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Usnesení ze zasedání Městského 
zastUpitelstva

Návštěva Italů z Valle di Ledro na Buštěhradě

č. 3/2009, které se konalo 
dne 13. 5. 2009 od 17.00 
hod. na MěÚ
MěZ po projednání:
a) schvaluje:

Dodatky č. 3 a 4 k vnitřnímu před-1) 
pisu Domu s pečovatelskou služ-
bou Buštěhrad (DPS)   č. 6 (Cestovní 
náhrady).
Ceník pečovatelských služeb posky-2) 
tovaných DPS Buštěhrad
Zřízení fondu rezerv a rozdělení 3) 
hospodářského výsledku DPS za 
rok 2008. 
Prodej osobního automobilu ŠKODA 4) 
Felicia Combi 1.3. Lxi formou výbě-
rového řízení nejvyšší nabídce.
Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě 5) 
o budoucím uzavření kupní smlouvy 
mezi Městem Buštěhrad a firmou 
Project Development s. r. o. týkající 
se pozemku parc. č. 1811/1 v k. ú. 
Buštěhrad.
Smlouvy  o  dílo  s  firmou  Ekono-6) 
mické  a  právní poradenství s. r. o. 
se sídlem  Dobříň 118, 413 01 Roud-
nice nad Labem na projekční a inže-
nýrskou činnost na  akce „Hřiště 
Základní škola Buštěhrad“ a „Fotba-
lové hřiště-Buštěhrad“. 
Odkup pozemků parc. č. 1562/4 7) 
a 1565/6 v  k. ú. Buštěhrad v soukro-
mém vlastnictví nacházejících se 

v areálu základní školy do vlastnic-
tví města Buštěhrad.
Výjimku pro školní rok 2009/2010 8) 
z počtu dětí v jednotlivých třídách 
mateřské školy z  24 na 28.
Přidělení veřejné zakázky „Buštěhrad-9) 
Snižování spotřeby energie v  MŠ Hře-
bečská“ firmě MAO s. r. o. a smlouvu 
o dílo s uvedenou firmou.
Dodatek č. IV. k dohodě ze dne 10) 
28. 2. 2008 mezi Obchodní společ-
ností RFK Invest  a. s., Ing. Václavem 
Weissem a městem Buštěhrad.
Výzvu k podání cenové nabídky pro 11) 
realizaci veřejné zakázky projektu 
„Aktivní vstup do Místní agendy 
21 – regenerace veřejné zeleně 
města Buštěhradu, složení komise 
pro otevírání obálek: Antonín 
kadle, Mgr. Petr Mencl, Jana Zema-
nová,  složení hodnotící komise:  
Antonín Kadlec,Mgr. Petr Mencl, 
Ing. Arch. L. Kohl.
Uzavření smlouvy s firmou AUDIT 12) 
CORPORATION, spol. s r.o. Kladno, 
na přezkoumání hospodaření a ově-
ření účetní uzávěrky města Buště-
hrad za rok 2009.
Smlouvy mezi Městem Buštěhrad 13) 
a firmou Finanční poradenství, s. r. o., 
na vypracování žádostí o podporu 
z MŽP pro projekty „Snižování spo-
třeby energie v ZŠ Buštěhrad“ a  „Sni-
žování spotřeby energie v DPS“

Smlouvy s firmou REA Kladno s. r. o. 14) 
na aktualizaci energetických auditů  
a smlouvy s firmou PROJEKT  SERVIS na 
dokumentaci, kterou je nutno přiložit 
k žádostem o podporu dle bodu 13.
Vybudování veřejné části kana-15) 
lizační přípojky na vrub města 
k domu č.p. 670 v ulici U Cihelny.
Uvolnění Karla Trnobranského 16) 
z funkce předsedy Výboru pro 
výstavbu. 
Jmenování Lukáše Kohla do funkce 17) 
předsedy Výboru pro výstavbu.
Prodloužení nájemní smlouvy v pří-18) 
padech hodných zvláštního zřetele  
v bytové jednotce v DPS Buštěhrad, 
která je určena pro mimořádné situ-
ace, opakovaně o dalších 30 dní. 

b) Bere na vědomí:
Rozhodnutí hodnotící komise 1) 
o vyloučení uchazeče Sdružení 
„Vanderlaan3“ ze zadávacího 
řízení veřejné zakázky „Buštěhrad-
Snižování spotřeby energie v MŠ 
Hřebečská“.
Výroční zprávu DPS Buštěhrad za 2) 
rok 2008
Rozhodnutí správní rady Nadace ČEZ 3) 
o zamítnutí žádosti o nadační příspě-
vek k projektu Oranžové hříště.
Informaci o průběhu zápisu dětí 4) 
k předškolnímu vzdělávání na 
školní rok 2009/2010.

Při příležitosti 90 let od ukončení 1. svě-
tové války se v červnu loňského roku ve 
Valle di Ledro konala vzpomínková akce. 
Kromě dalších významných hostí byli Sva-
zem obcí Valle di Ledro pozváni předsta-
vitelé obcí a měst (Buštěhrad, Chyňava, 

Doksy, Milín, Nový Knín, Příbram, Ptice 
a Všeň), které za 1. světové války hostily 
obyvatele ledrenského údolí. Pozván 
byl i správce Svaté Hory, která byla pro 
ledrenské uprchlíky důležitým místem 
setkání s Bohem i s krajany. 

Tříletý pobyt vyhnanců v Čechách se 
stal nedílnou součástí historie Valle di 
Ledro. Svaz obcí Valle di Ledro inicioval 

projekt oživení této významné části 
ledrenské historie, na jehož základě by 
se citové vazby z minulosti měly pře-
měnit v praktickou spolupráci na úrovni 
místní samosprávy.

Starostové obcí Valle di Ledro a před-
stavitelé českých obcí a měst svými pod-
pisy stvrdili smlouvu o vzájemném part-
nerství a byla představena kniha „Čechy 

foto na titulní straně: Č. p. 123, foto: J. Pergl
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Výzva občanům
účast na tematických projektech

– exodus z údolí Ledra 1915 – 1919“ od 
autora Daria Colombo, viz Buštěhradský 
zpravodaj č. 6/2008.

V letošním roce v době od 19. 6. do 
22. 6. se uskutečnila početná návštěva 
ledrenských, kteří do Česka dorazili  auto-
busy i osobními vozidly včetně pěvec-
kého sboru Cima d´Oro a hudební sku-
piny Valle di Ledro. 

Italští přátelé postupně navštívili 
všechny spolupracující obce a města 
a zúčastnili se Mše svaté a odhalení 
památníku ledrenským na Svaté Hoře. 
I v jednotlivých obcích byly při příležitosti 
návštěvy odhaleny pamětní desky a pro-
běhla řada přátelských setkání. S před-
stihem byla za účasti italských starostů 
a starostů Kladenska představena v Dok-
sech vydaná kniha od kolektivu autorů 
(editor Miroslav Oliverius) „Památce 
vysídlenců z údolí Ledro/In memoriam 
degli sfollati della Valle di Ledro“.

V podvečer  20. 6. 2009 proběhlo na 
Buštěhradě za účasti starostů a občanů 
odhalení pamětní desky na místním hřbi-
tově, kde jsou někteří vysídlenci  pocho-
váni. Následoval slavnostní koncert pěvec-
kých sborů Cima d´Oro a Buštěhradského 
sboru v místní sokolovně a přátelské pose-
zení. Byli jsme příjemně ohromeni a dojati, 
když sbor Cima d´Oro přednesl v perfektní 
češtině nastudovanou naši státní hymnu. 
Z kapacitních důvodů musela byla být 
akce pouze na pozvánky.

Z naší strany hodnotíme návštěvu 
ledrenských v Česku vysloveně pozi-
tivně a doufáme, že i oni byli s naším pří-
stupem a pohostinností spokojeni. Jsme 
připraveni v duchu podepsané dohody 
spolupráci nadále rozvíjet a těšíme se 
na další setkání.

Chtěl bych touto cestou poděkovat 
všem, kteří se na zabezpečení akce podí-
leli, zejména Buštěhradskému sboru 
a panu Zdeňkovi Štefkovi ml.

Ing. Václav Nový, starosta města Buštěhrad

Vážení spoluobčané,
jak jsme vás již dříve informovali, v našem 
městě je připravována koncepční studie 
regenerace veřejné zeleně. Na realizaci 
studie (včetně doprovodných projektů) 
získalo naše město dotaci z Revolvingo-
vého fondu Ministerstva životního pro-
středí. Úkolem studie je připravit pod-
klady pro postupné řešení stávajícího 
katastrofálního nedostatku zeleně v Buš-
těhradě. Nechceme uplatňovat nahodilá 
řešení některých lokalit, ale postupovat 
systematicky, aby bylo možné dosáh-
nout plánovaného výsledku v co možná 
nejširším rozsahu a kvalitě, ale zároveň 
v co nejkratší době.  

Takovýto záměr je však nemyslitelný 
bez zapojení vás – občanů Buštěhradu. 

Z tohoto důvodu starosta města 
vyhlašuje 3 tematické projekty, které 
mají za cíl přispět ke vzniku skutečně 
kvalitního dokumentu široce přijíma-
ného všemi obyvateli Buštěhradu.

Projekt „Historie mojí ulice“ má soustře-
dit dostupné historické fotodokumen-
tace o tom, jak vypadaly jednotlivé ulice 
a lokality v minulosti. Proto vás prosíme 
o laskavé zapůjčení starých fotografií, 
pohlednic, případně obrázků, které uka-
zují, jak vypadalo město v dobách našich 
předků. Ze zapůjčeného materiálu budou 
profesionálně vytvořeny kopie a originály 
budou poté vráceny majitelům.

Druhý projekt s názvem „Kudy chci cho-
dit“ má zmapovat vaše návrhy na zařazení 
stávajících neformálních cest - zkratek do 
městské cestní sítě a zároveň odstranění 
zkratek nevhodných. Napište nám, pro-
síme, nebo zavolejte, které cestičky čas-
tým užíváním vyšlapané v zelených plo-
chách, byste rádi nechali upravit na stálé 
cesty, a kde naopak by bylo vhodné sou-
časnou zkratku zrušit a zeleň zde obnovit. 

Součástí projektu bude také defino-
vání potřeb osob s omezenou schop-
ností pohybu a orientace a návrh na 
změny či realizaci nových vhodných tras 
pro takto handicapované občany. Pro-
síme proto osoby, kterých se tato pro-
blematika týká ať už přímo či nepřímo, 
aby podali své návrhy. 

„Jaké bude moje město“ je třetí projekt, 
určený především pro na naše nejmladší 
- žáky MŠ, ZŠ a ZUŠ. Jejich úkolem bude 
písemně či výtvarně vyjádřit své představy 
a přání ohledně zelených ploch, parků, 
venkovních hřišť apod. (Zúčastnit se ale 
mohou samozřejmě i starší obyvatelé.)

Prosíme všechny zájemce, aby své pří-
spěvky ke všem uvedeným projektům las-
kavě označili heslem „Tematický projekt 
ke studii regenerace zeleně“ a doručili do 
podatelny městského úřadu (Hřebečská 
660, 273 43 Buštěhrad) nebo do městské 
knihovny (Kladenská 207), případně zaslali 
mailem na adresu novy@mestobustehrad.
cz, a to nejpozději do 25. 10. 2009.

Pokud se chcete zúčastnit vyhodno-
cení nejlepších prací, prosíme, abyste na 
sebe nechali kontakt.

Výstupy z tematických projektů budou 
zapracovány do připravované studie rege-
nerace veřejné zeleně Buštěhradu. S reali-
zací konkrétních kroků na obnovu zeleně 
v našem městě se začne po ukončení stu-
die na jaře 2010. S nejlepšími pracemi se 
budete moci seznámit na 2 výstavách, na 
webových stránkách www.mestobuste-
hrad.cz a v Buštěhradském zpravodaji.

Věřím, že cíleným úsilím dosáh-
neme výrazného zlepšení stavu buště-
hradských zelených ploch a že k tomu 
významnou měrou napomohou vaše 
podněty a spolupráce.

Ing. Václav Nový, starosta města 

Vážení spoluobčané,
od jara 2008 je naše město zařazeno 
do Místní Agendy 21. 

Přestože Místní Agenda 21 není 
novou záležitostí, málokdo ví, o co 

konkrétně jde. Proto si dovolíme vám 
Místní Agendu 21 trochu přiblížit.

Agenda 21 je dokument OSN, který byl 
přijat na konferenci o životním prostředí v 
Rio de Janiero roku 1992 (na tzv. „Summitu 

Země“). Je programem pro 21. století, uka-
zuje cestu k udržitelnému rozvoji na naší 
planetě. Na Summitu bylo konstatováno, 
že „…velké množství problémů a řešení 
obsažených v Agendě 21 má své kořeny na 

Místní agenda 21
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Město Buštěhrad získalo dotaci 
na upgrade kontaktního místa 
Czech POINTU

úrovni místních aktivit; účast a spolupráce 
místních úřadů bude proto faktorem, urču-
jícím úspěšnost realizace jejich cílů...”

Z tohoto důvodu byly po celém světě 
zahájeny kroky vedoucí k ustanovení 
Místních Agend 21.

Místní Agenda 21 (MA21) je nástrojem 
pro uplatnění principů udržitelného roz-
voje na místní a regionální úrovni v praxi. 
Je prováděna v konkrétním čase a místě 
- v obci nebo regionu. Je to proces, který 
prostřednictvím zkvalitňování správy 
věcí veřejných, strategického plánování 
(řízení), zapojování veřejnosti a využívání 
všech dosažených poznatků o udržitel-
ném rozvoji v jednotlivých oblastech zvy-
šuje kvalitu života ve všech jeho aspek-
tech a směřuje k zodpovědnosti občanů 

za své životy i životy ostatních bytostí, 
a to nejen dnes ale i v budoucnosti.

Místní odkazuje na vaše vlastní místo 
působení, bydliště, obec, případně 
region. 

Agenda je slovo latinského původu 
a znamená program nebo také seznam 
věcí, které je třeba udělat, aby bylo 
dosaženo cíle. 

21 se vztahuje se k tomu, co musíme 
udělat v 21. století, vyzývá k uvažování 
v dlouhodobém časovém horizontu.

Udržitelný rozvoj (nebo také trvale udr-
žitelný rozvoj) je definován jako takový, 
který uspokojuje potřeby přítomnosti, 
aniž by oslaboval možnosti budoucích 
generací naplňovat jejich vlastní potřeby. 
Je to způsob rozvoje, který je zaměřen na 

hledání souladu v ekonomické, sociální 
a environmentální oblasti.

