčit ve zdejší knihovně. Z ní 
pochopíte, o jak významnou událost 
v ledrenských dějinách jde. Jejich údaje 
jsou ale v některých oblastech kusé 
z důvodu malého množství archivních 
materiálů na italské straně.

Toto ve mně probudilo snahu zjis-
tit u nás co se dá o událostech v našem 

městě téměř před sto lety. Zapojil jsem se 
do akce, která měla italským partnerům 
s pomocí našich materiálů zaplnit mezery 
vzniklé časem. Opět nelituji času stráve-
ného v kladenském okresním archivu, kde 
se ve spolupráci s místními pracovnicemi 
nakonec podařilo najít poměrně obsáhlý 
materiál, který vnáší světlo do zatemně-
ných časů 1. světové války i v jejím zázemí 
(mimo válečnou zónu).

 Kromě poměrně kusých zpráv z růz-
ných kronik – obce, školy, spolků aj. 
– byl nalezen velmi obsáhlý svazek, ze 
kterého lze vyčíst mnoho o pobytu exu-
lantů v Buštěhradě a o potížích vedení 
obce s tím spojených.

Dnes například víme, že dne 27. 5. 1915 
se z příkazu okr. hejtmana musel zástupce 

obce (radní Spilka) dostavit ve 3 hodiny 
ráno na nádraží v Unhošti s povozy (které 
dodali sedláci Tovara, Šiktanc, Popper a 3 
panský dvůr) k převzetí zhruba stovky 
vystěhovalců. Podobné telegramy obdr-
žely i další okolní obce. Nebo dokument, 
který cituji: „ P.T. p. hostinským!

Z nařízení ck. okresního hejtman-
ství dodáno bude zítra 100 osob vystě-
hovalců. Vystěhovalci tito ubytováni 
budou dle níže uvedeného výpočtu, 
nutno proto, abyste taneční síň pro 
tyto upravil. Jak dlouho zde tito budou 
nám dosud sděleno nebylo – rovněž tak 
o jejich stravování neb placení za ně. 
Bude tedy další Vám sděleno po dojití 
dalšího nařízení.

Zvon Josef a Marie 1981 foto:   archiv I. Porazilové

Italští vysídlenci v Buštěhradě 1915–1919
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V minulém čísle BZ byl věnován velký 
prostor úvahám pana zastupitele Kympla 
z Makotřas. Naše makotřaské občan-
ské sdružení MAKO uveřejnilo na svém 
webu www.makolidi.cz, článek, který 
jeho úvahy doplňuje a vysvětluje.  Článek 
jsme nazvali “HYPERKOREKTNÍ MONO-
LOG PANA ZASTUPITELE KYMPLA” 

Hořká legrace při psaní textu netr-
vala dlouho a naše sdružení požádalo 
písemně pana starostu obce Makotřasy 
o odpovědi na několik otázek ( celé 
znění www.makolidi.cz/otazky_a_
odpovedi.html

Způsob jakým pan starosta odpovídá je 
opravdu zarážející a jen nás utvrzuje v tom, 
že soukromé zájmy zastupitelů jsou hna-
cím motorem jejich stavitelské posedlosti. 

Na otázku:” Proč si zastupitelé obce 
myslí, že obyvatelé obce Makotřasy 
potřebují 320 nových bytů?” 

starosta odpovídá: Na tuto otázku nelze 
odpovědět, jelikož se jedná o soukromý 
názor jednotlivých zastupitelů k čemuž se 
nemůže vyjadřovat Obecní úřad.

Dále, otázka: Jaký má obec názor na 
fakt, že dotčené pozemky,kde by se měl 
záměr firmy Ysena Estates s.r.o.  usku-
tečnit, jsou zařazeny do třídy ochrany I., 
kde by se nemělo stavět ?

Starosta odpovídá: Na tuto otázku nelze 
odpovědět, neboť se jedná o soukromý 
názor jednotlivých zastupitelů obce k čemuž 
se nemůže vyjadřovat Obecní Úřad. 

Soukromí je nutné respektovat 
a každý slušný člověk se tak chová a do 
soukromí druhého nezasahuje. Pokud se 
ale soukromí začne projevovat v tom, že 
se děje to co se v Makotřasech děje (plá-
novaná stavba 320 nových domů, při 
dnešním počtu 150 domů), tedy pokud 
soukromí jedince začne podobně jako 
u alkoholika destruovat život okolí, je 
nutné si klást otázky. 

1/ chtějí nám zastupitelé spojení 
s panem starostou svým megaloman-
ským projektem dát najevo něco o 
svém soukromí, chtějí nás tímto infor-
movat o své touze po velikosti, která 
zřejmě ovládá jejich soukromý  život? Na 

velikosti opravdu nezáleží. Chtějí přebít 
svůj pocit malosti něčím velikým a ještě 
ke všemu tragickým? Něco se jim v sou-
kromém životě děje a chtějí na sebe 
upozornit, potřebují naší pomoc? Sou-
kromě si mohou myslet, že jsou žárovky 
ale pokud jsou v práci na úřadě, měly by 
jít jejich osobní lásky a chutě stranou.

2/ Existuje pro pana starostu v jeho 
myšlení pojem veřejnost, veřejný 
zájem? Totální změna života v obci je 
podle starostových odpovědí soukro-
mou záležitostí zastupitelů. Co máme 
dělat? Přijmout to jako fakt a snažit se 
dát do pořádku soukromý život zastu-
pitelů, aby se dalo do pořádku jejich 
chování vůči občanům. Prát jim prádlo 
a venčit psy, nosit je zmožené soukro-
mými názory z obecního úřadu  domů? 
Nebo máme čekat až jim dojde, že hra-
nice soukromého a veřejného je v tom 
místě, kdy rozhodují o občanech obce 
o orné půdě o strategii rozvoje obce?

