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„Kulatý stůl“ K podpoře  
  Místní agendy 21

Místní Agenda 21 v Buštěhradě 
se úspěšně rozvíjí a v rámci projektu 
„Aktivní vstup do Místní agendy 21 – 
regenerace veřejné zeleně Města Buš-
těhradu“ proběhl dne 14. září v restau-
raci Starý Vinohrad „Kulatý stůl“ na téma 
Místní Agenda 21 a Studie regenerace 
veřejné zeleně Buštěhradu. Akce se 
zúčastnilo 22 občanů Buštěhradu, mezi 
nimiž kromě představitelů MěÚ Buště-
hrad byli i zástupci Domu s pečovatel-
skou službou a místních neziskových 
organizací Střela, S. K. Buštěhrad, Buště-
hrad sobě a TJ Sokol.

Na programu bylo mimo jiné sezná-
mení účastníků s  principy MA21, 
s Revolvingovým fondem MŽP a pro-
jektovým záměrem „Aktivní vstup do 
Místní agendy 21 – regenerace veřejné 
zeleně Města Buštěhradu“ a především 
představení návrhu Studie regenerace 
veřejné zeleně. K jednotlivým téma-
tům se rozpoutala podnětná diskuse, 
ze které vzešly další podněty pro Studii 
i Místní Agendu 21.

Uvádíme některé z podnětů účastníků:

DPS chybí  park ,  kde by se •	
m o h l i  s e n i o ř i  p r o c h á z e t .  
B y l o  b y  v h o d n é  v y b u -
d o v a t  h ř i š t ě  p r o  s e n i o r y.  
J e d i n ý  v s t u p  d o  z á m e c -
kého parku je nedostačující . 
(Odpověď: Město zadalo zpraco-
vání dendrologického průzkumu 
a studie regenerace zámeckého 
parku. Bude připravena žádost o 
čerpání finančních prostředků ze 
zdrojů strukturálních fondů EU. 
Zámecký park je zařazen do studie 
regenerace. V rámci studie a v sou-
ladu s projektem „Kudy chci chodit“ 
bude posouzena možnost více pří-
stupů do parku)

Do ploch řešených studií zařadit také •	
trojúhelníkový prostor před DPS.  
U vodojemu jsou neudr žo -•	
vané cesty -  pod sk ládkou.  
(Odpověď: Ošetření lokality je navr-
ženo v územním plánu. Byl připraven 
návrh na získání pozemků do vlast-
nictví města.) 
Alejička – oživení místa. •	
Zprovoznění větrolamu – území je •	
zarostlé a znečištěné, nelze jím projít.  
(Odpověď: Území bude v rámci stu-
die řešeno, větrolam je součástí trasy, 
zeleného pásu kolem Buštěhradu. 
Území je třeba vyřešit především 
majetkově, aby bylo možno větrolam 
vyčistit a protáhnout na obě strany 
až k potoku a dále proklestit cestu 
kolem potoka. U větrolamu není 
jediný pozemek v majetku města.)
Staré aleje, zeleň kolem rybníka, •	
dosadby místo starých stromů.  
(Odpověď: Nejdůležitější prvek 
zeleně ve městě určený studií je cen-
trální část v okolí rybníků – plánuje se 
dosadba, studie určí jaký druh dřevin 
bude použit, počítá se s doplněním 
mobiliáře, především s umístěním 
laviček.) 
Náměstí U Macíků – jde o nehezký •	
prostor, neplní funkci odpočinko-
vého a klidového místa, umístěné 
lavičky nejsou zastíněné a nelákají 
k posezení. Pod pergolou se shro-
mažďuje mládež a je tam nepořádek. 
Jde o velký zajímavý prostor, který 
neslouží svému účelu – jako spole-
čenský a shromažďovací prostor pří-
znivý a vstřícný pro obyvatele města.  
(Odpověď: Území bude řešeno ve stu-
dii, plánují se dosadby stromů – lip.) 
Lokalita od hřbitova směrem na Lidice •	
– je zde alej starých ořechů, zeleň je 
třeba obnovit, opravit cestu. Pokud 
se Lidická silnice zklidní, vznikne zde 
příjemná cesta do Lidic. 
Protihlukový val u silnice na Lidice – val •	

nelze projít, byl zde průchod (směrem 
k lidickému hřišti), ale je zastavěný.  
(Odpověď: Val vznikl kvůli pokračující 
výstavbě rodinných domů a je nutné 
aplikovat protihlukové opatření. Po 
silnici dnes projede cca 17 000 aut za 
den, dříve to bylo dokonce až 24 000 
aut za den. Val nesmí mít průchod, 
protože to by snižovalo jeho funkč-
nost. To, co vypadá jako průchod, je 
technické řešení plynového vedení. 
Oživení průmyslové zóny Kladno •	
znamená budoucí zátěž pro město, 
je nutné řešit obchvat Buštěhradu. 
Ozelenění starého hradu.•	

Účastníci se také přihlásili k pod-
poře jednotlivých projektových záměrů 
v rámci MA 21, o kterých jsme vás již 
informovali v minulém čísle Buště-
hradského zpravodaje. Prostřednictvím 
Městské knihovny budou zapojeny 
místní školy, dále se zapojí klienti DPS, 
Střela - sdružení pro letní táborovou čin-
nost, Junák Buštěhrad a Občanské sdru-
žení Buštěhrad sobě. 