Dnes jsou po celém světě tisíce Míst-
ních Agend 21. 

(Více informací naleznete např. na 
webových stránkách www.ma21.cz.)

Na uplatňování MA21 získal Buště-
hrad dotaci z Revolvingového fondu 
Ministerstva životního prostředí. Dotace 
byla poskytnuta na konkrétní akce spo-
jené s plánováním rozvoje města, zlep-
šováním životního prostředí a podporou 
občanské angažovanosti. O dalších akti-
vitách se můžete dočíst v článku Výzva 
občanům – účast na tematických projek-
tech a připravovaném odkazu na webu 
města Buštěhrad.

Město Buštěhrad získalo v rámci Integrovaného operačního 
programu, E-Government v obcích – Czech POINT neinves-
tiční dotaci na upgrade stávajícího pracoviště Czech POINTU. 
Přesně se jedná o projekt:

Číslo operačního programu: CZ.1.06
Název operačního programu: Integrovaný operační program
Číslo prioritní osy: 6.2
Název prioritní osy: Zavádění ITC v územní veřejné správě – Cíl Konvergence
Číslo oblasti podpory: 6.2.1
Název oblasti podpory: Zavádění ITC v územní veřejné správě
Číslo výzvy: 02
Název výzvy: E-Government v obcích – Czech POINT – kontaktní místa

Výše dotace a zdrojů spolufinancování způsobilých výdajů projektu:
Dotace ze strukturálního fondu ERDF 58.259,- Kč tj. 85%
Národní veřejné zdroje – obecní rozpočet 10.281,- Kč tj. 15%
Celkové způsobilé výdaje  68.540,- Kč tj. 100%

Tyto prostředky město použije na dovybavení pracoviště 
Czech POINTU na Městském úřadu Buštěhrad na základě přes-
ných technických požadavků.  Na poskytnutí dotace a naklá-
dání s ní se vztahuje zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonu, ve 
znění pozdějších předpisů.

Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci pro-
jektu zavazují město k řadě povinností, vyplívajících přede-
vším z platné legislativy ES a ČR.

L. Libertinová

A co třeba volby… 
Ve dnech 5. a 6. 6. 2009 proběhly i u nás v Buštěhradě 

volby do Evropského parlamentu.
I když byly dopředu považovány za druhořadé a neoče-

kávala se nikterak vysoká účast, přesto nám bylo nabídnuto 
k výběru 22 ze 700 kandidátů organizovaných ve 33 politic-
kých stranách a sdruženích.

Ve městě Buštěhradě bylo zapsáno v seznamech 
2134 voličů. Svého práva podílet se  na výběru osob, které 
nás budou v dalších letech zastupovat, využilo a své hlasy 
odevzdalo 587 občanů, což znamená volební účast 27,5 %. 
Alespoň pro ně považuji za slušnost oznámit výsledky jejich 
snahy a zveřejnit pořadí těch polit.stran, které zde získaly 
minimálně 10 hlasů. Jsou to :

ODS hlasů 222 
ČSSD 119
KSČM 95
Suverenita 19
Strana zelených 15
Věci veřejné 14
Evropská demokratická strana  14
Starostové a nezávislí  14
KDU – ČSL 13
Evropští demokraté 11

I pro ty ostatní, kterým nestojí za to, rozhodnout o tom, 
kdo za ně bude dalších několik let mluvit, to budiž před nastá-
vajícími podzimními volbami přehledem o tom, jak smýšlí ti, 
se kterými tady společně bydlíme.

Jaroslav Pergl
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ZAJÍMAVÉ DOMY BUŠTĚHRADSKÉ

Č.p. 123 – U Voňavků   foto: J. Pergl

zajíMavé doMy bUštěhradské
Bývalá cukrárna pana Voňavky – čp. 123

Na cestě od rybníků do svahu 
směrem k zámku asi každého pout-
níka Buštěhradem zaujme dům v kři-
žovatce ulic Oty Pavla a Revoluční 
proti muzeu Oty Pavla. Svoji secesně 
zdobnou fasádou působí mezi okol-
ními domy jaksi nepatřičně. On ale 
původně také tak nevypadal. Zdaleka 
nepatří mezi nejstarší, ale i jeho histo-
rie může být zajímavá.

V knihách z roku 1788 ještě nefigu-
ruje, ale parcelní protokol z r. 1840 už 
zmiňuje u čp. 123 jméno Karel Passak 
a v r. 1856 podepsal převzetí dokladu 
o zápisu do katastrálních archů Mathias 
Beránek. V té době už ale byla vlastní-
kem poloviny domu jeho dcera, později 
provdaná Korecká a od r. 1866 se stává 
spoluvlastníkem František Korecký. Zjis-
til jsem, že 10. 4. 1881 níže podepsaný 
Frant. Korecký žádá o udělení povolení 
stavby krámku na jeho zahrádce při 
domě čp. 123. Ten měl v té době pouze 
dvě místnosti, síňku a komoru s klenu-
tými stropy. Nerovný terén před domem 
vyrovnávala jakási pavlač překrytá pře-
vislou střechou.

Paní Korecká s nůší obcházela okolní 
vesnice, kde nakupovala různé zboží, 
které s manželem potom v krámku pro-
dávali. Když manžel v r. 1899 zemřel, 
prodala rok po jeho smrti vdova dům 
Janu Koubovi a ten r. 1913 paní Josefě 
Firytové. Opět nevím, s čím paní Firytová 
obchodovala, ale asi se jí dařilo dobře, 
protože již v červenci 1913 dům adap-
tují s tím, že v podkroví vytvoří místnost, 
která jim slouží jako sklad.

Jelikož stojí dům ve značně svažitém 
terénu a jeho střecha dosahovala výše 
sousední ulice, což ve značné míře inspi-
rovalo kluky z okolí k netradičním hrám 
již v dubnu 1914 žádají o povolení další 
adaptace, přistavění 1. patra a prádelny 
s příslušenstvím ve dvoře. V r. 1920 opra-
vují taras za domem a přistavují chlévky. 
Podle toho, že r. 1921 si pan Firyt umís-
ťuje mezi okny v přízemí dřevěnou 

výkladní skříň, kde propaguje 
své řemeslo a původní prádelna 
ve dvoře mu slouží jako dílna, 
vím že byl sklenářem. Zadní část 
domu těsně přiléhá k tarasu 
a proto majitelé řeší r. 1925 
nedostatečné větrání přístav-
bou komory a spíže, do které 
je přístup z ulice proti obchodu 
p. Čermáka. Roku 1926 ve dvo-
rečku přistavují ještě chlévky, 
stáj pro koně (s nímž v bryčce 
rozvážel své zakázky i do odleh-
lých obcí – třeba Suchdola, 
kde v té době vrcholila vilová 
výstavba), kolnu, dřevník, WC 
a v příštím roce ještě druhý krá-
mek. V něm naposledy působil 
švec p. Čtverák. V té podobě se 
nám dům dochoval dodnes.

Roku 1931 prodává paní 
Josefa Firytová dům Ludmile 
Voňavkové, jejíž potomci zde žijí 
dosud. Dnešní čerství důchodci 
ještě pamatují, jak je při ces-
tách ze školy kolem cukrárny 
vítal sám majitel, pan Bohumil 
Voňavka, jenž byl sám nejlepší 
reklamou své cukrárny. Malý, 
kulaťoučký pán v pruhovaných 
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kalhotách s bílým kabátkem a cukrář-
skou čepicí stával na schůdkách před 
krámkem, odkud se linuly ty nejláka-
vější vůně. I on, jako živnostník, musel 
v padesátých letech cukrárnu opustit 

a jako mnozí jiní skončil v kladenských 
hutích. Po revoluci v krámku ještě 
krátce provozovali řeznictví Růžičkovi, 
sklenářství pan Týbl a potraviny se zele-
ninou Marie Voňavková. Třeba se ještě 

dožijeme toho, že prosvítající nápis Kon-
ditorei někdo přemaluje zase třeba na 
Cukrárna a do této části obce se zase 
vrátí vůně cukroví a vanilky.

Jaroslav Pergl

Rok 2009 začal pěveckému sboru 
prozaicky.  V Základní umělecké škole 
v Buštěhradě jsme ze skříní vyložili balíky 
notového materiálu a převezli jsme je do 
Kulturního střediska na hlavní třídě. Tím 
byl s konečnou platností ukončen dlou-
holetý pobyt pěveckého sboru ve staré 
dobré hudebce. Od druhého lednového 
pondělí začaly sboru zkoušky v novém 
prostředí, kterým je společenský sál 
v prvním patře Seifertovny.

A ještě jedna novinka přišla vzápětí.  
Podařilo se nám získat dalšího sbormis-
tra. Vedle pana Emila Červeného teď 
s námi pracuje jako sbormistr ještě pan 
Blahoslav Rataj. Občanským povoláním 
je pedagog hudby, vyučuje v Základní 
umělecké škole v Kladně. Je velmi dob-
rým klavíristou a houslistou. Má bohaté 
zkušenosti jako sbormistr a k naší rado-
sti se s námi rychle sžil a zapojil  do 
práce. Myslím, že se nám tím podařil 
důležitý krok k posílení a stabilizaci čin-
nosti sboru.

Do zkoušek nadále dochází náš 
dlouholetý sbormistr pan Jiljí Teringer, 
který je nám  dobrou radou vždy rád 
k dispozici.

Zimu a začátek jara jsme využili pro 
nácvik nových skladeb. Sbormistr Čer-
vený správně usoudil, že v našem reper-
toáru máme málo renesančních písní. 
V rychlém sledu jsme se proto naučili 
rytmickou skladbu Cum decore ant-
verpského skladatele Tilmana Susata 
a potom píseň Ave Maria skladatele 
italské renesance Jacquese Arcadelta.  
Aby nezůstalo jen u renesance, naučili 
jsme se vtipnou písničku Jede sedlák 
do mlejna, jejímiž autory jsou Zdeněk 
Lukáš a Jaroslav Krček.

V dubnu po Velikonocích jsme již 
veřejně vystoupili na samostatném 

koncertu v kostele ve Středoklukách.  
Na programu - kromě jiného – bylo kon-
certní provedení Velikonoční mše Pavla 
Proška.  Autor se na uvedení svého díla 
osobně dostavil. Po doznění mše sklidil 
nadšený potlesk posluchačů. Koncert 
řídil Emil Červený, na klávesy doprová-
zel Blahoslav Rataj, sopránová sóla zpí-
vala Marta Hanfová a sólo ve spirituálu 
Nezná tu nikdo soužení mé zazpíval 
Ondřej Novák.

Na konci května jsme opět po třech 
letech podnikli zájezd do Kamenice nad 
Lipou. Konalo se tu tradiční setkání tří 
pěveckých sborů: Sboru jindřichohra-
deckého, kamenického a buštěhrad-
ského. Ve funkci sbormistra našeho 
sboru se v Kamenici poprvé, a hned velmi 
úspěšně, představil Blahoslav Rataj. 

Ve středu 3.června nás čekal prestižní 
koncert pro Kruh přátel hudby ve Sla-
ném. Konal se v překrásném prostředí 
kaple bývalého piaristického gymnázia, 
kde v nové době již po léta  sídlí Vlas-
tivědné muzeum. K tomuto koncertu 
jsme spojili síly s Kladenským žen-
ským pěveckým sborem Smetana.  Na 
závěr  první poloviny koncertu zaznělo 
triumfální Halleluja z Händlova oratoria 
Mesiáš. Pro druhou polovinu koncertu 
jsme přichystali dílo, kvůli kterému jsme 
vlastně do Slaného přijeli. Byla to kantáta 
Václava Smetáčka Od kolébky k oltáři. 
Národní umělec Václav Smetáček je 
slánským rodákem a čestným obča-
nem města Slaného. Odhaduji, že do 
zaplněné kaple se dostavilo sedmdesát 
posluchačů, mezi kterými jsme s úctou 
přivítali paní Mílu Smetáčkovou.  Sóla 
v kantátě zpívali Marta Hanfová, Anto-
nín Maurer a Jiří Novák. Spojené sbory 
řídil Emil Červený, na klavír hrál Blaho-
slav Rataj. Koncertem provázel Marek 

Veselý. Za celý koncert, ale zejména za 
kantátu Od kolébky k oltáři jsme byli 
odměněni velkým potleskem publika i 
slovy uznání  dojaté paní Míly Smetáč-
kové, která nám věnovala svoji knihu 
Život s taktovkou o jejím manželovi Vác-
lavu Smetáčkovi.

V sobotu 20.června se konal v buš-
těhradské sokolovně společný koncert 
italského mužského pěveckého sboru 
a našeho smíšeného sboru. Celou akci 
vzorně připravil Městský  úřad v Buš-
těhradě.  Vystoupení buštěhradského 
sboru střídavě řídili Emil Červený a Bla-
hoslav Rataj, ale úvodní skladbu, kterou 
bylo Věno Bedřicha Smetany, řídil pan 
Jiljí Teringer. Italský třicetičlenný sbor se 
hned na úvod svého vystoupení blýskl 
perfektním předvedením české hymny 
Kde domov můj.  Další  program ital-
ských mužů  pak obsahoval zejména 
písně z jejich rodného kraje v severní 
Itálii.  Rádi bychom se s milými italskými 
hosty opět někdy setkali.

Vážení čtenáři. Jistě vidíte, že činnost 
Smíšeného pěveckého sboru města 
Buštěhradu je velmi pestrá a krásná. 
Naším heslem je: Kdo zpívá, nemyslí 
na zlé. Tak, jako jsem to činil ve všech 
minulých článcích, obracím se i teď na 
Vás s výzvou, abyste přišli posílit naše 
řady.  Zkoušky po prázdninách začnou 
již v pondělí 31.srpna a pak se budou 
konat pravidelně v buštěhradském kul-
turním středisku každé pondělí. Zkouší 
se od 18. hodin do 19:30 hodin.  Přijďte, 
těšíme se na Vás.

František Paulík

předseda sboru

sMíšený pěvecký sbor Města bUštěhradU
Co dělal buštěhradský pěvecký sbor

Koupím pole, louky, zahrady. Tel. 603442474

inzerce
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V létě byla naše herna uzavřena, ale 
mohli jste se zúčastnit některé z našich 
mimořádných akcí, ale teď k tomu, co 
pro vás chytáme po prázdninách.

Od pondělí 7. 9. 2009 můžete opět 
navštěvovat naši hernu, která bude mít 
lehce upravenou otvírací dobu, a to od 
pondělí do čtvrtka od 9.00 do 12.00 
hod. a v pondělí a ve středu odpoledne 
od 14.00 do 17.00 hod.