Panu starostovi je nutno přiznat, že zís-
kal čas. Na otázky neodpověděl a ještě ve 

V Buštěhradě 26/5/1915 starosta 
města Jos. Šindelář
Hostinec čp. 209 = 34 hlav – B. Fridrich
Hostinec čp. 218 = 33 – Jan Fridrich
Hostinec čp. 33 = 33 – bez podpisu

Na Kahanci i Na Krétě byli vystěho-
valci opravdu ubytováni, v čp. 33 niko-
liv. Třetí skupina skončila v Sokolovně. 
Proč, už asi nezjistíme. Víme ale, že radní 
pro Italy zajišťovali v kladenském mlýně 
Klinger a Popper speciální mletí krupice 
a kukuřičné mouky na polentu. Pokou-
šeli se zajistit dřevo na otop, rozdělovali 
prádlo a ošacení, zajišťovali 3x měsíčně 
výplaty státních podpor uprchlíkům 
podle různých kritérií. Museli evidovat 
práceschopnost či neschopnost dolože-
nou lékařským osvědčením MUDr. Ant. 
Jeřábka. Jednotlivé, byť omezené pře-
suny osob sem či do jiných obcí. Zajistit 
pro nemocné pobyt v nemocnici a jeho 
financování. Evidovali pracovní akti-
vity uprchlíků u různých firem (Poldi-
Hütte, stav. fi. Hrabě aj.) a jejich výdělky. 
V místní škole vyčlenili jednu třídu, kte-
rou navštěvovalo od 9. 12. 1915 43 dětí 

(25 chlapců a 18 dívek), 38 z Buštěhradu 
a další z Rapic a Stelčovsi. Výuku dětí 
nejdříve zajišťoval farář Boldrini, ubyto-
vaný na zámku, později několik italských 
učitelů. Ti se snažili držet své svěřence 
stranou od českých vrstevníků, jejichž 
morálka jim připadala příliš uvolněná. 
A další drobné údaje, z nichž můžeme 
dedukovat, co a kde se zde odehrávalo.

Během doby pobytu zřejmě došlo 
k tomu, že se jednotlivé italské rodiny 
odpoutaly od společného soužití 
v tanečních sálech a našly si bydlení 
v soukromí rodinných domů. Vím, že 
bydleli v těchto domech – čp. 18, 27, 33, 
54, 55, 63, 64, 68, 76, 80, 84, 86, 87, 117, 
128, 159, 183, 198, 207, 209, 212, 218, 
233, 247 a 291. Zde se rodili i umírali. 
Bohužel nemáme k dispozici žádné bližší 
konkrétní osobní zážitky nebo fotografie 
od místních, kteří jim poskytli soukromí. 
Mohly by být uloženy ve vzpomínkách 
jednotlivých rodin, jak se tradovaly ve 
vyprávění pamětníků, v krabicích nebo 
albech po babičkách.

Podařilo se nám doložit narození 
čtyř italských dětí a úmrtí devatenácti 
vysídlenců, kteří jsou pohřbeni na míst-
ním hřbitově. Jejich potomci mají velký 
zájem nalézt místo posledního odpo-
činku svých předků. Mně se dosud 
nepodařilo v tomto směru pomoci. 
Nenalezl jsem záznamy (hřbitovní knihu 
z té doby) o konkrétních místech ulo-
žení ostatků konkrétních osob. Proto 
se opět pokouším touto cestou požá-
dat své spoluobčany – pokud máte ve 
svém vědomí cokoliv, co by nám, kteří 
se zabýváme minulostí obce, i součas-
ným představitelům pomohlo naplnit 
Dohodu o partnerství, která i nás přibli-
žuje zpět do civilizované Evropy – dejte 
nám to k dispozici.

14. března rovněž naše město navštívila 
skupina starostů z regionu Valle di Ledro, 
aby připravila program pro návštěvu něko-
lika stovek Italů, kteří přijedou v červnu 
mapovat stopy svých předků za pobytu 
v době 1. světové války.

Jaroslav Pergl, kronikář

Hercule Poirot v Makotřasech

POLICIE INFORMUJE
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slušných lidech vyvolal pocit, že se pletou 
někomu do soukromí. Developeři z firmy 
QPG si mnou ruce, mají klid… Slušné lidi 
je nutné obvinit za použití jejich takzvané 
slabosti, kterou je slušnost.

Cui bono? V čí prospěch se to děje? 
Prastará otázka detektivů. Nenápadný 
mužík s knírkem, ten známý Hercule 
Poirot, si jednou přijede koupit nové 
pneumatiky do vyhlášené makotřaské 
gumárny, staví se v hospodě na skle-
ničku, pár nocí stráví v chlívku s dvěma 
kozama, z Buštěhradu si přiveze stáčené 

Moravské v Pet lahvi od V. Richterové 
a záhadu motivace zastupitelů vyřeší, 
prázdnou Pet lahev vrátí do muzea.

Naštěstí je jaro. Hercule Poirot bude 
potřebovat nové gumy. Ve sdružení se 
máme dobře. Paní architektka, která při-
pravuje změnu územního plánu sama 
podle svých slov nevěří tomu, že by s pro-
jektem souhlasili dotčené orgány. Kupo-
divu ale na změně pracuje, lidé jsou nevy-
zpytatelní tvorové a zřejmě se ochotně 
zabývají i zbytečnou prací! Naší nadějí je  
to, že nestavíme své soukromí nad věci 

veřejné a chráníme si obojí, jak soukromí, 
tak věci veřejné. Hrozba stavby nás spo-
jila . Tak Vám milý developeři děkujeme, 
stačilo a můžete odejít. Bohužel jsme Vás 
na chvilku potřebovali, ale rádi bychom 
vzkázali ostatním, nečekejte na deve-
lopery, buďte uvědomělými občany již 
nyní. Važte si jeden druhého a uvažujte 
kreativně a vždy v dobrém. Pak je život 
potěšením. Stojí to za to pokusit se spojit 
dřív než se na obzoru objeví hrozba.