Jménem vedení Městského úřadu 
Buštěhrad velmi děkuji všem účast-
níkům kulatého stolu za jejich zájem 
o rozvoj Buštěhradu, iniciativní přístup 
a cenné podněty pro přípravu obou 
rozvojových dokumentů a věřím, že 
se zúčastníte i dalších aktivit Místní 
Agendy 21. Rádi samozřejmě přivítáme 
i další zájemce o spolupráci.

LL.

na titulní straně: ZUŠ Buštěhrad, foto: J. Pergl

Sokol Buštěhrad pořádá v sobotu 
7.11. 2009 od 20:00 hodin 

Pyžamovou zábavu 
Hraje Orion Vstup 100 korun 

Srandatombola 
Občerstvení zajištěno
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Mikroregion  Údolí Lidického potoka  se sídlem v Buštěhradě  
je tu pro Vás

Vážení občané našeho města,
snad najdete chvilku a přečtete si 

i tento článek už proto, že se bezpro-
středně dotýká každého z Vás. Nejprve  
mně však  dovolte, abych ty čtenáře 
BZ, kteří si snad nepřečetli informaci 
o výše uvedeném Mikroregionu 
v některém z minulých čísel tohoto 
zpravodaje, seznámil s tím, co Mikro-
region představuje. 

Ano, jde o svazek obcí s názvem, 
pod kterým je napsán tento článek. 
Mikroregion byl založen podle zákona 
o obcích již v roce 2001, má své sta-
novy, podle kterých se ve své činnosti 
řídí. V současnosti jsou členy Mikrore-
gionu, tedy de facto Vy všichni občané, 
které v Mikroregionu zastupují paní sta-
rostky, pánové starostové či zastupitelé. 
Od východu na západ jde o následující 
obce:  Čičovice (starosta pan Holiš), 
Makotřasy (starosta pan Jíně), Lidice 
(starosta pan JUDr. Klíma), Stehelčeves 
(starostka paní Štancová), Buštěhrad 
(starosta pan Ing.Nový), Hřebeč (sta-
rostka paní Hájková), Dolany (starostka 
paní Ing. Nedvědová), M.Přítočno (sta-
rosta pan Janoušek), V.Přítočno (sta-
rosta pan JUDr. Galuška), Pl. Újezd (sta-
rosta pan Ing. Korecký). Tedy celkem 10 
obcí s počtem kolem 7000 tis. obyvatel. 
Předsedkyní uvedeného svazku obcí  
je paní Ing. Nedvědová a výkonným 
tajemníkem je pan RNDr. Oplt, CSc. 
Nesporná výhoda tohoto svazku obcí 
spočívá v tom, že Valná hromada Mik-
roregionu, které se zúčastňují výše uve-
dení Vaši zástupci a která je výkonným 
orgánem tohoto svazku, může velmi 
operativně přijímat svá rozhodnutí 
o činnosti Mikroregionu a jeho práci 
i z hlediska perspektivy.  Jde o prosa-
zování některých záměrů či projektů, 
které realizovat jen na úrovni jednotli-
vých obcí by bylo velmi obtížné a spíše 
nerealizovatelné. 

Dovolte, abych Vás dnes s někte-
rými z nich, možná trochu podrobněji, 
seznámil. 

Prvým takovým projektem našeho 
Mikroregionu, je vybudování cyklos-
tezky. S uspokojením lze dnes říci, že se 
podařilo navrhnout trasu  cyklostezky, 
která po svém vybudování přinese do 
Mikroregionu to, co zde absolutně 
vlastně schází. Možnost projížďky či 
procházky hezkou částí našeho Mikro-
regionu v převážné části mimo silnice 
zatížené dopravou. Její trasa propojí 
po realizaci I. a II. etapy všechny obce, 
členy Mikroregionu. Povede z obce 
Čičovice, přes Běloky, kde naváže na 
již vybudovanou část cyklostezky smě-
rem do Dolan a dále přes katastr M. Pří-
točna do Pl. Újezda. Velkým pozitivem 
je, že se podařilo navrhnou trasu, která 
vede přes pozemky patřící obcím, tedy 
s vyloučením soukromého vlastnictví 
pozemků. Její délka se bude pohybovat 
kolem 35 km. Ve východní části v obci 
Čičovice navazuje na směr Okoř, Budeč 
a okolí Prahy, v západní části potom 
na Kladensko-křivoklátskou kotlinu. 
Je pochopitelné, že navržená a schvá-
lená trasa cyklostezky a její budování, 
je závislé na fin. zdrojích. S uspokoje-
ním chci konstatovat, tak jako všichni 
představitelé výše uvedených obcí, že 
vybudování cyklostezky má podporu 
jak Středočeského krajského úřadu, 
tak i Magistrátu města Kladna a dalších 
státních orgánů. 

Chci vyslovit přesvědčení, že již 
v roce 2010  bude možné zahájit provoz 
na této, z hlediska přírodního prostředí, 
mimořádně atraktivní cyklostezce. 