Součástí programu dopolední herny 
bude jeden den v týdnu cvičení rodičů 
s dětmi ve věku od 1 do 3 let a v pondělní 
odpolední herně se bude ob týden střídat 
Klub deskových her a Výtvarné kouzlení.

Jako každý rok budeme pokračovat 
v kurzech angličtiny a v případě zájmu 
otevřeme kurz pro začátečníky. V době 
konání kurzu je zajištěno hlídání dětí.

Novinkou v letošním roce bude cvi-
čení rodičů s dětmi od 3 do 6 let, které 
se bude konat v místní Sokolovně, a to 
každé úterý od 15.00 do 16.00 hod.

Kromě pravidelného programu pro 
vás připravujeme mimořádně akce.

V září na žádost maminek zopaku-
jeme úspěšnou akci z 8. 7. 2009 – Jízda 

v kočáře taženém koňmi. Dále chystáme 
seminář péče o pleť a v druhé polovině 

měsíce již tradiční Drakiádu s opékáním 
buřtů a soutěží o nejkrásnějšího ručně 
vyráběného draka.

V říjnu připravujeme Keramickou 
dílnu a Mimibarázek, kde budete moci 
prodat nebo nakoupit dětské oble-
čení, boty, potřeby a hračky. Také vás 
čeká oblíbená přednáška o aromatera-
pii s novými tématy a možností si oleje 
a vonné esence objednat.

Aktuální informace o dění v Pelíšku 
a pořádaných akcích naleznete na 
adrese www.mcpelisek.cz.
Za MC Buštěhradský pelíšek Libuše Zamprová

Mateřské centrUM bUštěhradský pelíšek
Pelíšek po prázdninách

Drakiáda v loňském roce foto: archiv MC Pelíšek

V červnu se uskutečnily „Čtenář-
ské dny“, kdy si návštěvníci knihovny 
mohli vybrat a zadarmo odnést knihy, 
které knihovně věnovali dárci, podle 
jejichž přání měly být knihy rozdány 
všem zájemcům.                

Akce se setkala s velkým úspěchem, 
proto se bude v říjnu opakovat.

Další plánovanou akcí na podzim 
je již druhé setkání se spisovatelkou  
Radkou Denemarkovou, která před-
staví svou knihu Smrt, nebudeš se 
báti aneb příběh Petra Lébla, za kte-
rou získala literární cenu „Magnesia 
Litera – 2009 – Litera za publicistiku“.

Termín bude upřesněn na vývěs-
kách MěÚ. Všichni příznivci literatury 
jsou srdečně zváni.

D. Čermáková

Buštěhradská dráha v minulosti foto: archiv Buštěhradská dráha

„Tak si představ, že tady v Lidicích 
se před dvanácti lety datuje vznik 
Buštěhradské dráhy“, povídá mi Pavel 
Fürst, zakladatel kapely a též kdysi 
její dlouholetý kapelník. V tu chvíli 
mi bylo jasné, že lepší místo, než pře-
krásnou zahradu lidické galerie, jsme 
si k rozhovoru vybrat asi nemohli. 
A tak se Kačenka Eberlová, Milan 
Záruba, Jirka Hladík a Jaroslav Fencl 
uvelebili na plastové židle, Pavel Fürst 
a já jsme si požitkářsky lehli na rozpá-
lený trávník a za němého doprovodu 
diktafonu si začali povídat o dnes 
divácky nejnavštěvovanější buště-
hradské skupině.

Žijí Mezi náMi
Buštěhradská dráha – tóny s vůní řeky Střely
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Začátkem bychom měli probrat historii 
Buštěhradské dráhy.

Pavel: Dlouhé téma. V roce 1996 jsme 
se prvně sešli. Ferda, já a Zdeněk Velc. 
A od té doby, nějakých dvanáct sezón, 
hrajeme po všech možných restaura-
cích, festivalech a akcích. 

Tedy začátek byl ve třech. Kdo se dál 
přidával? 

Pavel: Přidal se Honza Tuček na bicí, 
Kostelník - zpěv (Petr Fürst, bratr Pavla 
Fürsta, pozn. red.) a Jirka Koflák na basu.

Nabízí se otázka – jaký je vztah mezi 
názvem skupiny a známou, stejnojmen-
nou železniční dráhou? Byl název vymyš-
len na její počest?

Pavel: Původně jsme vystupovali 
pod názvem „Stetson“, podle známého 
typu klobouku, protože jsme vždy měli 
rádi country hudbu. Název „Buštěhrad-
ská dráha“ vymyslel Zdeněk Velc. 

Všem se to líbilo, hráli jsme hodně 
písniček s vlakovou tématikou, tak jsme 
to jednohlasně přijali.

Současná sestava je jasná: Kateřina 
Eberlová, Pavel Fürst, Jiří Hladík, Jaroslav 
Fencl a Milan Záruba. Pak jsou ale i exter-
nisté, kteří k vám příležitostně docházejí 
a hostují. Můžete je také jmenovat? 

Milan: Hostuje s námi Petr Vrabec na 
housle, na bicí dříve Martin Drahovzal, 
aktuálně Zdeněk Vácha. Z časových 
důvodů již s námi nehraje Václav Hanf 
na basu. 

Kačenka: Ještě bych zmínila, že na 
basu s námi také občas hraje Milan Knor.

Ano, váš dvorní zvukař a alternista na 
basu zároveň. Tak on je dobrý a hlavně 
nadšený rytmik…

Ferda: On i hezky zpívá.
Hrajete na nespočetně akcích, ale také 

pořádáte dnes už známý festival. 
Ferda: Festival se jmenuje Country 

Express, nyní proběhl již pošesté. Když 
jsme byli ještě mladí (všeobecné veselí), 
tak jsme podobný festival pořádali 
Na mlatě (předchůdce klubu Separé). 
Country Express, který se uskutečňuje 
v sokolovně, na něj navázal.

Pavel: Festival je vždy třetí víkend 
v lednu, jednou jedinkrát byl v listo-
padu, tuším roku 2004. 

Ferda: Festival má takový zvyk, že 
v půlnoci přichází tak zvané půlnoční 

překvapení, kterým bývá nějaký zajímavý 
hudební host. Byl to například houslista 
Václav Marek, Iva Hajnová, americký blu-
esman James Branam, z kapel No Com-
ment, Kudrnáči, P.A.Douši, Knezaplacení, 
Country Team Karla Šaška, dále též přeci 
vystoupila s tebou, Honzo, flétnistka 
Lenka Musilová a pěvkyně Marta Han-
fová, nedávno skupina Grassroad a teď 
jsi to byl znovu ty se skvělým interpretem 
nedvědovek Bohoušem Mauerem a půj-
čenou :o) Katkou Eberlovou. 

Víte, v Buštěhradě, ale i jinde není častým 
jevem, aby na koncerty chodilo hodně lidí. 
Čím to je, že na zábavách, ale i na koncer-
tech, kde hrajete, je tak vysoká návštěvnost? 

Ferda: Já si myslím, že to je tou muzikou. 

Máme písničky, které se dneska málo hrají, 
maximálně na Country rádiu. A hlavně lidi 
mají tyto písničky rádi a zpívají si je. 

Kačenka: Ještě než jsem s Buštěhrad-
skou dráhou začala vystupovat, líbilo se 
mi, že měli v repertoáru spoustu písni-
ček, které jsem od jiných amatérských 
country kapel hrát nikdy neslyšela. 

Jirka: Nebyly to ty levné věci, které 
hraje kdekdo. 

Kdo většinou písničky do vaší skupiny 
přináší, kdo je většinou vybírá? 

Kačenka: Myslím, že nejvíce písniček 
přináší Jirka Hladík, ale my mu je většinou 
odmítáme :o) Teď vážně – kdokoli z kapely 

může samozřejmě přinést novou písničku 
a když se líbí i ostatním a je v našich silách 
ji technicky zvládnout, zařadíme ji.

Jirka: Ten repertoár je postaven na 
dlouholetém vývoji Buštěhradské dráhy.

A vy ty písničky neustále vylepšujete, 
upravujete …

Jirka: My je často třeba po určité době 
hraní vyřadíme a pak se k nim zase po 
čase vracíme. Oprášíme starou písničku 
a rázem je to pro nás žhavá novinka. 

Pavel: Na našem playlistu je asi 120 
písniček a už bylo neúnosné je hrát 
všechny. Tak jsme jich v poslední době 
hodně vyřadili, abychom mohli hrát 
písně nové, nebo se spíše soustředit na 
detailnější zpracování. Teď třeba Katka 

přinesla spoustu nových písniček. 
Jirka: Ale stává se, že nás oslovují naši 

posluchači a chtějí, abychom se k určité 
písni, nebo písním opět vrátili. 

Naše skupina Knezaplacení má již přes 
10 let jednoho stálého vedoucího. U nás 
se totiž nesmí používat výraz kapela, tudíž 
nemůžeme mít ani kapelníka. Ale Buště-
hradská dráha se slovem kapela nazývá 
ráda a tudíž kapelníka můžete mít. Je 
u vás však kuriózní, že vy kapelníka volíte 
téměř každým rokem. V tuto chvíli je navíc 
zajímavé, že vás vede kapelnice, která je 
zároveň jedinou ženou mezi vámi. Jak to 
snášíte? 

Buštěhradská dráha v současnosti                                  foto: archiv Buštěhradská dráha
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Pavel: Ať promluví Jirka, z pozice 
předchozího kapelníka. 

Jirka: Tak samozřejmě, ke Kačence 
přistupujeme dvorně, jakožto k ženě. 
Já sám jsem Káťu Eberlovou navrhl na 
post kapelníka jako první, protože vím, 
že je na ní spolehnutí jak po hudební 
stránce, kdy zpívá, hraje na kytaru nebo 
na flétny, tak po stránce organizační 
a přípravné. Je schopná dotáhnout věci, 
které si dá za cíl, do konce a to je velmi 
důležité nejen pro vedení kapely. 

A posloucháte vašeho kapelníka? 
Kačenka: Ještě jsme to nestihli 

vyzkoušet. 
Jirka: U nás panuje demokracie 

názoru a nikdy nebyl ortodoxní, diktá-
torský  kapelník. V tuto chvíli doufáme, 
že náš nový kapelník bude mít funkci 
více méně estetickou. 

Kačenka: A to je právě ten historický 
omyl Buštěhradské dráhy, pánové! Ale 
o tom později. 

Ale, vidíte to! Nastoupil Barrack Obama 
a vše bude jinak! 

Milan: Musíme říci, že máme obamy 
o své baraky.

Zajímavostí je také to, že když k vám 
nastupuje nový člen kapely, tak musí pro-
jít zkušební lhůtou.

Milan: Musíme se s tím člověkem 
sehrát, sám si musí zkusit, jestli mu 
budou vyhovovat naše písničky, náš styl 
hraní, jestli mu budeme vyhovovat my. 
Z druhé strany je stejně tak důležité pro 
nás, jestli je to dobrý člověk, jestli nemá 
na kapelu nějaký špatný vliv, jestli se 
nám v neposlední řadě líbí i hudebně. 
A pokud jsou obě strany spokojené, pak 
se stává právoplatným členem. 

Kdyby přišel Eric Clapton, že s vámi 
chce hrát, musel by projít touto lhůtou? 

Milan: Bez vyjímky.
Hodně hrajete. Jak sháníte jednot-

livá hraní? Oslovují vás pořadatelé, nebo 
musíte hodně oslovovat spíše vy je? Při-
jímáte všechny nabídky, nebo musíte 
i některé odmítat? 

Jirka: Někdy musíme koncerty odmí-
tat. Je to ale jen z toho důvodu, že všichni 
občas také chodíme do práce, kde jsme 
dost vytíženi, takže nemůžeme hrát 
tolik, kolik bychom třeba i chtěli. 

Milan: My se snažíme všem vyhovět, 
nicméně nemáme podmínky k tomu, 
abychom to všechno časově zvládli, 
takže musíme sem tam něco vypustit.

Jirka: Ale na tvou otázku – nenabízíme 
se, neoslovujeme pořadatele. Je hodně 
míst, kam jezdíme hrát již několik let 
a naše vystoupení tam už má svou tra-
dici. Také je třeba říci, že máme interne-
tové stránky, kde pečlivě Buštěhradskou 
dráhu prezentujeme (pro zájemce http://
www.banjoxxl.estranky.cz/). Dokonce 
město Buštěhrad má naše stránky zařa-
zeny na webu města v sekci kultura. 

A správcem a webmasterem stránek Buš-
těhradské dráhy jsi přímo Ty, Jirko, že ano?

Jirka: Ano, stránky technicky zajišťuji já, 
ale na jejich obsahu se podílí celá kapela. 

Kde nejčastěji hrajete – jaký je takový 
typický profil vašeho vystoupení? A jaký typ 
vystoupení máte nejraději? Koncert, recitál, 
zábavu, ples, nebo třeba hraní u ohně? 

Pavel: Já to vůbec nijak neškatulkuju. 
Mně se líbí, když to ty lidi baví, když si 
s námi zazpívají, ať je to taneční zábava, 
festival nebo třeba posezení u ohně. 

Na které hraní nejraději vzpomínáte, nebo 
které pro vás například hodně znamenalo? 

Milan: Pro nás je nejprestižnější to, co 
pořádáme sami, tedy Country Express, 
který prosazuje naší kapelu, má již svou 
pravidelnost a je pro nás takovým výroč-
ním koncertem. Dále je to Military bál, 
kam jsme každoročně zváni beroun-
ským klubem historických vojenských 
vozidel. Ten probíhá v Berouně Na 
Plzeňce. Je to velká akce, na kterou se 
sjíždí militaristi z celé republiky. 

Pavel: Mrzí nás, že již nepokračuje fes-
tival v Lidicích, který byl zasazen do krás-
ného prostředí zahrady galerie a jehož 
první ročník se velice povedl. Také je 
škoda, že nevyšel festival v zámeckém 
parku v Buštěhradě, který jsme chtěli 
uskutečnit.

Jirka: Mohla to být další hezká kul-
turní tradice v Buštěhradě.

Pavel: Tam se mohli prezentovat 
všichni: Tremoloboty, Knezaplacení, 
okolní kapely….. 

Proč to nevyšlo? 
Milan: Byli jsme domluveni, že účin-

kující budou hrát zdarma a zisk bude 
věnován na výstavbu dětského hřiště. 