Os Mako duben 2009

policie inforMUje
Bezpečnostní situace v městě 
Buštěhrad (Policie ČR, Krajské 
ředitelství policie Středočeského 
kraje – Kladno-venkov)
Období od 1. 2. 2009 do 28. 2. 2009  
Trestné činy:
vloupání do prodejny (NP)
Přestupky:
1x přestupek proti majetku (NP)

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

Dne 13. 2. 2009 od 3.45 do 5.30 hodin 
provedena kontrolní činnost při konání 
burzy.

Dne 14. 2. 2009 od 7.56 do 9.40 hodin 
prováděna kontrolní činnost se zamě-
řením na zaparkovaná vozidla v roz-
poru s místní úpravou, kontrola burzy. 

Kontrola provedena v ulici Kladenská 
a Lidická.

Dne 21 2. 2009 od 9.10 do 10.50 
hodin prováděla hlídka pokus o odchyt 
volně pobíhajícího psa v součinnosti 
s MP Stehelčeves.

Dne 27 2. 2009 od 4.11 do 6.30 hodin 
prováděna kontrola při konání burzy. 
Následná činnost od 8.10 do 9.15 hodin 
dohled na BESIP.

V průběhu měsíce února 2009 nebyly zaznamenány 
případy hromadného narušování veřejného pořádku.

Zpráva o činnosti Městské policie Kladno v obci Buštěhrad za měsíc únor 2009

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
strážníka

Popis prováděné
činnosti

1.1. 15:00-17:00 3, 4 Hlídková činnost
1.1. 21:00-22:00 2, 4 Hlídková činnost
4.1. 9:00-10:00 1, 3 Hlídková činnost
5.1. 21:00-22:00 1, 3 Hlídková činnost
7.1. 2:00-4:00 1, 3 Hlídková činnost
8.1. 15:00-17:00 2, 4 Hlídková činnost

11.1. 1:00-3:00
15:00-17:00 2, 4 Hlídková činnost

12.1. 16:00-17:00 1, 3 Hlídková činnost

14.1. 3:00-5:00
20:00-21:00 3, 4 Hlídková činnost

15.1. 22:00-24:00 3, 4 Hlídková činnost
17.1. 21:00-22:00 1,2 Hlídková činnost

19.1. 3:00-4:00
9:00-10:00 1, 2 Hlídková činnost

23.1.
1:00-3:00
10:00-11:00
15:00-16:00

1, 2
3,4 Hlídková činnost

26.1. 4:00-5:00
21:00-22:00 3, 4 Hlídková činnost

27.1. 14:00-15:00 1,2 Hlídková činnost
28.1. 9:00-10:00 1, 2 Hlídková činnost
29.1. 22:00-24:00 1, 2 Hlídková činnost
  

Při plnění činnosti dle čl. 2, odst. 2 VPS ve městě Buš-
těhrad bylo ujeto služebním motorovým vozidlem cel-
kem 221 km.

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

Datum
Identifikace
strážníka

Popis prováděné
činnosti

18.1 3, 4 Závada na benzínce 

23.1 3, 4 Řešení dopr. přestupku + předáno spr. 
orgánu

 

Ve výše uvedeném období byly zjištěny na území 
města Buštěhrad tyto přestupky:
Přestupek počet
Nedovolené stání nebo zastavení vozidla na pozemní 
komunikaci 9
Vjezd do míst, kde je to místní nebo přechodnou úpravou 
provozu na pozemních komunikacích zakázáno 1
Pohyb chodce na pozemní komunikaci odporující pravi-
dlům provozu na pozemních komunikacích 1
Nedovolené vedení jízdního kola nebo jízda na něm v roz-
poru s pravidly provozu na pozemních komunikacích 1
Překročení povolené rychlosti 1
Kouření na autobusové zastávce 1
Neuposlechnutí výzvy veř. činitele 1

Ve výše uvedeném období byly zjištěny na území 
města Buštěhrad tyto trestné činy:
Přestupek počet
Řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění 1
Podnapilý řidič 1

Ve Stehelčevsi dne 4. 2. 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 leden 2009
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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
strážníka

Popis prováděné
činnosti

2.2 21:00-22:00 3,4 Hlídková činnost
4.2 2:00-4:00 3,4 Hlídková činnost
5.2 15:00-17:00 1,2 Hlídková činnost
7.2 2:00-3:00 1,2 Hlídková činnost

8.2 0:00-2:00
15:00-17:00

1,2
3,4 Hlídková činnost

9.2 16:00-17:00 3,4 Hlídková činnost

11.2 3:00-5:00
20:00-21:00 3,4 Hlídková činnost

12.2 10:00-12:00 1,2 Hlídková činnost

14. 2. 14:30-17:00
21:00-22:00 1,2

Zajištění masopustního 
průvodu – doprava
Hlídková činnost

16.2 1:00-3:00
9:00-10:00

2,3
1,4 Hlídková činnost

20.2
2:00-4:00
10:00-11:00
15:00-16:00

3,4
1,2 Hlídková činnost

23.2 4:00-5:00
21:00-22:00 1,2 Hlídková činnost

24.2 14:00-15:00 4 Hlídková činnost
25.2 9:00-10:00 3,4 Hlídková činnost
26.2 22:00-24:00 3,4 Hlídková činnost
28.2 0:00-2:00 3,4 Hlídková činnost
  

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

Datum
Identifikace
strážníka

Popis prováděné
činnosti

15.2 1,2 Zabezpečení masopustního průvodu
21.1 1,2 Odchyt psa
25.2 3,4 Zjištění černé skládky

Při plnění činnosti dle čl. 2, odst. 2 VPS ve městě Buš-
těhrad bylo ujeto služebním motorovým vozidlem cel-
kem 205 km.