Druhým neméně závažných projek-
tem, jehož cílem je výrazně přispět ke 
zlepšení životního prostředí, ve kterém 
všichni žijeme, je projekt s názvem 
„Rekultivace a ozelenění Údolí Lidic-
kého potoka“. Název je trochu speci-
fický, ale jde o území, na kterém se roz-
kládají katastry obcí a města našeho 
Mikroregionu. Smyslem tohoto pro-
jektu je, jak říká název projektu, oze-
lenit, ale i rekultivovat vybrané pasáže 
katastru jednotlivých obcí, členů 

Mikroregionu. Tento projekt má dvě 
etapy. I. etapa byla dokončena přede-
vším díky uzavřené spolupráci mezi 
Mikroregionem a Katedrou země-
dělství a krajinné architektury České 
zemědělské univerzity Praha. Pro jed-
notlivé obce, členy Mikroregionu, byly 
zpracovány, snad poprvé v historii exis-
tence našich obcí, rozsáhlé a obsahově 
zajímavé studie řešení krajinářských 
úprav v zájmovém území a intravilánu 
sídla příslušné obce. 

Studie obsahují charakteristiku obce, 
historický vývoj území, přírodní pod-
mínky, stávající potenciál krajinného 
rázu, současný stav využití a uspořá-
dání území, intravilán sídla, návrhy 
řešení. To vše je doprovázené tabul-
kami, grafy, mapami a fotografiemi. 

II. etapa byla zahájena v těchto 
dnech. Jednotlivé obce, vycházejí ze 
studií zpracovaných v rámci I. etapy 
vybírají ty pasáže či části z výše uve-
dených studií (I.etapa), které budou již 
zpracovány výše uvedenou Katedrou 
ČZÚ na úroveň realizačních či prová-
děcích projektů. Již dnes se ukazuje, 
že jejich realizace výrazně přispěje ke 
zlepšení životního prostředí,  ve kte-
rém žijeme, nabídnou zeleň, relaxační 
zóny, naučné stezky atd. Tedy vše, co 
člověk ke svému zdravotnímu  život-
nímu stylu nezbytně potřebuje a čím 
zatím náš region příliš neoplývá. Je 
přirozené, že realizace takto tech-
nicky i finančně náročných projektů je 
možná jen při zajištění fin. prostředků. 
Proto byl celý výše uvedený projekt 
konzultován na Státním fondu život-
ního prostředí, především z hlediska 
jeho financovatelnosti. Výsledek byl 
pozitivní. 

Vážení občané, věřím, že k dané pro-
blematice najdeme i příležitost se spolu 
sejít a na místě o všem pohovořit. 

Váš

RNDr. Miroslav Oplt, CSc.
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V současné době pracuje město Buštěhrad s Českou země-
dělskou univerzitou na studii regenerace veřejné zeleně. Proč 
vlastně taková studie vzniká a k čemu bude dobrá?

Dlouhodobou slabou stránkou Buštěhradu je malé množ-
ství ploch veřejně přístupné zeleně. Les u Jána zabírá malou 
část katastru a je pěšky z obce obtížně dostupný, zámecký 
park nebyl zatím obnoven. Od roku 1989 se město plošně 
podstatně rozrůstá. Bývalá pole Na Chmelnici a U Kapličky 
se proměnila ve vilové čtvrti, za Buštěhradským hřbitovem 
vyrostla malá čtvrť řadových domů. A protože se Buštěhrad 
stal žádanou rezidenční lokalitou je pravděpodobné, že 
plošný růst bude pokračovat, jakkoliv ho současné zastupi-
telstvo dramaticky přibrzdilo. 

A veřejná zeleň? S výjimkou stromů vysazených na vlastní 
pěst dobrovolníky nebyla ve městě založena jediná veřejná 
plocha zeleně. Zeleň je vlastně pouze to, co zbývá nezastavěné. 
A právě v tom je studie – plán pro zakládání zeleně v rozsahu 
celého katastru obratem o sto osmdesát stupňů. Zelené plochy, 
veřejná prostranství a místa pro odpočinek je potřeba dlouho-
době plánovat a budovat stejně jako domy a parcely. Pokud to 
neuděláme včas, bude to později mnohem obtížnější.

Proto jsme uvítali možnost získat půlmilionovou dotaci 
na pořízení  takového plánu nazvaného „Studie regenerace 
zeleně ze Státního Fondu Životního Prostředí MŽP“.

Co bude studie obsahovat?

Studie vymezí nové plochy pro založení zeleně, které spolu 
s plochami stávajícími vytvoří zelenou kostru města, kterou 
nelze do budoucna zastavět. Studie vzniká souběžně s pro-
bíhající  komplexní pozemkovou úpravou v katastru Buště-
hradu. To městu dává výjimečnou možnost vymezené plo-
chy získat do svého vlastnictví. Vedle vymezení ploch, které je 
potřeba na zeleň rezervovat, studie také navrhne, jakou zeleň 
je vhodné zakládat a v neposlední řadě dá městu do ruky pro-
fesionálně zpracovaný propočet nákladů na její budování. Pro 
dlouhodobé hospodaření se bez něj neobejdeme. 