Dokonce jsme se nabídli, že před festi-
valem pomůžeme park zkulturnit. No ale 
ochránci přírody to pak, bohužel, zaká-
zali kvůli hnízdění kavek a snad i havranů. 
Ovšem nejsme si vůbec jisti, zda by jed-
nodenní festival trampské a folkové 
hudby toto mohl ohrozit. Nakonec Buš-
těhradská dráha je kapelou, která má 
k přírodě velmi blízko a posledním jejím 
zájmem je ohrožovat ptactvo. 

Počkejte, teď jsem si vzpomněl, vy máte 
nějakou slavnou příhodu s Taxmenama, 
mohli byste jí nějak skromně vypravovat? 

Jirka: Na Military bále v Berouně 
vystupovala několik let jako hlavní host 
známá skupina

Taxmeni. Pak si tam jednou pozvali 
nás, abychom před touto skupinou 
zahráli. No a tak my jsme zahráli, lidi 
začali tancovat, zpívat s námi a od té 
doby si tam Taxmeni už neškrtli :o)

Až tak?! 
Milan: Tak jasně, oni jsou profesioná-

lové. Ale ty lidi chtěli v tu chvíli tancovat, 
zpívat si a to s nimi nějak moc nešlo. No 
a my zahráli první věc a v tu chvíli byl plný 
parket. Jak jsme již řekli, hrajeme pro lidi. 

Jirka: Ano, to bych chtěl ještě jednou 
zdůraznit, že my opravdu hrajeme pro 
lidi, kteří na nás chodí a poslouchají nás. 
Stojíme o ně a pro ně tu hudbu děláme. 

Jak se na koncertech ozvučujete?
Jirka: Naším dvorním zvukařem je 

Milan Knor. 
Milan: Podařilo se nám ale zajistit si 

vlastní aparát, takže se umíme ozvučit 
částečně i sami. Ale na větší a význam-
nější akce raději využíváme profesionál-
ního ozvučení Milana Knora. 

Jste ochotni hrát v menším prostoru 
i bez ozvučení? 

Pavel: Také už jsme taková vystou-
pení měli, např.v kladenském Ateliéru.

Kam byste na vaše vystoupení pozvali 
v nejbližší době své příznivce? 

Kačenka: Nám se moc líbilo hraní 
spolu s Knezaplacením a Bohoušem 
Mauerem na prvním ročníku Okořského 
jarmarku, který se uskutečnil v říjnu 
minulého roku pod hradem. 

Bylo to moc příjemné hraní, výborná 
atmosféra, hezké počasí, fajn lidi, takový 
klídek. Druhý ročník jarmarku bude 
17. října tohoto roku v podobné sestavě 
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účinkujících a tam bychom naše poslu-
chače chtěli pozvat. 

 Bránili byste se autorským písničkám, 
kdyby někdo z vás začal skládat? 

Kačenka: Zcela jistě nebránili, naopak. 
Jirka: Myslíš jako, že bychom složili 

dalších 120 písniček :o)
Kačenka: Zatím hrajeme jednu autor-

skou, jmenuje se Jelen. 
Jste Buštěhradská dráha. Když hra-

jete, máte u toho pocit, že reprezentujete 
město Buštěhrad? 

Kačenka: Samozřejmě ano.  
Ferda: Ano.
Jirka: Vyrůstal jsem v Praze a hrozně 

jsem si vážil Hanspaulské ligy. Mys-
lím, že velkým dílem zásluhou místní 
hudebky, která tu velmi dobře funguje, 
je Buštěhrad, jak bylo již řečeno, měs-
tem hudebních skupin a hudebníků, 
čehož si považuji a proto Buštěhrad rád 
reprezentuji s naší kapelou. 

Jaké písničky hrajete, které máty rádi? 
Pavel: Poslední dobou mám rád ty 

písničky, které zpívá Katka a které tím 
pádem nemusím zpívat já. 

Ferda: Máme rádi Greenhorny. Také 
americkou country. 

Jirka: Klasické country a trampské pís-
ničky. Mám rád Pavla Bobka, jeho Country 
boy například. Líbí se mi sborové věci. 

Přejděme k dalšímu tématu – natáčení CD.
Jirka: Pracujeme na něm, naším vzo-

rem je Eva a Vašek, chtěli bychom toho 
vydat také tolik jako oni ). Teď vážně. CD 
bychom rádi jednou dokončili, ale není 

to naše prioritní věc. Bude to CD pro naše 
známé a kamarády. Zatím není znám ani 
název alba, ani počet písniček, dokonce 
ani ještě přesně nevíme které písničky 
zařadíme. Nahráváme ve studiu Milana 
Knora, který si tam patrně i sám zahraje. 

Hodně dobrého, co v Buštěhradě je, má 
původ na Střele. Snad všichni jsme Střelou 
prošli, vzpomeňme na osobu pana Hory, 
legendárního Jasana. Letní tábory, slavné 
ohně, zálesáctví, splav… Zlatá Střela, krásná, 
skvělá… Skoro bych si dovolil hádat, že Buš-
těhradská dráha musí mít jeden ze svých 
základů také na tomto nádherném místě. 

Pavel: Tam byl prapůvod všeho. Tam 
jsme si vypěstovali vztah k trampskému 
životu, přírodě, romantice kolem toho 
všeho a tím samozřejmě i k písním s tím 
spjatými. 

Milan: Já jsem se třeba k těmto pís-
ním dostal díky Pavlovi (Paustkovi), který 
nám v oddíle hrál na kytaru a zpíval, díky 
němu jsem začal hrát na kytaru, naučil 
se první tři akordy na Let It Be a potěšilo 
mě, když mě po letech pozval do kapely. 
Takže ano, Střela. 

Jak již bylo řečeno, máte nově zvolenou 
kapelnici, zároveň jedinou ženu ve vašem 
souboru, slečnu Kateřinu Eberlovou. Mys-
lím, že by bylo správné, ale i hezké, aby-
chom jí závěrem rozhovoru předali slovo. 
Má zcela jistě s Buštěhradskou dráhou své 
plány, vize a kdo ví, třeba i sny. A jak zmí-
nila, pánové, zdá se, že přichází pro vás 
krušné časy – snad i proto by bylo vhodné 
a moudré ji nyní pozorně vyslechnout. 

Kačenka: K mému zvolení došlo při 
zkoušce kapely 24.dubna v restauraci 
„U Bečvářů“, bez varování a šokem. Snaha 
o odmítnutí „funkce“ byla marná...

Na druhou stranu – jsme opravdu 
demokratická kapela, takže ono být 
v Buštěhradské dráze kapelníkem zas 
takovou moc neznamená... :o)

Ale pokud přeci jen bude mít mé slovo 
nějakou váhu, ráda bych trochu vylepšila 
úroveň zkoušek. Zkoušky poslední dobou 
probíhají převážně v restauraci „U Beč-
vářů“ a to prostředí už samo o sobě svádí 
k poněkud jiným aktivitám... Chtěla bych 
zavést určitá pravidla, aby se čas určený 
na zkoušku skutečně efektivně využil a my 
pak odcházeli s dobrým pocitem, že jsme 
zase o kousek dál... Nemyslím si, že je nutné 
měnit aranže již zaběhnutých písní, ale 
ráda bych s kapelou pracovala na nových, 
abychom trochu zpestřili repertoár. Jinak 
nemám ambice něco zásadního na kapele 
nebo na jejím vystupování měnit.

Jak již bylo zmíněno – hrajeme pro 
radost svou a doufejme, že hlavně 
pro radost našich příznivců a všichni 
budeme potěšeni, když to tak bude fun-
govat i nadále...

Dámo a pánové, děkuji Vám za roz-
hovor a nyní přejděme k tomu hlavnímu, 
proč jsme se sešli… A tak jsme se chopili 
kytar, baskytary a harmoniky a zpívali 
a hráli do pozdních večerních hodin – tak, 
jak to Buštěhradská dráha má ráda. 

Za vydatného přispění Buštěhradské dráhy

Jan Paulík

Vítání občánků 

Ve čtvrtek 18. 6. 2009 jsme uvítali do 
života další nově narozené občánky. 
Rodičům přejeme hodně radosti 
z jejich dětí.

Zleva: Markéta Zelingerová, Adéla Buš-
ková, Linda Piskáčová, Daniel Čáp a Lukáš 
Mehes.

společenská rUbrika

Vítání občánků 18.6.2009
 foto: J. Pergl
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Poděkování
Místní skupina ČČK děkuje občanům 

za věci, které věnovali při sbírce pro 
zatopené oblasti. Sbírka se konala od 
16. do 22. 7. 2009. Akce dopadla ke 
vší spokojenosti. Diakonie Broumov 
děkuje všem. Výbor ČČK Buštěhrad

Vzpomínáme
Dne 16. 8. 2009 by se dožil 100 let 

otec Václav Fišer +1970 (rodák z Kladna 
– Dubí). Maminka Věra Fišerová, roz. 
Bártová by se dne 20. 6. 2009 dožila 88 
let +2001. Oba byli aktivními buštěhrad-
skými divadelními ochotníky – činohra, 
opereta. 

A dne 28. 8. 2009 uplynou nesku-
tečně dva dlouhé roky od bolestivého 
odchodu mého bratra Bohouše Fišera.

S láskou stále vzpomíná sestra Věra 
Škrdlantová s rodinou

paMátník lidice
Světlo za Kaliště v Lidicích 

Kdysi dřevorubecká a uhlířská osada Kaliště, ležící na maleb-
ných jižních svazích Nízkých Tater v nadmořské výšce přes 
920 metrů, podlehla 18. března 1945 nacistickému teroru. 
Příslušníci esesáckého komanda zavraždili čtyřicet šest Kališ-
ťanů, z toho devět upálili zaživa, a třicet šest domů vypálili, a to 
výhradně jako akt msty. Zločin se odehrál v době, kdy partyzáni 
již z obce odešli vstříc postupující Rudé armádě a osvobození 
bylo nadosah. Kaliště jako jediné z dalších sto jedna slovenských 
obcí, které nacisté vyhladili, nebylo po válce obnoveno. Tamější 
území se stalo národní kulturní památkou, kterou spravuje 
Muzeum Slovenského národního povstání v Banské Bystrici.

Ze spolupráce Památníku Lidice a Muzea SNP se zro-
dila programová koláž Světlo za Kaliště, uvedená v Lidicích 
12. června 2009, v předvečer pietní vzpomínky na vyhlazení 
Lidic. Její první část, vernisáž výstavy Kaliště včera a dnes, se 
konala v lidické síni Pod Tribunou. Výstava, která je přístupná 
veřejnosti, ozřejmuje jak kališťskou tragédii, tak soudobou 
podobu tohoto území s  památníkem a expozicí. Každoročně 
v červenci se tady koná Setkání generací a od roku 2008 tu 
roste sto dva ovocných stromů, zasazených jako Sad života na 
počest vypálených slovenských obcí. 

Další část vzpomínkového pořadu, scénické pásmo Vzpo-
mínáme s Kališ-
ťany,  se usku-
tečnila v Lidické 
galerii. Moderá-
tor Fedor Miko-
vič, tamější rodáci 
S lávko Palúch, 
Milan Kaliský a Ján 
Tišliar a archivářka 
Muzea SNP Mária 
Čemanová přiblí-
žili posluchačům 
n ě k d e j š í  ž i vo t 
v Kališti, barbarský 
akt z března 1945 
i osudy Kališťanů, 
kteří přežili.    

Na slovenském kulturním večeru, který započal na zahradě 
Lidické galerie, ale pro nepřízeň počasí pokračoval v tamější 
restauraci, dominoval třicetičlenný folklorní soubor Šumiačan, 
sborové těleso s padesátiletou existencí, známé nejen z domá-
cích pódií, ale účinkující i v různých koutech světa. Úvodem večera 
mužský sbor  zazpíval slovenskou hymnu – syté, silné hlasy bez 
hudebního doprovodu zaburácely a zdálo se, že vskutku „hromy 
divo bijú“. Zato pak se ozvaly měkké tóny houslí a ženy předvedly 
s  lyrickým niterným nasazením hymnu českou. Byly to jedinečné, 
neznámé interpretace, které vyvolaly všeobecné dojetí a v očích 
nejednoho diváka slzy. Také v následující produkci se Šumiačan 
představil jako soubor vynikajících kvalit.    

A jen hymny dozněly, ředitel Památníku Lidice JUDr. Milouš 
Červencl svolal ředitele Muzea SNP Mgr. Stanislava Mičeva 
a představitele lidické organizace ČSBS Pavla Horešovského 
k improvizované poradě. A rozhodnuto – Šumiačan zapívá obě 
hymny, tentokrát v obráceném pořadí, také zítra na pietní vzpo-
mínce, u hrobu zastřelených lidických mužů. 

V restauraci pak kralovala „cigánska hudba Pokošovci“, jak 
se členové kapely označují. Zněly melodie slovenské, morav-
ské, české i parádně romské, zpívalo se, někteří návštěvníci 
tančili a jídla slovenské kuchyně podle knihy Ofúkané recepty 
starých materí (Oprášené recepty babiček) autorky Márii 
Čemanové se těšila chvále.

„Světlo za Kaliště, uspořádané v Lidicích, dokazuje, že se 
idea válečných mučedníků rozšířila po Evropě i po světě a že 
tato idea spojuje obce a města s podobným osudem jako 

Folklórní soubor Šumiačan foto: Jaroslav Tauber

rodák z Kaliště ve výstavní síni foto: Jaroslav Tauber
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Lidice,“ řekl PhDr. Pavol Šimunič, CSc., generální ředitel sekce 
kulturního dědictví Ministerstva kultury SR, který se s dalšími 
slovenskými  představiteli této akce zúčastnil. „Program dneš-
ního odpoledne a večera je rovněž výrazem faktu, že spříz-
něnost českého a slovenského národa, charakterizovaná hlu-
bokými kořeny a kulturními kontakty, rozdělením republiky 
nezmizela a že je nezbytné i nadále ji podporovat. V nepo-
slední řadě se potvrdila dobrá spolupráce mezi Muzeem SNP 
a Památníkem Lidice.“

„Zvláště v posledních letech se spolupráce prohloubila,“ 
navázal ředitel Muzea SNP Mgr. Stanislav Mičev. „Vztahy mezi 

naším muzeem a Památníkem Lidice bych označil za mimo-
řádně dobré. Nejenže vzájemně navštěvujeme vzpomínkové 
akce i odborné konference obou institucí, ale i oboustranně 
aktivně přispíváme k jejich zdárnému průběhu. Tato tendence 
bude nepochybně pokračovat i v budoucnu.“

Dodejme, že akce, jakou bylo Světlo za Kaliště, a řada jiných, 
které Památník Lidice pořádá, zpřítomňují odkaz válečného utr-
pení a naplňují ho soudobým životem. Je to cesta pozitivního 
vztahu k dějinným faktům, vstřícná cesta k veřejnosti.  