 

Ve výše uvedeném období byly zjištěny na území 
města Buštěhrad tyto přestupky:
Přestupek počet
Nedovolené stání nebo zastavení vozidla na pozemní 
komunikaci 7
Vjezd do míst, kde je to místní nebo přechodnou úpravou 
provozu na pozemních komunikacích zakázáno 1
Pohyb chodce na pozemní komunikaci odporující pravi-
dlům provozu na pozemních komunikacích 1
Nedovolené vedení jízdního kola nebo jízda na něm v roz-
poru s pravidly provozu na pozemních komunikacích 1
Překročení povolené rychlosti 1

Ve výše uvedeném období byly zjištěny na území 
města Buštěhrad tyto trestné činy:
Přestupek počet
Řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění 1

Ve Stehelčevsi dne 3. 3. 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 únor 2009

fotbal v roce 2008
V jarní části soutěžního ročníku 

2007–08 si naše mužstva vedla celkem 
slušně a umístila se na horních příčkách 
svých soutěží.

„A“ mužstvo se ve IV. třídě umístilo 
na 4. místě, dorost v okresním přeboru 
obsadil 5. místo.

Žáci pod vedením trenérů Musila 
a Nachtigala podávali po celý ročník 
vyrovnané výkony a v okresní soutěži 
obsadili 2. místo. Po odstoupení Bratronic 
postoupili žáci do okresního přeboru.

Již v roce 2007 založil trenér Nachti-
gal přípravku, se kterou poctivě a trpě-
livě pracoval a starší chlapce připravil na 
vstup do soutěžního ročníku 2008–09.

Do nového ročníku byla po delší 
době přihlášena čtyři mužstva, která si 
vedla se střídavými výsledky.

Přípravka starší
Pod vedením zkušeného trenéra 

Zdeňka Nachtigala zahájila starší pří-
pravka svůj první soutěžní ročník se 

všemi jevy, které provází každého 
nováčka. S přibývajícími zápasy získá-
valo mužstvo na sebedůvěře, čehož byla 
dokladem zlepšená hra a dosahování 
stále lepších výsledků. 

Konečné umístění na 19. místě a zisk 7 
bodů je určitě pro mužstvo povzbuzující 
do dalších bojů, ve kterých jim budou jak 
rodiče, tak i všichni příznivci fandit mini-
málně tak jako po celý podzim.

Žáci

Po skončení jarní části soutěžního roč-
níku 2007–08 postoupili žáci po odstou-
pení Bratronic do okresního přeboru.

Bohužel již před zahájením podzimní 
části jsme se potýkali s nedostatkem 
hráčů. Ti, kteří nám přislíbili svou účast, 
postupně ztráceli zájem, a tak vznikl 
velký problém, s kým vlastně budeme 
hrát. Aby se předešlo podobným problé-
mům, uvítali bychom, kdyby k nám našli 

cestu jak chlapci, tak děvčata, jež mají 
zájem nejen o fotbal, ale i dobrou partu.

Dorost

V prvním roce účinkování v okres-
ním přeboru si dorostenci vedli celkem 
úspěšně a v konečném účtování obsa-
dili pěkné 5. místo.

Bohužel stejně jako u žáků, i u dorostu 
jsme se na začátku podzimní části sou-
těžního ročníku 2008–09 potýkali se 
špatnou docházkou hráčů na tréninky 
i na zápasy, což vyvrcholilo tím, že k prv-
nímu zápasu dorost vůbec neodjel.

Od podzimní sezóny přišel k muž-
stvu nový trenér Tomáš Černohor-
ský a postupně se mu podařilo zlepšit 
docházku jak na tréninky, které byly 
spojeny s „A“mužstvem, tak hlavně na 
zápasy.

První zápasy byly ještě ovlivněny neú-
častí některých hráčů základního kádru 

SPORT
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šachový oddíl Sokol bUštěhrad
O putovní pohár města Buštěhradu – 33. ročník

– nahrazovali je žáci – což ovlivnilo hru 
i výsledky.

Když se trenérovi Černohorskému 
podařilo získat zpět do mužstva hráče 
základní sestavy, tak se herně i výsled-
kově začalo mužstvo pomalu zvedat a 
po skončení podzimní sezóny obsadilo 
9. místo se ziskem 7 bodů.

„A“ mužstvo

Po skončení jarní části ročníku 
2007–08 obsadilo „A“ mužstvo ve IV. 
třídě odd. „C“ konečnou 4. příčku a zís-
kalo 37 bodů při celkovém skóre 58:54.

Na závěr sezóny sehrálo naše muž-
stvo dva letní turnaje. V domácím 
o „Pohár města Buštěhrad“ jsme obsadili 
poslední 4. místo a na turnaji ve Stehel-
čevsi jsme obsadili 3. místo.

Před zahájením podzimní části ročníku 
2008–09 sehrálo „A“ mužstvo několik pří-
pravných západů se střídavými výsledky.

V průběhu přípravného období pře-
vzal po vzájemné dohodě vedení tré-
ninků nejlepší a nejzkušenější hráč Kinc. 
Zlepšila se jak docházka, tak přístup 
hráčů, což se projevilo v samotných mis-
trovských zápasech.

V samotné soutěži jsme dosáhli osmi 
vítězství a pouze jednou jsme odešli 
jako poražení. Bohužel se tak stalo ve 
Slatině, kde jsme měli dobrý výsledek, 
ale neproměňováním šancí a smolným 
gólem jsme prohráli 0:1.

I přes tento drobný neúspěch hráči 
podávali celou sezónu zodpovědné 
výkony a zaslouženě obsadili 2. příčku, 
což je dobrým a motivujícím vkladem 
do jarních odvet.

V sobotu 22. 11. 2008 se konala 
v restauraci U Junků mimořádná volební 
valná hromada.

Protože z dosavadního pětičlenného 
výboru v průběhu roku odstoupili tři čle-
nové, přestal podle regulí ČMFS existovat 
a muselo dojít k volbě nového výboru.