Plány, plány, plány

Ano, až posud pouze plány. Vyzkoušeli jsme ale, že systém 
přidělování dotací přeje připraveným.  Realisticky je možné se 
ucházet jenom o dotace na záměry, na které máme předem 
připravený alespoň jednoduchý projekt.  Dobrým příkladem je 
například Park Ořešín, na jehož vybudování jsme letos získali 
dotaci přes 6 mil. Kč. Park vznikne v průběhu roku 2010 v pro-
dloužení ulic Vávrovy a Lidické.  K podání žádosti bylo třeba 
mít nejen projekt a rozpočet, ale i platné územní rozhodnutí. 
Obec, která není připravená již před vyhlášením dotačního 

programu prakticky nemá šanci včas připravit žádost. Chce-
me-li s dalšími projekty uspět jako letos s Ořešínem, musíme 
mít kvalitní projekty takříkajíc v zásobě.   

Které plochy bude studie řešit?

Síť pěších a rekreačních tras by měla vzájemně propojit 
Horní a Dolní rybník s údolím Buštěhradského potoka smě-
rem na Bouchalku, Bouchalku propojit pěší trasou s Vypichem. 
Rovněž budeme hledat způsob, jak Větrolam prodloužit tak, 
aby byl na obou koncích spojený s Buštěhradským potokem. 
Studie rovněž upřesní způsob, kterým bychom rádi propojili 
Buštěhrad s Lidickým památníkem jak pro pěší tak pro cyk-
listy. Studie také navrhne způsob péče o ovocná stromořadí 
kolem silnic na Libochovičky, Čičovice a Lidice a systém pol-
ních cest v údolí pod Poldovkou. Konečně by měla studie 
navrhnout i to, kam uvnitř zastavěného území Buštěhradu 
dosadit jednotlivé stromy.   

Půjde nám o to s přiměřenými náklady propojit roztrou-
šené zelené plochy do rozsáhlé vycházkové zelené sítě. A udě-
lat si představu o tom, kolik budou takové zásahy stát.

Zámecký park je řešen současně se zámkem s pomocí 
odborníků na historické parky a zahrady mimo rámec studie.

Jaká zeleň v Buštěhradě opravdu vznikne?

Jaká je šance, že něco z plánů vzejde a nová zeleň vznikne? 
Velká. V letošním roce se obci podařilo získat dotaci přes 6 mil. 
Kč na budování zeleně v urbanizovaném území na vybudování 
Parku Ořešín. Výstavba parku začne na přelomu letošního roku 
a park by měl být do roka přístupný.  Touto cestou bychom rádi 
poděkovali společnosti Project development s.r.o., která v blíz-
kosti parku začíná realizovat svůj projekt Vilky Buštěhrad.  Bez 
jejího přispění by park neměl šanci vzniknout. 

Plánovaný park bude mít plochu zhruba dva a půl hektaru. 
Část vznikne regenerací bývalého sadu v prodloužení ulice 
Vávrovy. Na ní naváže jedenáct tisíc m2 nové plochy nad sva-
hem v prodloužení ulice Lidické. V parku budou rozlehlé trav-
naté plochy s výhledem do krajiny, a to jak intenzivní poby-
tový trávník, tak plocha luční, obnovený ovocný sad,  venkovní 
tělocvična s nářadím pro cvičení, nové ořechové stromořadí 
a  mlatové cesty.

Další záměr, který překročil fázi pouhých plánů je pěší pro-
pojení mezi Bouchalkou a Vypichem. Do konce letošního roku 
se město Buštěhrad stane vlastníkem většiny pozemků pod 
bývalou Slánskou silnicí. Za pomoc při získání těchto pozemků 
do vlastnictví města bychom rádi poděkovali společnosti RKF 
invest.  V trase staré Slánské by měla vzniknout pěší cesta se 
stromořadím. Ta uzavře zhruba pětikilometrový vycházkový 

Zprávy Ze stavebního výboru
Studie regenerace zeleně v Buštěhradě
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okruh Buštěhrad – Bouchalka – Vypich – Buštěhrad. Pokud se 
v budoucnu podaří vybudovat i pěší propojení podél potoka 
z centra Buštěhradu na Bouchalku, byla by většina vycházko-
vého okruhu vedena po pěších cestách a jen menší část po 
nepříliš frekventované silnici Číčovice – Buštěhrad.

Stávající seznam ploch, které studie řeší vzešel ze dvou 
veřejných debat, které letos v Buštěhradě proběhly. Není to 

ovšem seznam konečný a uvítáme další návrhy na to, které 
plochy by se ve studii měly objevit.  Pokud bude mít některý 
laskavý čtenář nápad, co dalšího do Studie regenerace zeleně 
přidat nebo kterou zapomenutou plochu zapojit to budoucí 
zelené sítě, ať se obrátí na Výbor pro výstavbu Městského 
úřadu v Buštěhradě.

S pozdravem za Výbor pro výstavbu L. Kohl

O projektu

Projekt v Buštěhradě je první vlaštov-
kou nového druhu projektů, řešených jako 
urbanistický celek a přinášejícich exis-
tující obci něco navíc. V tomto případě 
dvouapůl hektarový park Ořešín.  Vilky 
Buštěhrad je  projekt, který rozhodně 
stojí za pozornost.