Přemysl Veverka

Stovky lidí, ženy, muži, děti, zaplaťbůh hodně 
mladých, vskutku požehnané množství se nás sešlo 
v sobotu 13. června roku 2009 na lidické pláni, vče-
rejší temná obloha, jež posílala k zemi provazce deště, 
se projasnila, zbarvila se modří a nás, kteří nezapo-
mínáme, skrápělo nadějíplné slunce, byl to zázračný 
den, v němž jsme uctili 67. výročí lidického masakru, 
a byla tam s námi politická elita, prezident repub-
liky Václav Klaus, předseda Senátu Přemysl Sobotka, 
místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava 
Němcová, předseda vlády Jan Fischer, poslanci, 
ministři, starostové obcí a měst, představitelé dva-
advaceti zastupitelských úřadů a další osobnosti, 
byli s námi i pořadatelé pietní vzpomínky, Památník 
Lidice, Obecní zastupitelstvo v Lidicích a Český svaz 
bojovníků za svobodu  – a protože my, kteří nezapo-
mínáme, máme hrůznou událost z 10. června roku 
1942 a taky osudy obyvatel starých Lidic ve svých 
srdcích, a protože zároveň věříme v nezničitelnost života, my 
jsme onu sobotu spatřili všech tři sta čtyřicet lidických obětí, 
zavražděných nebo zemřelých následkem válečného utrpení, 
viděli jsme je, jak se zvedají, hlavy jim zdobí gloriola věčnosti 
a jdou sem k nám, ke hrobu lidických mužů, nad nímž vlaje 
česká vlajka, z líbezných ženských hrdel slovenského souboru 
Šumiačan zní česká hymna, pak mužský sbor zabouří hymnu 
slovenskou a posvátné místo chrání  čestná stráž  – a původní 
Lidičtí nás zdraví a my jim podáváme ruce a všichni společně 
posloucháme pana prezidenta, který v hlavním projevu říká, 
že pomsta okupantů za atentát na Reinharda Heydricha vrcho-
lila v Lidicích a že „rozsah a brutalita“ tohoto činu „měly naplnit 
srdce a mysli všech obyvatel naší země hrůzou a strachem, která 
je měla zlomit a zbavit je byť jen pomyšlení na jakýkoli odpor“, 
přičemž „nehrálo roli, že obyvatelé této obce /…/ s atentátem 
neměli nic společného“ – jistěže neměli, potvrzují naši mrtví-
živí ze starých Lidic, taky František Hejma z čísla popisného 84, 
který byl do tragických hodin posledním lidickým starostou, 
taky Emanuel Kovařovský z čísla popisného 50, nejstarší lidický 

muž, jemuž vrazi vzali život ve čtyřiaosmdesáti letech, taky třia-
sedmdesátiletý farář Josef Štemberka, který předával mužům, 
čekajícím ve sklepě Horákova statku na smrt, slova útěchy a šel 
tedy na popravu mezi posledními, taky tři kluci, samí Pepíci, 
Doležal z čp. 93, Nerad z čp. 54 a Hroník z čp. 29, první dva pat-
náctiletí, třetímu chybí do patnácti ještě dva měsíce, a přece 
je zasáhly kulky katanů, jistěže jsme bez viny, křičí sto třiase-
dmdesát zastřelených lidických mužů  – avšak uvědomují si 
spolu s námi, kteří nezapomínáme, že „atentát na Heydricha 
a následný teror vrcholící Lidicemi z mnoha hledisek znamenal 
přelom jak pro poměry v protektorátu, tak v celé okupované 
Evropě“, jak dále říká pan prezident a pokračuje konstatováním, 
že „zprávy o potrestání prvního z hlavních nacistických pohla-
várů českým odbojem a o vyhlazení Lidic obletěly svět“ a „uká-
zaly, že odboj proti okupaci existuje, že je silný a /…/ že se lidé 
u nás s německou okupací nesmířili“, ano, tak to říká pan prezi-
dent a my, kteří nezapomínáme, a s námi taky padesát lidických 
žen, jež zemřely v koncentračních táborech, a tři na pochodu 
smrti a taky dvaaosmdesát lidických dětí, které zlotřilci zadusili 

My, kteří nezapomínáme, a s námi Lidičtí

Výstava Kaliště včera a dnes je otevřena od 16. 6. do 1. 11. 2009 ve výstavní síni Pod Tribunou  (naproti vchodu do Muzea)

Přivítání pana prezidenta Václava Klause ředitelem Památníku Lidice Miloušem 
Červencem a starostou obce Lidice panem Josefem Klímou                            foto: Jaroslav Tauber
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v plynovém voze, my všichni víme, že daň nejvyšší, již Lidičtí 
zaplatili, se proměnila v nový život, neboť žádné zlo nemůže 
v dějinné perspektivě triumfovat nad životem –  a tak tu všichni 
stojíme, mnohasethlavý zástup, my, kteří nezapomínáme, 
a spolu s námi mrtví-živí z Lidic i lidické ženy a děti, které se 
díkybohu vrátily domů, a protože je zázračný den 
napájený sluncem, také klademe k hromadnému 
hrobu věnec, je pomyslný, je od čtrnácti dětských 
pěveckých sborů ze čtrnácti krajů republiky, které 
se už za chvíli představí na nádvoří lidického are-
álu, a to ve třetím ročníku unikátní celostátní pře-
hlídky… děti, zaplaťbůh tolik mladých lidí tady, 
a proto voláme sem k nám předsedu Senátu Pře-
mysla Sobotku, který převzal spolu s Lucií Bílou 
nad přehlídkou již potřetí záštitu, a tenhle příznivec 
Památníku Lidice a zapřisáhlý odpůrce extremistů, 
proti jejichž narůstající aktivitě se dneska ostře 
vyjádřili jak prezident republiky, tak předsedkyně 
ČSBS Anděla Dvořáková, tedy pan Sobotka říká, že 
„pamětníci válečných hrůz bohužel odcházejí, ale 
je na nás, abychom jejich odkaz udrželi a předávali 
dál, hlavně mezi mladé, a proto jsem přehlídku při-
vítal, vždyť se na ní uplatňují právě mladí a zpívají 

přece tady, v Lidicích, a to ve mně vyvolává víru, že svobodu 
a demokracii udržíme“, tak to řekl politik, jemuž můžeme věřit 
– a to jsou dobrá slova v dobrém dni, a třebaže se odpoledne už 
nachyluje, neloučíme se, neboť přece všichni patříme k sobě.  

Přemysl Veverka

prezident Václav Klaus při svém projevu                                                   foto:  Jaroslav Tauber

V červnu 2009 jsem měla možnost navštívit vzdálené bra-
zilské Lidice, abych zde instalovala výstavu 35. ročníku Mezi-
národní dětské výtvarné výchovy a také se zúčastnila Slav-
nosti Míru (Festa da Paz), která se koná vždy v době výročí 
vyhlazení českých Lidic. 

Brazilské Lidice jsou městečko s  5 000 obyvateli umístěné 
v horách, vzdálené asi 2,5 hodiny autem od Ria de Janeiro. Na 
hlavním náměstí byste našli pomník českým Lidicím, který byl 
odkryt již v srpnu 1942, a na kterém pták Fénix s rozpjatými kří-
dly symbolizuje znovuzrození Lidic. V té době se ještě městečko 
jmenovalo Parado. Na Lidice bylo přejmenováno v červnu 1944 
(tedy v době, kdy zdaleka nebylo jasné, že dojde k obnovení 
Lidic v Čechách) Je zajímavé, že právě v Jižní Americe, kde lidé 
útrapy 2. světové války nepoznali, měla lidická tragédie často již 
v roce 1942 velký ohlas – byly přejmenovávána města, či jejich 
části (Brazílie, Mexiko – D.F. Mexiko - St. Jerónimo, Panama, USA 
– Illinois, Venezuela – Caracas, Peru – Lima, Kuba – Regla), byly 
přejmenovávány ulice a stavěny pomníky (Chile – Santiago 
a Valparaiso, Uruguay – Montevideo, Peru – Callao a Molo, Kuba 
– Havana a Caibarien, USA – Wisconsin a Jižní Dakota Tabor, 
Kolumbie – Bogota), mnoho rodičů v té době dokonce pojme-
novávalo své narozené holčičky jménem Lidice. 

Slavnost Míru se v brazilských Lidicích koná každý rok, trvá 
3 dny a účastní se jí přes 2 000 lidí z Lidic i z širokého okolí. 
Letos byla slavnost zahájena v pátek 19. 6. večer slavnostními 
projevy starosty okresu Rio Claro Raoula Machada a generál-
ního konzula ze Sao Paola pana Stanislava Kázeckého. Jako 

čestný host jsem na tribuně vystoupila i já a přinesla tak oby-
vatelům Lidic pozdravy z Čech. Po projevech vystoupily se 
svou hudební a taneční prezentací místní školy a poté byla 
otevřena slavnostním přestřižením pásky výstava vybraných 
prací z 35. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy 
Lidice 2007. Tématem tohoto ročníku soutěže a výstavy byl 
Sport. Expozice se skládala ze 3 částí – výběru obrázků z MDVV 
Lidice, portugalské verze výstavy o historii a současnosti čes-
kých Lidic, která byla předána jako dar Památníku Lidice bra-
zilským Lidicím, a souboru fotografií Prahy, který přivezl kon-
zul ze Sao Paula. Součástí vernisáže bylo hudební vystoupení 

V Lidicích vzdálených 10 000 km

Děti před cedulí k pomníku         foto: archiv I. Kasalická
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dětského flétnového souboru a dojemné předávání poselství 
dětí z brazilských Lidic dětem z Lidic českých. 

V dalších částech slavnosti proběhly koncerty a různá taneční 
vystoupení, soutěž královny krásy i velmi oblíbené vědomostní 
klání mezi místními školami. Náměstí bylo plné českých vlajek, 
plakátů a transparentů, nově opravený fénix na pomníku zářil 
a všude, kam se dohlédlo se prodávaly brazilské dobroty.

Po mém návratu do Ria se 22. června 2009 uskutečnilo 
na honorárním konzulátě v Riu de Janeiru  slavnostní předá-
vání diplomů třem brazilským dětem, které byly oceněny ve 

37. ročníku MDVV Lidice 2009 s tématem Vesmír. Slavnostního 
předávání se zúčastnila konzulka paní Diamantine Sobotka, 
její manžel Freddy Sobotka, zástupkyně odboru vzdělávání 
okresu Rio de Janeiro a další hosté, včetně učitelů a příbuz-
ných oceněných dětí. Spolu s diplomy a katalogy byly dětem 
předány také publikace a DVD o Lidicích, puzzle s motivem 
sousoší lidických dětí a malé keramické dárky, pan Sobotka 
oceněné obdaroval přívěsky vyrobené jeho zlatnictvím.

Ve zkratce o Brazílii očima cizince
Národní povaha - všeobecně lze říci, že brazilci jsou usměvaví, 
milí, dobrosrdeční a pohostinní, nespěchají, příliš se nerozčilují, 
při setkání s jen trochu známou tváří ihned objímají a líbají na 
obě strany tváře bez rozdílu. Za celou dobu svého pobytu jsem 

se vlastně skoro nesetkala se zachmuřeným obličejem – naopak 
– kdykoli jsem se na někoho usmála, vždy úsměv opětoval. 
Měna  a úřední jazyk – v Brazílii se platí v brazilských reálech 
(1 BR cca 10 Kč) a úřední řečí je varianta portugalštiny – tzv. brazil-
ská portugalština. Je zajímavé, že v ostatních zemích Jižní Ame-
riky vládne španělština, která je pro Brazilce cizí řečí.
Typický Brazilec – nic takového v podstatě neexistuje, v Bra-
zílii byste potkali lidi se všemi barvami kůže, očí i vlasů, na 
čemž se samozřejmě velmi podepsala veliká poválečná vlna 
přistěhovalců.
Zima a teplo  - protože v tomto období je zrovna v Brazílii 
zima, bylo mi doporučeno přibalit teplé oblečení. Skutečnost 
však byla trochu jiná – v Riu se teploty pohybovaly přes den od 
25  - 28 C, přes noc teplota klesala na 18 C. Protože jsou brazilci 
zvyklí na letní 40 stupňová vedra, zdá se jim toto období velmi 
chladné - nejsou výjimky kozačky, svetříky, čepice. V Lidicích, 
které již mají horské podnebí, byla již situace jiná. Přes den 
bylo velmi příjemné teplo, přes noc ale teploty klesly na 10 – 
15 a protože v našem domku – tzv. poussadě – nebylo topení, 
spala jsem teple oblečená a pod dvěma dekami.
Pochutiny – turistovi asi nejvíc utkví v paměti možnost objed-
nat si za cenu okolo 30 korun na ulici tzv. sucos – džus lisovaný 
z nepřeberného množství čerstvého ovoce včetně tropických 
druhů, které nikdy předtím neviděl, z alkoholických nápojů 
zaujme caipirigna.  
Kouření – co mě nejvíce překvapilo bylo velmi málo kuřáků, 
myslím, že za 14 dní pobytu by se dali spočítat na prstech 
jedné ruky. Po mých dotazech mi místní sdělili, že před něko-
lika lety proběhla v Brazílii velká protikuřácká osvěta, od té 
doby jsou na všech cigaretových krabičkách občas až šokující 
obrázky, ukazující škodlivost kouření na případech konkrét-
ních osob - umírajícího otce s matkou a synkem u postele, 
postižený plod nenarozeného dítěte… 
Rio de Janeiro – pestré několikamilionové město s neuvěři-
telně fotogenickým okolím, směrem na jih ohraničené slav-
nými širokými plážemi Ipanema a Copacabana, ze severu 
město přehlíží známá socha Krista s rozpaženýma rukama na 
700m vysoké příkré skále – Corcovado a kopec zvaný Cukrová 
homole – Sugar loaf.
Favela – místní výraz pro chudinské čtvrti, kterých je v Riu 
několik desítek a žijí v nich stovky tisíc obyvatel, většinou 
živelně vznikají v nezastavěných kopcovitých oblastech, často 
i v blízkosti centra v sousedství luxusních čtvrtí
Sport – na pláži a v přilehlých ulicích máte pocit, že bra-
zilci sportem a udržováním kondice přímo žijí. Na speciál-
ním asfaltovém chodníčku podél pláže potkáváte neustále 
stovky poklusávajících běžců, cyklistů a in-line bruslařů, bez 
ohledu na věk a pohlaví. Na široké a večer osvětlené Copa-
cabaně se do půlnoci hraje fotbal a volejbal, a v jakoukoliv 
denní dobu můžete nedaleko od břehu spatřit tmavé skvrny 
surfařů, nichž každou chvíli někdo nastoupí na svou vlnu, 
která ho v působivé souhře s pohyby těla doveze pár desítek 
metrů blíž až téměř k pláži.