Nový výbor FO je opět pětičlenný 
a bude pracovat ve složení:
předseda – Radim Švejda
sekretář – Tomáš Černohorský
hospodář – Aleš Roztočil
členové – Josef Kotouč a Karel Landa

Členům bývalého výboru bych chtěl 
za jejich odvedenou práci poděkovat a 
jejich nástupcům popřát hodně zdaru 
v jejich nastávající práci pro buštěhrad-
skou kopanou.

Landa

Šachový turnaj pro žáky buštěhrad-
ské školy a členy našeho oddílu, který 
jsme pořádali 13. prosince 2008 v Soko-
lovně, vstoupil tímto ročníkem na dru-
hou polovinu šachovnice. A symbolicky 
se ho zúčastnilo 33 hráčů, což je nový 
rekord! Rekordem je též účast šesti 
dívek! Velkou zásluhu na této účasti 
má vedení Základní školy Buštěhrad, 
jež zajistilo propagaci turnaje, a zvláště 
pan učitel Sejkora (vedoucí šachového 
kroužku), který zajistil rozdání propozic 
a vybrání přihlášek. 

Na účastníky čekalo 16 šachových 
stolů rozmístěných na sále Sokolovny a 
po zahájení a seznámení nováčků se sys-
témem turnaje se začalo bojovat o roční 
právo na Putovní pohár. Každý sehrál 
11 partií, sálem se nesl tikot šachových 
hodin, které odečítaly čas na přemýš-
lení, nastavený na začátku každé partie 
na 20 minut. Během turnaje zbyl čas i na 
tradiční párečkovou svačinku, ale ti nej-
přemýšlivější si příliš volna neužili. Tur-
naj opět řídil počítač, a tak vzápětí po 
dohrání nejdelší partie už bylo vytištěno 
aktuální pořadí a dvojice soupeřů pro 
další kolo (při švýcarském systému se 

spolu utkávají hráči, kteří mají aktuálně 
stejný počet bodů). 

Po sehrání všech 176 (!) partií se roz-
hodlo o konečném pořadí. Jako rozho-
dující se ukázala nádherná a drama-
tická partie ze 3. kola, v níž Michal Černý 
zvítězil na čas nad Ondrou Škubalem. 
Michala už v dalším průběhu nikdo 
výrazněji neohrozil, a tak opět zvítě-
zil s plným počtem 11 bodů! Na dru-
hém místě skončil se ziskem 9,5 bodu 
Ondra Škubal a na třetím Lukáš Dvořák 
s 8 body.

V kategorii dívek zvítězila Katka 
Budíková (7 bodů) před Ájou Krupičko-
vou (5,5 bodu) a Markétou Vřešťálovou 
(5 bodů), kategorii mladších žáků vyhrál 
Ondra Škubal. 

Závěru turnaje se zúčastnil pan sta-
rosta Ing. Nový, který ocenil význam 
této tradiční akce, osobně předal vítězi 
Putovní pohár města Buštěhradu 
a poblahopřál i dalším úspěšným účast-
níkům.

Díky podpoře Městského zastupitel-
stva a sponzorů turnaje (Autodoprava 
Froňková, Cukrárna Náprstek, Květinář-
ství Linea, Potraviny Himlová – Dobrovíz, 

Schmalzovi) si všichni účastníci odnesli 
drobnou věcnou cenu a byli oceněni i 
vítězové zvláštních kategorií. Cenu útě-
chy získal Ondřej Kučera (přestože uhrál 
2,5 bodu), nejmladším účastníkem byl 
teprve šestiletý (!) Matyáš Mayrhofer (s 
5 body skončil 23.), nejlepším nováčkem 
se stal Pepa Kožmín (se ziskem 6,5 bodu 
celkově 8.), skokanem roku (zlepšení od 
minulého ročníku) Mirek Šefčík (7 bodů 
a celkové 5.místo). 

O hladký průběh turnaje se starali 
v rolích kuchařek, číšníků, rozhodčích, 
organizátorů a radilů rodiče hráčů a čle-
nové šachového oddílu (paní Dvořáková 
, Šefčíková, Jurásková, Petr Sejkora, Jiljí 
Bureš, Míla Mleziva, Honza Šáfr, Václav 
Buk a Pavel Buk).

Podrobné výsledky turnaje a další 
zprávy ze života šachového oddílu 
(například o probíhajících soutěžích 
družstev dospělých, oddílových přebo-
rech a Regionálním přeboru mládeže) 
lze najít na internetu na adrese www.
sachybus.net.

Pavel Buk, 5. 4. 2009
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Od 1.1.2009 má fotbalový klub SK Buštěhrad 
nový výbor. Ten si na valné hromadě,která se konala 
v polovině listopadu 2008 dal za cíl zlepšit komu-
nikaci v oddíle a hlavně zviditelnit klub jak v místě 
působení, tak i v okrese.  Samozřejmě samotné 
vedení  na vše nestačí, důležitá je pomoc hráčů, 
ale i ostatních lidí v Buštěhradě. V první řadě nám 
výrazně pomohl městský výbor v čele s panem sta-
rostou.Výbor pomohl nejenom finančně, ale hlavně 
se znovu otevřela otázka rekonstrukce hrací plochy, 
která je jedna z nejhorších v okrese. 

Náš klub jako jeden z mála v okrese se mohl pyš-
nit tím, že má všechny hráčské kategorie. Bohužel 
na začátku jarní části sezony jsme museli odhlásit ze 
soutěže družstvo starších žáků. Tento tým se během 
zimních tréninků scházel v tak malém počtu, že na 
zajištění jarní části soutěže to nestačilo. Příslibem do 
budoucna je však široká základna mladší a starší pří-
pravky. Rovněž dorostenci si vedou na začátku sezony dobře. První jarní zápas vyhráli a na 
předvedené hře bylo vidět, že je to baví, což je velice důležité i pro další jarní boje. Nejvíce se 
těšíme na zápasy našeho týmu mužů, kteří bojují o postup do III. třídy. Zatím mají na vedoucí 
Slatinu ztrátu 3 bodů.  Se Slatinou však hrajeme 16. 5. doma od 17 hod. Touto cestou bych 

chtěl pozvat co nejvíce 
fanoušků na tento zápas, 
aby povzbudili náš tým.