Doma je Doma
Skupina Doma je Doma je vedena čes-

kou společností PROPERTY INVES-
TINCZ a.s., která má za sebou již řadu 
dokončených rezidenčních projektů. Jádro 
skupiny tvoří tým zkušených architektů, 
projektantů a expertů v projektmanage-
mentu, obchodu a marketingu. Tento tým 
navrhuje a realizuje dispozičně chytré, 
architektonicky čisté a energeticky nená-
ročné bydlení dostupné rodinám, které si 
chtějí užívat kvalitu každodenního života. 
Lokality zvolené pro výstavbu domů mají 
dobrou dopravní dostupnost a širokou 

občanskou vybavenost v urbanisticky fun-
gujících městech blízko Prahy. 

Filozofie skupiny  
Doma je Doma 

Skupina se drží několika hodnot, které 
patrně v jejich projektech oceníte:

kvalita a dobrá cena: domy v pro-• 
jektu Vilky Buště-
hrad jsou v ceně od 
3.195.000,- Kč včetně 
DP H, po z emku 
a standardů a jsou po 
předchozích zkuše-
nostech projektantů 
zdokonaleny jak po 
stránce technické, tak 
desingové

nízké náklady • 
na bydlení a údržbu 
domu: ve spolupráci 

s Expertním centrem Stavební fakulty 
ČVUT developer připravil ideální dům 
s nejlepším poměrem nákladů na poří-
zení a nákladů na provoz, zejména na 
vytápění - např. dům R101 je možné 
vytopit za méně než 1200 Kč měsíčně
efektivita dispozičního řešení: domy jsou • 
pečlivě projektovány, tak aby v nich nebyly 
nevyužitelné kouty a chodby, každý metr 
čtvereční má svůj účel
výborná dopravní dostupnost: projekt • 
je situován 9 km od hranice Prahy - po 
rychlostní komunikaci R7 a 3 km do 
okresního města Kladno
občanská vybavenost: dobrý dům je • 
takový dům, ze je pěšky a pohodlně 
dostupná vybavenost. V Buštěhradě 
jsou oba stupně základní školy, měst-
ská školka i školka soukromá, mateř-
ské centrum Sluníčko, hudební škola, 
samoobsluha, večerka, pošta, restaurace, 
tenisové kurty, ve výstavbě je squashové 
a badmintonové centrum.

„Doma je doma“ v Buštěhradě
Buštěhrad : Developerská skupina Doma je Doma zahájí v říjnu  výstavbu rodinných domů holandského typu 

Vilky Buštěhrad. Projekt  je připraven pro rodiny, které hledají maximální hodnotu v kvalitě každodenního života 
a bydlení za přijatelnou cenu. 

5

dům 5m 2p zahrada

dům 6m ulice
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Minule jsme se zastavili pod kopcem 
„U Voňavků“. Když se odsud vydáme 
vzhůru směrem k zámku, mineme 
bývalou Bláhovic pekárnu (dnes Javor-
čekovi), vedle Dům pokojného stáří 
a naproti u schodů volný prostor po 
zbořené restauraci „U Koulů“. Díky jejímu 
odstranění se nám odkryl pohled na 
zdivo původního bastionu od starého 
hradu. To tvořilo základ k dělostřelec-
kému postu před hradní branou v místě 
za dnes tzv. „Králíčovnou“, ke které se 
dostaneme příště. Ale pokračujme po 
silnici, kde v zatáčce proti kostelu je čp.2, 
které původně sloužilo jako kovárna 
(zřejmě využívající blízkosti panského 

dvora) a podle něho se dostáváme ke 
krásné barokní budově nesoucí několik 
tabulek.

Vedle vchodu státní znak a nápis 
Základní umělecká škola. Z druhé strany 
pamětní deska  novináře a spisovatele 
Oty Pavla a na rohu červenou tabulku 
s označením Hradní. Mě by se tam 
hodilo i čp.3. Za rohem, z boku budovy 
najdeme keramickou tabulku označující 
17-té zastavení na Buštěhradské stezce, 
kde se dočteme, že tato budova pochází 
z 2. poloviny  17. století, bývala sídelní 
správou buštěhradského panství a poz-
ději zde byla zřízena fara místního kos-

tela atd… Pokusím se s tímto zápisem 
trochu polemizovat.

Nepodařilo se mi dosud najít datum 
postavení budovy a proto se vrátím 
k mým ověřeným zdrojům. Nejstarší, 
mě dostupný „Wejpis z Rulle jeho Milosti 
královského úřadu berničního… dato-
vaný léta páně 1654 panství Buštěhrad-
ského“  uvádí sice mezi tehdy berní 
povinovanými hospodáři u čísla 3 jméno 
Wawržinec Lesarž ( možná Tesarž – první 
písmeno je špatně čitelné), ale číslo 3 
u jména je evidentně dopsáno poz-
ději (víme, že číslování domů se začalo 
zavádět až za vlády Marie Terezie) tak to 
nebudeme  brát za bernou minci.

Typy domů
Projekt Vilky Buštěhrad tvoří celkem 

125 rodinných domů a jeho součástí bude 
26 000 m2 rozlehlý park Ořešín vklíněný 
mezi domy. Výstavba parku Ořešín pro-
běhne současně s výstavbou rodinných 
domů. Vilky Buštěhrad jsou navrženy 
v 5 typech domů ve variantách 3+kk, 4+kk 
a 5+kk, vždy se samostatným venkovním 
stáním pro 2 vozy, vlastní zahrádkou 
a zahradním domkem.