Ivona Kasalická, vedoucí Lidické galerie a kurátorka MDVV Lidice

Česká vlajka jako součást prezentace škol               foto: archiv I. Kasalická

Rio – pohled z Corcovada od sochy Krista                  foto: archiv I. Kasalická
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čtenáři náM píší
O zvonech z druhé strany

Po přečtení článku v Buštěhradském 
zpravodaji O zvonech jsem byla nemile 
překvapená jeho nepřesným obsahem.

Autorka článku, přestože hovořila 
se mnou i s p. vikářem Kučerou, uvedla 
nepravdivé údaje. Protože páter Bětík, 
který zde na farnosti sloužil 31 roků, byl 
velice skromný člověk, nikdy neříkal 
nikomu co dobrého udělal. Jenom co já 
vím, spoustě lidí pomohl.

Mnoha občanům města Buštěhradu 
není známo, že když byla potřeba oprava 
fasády kostela, panu faráři nepodal 
pomocnou ruku ani příspěvek na opravu 
nikdo. Protože jiná možnost nebyla , vzal 
si na svou osobu půjčku, kterou splácel.

Nemohu pochopit, kde vzala slečna 
Porazilová informaci, že kostelní zvony 
nechalo odlít město Buštěhrad (to přece 
v době komunismu nebylo možné). Tuto 
informaci jsem ani já, ani p. vikář Kučera 
neříkali. Odlití zvonů zadal rodině 
Manouškových páter Bětík.

Co se týče úhrady zvonů - zvon 
p. Marie zaplatil páter Bětík za podpory 
své rodiny, druhý zvon byl pořízen z pří-
spěvků věřících.

V roce 1982, kdy byla sloužena mše 
svatá a posvěcení zvonů, byl církevní 
tajemnicí vydán zákaz zveřejnění této 
události.

Za 2 roky na to bylo z věže kostela 
ukradeno srdce. Opět se muselo objed-
nat u rodiny Manouškových srdce 
náhradní. Zdarma to opět nebylo.

Moc mě mrzí, že slečna Porazilová – 
doufám, že ne ve zlém úmyslu – napsala 
nepravdivé údaje. Nechci se jí dotknout 
- možná, že v r. 1982 nebyla na světě, ale 
nemůže psát o tom, že město Buštěhrad 
pořizovalo zvony. V té době páter Bětík 
neměl zrovna na růžích ustláno.

Zaslouží si proto, aby se o něm, ales-
poň dnes pravdivě psalo.

On si jako málo kdo úctu zaslouží.
Jiřina Čermáková

Nemáte nápad 
kam jít o víkendu 
s dětmi?

Vezměte kola nebo tenisky 
a navštivte Lidickou galerii, kde si 
můžete prohlédnout obrázky 37. roč-
níku Mezinárodní dětské výtvarné 
výstavy Lidice 2009 s tématem Ves-
mír. Vystaveno je přes 1 400 prací 
od dětí z 53 zemí včetně exotické 
Malajsie, Japonska, Brazílie nebo Fili-
pín.V expozici je pro děti připraven 
výtvarný koutek, kde si mohou zku-
sit sestavit jednoduchou vysílačku, 
sestavit puzzle i magnetický obrázek 
a najít odpovědi za zapeklité otázky 
ve hře provázející výstavu, ti větší si 
mohou prověřit své vědomosti o ves-
míru v počítačovém testu ve hře Pouť 
k planetám. A výlet můžete zakončit 
v restauraci zmrzlinovým pohárem.

Výstava bude otevřena do 
1. 11. 2009 denně od 10 do 17 hodin.  

 IK

inzerce

Hledáme pronájem 
nebytových prostor 

pro vybudování vinotéky.
(prodejny vín)

V nabídce budou vína moravská, 
zahraniční – sudová i lahvová. 
V případě zájmu nás prosím kontaktujte 

na tel. č.: 

312 283 286, 602 964 086
Andrea Povolná

Dobrý den, 
po přečtení rozhovoru s p.Kadlec-
ovou ve Zpravodaji o „Zadňáku“ mi 
nezbývá nic jiného než reagovat:

  
Cituji: „Technické služby pravidelně bez-
vadně uklízejí a kluci z družstva sečou 
trávu, takže je tam čisto a uklizeno...“

paní Kadlecová zřejmě nešla nikdy 
dál než před dům neb v horní části Viš-
ňovky je cca metrová tráva, křoví rostoucí 
nazdař bůh, naprostý ráj klíšťat ...v jediné 
vyšlapané cestičce střepy, odhozené 
plastové lahve a jakési kusy hadrů...

Cituji: „Vadí mi nejvíce pejskaři , co si 
neuklízejí po svých miláčcích „

Vážená paní, já v té metrové trávě 
nevidím ani toho psa....

Cituji: „Nechápu, proč nechodí s pej-
sky někam za město, měli by tam víc vol-
nosti…“

Taky bych s ním šla někam jinam, 
poradila byste mi, kam to máte na mysli? 

na haldu? do Vrapic k Jánu? k Lidicím? 
proplétat se mezi auty?

Poraďte mi, prosím, fakt nevím kam
Cituji: „Nepochopitelně je pořád venčí 

po ulicích města, vadí mi ta bezohlednost 
....vůbec nepřemýšlejí, že v tom prostředí 
žijí také...“

Co je na tom nepochopitelného? 
Když není na Buštíku kde?

Ať přemýšlím, jak přemýšlím, fakt 
nevím, i když se vydám kvůli Vám 
v 5 ráno (tedy budu muset vyjít už ve 
4 ráno, abych stihla na 6 být v práci ) „na 
haldu „ nebo do Vrapic… tak i tak musím 
nejprve projít nějakou tou ulicí ....pes ani 
já létat neumíme...

Závěrem bych Vám ráda sdělila, že 
chodím se psem pokud možno ne po 
ulicích, ale do jediného kousíčku zeleně 
na Buštíku - do Višňovky - do jejího 
jediného neudržovaného místa v horní 
části s neposekanou trávou, prodírám se 
houštím a obětuji sebe i psa na pospas 
klíšťatům nebo rozříznutí tlapy ...
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Jak jsem dělal Goléma

Jaroslav Hymajzl II. B. Chýně

Stál jsem tam a koukal na ty nádherné 
kopce bahna. Marcela pořád nešla. Šláp 
jsem tam jednou nohou a pozoroval, 
jak mi to bláto přetejká přes horní okraj 
holinky, trochu to studilo uvnitř v botě. 
Pak jsem tam hupnul a proběh to na 
druhý roh a pak nazpátek. To už jsem 
nemohl ani připažit, byl jsem tak tlustej 
jako strejda Vojtíšek od vedle z baráku. 
Marcela, která zrovna přišla, řvala: „jé ty 
prase co to děláš“. A já jí řek, že Golémka. 
Vzpomněl jsem si, jak jsem s našima byl 
na Staromáku a tam měli u jednoho 
stánku takovýho divnýho panáka s kula-
tou hlavou a stál sedmdesát Kč, a u něho 
bylo napsáno Golém. Když jsem se na to 
ptal táty, tak říkal, jo to uplácal jeden Žid a 
on pak chodil, ale to už je dávno. Marcela 
proběhla tou ulicí také a když si protřela 
oči a pusu, tak pravila, že dělá „blátoláka“. 
Ale to už volala máma z okna, že už je 
večeře. Když jsem přišel domů, tak máma 
dostala jen takový velký voči. Já vystou-
pil ze šatů a táta je vzal, hodil do vany 
a řek, že až to ztvrdne, že to omlátí flaš-
kou od piva. Máma pravila, že to bahno 
v tý naší ulici je něco hroznýho a že už 
to dál jen tak nejde. Že minulý týden jeli 
sousedi do Prahy do divadla a babička 
s nima musela jít na stanici, kde se pře-
zuli z holinek a ona je vzala zase domů. 
Táta povídal, aby šla do sebe a dala si 
klid, že to stejně nepomůže a že  půjde 
večer na schůzi, kterou svolala starosta 
a tam mu to řekne. Ale že to bláto tady 
bylo už dávno než se nám ten kluk (jako 
já) narodil a nikdo s tím stejně nic neudě-
lal. A tak já jen doufám, že se ten starosta 
neunáhlí a že s tím nebude jako vždy nic 
dělat, protože až vyrostu a budu staros-
tou já, tak tu ulici akorát přejmenuju ze 
Sluneční na ulici Na Blatech a děti se tam 
budou moci bahnit dál.

Miroslav Hecht

Tato povídka vznikla na základě stíž-
ností občanů z ulice Sluneční a v Buště-
hradském zpravodaji byla otištěna se sou-
hlasem autora.

Mockrát jsem už přemýšlela, že si 
zakoupím sekačku, která nepotřebuje 
el.proud anebo vezmu alespoň srp 
a zahradní nůžky a půjdu to tam trošku 
zkulturnit, ale po přečtení, že jsem  

„bezohledná a nepřemýšlím“, to myslím 
bude dál ten pravý zarostlý ráj pro pej-
sky, kde snad nebudou nikomu vadit.

S pozdravemJitka Moravcová 
Vávrova 471, Buštěhrad

Ta naše ulice, ty naše schody…
Dlouho jsem se rozmýšlela, zda tento 

příspěvek napíši. Jsem trochu znevý-
hodněná členstvím v redakční radě 
a částečnou znalostí práce buštěhrad-
ské stavební komise. Ale co – jako každý 
druhý nebo třetí občan našeho města se 
o své okolí zajímám, neumím se zavřít 
doma a starat se jen o svou zahrádku. 
Tak s tím jdu ven.

A jdu - od autobusové zastávky 
u Macíků domů. Ulicí Hradní. Už na 
začátku ulice si všímám množství 
odpadků – sbírám je a odnáším do – 
ale ouha – odpadkový koš instalovaný 

u domu pana Helíska tam již déle než rok 
chybí. Tedy – zbyla  tam z něj jen horní 
část, na kterou se všechny odpadky, co 
držím v ruce, nevejdou. Tak hezky až doma 
– přece je nehodím zpátky na zem?

Procházím hradní bránou, kamenná 
dlažba je pokrytá žlutými nedopalky. Je 
jich tu dvacet nebo třicet. Vím, že když 
je posbírám, bude to příští týden stejné. 
Zase kolem dvaceti. Sakra – kdo je sem 
furt hází? Dlažba není  pokryta jen vaj-
gly, ale i něčím jiným. U toho sice vím, 
kdo je autor, ale popohnat k zodpověd-
nosti bych mohla vzhledem k němotě 
jen jejich páníčky. Ale když já nemám čas 

je pořád pozorovat a pak si ještě dělat 
nepřátele. Tak přibalím do  pytlíku i to.

Co třeba jít ke škole? Záležitost ne 
zcela jednoduchá. Ta nejbližší a nejlogič-
tější cesta je totiž už přes 5 let zavřená. 
Schody nad Lékárnou, tak se jim myslím 
říká. Jsou v žalostném stavu díky spadlé 
zdi z jara 2003. Ta pravděpodobně spadla 
v důsledku povodní v roce 2002 (tak jako 
mnoho dalších zdí po rozmrznutí opuko-
vých staveb včetně naší zahradní) a po 
zjištění, že je v majetku pod ní bydlící 
paní Koubové, s ní nebylo nic učiněno. 
Drží sice kdysi velmi frekventované měst-

ské schody, zkratku 
k poště a obchodu, 
bezpečnou cestu 
školáků, ale města 
není .  To jsou 
věci…

Tak tedy schody 
u Lidušky. Jenže 
dostat se k nim 
v  p o d z i m n í c h 
a zimních měsících 
je často problém. 
Do rozorání města 
v době budování 
kanalizace nebyla 
naše ulice nikdy 

opravovaná a mezi již prořídlou kamen-
nou dlažbou (při opravách vodovodu 
a zavádění plynu se vždycky nějaký ten 
kámen ztratil a nikdy se to nezadláždilo 
tak, jak to bylo) a nánosy hlíny se usídlilo 
bahno. A pak přišla dlouho očekávaná 
stavba kanalizace. Nemusím asi vysvět-
lovat, ze to v oblasti Starého Hradu bylo 
komplikovanější, než v jiných částech 
města. A problémy přišly již při počá-
tečních výkopech - před počátkem 
práce archeologů měla stavební firma 
odstranit hlínu v polovině ulice a umož-
nit archeologické výzkumy – stalo se 
a bagry odvezly hlínu i s dlažebními 

Po vyčištění dlažby archeology  foto: Archaia
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kameny neznámo kam. Psát si to, či foto-
grafovat jsem prostě nestihla. A také mě 
nenapadlo, že se ty kameny už nevrátí. 
Musím v této části vysvětlit, proč na 
těch kamenech tak visím. Naše ulice je 
totiž jako jedna z mála historických částí 
města vydlážděna kameny tzv. buližníky, 
které nikde dnes již nekoupíte. Musíte 
je buď sehnat na skládkách, nebo si je 
posbírat v lese. Ne, že by dláždění z buliž-
níků bylo něco velmi praktického nebo 
pohodlného, ale nikdy by mě nenapadlo 
dlažbu vyměnit za zámkovou, betonové 
kostky nebo něco podobného. Byla to 
dlažba, která překonala několik staletí 
a měla svou historickou hodnotu. 

Po práci archeologů, kteří také peč-
livě očistili zachovalou neodstraněnou 
dlažbu mezi bránou a domem pana 
Horešovského, se začalo s  výkopy – 
bagry odvážely hlínu včetně buližníků 
a po položení kanalizace ji opět vsypá-
valy do výkopů. Bohužel včetně buliž-

níků. S dítětem na ruce jsem to šla 
vyjednat do hasičárny do stavební firmy. 
Počítáte s těmi kameny na zadláždění? 
Samozřejmě pani, nebojte se. Bála jsem 
se a tak jsem se to snažila evidentně 
neinformovaným bagristům vysvětlit - 
pani, tady se bude betonovat, ty kameny 
už nebudou potřeba - houknul na mě 
bagrista poté, co najel do kamenného 
„květináče“ stromu gingo a totálně ho 
zdemoloval. Když jsem se nedala, někdy 
z bagru slezl a ručně je dal na stranu. No, 
kolik jsem jich zachránila nechci speku-
lovat – metr nebo dva čtvereční? 