4. 4. 2009 fotbalisté 
SK Buštěhrad pořá-
dali v místní sokolovně 
taneční zábavu. Měli 
jsme z toho trochu strach, 
zda si lidé najdou na tuto 
zábavu cestu a zda se jim 
zábava bude líbit. 

Po  p ř e d t a n č e n í 
slečny Míškové s part-
nerem, kteří předvedli 
ukázku z latinsko-ame-
rických tanců a po bez-
konkurenčně famóz-
ním vystoupení „Našich 
žen“ na motiv Slunce, 
seno…, které přivedly 
sál do varu, nás strach o 
tuto zábavu přešel.

Vzhledem k tomu, že 
letos je rok 90. výročí fotbalu v Buštěhradě, rozhodli jsme se 
uspořádat 21. 11. 2009 další taneční zábavu k tomuto jubileu.

Radim Švejda

A
26. 4.  10:15 hod  neděle Uhy B

Buštěhrad

2. 5.    17 hod      sobota Buštěhrad
Otvovice B

10. 5. 10:15 hod  neděle Lidice
Buštěhrad

16. 5. 17 hod       sobota Buštěhrad
Slatina

23. 5. 17 hod       sobota Černuc B
Buštěhrad

30. 5. 17 hod       sobota Buštěhrad
Blevice

 7. 6.   17 hod       neděle Pchery B
Buštěhrad

13. 6. 17 hod       sobota Buštěhrad
Knovíz B

20. 6. 17 hod       sobota Buštěhrad
Zákolany

Starší přípravka
10. 4.   volno

17. 4.  17 hod  pátek Buštěhrad
Otvovice

22. 4.  17 hod  středa Švermov
Buštěhrad

24. 4.  17 hod  pátek Libušín
Buštěhrad

1. 5.    17 hod  pátek Buštěhrad
Hrdlív

6. 5.    17 hod  středa Buštěhrad
Hostouň

8. 5.    17 hod  pátek Kablo Kročehlavy B 
Buštěhrad

15. 5.  17 hod  pátek Buštěhrad 
Kam. Žehrovice

20. 5.                středa volno

22. 5.  17 hod  pátek Zvoleněves 
Buštěhrad

29. 5.  17 hod  pátek Buštěhrad
Tuchlovice

5. 6.    17 hod  pátek Smečno
Buštěhrad

12. 6.  17 hod  pátek Buštěhrad
Zichovec

Starší dorost
5. 4.   10:15 hod  neděle Buštěhrad- 

Neuměřice

12. 4. 10:15 hod  neděle Hostouň
Buštěhrad

19. 4. 10:15 hod  neděle Unhošť
Buštěhrad

26. 4. 10:15 hod  neděle Buštěhrad
Smečno

3. 5.   10:15 hod  neděle Velká Dobrá  
Buštěhrad

10. 5. 10:15 hod  neděle Buštěhrad
Zichovec

17. 5. 10:15 hod  neděle Buštěhrad
Hrdliv

24. 5. 10:15 hod  neděle Buštěhrad
Stochov

31. 5. 10:15 hod  neděle Zlonice
Buštěhrad

7. 6.   10:15 hod  neděle Buštěhrad 
Tuchlovice

14. 6.                      neděle volno

co nového Se děje ve fotbalovéM klUbU 
Sk bUštěhrad?

inzerce
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tajeMné okénko

(Poslední dobou jsem se setkal s jakousi čtenářskou mrzutostí, proč že je v Buštěhradském zpravodaji tolik místa věnováno 
Lidicům. Pravda je taková, že diskutované stránky s příspěvky jsou přímo z Lidic, neboť existuje dohoda mezi obcemi a místo v BZ 
je placené. Toto Tajemné okénko s lidickým tématem je zdarma… JB)

Zase Lidice…

Tuto rubriku jsem před časem ote-
víral zprávou o pravěké observatoři 
u Makotřas. Při sběru informací k nedáv-
nému článku o buštěhradském podzemí 
jsem zase narazil na bádání psychot-
roniků Vydry a Štrauba, kteří tvrdí, že 
jakési chodby propojují Makotřasy přes 
centrum bývalých Lidic i s Buštěhradem. 
Zaujaly mne však jiné teorie.

Třeba, že bílý kůň, jako symbol sv. Mar-
tina, jemuž byl zasvěcen lidický kostel, 
je mytický posel podsvětí. Nebo jedna 
paní povídala, že obec byla prokleta, 
protože Lidičtí kdysi slavili svatomartin-
ské posvícení již v neblahém čase tak-
zvaných Dušiček. Nebo že prapodivné 
kruté pohřební rituály, k nimž zřejmě 
docházelo ve zmíněném makotřaském 
čtverci, prováděli takzvaní Uctívači 
býka z doby železné, jejichž zdobnými 
symboly byly spirály, ale také svastiky – 
hákové kříže. Samozřejmě mnozí známe 

jiné uctívače svastik, co jsou navěky 
odpovědni za lidickou tragédii. Byla 
volba nacistického cíle náhodná? Když 
nebyly náhodné jiné věci? 