První fáze výstavby, která začne v říjnu 
2009, zahrnuje 22 řadových domů s před-
pokládaným dokončením v létě 2010. 
Startovací ceny včetně DPH a pozemku 
jsou od 3 195 000 kč u domu typu R95, 
respektive 3 395 000 Kč u domu R101.
více informací na www.doma-je-doma.cz

inzerce

ZajíMavé doMy buštěhradsKé
Kdysi „Vrchnostenský prádlo“, dnes ZUŠ – čp. 3.

Zprávy z kulturního výboru
Ve čtvrtek 3. 12. 2009 od 17.00 hodin proběhne 

rozsvícení vánočního stromu. Písně vánoční zazní 
v podání dětí ze Základní školy Buštěhrad. Pro všechny 

přítomné je připraveno malé občerstvení. 

Tradiční Posezení při muzice se koná v neděli 29. 11. 2009 
od 15.00 hodin v Sokolovně Buštěhrad. K poslechu a tanci 

hraje hudba pana Slavíka z Lán. Občerstvení zajištěno.
Vstupné 50,- Kč.

ZáMecKé oKénKo
Na zámku se po určité přestávce znovu pracuje? Zjistilo 

se totiž, že trámové stropy a podlahy západního křídla jsou 
v daleko horším stavu, než se předpokládalo (trámy tenké, 
daleko od sebe –ošizená stavba, a to již před dvěma sty lety), 
takže se musel dopracovat projekt na obnovu. Nyní stavba 
opět pokračuje a máme požádáno o dotaci na příští rok, ten-
tokrát se opět ucházíme i o peníze z EU – třeba se zadaří.

park
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Další „Kniha přiznaného Weg-
nosu z wyměřených Gruntů pro obec 
Butzkow“ z r. 1788 pod čp.3 uvádí „Vrch-
nostenský prádlo“. Nevím co si mám 
pod tím zápisem představit. Zda budova 
sloužila jako prádelna pro potřeby 
zámku nebo něco jiného, ale zaručeně 
byla v majetku vrchnosti.

„Grundparzellen Protocoll der Geme-
inde Butzkow“ (česky stabilní katastr) 
z r. 1840 v čp.3 uvádí vlastníka Jeho 
Veličenstvo císař Ferdinand, panství 
Buštěhrad.Situaci ale komplikuje tím, 
že ve stejné kolonce jsou ještě připsána 
jména s daty: Czermak Franz – 1854, 
Beránek Fr. – 1856, Burgr Johan – 1857. 
Opět se mohu pouze domnívat, že tyto 
osoby v uvedených létech tuto budovu 
obývaly.

Podle „Seznamu o převzetí katast-
rálních archů“ datovaném „22. Dezem-
ber 1856 – 6. Oktober 1857 u čp.3 je 
vlastnoručně podepsán Josef Beránek 
z Makotřas ??

A dostáváme se do doby, kdy začíná 
rokem 1875 fungovat kladenský katastr 
nemovitostí a ten uvádí jako majitele 
císaře a krále Františka Josefa I. a říká, 
že budova slouží k ubytování jeho úřed-
níků. Po jeho smrti přechází vlastnicví 
r. 1918 na c.a k. Karla I. Habsburského. Od 
r. 1921 je vlastníkem Čsl. stát, od r. 1939 
der Bodeamt (v podstatě Německá říše) 
a od r. 1946 opět Čsl. stát – správa lesů 
a statků. Na tuto dobu již mám pamět-
níky ověřeno, že zde bydleli zaměst-
nanci tehdy zestátněného statku.

Budova značně chátrala a později byla 
převedena do majetku obce. Ta do ní po 
nejnutnějších opravách v r. 1982 přestě-
hovala tehdy ještě Lidovou školu umění 
a od r.1983 o její správu pečuje dnešní 
řiditel pan Boh. Bednář a ve spolupráci 
s vedením města ji stále zvelebuje.

Tím jsme se dostali až do současnosti 
a nikde ani zmínka o tom, že by budova 
sloužila jako fara i když se její blízkost 
kostela přímo nabízí.

Pokud se budeme zaobírat církevní 
historií Buštěhradu jako farnosti zjis-
tíme, že již r. 1352 existovala (podle 
registru papežských desátků) a první 
známý farář se jmenoval Nyeczo 
a zemřel r. 1371. Ve zkratce – farář Václav 

r. 1407 pronajal faru knězi Haškovi… To 
vše v dobách, kdy tato budova zřejmě 
ještě nestála.   V husitských dobách 
duchovní správa v Buštěhradě zaniká. 
I když se později Kolovratové snažili 
katolickou víru do obce vrátit a zvali 
sem jezuity i jiné kazatele, zmínka 
o faře chybí. Mezitím byl Buštěhrad 
za třicetileté války vypleněn a později 
zasažen morovou epidemií, o faře stále 
nic. Až v 18. stol. je zmínka, že duchovní 
správu měl na starosti farář z Lidic „kte-
rýž zde každý týden jednu mši zádušní 
sloužíval, za což dostával z každé várky 
sud piva“. Kaple byla k zámku přista-