A přišlo závěrečné dláždění. Naše 
ulice úplně nakonec. Každý den přibý-
vala práce kameníkům od ruky. Ale opět 
ouha! Kameny kousek za naším domem 
došly! Víme přece proč. 

Dvě ženy s dětmi z naší ulice (ty mají 
na mateřské nejvíc času pozorovat dění 
kolem) svolaly setkání se 6 muži kolem 
kanalizace – starosta, místostarosta, sta-
vební dozor, stavební firma atd., atd. 
Jednání nebylo z nejpříjemnějších. Pani, 
ty kameny tady nikdy nebyly! Musím 
říci, že mě tento výrok stavebního 
dozoru najatého městem šokoval. Byly 
k dispozici fotografie před započetím 
prací, ale pod nánosy původního bahna 
se kameny daly opravdu těžko rozpo-
znat. A pak tu byly také fotografie poří-
zené archeology, na které byla očištěná 
dlažba před započetím výkopových 
prací. Na těch už ale byla zaznamenána 
jen polovina dlažby v ulici – tedy tak, 
jak to dostali k převzetí archeologové. 

Viděla jsem tomu chlapovi na očích, že 
to ví – jo, byly tu, ale dokaž mi to! A pro-
tože si ty kameny kromě obyvatelů naší 
ulice nepamatoval nikdo z těch důleži-
tých a stavební firma nebyla povolána 
k zodpovědnosti, bylo rozhodnuto 
pokračovat šotolinou. 

Začala jsem se  po buližníku shánět 
a povedlo se mi je sehnat z rozpadlé 
zdi kousek od Buštěhradu. Jenže vysta-
čily na pár metrů, ty velké se prý nedají 
rozbít a proto zůstaly nepoužité na 
pozemku kravína. Kde jsou dnes?

Šotolina je prevít. Vydrží tak měsíc, 
dva, přijdou deště a už není. A místo 

ní je v naší ulici bláto, ve kterém se už 
3 roky brodíme. A řešení nikde. 

Je z toho východisko? Stále se ho sna-
žím najít. Nejen proto, že v té ulici byd-
lím a moje děti chodí domů zablácené, 
ale proto, že je to nejturističtější ulice 
celého našeho města. Pokud někdo do 
Buštěhradu zavítá kvůli jeho historii, 
určitě touto ulicí projde. Tak poptávám 
lomy, co by měly kameny podobné 
buližníku a ptám se na budoucnost 
toho ubohého kousku ulice našich 
zastupitelů, vyprávím o skryté dlažbě 
pod blátem (30 cm pod zvýšenými teré-
nem v důsledku kanalizace je v části 
ulice zachovaná pěkná část dlažby. Ta 
půlka, kterou bagry před výkopy neshr-
nuly a neodvezly) a oroduji za poslední 
kousíček nezadlážděného Starého 
Hradu. Nejsou peníze a TOHLE TEDY 
bude stát hodně! Můžeme být rádi, že 
nám město opravilo schody! A že jsou 
pěkné! Jedny z nejhezčích ve městě. 

No, vždyť kudy jinudy by ty děti chu-
dáci do té  školy měly jít? Okolo zámku 
po neexistujícím chodníku? Po torzu 
schodů „pod Lékárnou“?

Tak poptávám i cenu zadláždění 
u různých firem a hledám tu nejlevnější. 
Ale nevím, jestli mi to bude něco platné. 
Možná to nakonec zadláždíme s mužem 
sami.

Na závěr mi dovolte prosbu - pokud 
byste někdo věděl o buližnících, nebo 
jste byli ochotni zbořit svou nosnou zeď 
a poskytnout je na nedokončený oltář 
historie Buštěhradu, dejte mi vědět. 

Ivona Kasalická

Aktuální stav                  foto: Jan KasalickýPřed započetím kanalizace foto: Město Buštěhrad
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Pracovala jsem v Kablo Kladno 
a dostala rekreaci do Jánských Lázní od 
18. srpna 1968. Měli jsme jet s manže-
lem Zdeňkem a tříletou dcerkou Hanič-
kou. Zdeněk však kvůli práci nemohl, 
tak jsme se domluvili, že za námi přijede 
na skútru. My jsme s Haničkou odjížděly 
18. srpna z Masarykova nádraží, cesta 
byla náročná, jely jsme na noc.

V Jánských Lázních byla ozdravovna 
pro děti s nemocnými pohybovým 
ústrojím – pobyt jsme si užívaly – pro-
cházky po okolí, ohrada s koňmi, potká-
valy jsme jeptišky v parku, vyjely lanov-
kou na  Černou horu. Jen nám bylo 
divné, že tam pořád létala letadla.

Ve středu ráno bylo slyšet nahlas 
rádio. Nevěděli jsme, co se děje. Lidé 

na chodbách byli zmatení „okupují nás 
Rusáci“, to byl šok. Vše proběhlo člo-
věku myslí. Od osvobození, kdy jsme 
byli v krojích, před Rottovými jsme tan-
covali  s ruskými vojáky, byla to radost, 
všichni jsme byli šťastní. Dávali nám 
cukrátka, červené kuličky v cukru. To 
byla po válce vzácnost. A teď tohle – jak 
to mohli udělat? Nechápali jsme to.

Byla jsem daleko od domova s tříle-
tou dcerkou, nevěděla jsem, jestli Zde-
něk přijede. Přijel odpoledne, celou 
cestu jel proti nim, raději jim uhýbal 
do škarpy, aby ho nesrazili. Potom 
maminka říkala, že když ráno pustila 
rádio, tak se vše dozvěděla, vyběhla 
ven, ale už viděla jen zadní světla. 

V Jánských Lázních jsme zůstali do 
druhého dne. Lidé chtěli domů, ale 
autobusy ani vlaky nejezdily. Měli jsme 
sice skútr, ale neměli jsme dost peněz 
na benzín a další výdaje. U stolu s námi 
seděli lidé ze Slaného, ani nevím, jak 
se jmenovali, pán byl řidič autobusu. 
Ti nám půjčili 300 Kč, které jsme jim po 
týdnu vrátili. Vyjeli jsme s Haničkou pod 
pláštěnkou, kterou jsem si navlékla, jen 
hlava jí koukala. Bylo po obědě, přes 
silnici byly barikády, které hořely, jinde 
byly poražené stromy, směrovací tabule 
byly obráceně. Často jsme viděli nápisy 
v ruštině – Běž domů Ivane, čeká tě 
Nataša.

Jeli jsme postranními silnicemi, aby-
chom se s Rusy nesetkali. Tam jsme 

Psal se rok 1990 a sokolské jednoty 
začínaly obnovovat svoji činnost, a pro-
tože Karel Veselý a já jsme měli od 
útlého mládí vřelý vztah k Sokolu, roz-
hodli jsme se obnovit činnost tělocvičné 
jednoty i v Buštěhradě. Začínali jsme 
prakticky od nuly, dali jsme dohromady 
celkem 32 členů. Majetek jsme neměli 
žádný – o ten nás připravil OVČSTV. Jed-
nalo se prakticky o budovu Sokolovny, 
která v průběhu let změnila řadu uživa-
telů. Posledním byl Technosport.

Nemohla být proto organizována 
žádná jiná činnost než schůzová, která 
v této fázi existence jednoty byla nejdů-
ležitější. Na ustanovující schůzi v místním 
kině byl zvolen výbor jednoty ve složení 
Karel Veselý – starosta, Jiří Stuj – jednatel, 
Jan Vokatý – náčelník, Jaroslava Růžičková 
– náčelnice, Jana Herianová – pokladní.

Prvořadým úkolem nového výboru 
bylo získat zpět majetek jednoty. Byl to 
úkol nelehký a jeho splnění představo-
valo řadu jednání na všech možných 
institucích, která trvala téměř celý rok. 
Technosport urputně bránil snadno zís-
kaný majetek, ale zvítězili jsme a velice 
jsem si oddechl, když jsem požádal sta-
rostu, aby šel na Geodézii přepsat Soko-
lovnu na nás – už je naše.

Radost však netrvala dlouho. Po 
převzetí klíčů jsme provedli prohlídku 

celé budovy a zjistili jsme, že je v zou-
falém stavu. Technosport ji totiž použí-
val jako skladovací prostory, neudržo-
val ji, do tělocvičny pršelo porušenou 
střechou, o čemž svědčil prohnilý strop 
a stropní trám, do tělocvičny zajížděla 
i nákladní auta s materiálem. O neudržo-
vaných instalacích a vnitřním vybavení 
ani nemluvě. Pouze holé střechy bez 
nábytku a tělocvičného nářadí. 

Pozvali jsme odborníky inženýry – 
stavaře, aby poradili co s tím. Hlavně co 
se stropem. A oni řekli: „Musíte rozebrat 
střechu a strop, a pak to z nového mate-
riálu dát zase dohromady a k tomu potře-
bujete jeřáb. Počítejte, že vás to vyjde 
tak na milion korun, možná i trochu víc.“ 
Zatočila se mi z toho hlava a nebylo mi do 
řeči. Kde bychom my vzali milion korun? 
Celý den jsem nestál za nic, ani v noci 
jsem nemohl spát. Druhý den ráno jsem 
se vypravil do Sokolovny a vylezl jsem na 
půdu, abych důkladně prozkoumal stav 
poškození stropu i střechy.

Zjistil jsem, že stropní trámy jsou 
zasaženy červotočem a způsobují 
značné prohnutí. Část stropu, kam zaté-
kala poškozenou střechou voda, byla 
prohnilá. Jednoznačné zjištění: strop 
musí být rozebrán. Prohlédli jsme také 
krovy. Ty byly v neporušeném stavu, což 
mne velmi potěšilo, protože tím pádem 

můžeme nahradit jeřáb ručními zdvíha-
cími zařízeními pro dopravu materiálu, 
tzv. hupcuky. Měl jsem totiž určitou zku-
šenost, kdy jsem pomocí hupcuků zavě-
šených na krovy rozebral strop u jedné 
menší budovy a nazpět jsem vyzdvihl 
veškerý materiál na strop nový. Způ-
sob, jak řešit problém, se začal rýsovat. 
V podstatě šlo o to, jak strop zakrýt a to 
rychle a levně. Nabídlo se řešení místo 
dřevěných trámů požít ocelové nosníky, 
jako krytinu lehký materiál, na to tepel-
nou izolaci a dřevěný záklop.

Protože jsem se znal s Ing. Romanem 
Fedou Csc. a věděl jsem o něm, že má 
něco společného se stavebnictvím, obrá-
til jsem se na něho s žádostí o radu. On 
mne pozval na stavební fakultu do Prahy, 
kde působil, a představil mne svému 
kolegovi Ing. Novákovi, který se mne 
ujal. Vysvětlil jsem mu, jaký máme pro-
blém se stropem a že nemáme na jeho 
nákladné řešení peníze. Současně jsem 
ho seznámil se způsobem řešení, který 
byl uznán jako přijatelný. Po dohodě 
byl zpracován projekt podle zmíněného 
způsobu a byl přislíben i stavební dozor 
v případě realizace. Karel Veselý slíbil, 
že na základě výsledků zajistí stavební 
povolení. Teď už nebránilo nic tomu, 
abychom začali s rekonstrukcí. 

JIST

Jak jsme prováděli rekonstrukci stropu tělocvičny v Sokolovně – 1. díl

Srpen 1968
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ale potkávali porouchané náklaďáky 
s Rusákama, kteří byli špinaví a měli 
vyděšené oči. Myslím, že ti kluci byli 
zmatení, nevěděli co se děje, asi čekali 
nějaký odpor, byli přece osvoboditelé. 
Stávali před vesnicemi i s tanky. Lidé 
je nechtěli, vodu ani jídlo jim nedávali. 
Dobloudili jsme ten den do Jičína a tam 
přespali v hotelu. Nemohli jsme spát, 

poslouchali rádio, kde vysílali z něja-
kého zasedání, buď vlády nebo KSČ, už 
nevím. Ale vím, že tam byla Vlasta Chra-
mostová a řekla větu, kterou si pamatuji 
dodnes – „My se tady krčíme a kolem 
nás jdou dějiny“. To byla síla. Po cestě 
jsme ještě několikrát zastavili, Hani si 
hrála u hromádky štěrku, nad námi 
pořád létala letadla. Do Buštěhradu 

jsme dojeli 23. srpna 1968 odpoledne. 
To už nás viděli sousedé a děsili se, kde 
jsme nechali Hani – neviděli jí, pro-
tože byla schovaná pod pláštěnkou. To 
byla naše dovolená v srpnu 1968. Je to 
pravda – takto jsme to prožívali. 

Anna Paterová

oslavy 90 let fotbalU na bUštěhradě
Na víkend 5.a 6. 9. jsme naplánovali oslavy 90 let fotbalu na Buš-

těhradě.
Již v sobotu se uskuteční GIGA SPORT CUP mladších žáků ročníku 

1999 a mladší za účasti 6 týmů. Jak je z názvu patrné, hlavním patro-
nem tohoto turnaje je GIGA SPORT, který věnuje do turnaje zajímavé 
ceny. Hrát se bude od 9 hodin na hřišti SK Buštěhrad systémem každý 
s každým, takže bude rozhodovat každý bod a věřím, že uvidíme zají-
mavé zápasy.

V neděli oslavy zahájí v 10.00 hod mistrovský zápas dorostu SK Buš-
těhrad  proti  SK Brandýsek. Po skončení tohoto utkání sehraje přátelské 
utkání naše mladší přípravka  s mladší přípravkou AC Sparta Praha.

Hlavní program začne ve 13 hodin, kdy se uskuteční exhibiční 
zápas SK Buštěhrad proti Týmu snů, který bude složený ze známých 
umělců a sportovců. Za Tým snů přislíbili účast např. Roman Skamene, 
Josef Alois Náhlovský, Pavel Nový, Miroslav Paleček, Kamil Emanuel 
Gott, Viktor Sodoma, Bob Frídl, Zdeněk Style Hrubý, Michal Hudček, 
Martin Hrdinka, Luboš Čužák Rys a další. Již tato jména zaručují vynika-
jící zábavu. Zápas se bude hrát na tři třetiny a v každé přestávce budou 
na programu soutěže pro děti i dospělé, autogramiáda a samozřejmě 
písničky. Jednotlivé třetiny budou zahajovat čestnými výkopy další 
známé osobnosti. Celým programem budou provázet Zdeněk Vrba 
a Josef Alois Náhlovský. Věřím, že na tuto akci se přijde podívat mnoho 
příznivců kopané a skvělé zábavy. Občerstvení na celou sobotu i neděli 
je zajištěno.