Koncem dvacátých let minulého sto-
letí rostou v Sudetech turistické roz-
hledny jako houby po dešti. Během 
několika málo let obsazuje síť tak-
zvaných Bismarckových věží všechna 
strategická místa v českém pohraničí. 
Hypotéza praví, že šlo o systém jakýchsi 
vysílačů a přijímačů, podobných dávno-
věkým menhirům. Již v té době, napří-
klad v období slunovratů, scházejí se 
kolem věží vlastenecké německé spolky 
k rituálům s bubny a pochodněmi. Do 
kamenů v patách věží jsou ryty runy 
a tajné mytické symboly. (Z tmavých 
nocí se v myslích shromážděného davu 
vynořuje chmurný Wotan s havrany na 
ramenou, Thor máchá hromovým kladi-
vem a plíží se vlci s podivnými jmény: 
Požírač duše a Požírač těla.) Uctívání sta-
rogermánských mýtů je předzvěstí zrůd-
ného naplňování touhy po stvoření nad-
člověka s obrovskými lidskými oběťmi 
krvavým bohům. Osudný měsíc červen 
je měsíc letního slunovratu. Symbolizuje 
jej také starogermánská runa Dag, která 
je znakem otvírání skrytých dveří jen 
pro zasvěcené. Francký název měsíce 

června, Brachmanoth, znamená měsíc 
zlomu, kdy se mohou otevřít brány do 
říše nitra. Keltové zase měli přímo 10. 
červen, tedy den vyplenění Lidic, začát-
kem měsíce dubu a jeho posvátnou bar-
vou byla černá! Chápete jistě, co a pro 
koho tyto symboly znamenaly. 

Je všeobecně známo, že organizace 
SS nebyla pouhým policejním oddílem. 
Himmler měl za úkol vytvořit skutečný 
náboženský řád s přísnou hierarchií. 
Členové řádu byli izolováni od okolí 
a neexistoval pro ně soukromý život. 
Měla se vytvořit sídla, vesnice veteránů 
po celém světě, které by se plně podři-
zovaly autoritě vůdců. Tajná nacistická 
společnost Thule uctívala magické číslo 
dvanáct, podle mýtu o králi Artušovi 
a jeho rytířích, takže k nejvyšší špičce SS 
patřilo dvanáct předních obergruppen-
führerů. Esesáci urputně hledali všechny 
magické artefakty a symboly s koncen-
trovanou energií. Vedle grálu, archy 
úmluvy, podzemní říše Agharty, třeba 
i kopí, jímž ukončil římský setník Longin 
Kristovo utrpení na kříži. Je zajímavé, že 
toto tzv. Kopí osudu patřilo mezi říšské 
klenoty a svátostiny, pro které postavil 
císař Karel IV. pokladnici, známý hrad 
Karlštejn. Původní kopí, uložené v Mni-
chově, roku 1350 Ludvík Braniborský 

Staré Lidice foto:   internet

Plánek Lidic foto:   internet

SPORT



číslo 2 • březen/duben 2009
22

BUŠTĚHRADSKÝ CHODEC

Buštěhradský chodec

předal Karlovým zástupcům. V době 
nástupu Hitlera k moci bylo uloženo ve 
Vídni a nacisté ho ihned nechali převést 
do Norimberka, do nejvýznamnějšího 
centra svých rituálních shromáždění. Ne 
náhodou zde po válce probíhal i známý 
proces s válečnými zločinci. Ale jak to 
souvisí s tragédií v Lidicích?

Mezi skřetovitými figurami vůdců 
německé třetí říše se Reinhard Heydrich 
vyjímal jako starogermánský bůh. Svět-
lovlasý protáhlý muž s římským nosem, 
nekompromisní a tvrdý, oddaný člen 
Černého řádu a budovatel zlověstné 
sítě byl nejblíže vysněnému ideálu 
dokonalého árijce. Jako skutečný vládce 
vstoupil na Pražský hrad na den svátku 
Sv.Václava a již v projevu prohlásil Prahu 
za „nejkrásnější německé město“! Chtěl 
totiž obnovit ideu Karla IV. a udělat 
z Prahy světové řídící středisko projektu 
nadčlověk. Zůstalo však jen u plánů. 
Heydrich je zabit při atentátu. Černý řád 
to považuje za jednu z nejhorších chvil 
své existence. Je zabit velký mág, Síla 
řádu je oslabena. Je potřeba se rituálně 
pomstít! Ukázat sílu a magickou moc. 

Pravděpodobně ne náhodou je za 
místo exemplární odvety vzpomenuto 
na svatyni u Makotřas, místo dávných 
krvavých lidských obětí. A Makotřasy 
byly vlastně výspou tehdy významněj-
ších Lidic. Vymazání obce ze světa, zabití 
živých, zničení hrobů mrtvých, zboření 
všech domů do základů, vyrvání stromů 
z kořenů, odvedení vody potoka a orba 
nově vzniklé pláně zakončená osetím, to 

jsou zřetelně uplatněná magická pravi-
dla. Koncentrace hrůzy a smrti měla být 
jakýmsi generátorem energie ke zhmot-
nění Nadčlověka. Pro samotné katany 
to byla významná a zvráceně slavnostní 
záležitost, jak lze vidět na dobových foto-
grafiích a v dokumentech. Sama otázka 
pečlivosti, s jakou se záznamům z hrůz-
ného konání věnovali, je záhadná, měly-li 
Lidice zmizet nejen z povrchu zemského, 
ale i z myslí lidí. Psychologové tvrdí, že 
ničení je vlastně forma tvorby, ovšem se 
záporným znaménkem, takže asociálním 
lidem, jakými nacisté bezpochyby byli, 
přinášelo ničení zvrhlé uspokojení, zado-
stiučinění a slast. Tedy pocity, jaké znali 
již z dřívějších rituálních seancí a srazů při 
kumulaci energie. 