věna až v létech 1814 – 1816 a prv-
ním farářem v novodobé historii byl 
až výnosem císaře z 20.1.1896 jmeno-
ván opět lidický farář Fr.X.Kovařík, ale 
ten úřad převzal až r.1899 a do Buště-
hradu docházel ze své fary v Lidicích. 
Pokud se vrátíme k článku o staré škole 
čp.150, připomeneme si, že 29.2.1896 
byla nejprve část školy s pozemkem 
předána c. a k. pivovaru na faru ! (ještě 
téhož roku byla velkostatku prodána 
celá budova). Z dalších historických 
materiálů víme, že se lidickému faráři 
k nám moc nechtělo, protože zdejší, 
převážně dělnické – levicově zaměřené 
obyvatelstvo o služby Boží zrovna moc 
nestálo. Aby mohl svoji službu vykoná-
vat, byla mu správou statku přidělena 

místnost na konci křídla zámku, těsně 
sousedícího s kostelem (kde se převlé-
kal a připravoval na mše). Později, ještě 
za vlastnictví vrchnosti, byla přidána 
druhá místnost a tyto po určitou dobu 
suplovaly prostory zdejší fary.

Budova čp. 3 tedy teoreticky mohla 
sloužit za faru pouze v době svého 
vzniku, (kdy o ní nic nevíme) ale ne 
v souvislosti s novou kaplí.

A na závěr ještě jak se sem dostala 
pamětní deska Oty Pavla, který s budo-
vou neměl nic společného. Původně 
byla s velkou slávou (za přítomnosti 
spisovatele Františka Nepila a vystou-

pení buštěhradského pěveckého 
sboru) odhalena na domě čp. 54, kam 
jezdil Ota za svými prarodiči Poppero-
vými. Po nějakém čase z domu zmizela, 
obec nechala vyrobit repliku a protože 
noví majitelé si její umístění na svém 
domě již nepřáli, bylo rozhodnuto 
o jejím umístění na budovu dnešní 
umělecké školy.

                                Jaroslav Pergl

Petra Tůmová nabízí 
kosmetické ošetření - masáže, masky, 

úprava obočí, depilace, barvení řas 
a to vše v ceně od 250 Kč. 

Informace  na telefonu 773 973 274.

ZUŠ foto: archiv J. Pergl
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Již třetí rok pracuje naše škola podle 
vlastního školního vzdělávacího pro-
gramu a to ve třídách 1., 2., 3., a 6., 7., 
8. Není to jistě novinka,   školský zákon 
z roku  2004 ukládá každé škole povin-
nost tento dokument vytvořit a začít 
podle něj učit od roku 2007. Mnohé 
bylo již napsáno i řečeno,  nejvíce ze 
strany školy. Ze strany ministerstva 
školství možná méně, nebo tyto infor-
mace zapadají v kontextu politického 
hašteření jako nedůležité. I to je možná 
důvodem toho, že málo informovaná 
veřejnost často chápe školní vzdělávací 
program  jako svévoli školy.

Proto využívám této příležitosti ke 
krátkému zhodnocení tříleté zkušenosti 
s prací podle našeho školního vzděláva-
cího programu „Vzdělání pro budouc-
nost“. Oproti původnímu vzdělávacímu 
programu  „Obecná škola“,  podle kte-
rého se ve škole vyučovalo téměř 15 let, 
byly  navýšeny počty hodin českého 
jazyka,  matematiky a dějepisu zejména 
na 2. stupni. Anglický jazyk se místo ve 
čtvrté třídě začal vyučovat již ve třetí 
třídě. Od 7. ročníku nabízí škola jako voli-
telný předmět druhý cizí jazyk a to něm-
činu. Možnosti rozšířených volitelných 
předmětů využila škola  k nabídce před-
mětů orientovaných  nejen k prohlou-
bení znalosti cizích, ale orientovaných  
na podmínky školy i širšího regiony. 
Jedná se zejména o předměty  praktické 
činnosti a přírodovědná praktika. 

Tyto změny  by se daly charakteri-
zovat spíše jako organizační. Samotná 
vnitřní reforma spočívá zejména v tom, 
že  obsah učiva se stává  nikoli cílem, ale 
prostředkem pro získávání klíčových 
kompetencí. Kompetence definujeme 
jako „soubor požadavků na vzdělání, 
zahrnující podstatné vědomosti, doved-
nosti a schopnosti univerzálně použi-
telné v běžných pracovních a životních 
situacích“. Konkrétně se jedná o: kom-
petence k učení, kompetence k řešení 
problémů, kompetence komunikativní, 
kompetence sociální a personální, kom-
petence občanské a kompetence pra-
covní. Tyto kompetence  nemohou žáci 
získat pouze klasickou frontální výukou, 
ale prací ve skupinách,  prací na projek-
tech,  rozvíjením kritického myšlení atd.

Druhá verze našeho programu byla 
tedy již více orientována na tyto kom-
petence. Třetí verze, obsahuje všechna 
průřezová témata, která se zapracová-
vají jednak do jednotlivých předmětů 
a jednak do samostatných projektů. 
Jsou to témata: Osobnostní asociální 
výchova, výchova demokratického 
občana, výchova k myšlení v evrop-
ských a globálních souvislostech, mul-
tikulturní výchova, environmentální 
výchova a mediální výchova.