Vzhledem k tomu, že již dnes víme,že je o tento zápas zájem i z okol-
ních měst a obcí a parkovacích míst nebude mnoho, chtěl bych 
touto cestou 
návštěvník y 
z Buštěhradu 
poprosit, aby 
h l a v n ě  n a 
nedělní akci 
přišli pěšky.

Radim Švejda

Kluci a holky narozené v roce 2004 i dříve a máte zájem zkusit hrát fotbal, přijďte na hřiště SK Buštěhrad na

NÁBOR nových talentů dne 7. 9. nebo 10. 9. vždy od 18 hodin

SPORT
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SPORT/POLICIE INFORMUJE

tajeMné okénko
Vážení čtenáři, záměrně jsem nepřipravil další příspěvek do této rubriky, neboť jsem prostě nic štěpného nenašel. Pokud 

Vás toto téma bavilo nebo víte o něčem zajímavém, napište na adresu zpravodaje svůj příspěvek. Věřím, že se k záhadám zase 
vrátíme.

Děkuji za pochopení.
Jiří Blesk

V průběhu měsíců května a června 2009 nebylo zaznamenáno případů hromadného narušování veřejného pořádku.

policie inforMUje
Bezpečnostní situace v městě Buštěhrad 
Období od 1. 5. 2009 do 31. 5. 2009 

Trestné činy počet
odcizení nafty z bagru (NP) 1
vloupání do motorového vozidla (NP) 1
odcizení jízdního kola (NP) 1
pokus vloupání do benzinového čerpadla (NP) 1
vloupání do sklepů (NP) 1
odcizení věcí z novostavby (NP) 1
Přestupky
přestupek proti občanskému soužití (ZP) 2
přestupek proti majetku (NP) 4
přestupek proti veřejnému pořádku (1 NP, 1 ZP) 2
oznamovaný přestupek v dopravě (ZP) 1

Období od 1. 6. 2009 do 30. 6. 2009 
Trestné činy počet
1x odcizení motorového vozidla (NP) 1
Odcizení zpětného zrcátka z motorového vozidla (NP) 1
Přestupky 1
přestupek proti občanskému soužití (ZP) 1
přestupek proti majetku (3 NP, 2 ZP) 5

Za měsíc květen 2009
Dne 15. 5. 2009 od 04.30 do 05.10 hodin provedena 

kontrolní činnost při konání burzy. Další kontrola pro-
vedena v 08.35 hodin – řešena dvě motorová vozidla 
bránící výjezdu z pozemku. Ukončeno v 09.20 hodin.

Dne 16. 5. 2009 od 11.55 do 12.50 hodin prová-
děna kontrolní činnost se zaměřením na zaparkovaná 
vozidla v rozporu s místní úpravou, burza ukončena.

Dne 17. 5. 2009 od 17.50 do 19.40 hodin asisto-
vala hlídka při dopravní nehodě v katastru obce spolu 
s PČR zajišťovali příjezd vozidel IZS a prováděli uzávěru 
komunikace.

Dne 29. 5. 2009 od 04.35 do 06.00 hodin prová-
děna kontrola při konání burzy.

Za měsíc červen 2009
Dne 12. 6. 2009 od 04.00 do 05.20 hodin prove-

dena kontrolní činnost při konání burzy. 
Dne 12. 6. 2009 od 08.00 do 09.40 hodin prová-

děna kontrolní činnost se zaměřením na zaparko-
vaná vozidla v rozporu s místní úpravou, kontrola 
burzy. V době ukončení kontroly návštěvnost burzy 
cca 250 osob.

Dne 27. 6. 2009 od 17.30 do 18.20 hodin prove-
dena kontrola burzy, prodejci ukončili činnost. Prove-
dena pochůzka obcí – bez závad.

Zpráva o činnosti Městské policie Kladno v obci Buštěhrad
Na základě veřejnoprávní smlouvy prováděly hlídky Městské policie Kladno následující činnost v obci:

stolní tenis sokol bUštěhrad
V sezóně 2008/2009 odehráli stolní 

tenisté Sokola Buštěhrad již svou sed-
mou sezónu v okresních soutěžích. 
Družstvo Sokola Buštěhrad A v okres-
ním přeboru I. třídy, kterého je pravidel-
ným účastníkem, skončilo na 5. místě 
z 14. týmů s bilancí 13 vítězství, 3 remíz, 
10 porážek a celkovým skórem 256:212. 
Toto umístění představuje zopakování 
nejlepšího výsledku ze sezón 2003/2004 
a 2007/2008. Tým nastupoval ve složení 
Marián Hnidka (74 vítězství/30 porá-
žek; 15. místo v okrese podle bodo-
vacího systému), Zdeněk Matějka 
(35/17; 23. místo), Zdeněk Nykl (40/32; 
36. místo), Daniel Stolz (46/46; 40. místo) 
a Michal Piterka (28/48; 58. místo). 

Družstvo Sokola Buštěhrad B se 
umístilo v okresním přeboru II. třídy na 

2. místě z 12 účastníků s bilancí 17 vítěz-
ství, 2 remíz, 3 porážek s celkovým skó-
rem 253:143 a pro příští sezónu si vybo-
jovalo postup do vyšší soutěže. Tým 
odehrál většinu sezóny ve složení Josef 
Vovsík (61 vítězství/13 porážek; 67. místo 
v okrese podle bodovacího systému), 
Vladimír Bromský (45/22; 80. místo), 
Josef Liska (39/26; 83. místo) a Ladislav 
Steiner (14/25; 106. místo). Mužstvo 
v několika mistrovských zápasech dopl-
ňovali Petr Vovsík (14 vítězství/0 porá-
žek), Zdeněk Matějka (14/2), Michal 
Piterka (7/3), Jana Šafaříková (12/14), 
Erich Handl (7/9), Ladislav Machovčák 
(1/2) a Miroslav Čermák (1/3).

Pro registrované a neregistrované 
hráče z Buštěhradu a blízkého okolí uspo-
řádal oddíl také dva turnaje (vánoční 

– 1. ročník) a jarní (2. ročník). Vánočního 
turnaje se celkem zúčastnilo 24 hráčů. 
V hlavní kategorii – dvouhře registro-
vaných i neregistrovaných mužů – bylo 
následující pořadí: 1. Marián Hnidka, 
2. Zdeněk Nykl, 3. Josef Vovsík. Na jarní 
turnaj dorazilo 22 hráčů. V hlavním tur-
naji zvítězil Zdeněk Matějka, který ve 
finále porazil Mariána Hnidku. V souboji 
o třetí místo zvítězil Daniel Stolz nad 
Michalem Piterkou.

V současnosti má náš oddíl 14 členů, 
kteří trénují dvakrát týdně ve středu 
a v pátek večer v sokolovně. Moc rádi 
mezi sebou přivítáme i další zájemce 
o hru s bílým balónkem.
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Buštěhradský plavec
Srpnová noc byl nadobyčejně horká. Probudil jsem se s úsvitem a s vlhkým trikem nale-

peným na těle. Chvatně jsem se štrachal ze spacího pytle, právě když osamělí pěvci ve 
větvích zahajovali své ouvertury. Přehlédl jsem oddychující kamarády, rozložené na trávě 
kolem mne a ponořené do snů dozajista stejně horkých, z jakého jsem právě osvobodil já. 
Posadil jsem se a můj zrak uchvátilo vábivé zrcadlení na hladině jinak klidné řeky. Tiše 
jsem se vzdálil z ležení a pospíchal ke břehu. Krátce jsem se rozhlédl kolem a nahý 
vstoupil do chladivé vody. Trochu mi naskočila husí kůže na předloktí a na prsou. Rychle 
jsem se ponořil a začal plavat jak zběsilý. Případný pozorovatel by jistě myslel, že 
mne honí přinejmenším krokodýl, s jakým úsilím jsem čeřil vodorovinu i mlžný opar nad 
ní. Byla to nádhera, báječný pocit volnosti a síly. Postavil jsem do proudu a chodidly 
osahával hladké oblázky na dně. Zahlédl jsem pohyb na tábořišti. Probouzeli se další 
účastníci téhle šílené výpravy. Kohosi zřejmě napadlo totéž co mne. Zamával jsem a poslal 
tak na hladinu spršku jiskřivých kapek.
Lodice, zaplněné k okrajům 

nákladem všeho toho nezbyt-
ného, hnaly odpočaté paže 
vodáků po proudu mnohem leh-
čeji než předešlého večera. 
Také byl jasný den, zatímco 
včera se stále schylovalo 
k bouřce. Barevné listy 
pádel se rytmicky vynořovaly 
z vody a zase zpět s tichým 
pleskáním, takže celý kon-
voj vypadal jako nějaký 
dobře udržovaný stroj. Nikdo 
z mužů nepromluvil ani slovo, 
mlčely dokonce i ženy. Oči 
všech byly nehybně upřeny 
někam kupředu, vstříc nezná-
mému osudu. V hlavách se všem 
náhle rojily otázky, na něž 
měli dostat odpovědi již za 
chvíli. Když poprvé zaslechli ten zlověstný hukot, byl ještě dost vzdálený na to, aby 
někdo začal zmatkovat. Nicméně na lodích zavládl zvláštní plíživý neklid. Sem tam se 
střetly oči plavců ze sousedních palub, vyslané úsměvy však byly plné zvláštního napětí, 
jenž nešlo úspěšně zamaskovat. Celá skupina kanoí, plující dosud v řadě za sebou, se 
jaksi instinktivně začala seskupovat blíž k sobě, až se borty těsně dotýkaly. A jak se 
navzájem všichni přidržovali, vzniklo zvláštní soulodí podivného tvaru. Najednou se roze-
běhl hovor, tutam zazněl i smích, kuřáci hledali cigarety, dívky pak, trochu zbytečně, 
svá zrcátka a hřebeny. A nakonec si všichni žoviálně podávali láhve s alkoholem, jako 
při nějaké oslavě. Přesto to však byla zábava, jejíž křečovitost jen výrazněla se stále 
sílícím hukotem vody. Bylo jasné, že za zátočinou už budou stát obávané skutečnosti tváří 
v tvář. Všechny hrdinské příhody, vyprávěné za minulých večerů, budou rázem zapomenuty, 
neboť nastane čas pravdy! Najde se mezi větry ošlehanými lodníky tolik odvahy? Budou dosud 
neohrožené amazonky ochotné tolik riskovat? Všem bylo jasné, že na to odpoví až Ona - 
sama vyhlášená Dříňská soutěska, k jejímuž ústí se právě blížili. Soulodí bylo po chvíli 
pomalu rozpuštěno. Vodáci sevřeli pevně svá pádla. Leckomu na opáleném hřbetě ruky zbě-
laly zaťaté klouby. Stráně kolem řeky jakoby někdo přitáhnul obřím svěrákem. Ze selanko-
vité nivy se v zákrutu zdvihla strmá skaliska. Uschlé kostry pokroucených borovic trčely 

Buštěhradský plavec foto: M. Aushaus
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ze skalních rozsedlin 
jako podivné memento 
mori. Šílený zvuk zbě-
sile vířícího živlu se 
stonásobně odrážel od 
stěn obávaného kaňonu. 
Jít do toho, či nejít? 
Toť otázka!
Pokládat si otázku 

po smyslu tohoto počí-
nání už sakra nemá 
cenu, blesklo mi hla-
vou ve chvíli, když 
jsem dostal do tváře 
políček zpěněné vody. 
„Rychle přitahuj, pro-
boha,“ křiknul jsem na 
háčka, „nebo to roz-
křápnem o ten šutr 
vpravo!“ Zabral jsem 
jak to jen šlo a loď 
prudce zatočila správným směrem. Ze skřípění boku o hrubý povrch černého balvanu by mi 
obvykle běžel mráz po zádech, ale ten už tam běhal jak zběsilý od první peřeje. Ve výbu-
ších bílé pěny jsem v dáli před sebou zahlédl bojovat parťáky. Jejich kanoe byly směšně 
maličké. V hrůzyplných kulisách příkrých skal a zákeřných balvanů v proudu se zmítaly 
ze strany na stranu jako nějaké hračky. Přepadl mě na sekundu prudký pocit sklíčenosti. 
Ovšem otázku, zdali tohle přežijeme, nebyl čas ani položit. „Pozor,“ stříkl mi do zad 
zoufalý výkřik, ledověji než všechny vlny peřejí, „makejte vocaď, nebo vás rozčísneme 
vejpůl!“ Rychle jsem se ohlédl a zkoprněl před ostrou špicí lodě řítící se přímo na nás! 
„Makej, makej! Dopředu a napravo! Rychle, lásko, jinak jsme hajzlu!“ Ani nemukla. Viděl 
jsem jakou silou se nás snaží zachránit. Zapnuté svaly hrály na jejích zádech úžasný 
tanec. Zatmělo se mi před očima! Pádlo se odrazilo od kamene a rukojeť mne udeřila do 
čela jako kladivo. Cítil jsem zmítání lodi. Chytil jsem se okrajů a vnímal jsem jen jak 
se hroutím ze sedačky. Vůbec se mi nedařilo otevřít oči. Hluk vody ustal, jako když 
někdo otočí vypínačem.
„Super! Ty vole, to bylo o fous! Štípněte mě, jestli jsem to přežil! Hele, tady to 

přežila i flaška ginu! Koukejte, už otvírá oči! To je v pohodě! Já to říkala, že to bude 
v pohodě!“ slyšel jsem výkřiky přátel a mžoural na vysoké blankytné nebe. S trochou 
námahy jsem se posadil v lodi. „Ahój!“ mávali na mě kamarádi ze všech stran. Pomyslel 
jsem si, že jsem buďto někde v ráji, nebo jsem to peklo prostě přežil. Zaplavil mě neu-
věřitelný pocit blaha. Rozhlížel jsem se po nádherné zelené laguně. Hladina byla klidná, 
jen malé vlnky skotačivě tančily od kanoí křepčících přátel. „Jedna, dvě, tři,“ počítal 
jsem nahlas jestli je naše výprava kompletní, „šest, sedm, osm!“ křičeli poslední čísla 
všichni sebou. „Hurá, jsme komplet!“ z lodi na loď létaly výkřiky radosti a podávaly se 
láhve pití, které jen zázrakem také přežily ďábelskou plavbu. Ozvěna nadšení rozdová-
děných plavců se vznášela nad buštěhradským rybníkem. Nádherný den. 

JB          

Buštěhradský plavec foto: M. Aushaus
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