 Jako kluk jsem byl se školou v lidic-
kém památníku, ale z krátké návštěvy 

mi tehdy utkvělo v hlavě jen nemnoho 
detailů. Když jsem se přistěhoval do Buš-
těhradu, samozřejmě jsem se o osud 
nedaleké obce začal zajímat. Dokumentů 
týkajících se Lidic je hodně. Avšak docela 
nedávno jsem v buštěhradské bibliotéce 
objevil knihu PhDr. Eduarda Stehlíka 
Lidice – Příběh české vsi. Dlouho jsem ji 
prohlížel už v knihovně a pak si ji vypůjčil 
domů. Zmíněná kniha je totiž plná oněch 
zapomenutých detailů. Najdete zde sice 
méně textu, ale zato je na 146 stranách 
nejméně 850 fotografií. Obrázky ze života 
obyčejné vesnice a dokumenty násled-
ných hrůz, podobenky lidí i chladný 
záznam dokonaného zločinu. Emoce, 
jaké jsem prožíval při jejich prohlížení, se 
nedají snadno popsat.

JB

Jen krátká úvaha
Na přelomu letošního února a března proběhla v našem kulturním středisku velmi důle-

žitá sezení týkající se problematiky průmyslové zóny v buštěhradském katastru, respek-
tive záměru stavby problematické obalovny drti v areálu dříňské válcovny. Hojná účast 
občanů dávala najevo, že mnozí nechceme nečinně přihlížet, kterak nám za humna přiletí 
drak dštící oheň a asfaltový puch, stejně jako že máme dost i toho mála lomozících 
náklaďáků již dnes, ačkoliv oponenti přítomné ubezpečovali, že jejich nárůst (v řádech 
stovek) se na ekologické situaci ve městě projeví jen nepatrně. Příspěvky byly plamenné, 
diskuse výbušná a podpora zastupitelů našeho města jeho občany a spolky až dojímající. 
Potud skvělý příklad, jak by se obyvatelstvo mělo dotýkat vlády věcí svých.
 Zúčastnil jsem se také. Během oněch jednání jsem si někde v koutku pořád uvědomoval, 

jaká je velká škoda, že se takové věci nediskutují třeba na návsi, kam by se vešlo víc 

Mapa Lidic foto:   internet
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lidí, kde by řečníci, hledíce do tváří naslouchajícím zástupům, hájili hrdě své názory 
a bedlivě naslouchali vůli těch, kteří jim dali mandát. Žel, starořecká agora ani fórum 
Romanum v Buštěhradě není, není tu vlastně ani ta opravdová náves. Jen to naše pozapo-
menuté Náměstí, co však bohužel již po léta není samo sebou. Zato máme v hlavách plíži-
vou pochybnost o účinnosti demokracie jako takové, stejně tak podivný návyk označování 
institucí odtažitým zájmenem „oni“, pak umíme dobře takové to kapitulantské mávání rukou 
nakaženi lenivou ignorací a městem pulzují zaručené drby, pomluvy, domněnky a poplašné 
zprávy.
 Čím to asi je, přemýšlel jsem pak doma. Možná, že v mnohých z nás byvší doba normali-

zace utlumila zájem o veřejné věci. Možná za to naopak může ta nová doba, kdy je kolem 
nás tolik plytkých informací, že se už v ničem nevyznáme. Doba, kdy pro sledování slev 
v obchodech nemá člověk na nic jiného čas a náladu. Proč asi mají bulvární média, pro-
stoduché seriály nebo perverzní reality show takovou sledovanost, když jsou jen kýčem 
opravdového života? Jsme zavalováni tolika rozporuplnými zprávami ze všech stran, že 
již nejspíš nedokážeme odlišit habaďúru od pravdy.
 Ach jo, opravdu není moc míst, kam se lze s důvěrou obrátit, podléhal jsem na chvíli 

pesimismu. Ale pak jsem na něco přišel! Stačilo by kupříkladu, kdyby se naši vytížení 
zastupitelé netrápili obecními problémy jen tak sami za zavřenými dveřmi kanceláří. Dobré 
by bylo informovat obyvatelstvo s dostatečným předstihem o projednávaných věcech. Mno-
hem lepší by bylo, kdyby se tak dělo s určitou pravidelností. A úplně nejlepší by bylo, 
kdyby k tomu jednotliví zastupitelé využili zejména časopis městského zastupitelstva 
– Buštěhradský zpravodaj. Vždyť takový luxus, kdy jsou informace doneseny do schránky 
každé domácnosti, nemá hned tak nějaká obec. Obyvatelé by tak mohli předem prodiskutovat 
jednotlivé záležitosti mezi sebou, získat si doplňující detaily a přijít pak na veřejné 
zasedání připraveni do diskuse. Samozřejmě, jsou tu ještě internetové stránky, kde sice 
spousty informací jsou, ale většina domácností se zatím s touto formou komunikace ještě 
příliš nesžila. Avšak i zde by prezentace podrobností a aktualit z jednotlivých odborů 
mohla být konkrétnější. A stálo by za to občas se podívat, proč má buštěhradský web zří-
zené diskusní fórum a o čem tam lidé debatují. Třeba jen pro inspiraci.
 Sehnal jsem si dvě čísla Zpravodaje obcí Šeberov a Hrnčíře, který se distribuuje 

a vychází stejně jako ten náš. Je pro svou aktuálnost velmi oblíbeným médiem doručovaným 
zdarma všem domácnostem. Vybral jsem pro zajímavost část tajemství jeho úspěchu:

Většina článků v obsahu je z pera starostky, místostarosty, jednotlivých zastupi-• 
telů, nebo třeba ředitele školy, ale i rychtářky baráčníků, faráře, šéfa pěveckého 
sboru a samozřejmě i jednotlivých občanů.
Podrobně, včas a kupříkladu i s plánky jsou oznamovány stavební záměry, detailně • 
popsány nejbližší plánované investice, kalendáře plánovaných akcí města i různých 
spolků a výsledky. Barevně byl vytištěn dokonce celý územní plán na obálce. 
Redakce doplňuje souhrnná témata různými komentáři a rozkrývá další problémy.• 
Jednoduše a přehledně lze najít informace třeba o svozu odpadů nebo místní změny • 
v dopravě.
V neposlední řadě v časopise inzerují firmy a občané obce své nabídky a poptávky.• 

A tak doufám a čekám. Změní se něco? Už je čas!
JB
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