Každoročně přibývají nová témata, 
která MŠMT doporučuje  do ŠVP zapra-
covat. V současné době je to např. 
etická výchova, dopravní výchova, 

multikulturní výchova, výchova k volbě 
povolání, ochrana člověka za mimořád-
ných událostí, environmenální výchova   
atd. Aby  mohly být veškeré úkoly, které 
před pedagogy tato práce staví, splněny, 
připravují se ve školních  týmech peda-
gogů  týdenní plány, kde se předměty 
prolínají, a kde se dá spolupracovat tak, 
aby informace, které žáci získávají nebyly 
pouze teoretické, ale aby žáci chápali 
jejich význam v souvislostech a dokázali 
jich využívat v praktickém životě.  

Protože si školy mohou přesouvat 
učivo nejen v rámci jednoho ročníku, 
ale i mezi  jednotlivými ročníky, jsou ze 
strany MŠMT dány jednotné výstupy 
v 5. a 9. ročníku. Naše škola ověřuje tyto 
výstupy standardizovaným testováním.   

I přes zvýšenou  pracovní zátěž peda-
gogů se jich drtivá většina, zejména 
mladých, shoduje na tom, že je tento 
způsob práce  baví, a že baví i žáky.

Naše škola připravuje pro větší informo-
vanost veřejnosti Den otevřených dveří, 
kde budou rodiče žáků moci vidět nejen 
konkrétní činnosti, ale i blíže se oznámit 
s obsahem jednotlivých předmětů přímo 
s vyučujícím a  prohlédnout si prostředí, 
pomůcky i materiály, se kterými žáci pra-
cují.  Hlubší  vhled rodičů do  problema-
tiky školy je důležitý nejen pro pochopení 
nových věcí, ale i prohloubení spolupráce 
školy a rodiny, bez které by  vnitřní reforma  
nemohla dosáhnout svého cíle.  

Mgr. Věra Sklenářová, ředitelka školy  

ZáKladní a MateřsKá šKola oty pavla
Začátek nového školního roku

ZáKladní uMělecKá šKola buštěhrad
Začátek školního roku  
2009/2010  
v ZUŠ  Buštěhrad.

Jako vždy je začátek školy pozname-
nán změnami a přílivem nových žáků, 
i když slovo příliv se zdá přehnané ,tak 
v naší škole tentokrát je příznačné.Ze školy 
odešlo /absolvovalo, stěhovalo se nebo již 

v rámci přechodu do jiných škol/ celkem  
22 žáků. U přijmacích zkoušek uspělo cel-
kem 34 žáků do přípravných ročníků, 17  
do hudebního oboru, 2 do výtvarného 
oboru . Celkem bylo přijato 55 nových 
žáků a tím byla kapacita školy 256 žáků 
naplněna. Koncerty a výstavy žáků 
školy pro nový školní rok byly schváleny 
a jsou uveřejněny na našich webových 

stránkách.Ve složení učitelského sboru 
žádná změna nenastala.. Zástupcem ředi-
tele  je pan BcA.Petr Vaněk. ZUŠ má dvě 
odloučené pracoviště/místa dalšího vzdě-
lávání/ v Hřebči a Brandýsku  s počtem 
40 žáků. Na celý úvazek ve hře na kytaru 
byl přijat pan učitel Petr Štěpán DiS.,který 
v minulém šk.roce již v ZUŠ Buštěhrad na 
zkrácený úvazek vyučoval.
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V roce 2010 bude ZUŠ 
Buštěhrad slavit 60 výročí 
jejího založení.

Všechny koncerty a další vystou-
pení, které se budou k tomuto výročí 
pořádat budou uveřejněny jak na 
webových stránkách školy, tak budou 
i plakátovány.

Plnou podporu má škola ve svém 
zřizovateli městu Buštěhrad. 

Všichni žáci i celý pedagogický sbor 
se těší na návštěvníky našich koncertů, 
výstav i koncerty večerní a to nejen z řad 
rodičů našich žáků, ale i  buštěhradské 
veřejnosti.

Bohumír Bednář

ředitel ZUŠ Buštěhrad

Práce sboru v nové sezóně začala 
už na konci prázdnin. Nejprve se sešel 
výbor sboru a rozhodl, že Smíšený 
pěvecký sbor města Buštěhradu bude 
převeden na občanské sdružení podle 
zákona č.83/1990 Sb.  Vypracovali jsme 
návrh stanov, který byl s kladným výsled-
kem projednán na členské schůzi sboru. 
Poté jsme stanovy a žádost o registraci 
občanského sdružení poslali na Minis-
terstvo vnitra. Dne 8. září byla registrace 
provedena a od té doby bude pěvecký 
sbor fungovat jako občanské sdružení. 
Zbývá ještě vykonat mnoho adminis-
trativní a organizační práce, ale dobrý 
začátek byl uskutečněn.

Pěvecké zkoušky začaly již poslední 
pondělí v srpnu. Nesměli jsme ztrácet 
ani chvíli času, protože jsme se při-
hlásili na festival pěveckých sborů ve 
Žluticích, který se letos konal v sobotu 
19. září. K vyzkoušení programu, s nímž 
jsme chtěli vystoupit, jsme měli pouze 
tři pondělní zkoušky. To bylo opravdu 
velmi málo času, zvláště proto, že 
jsme hodlali vystoupit společně 

s Kladenským ženským pěveckým sbo-
rem Smetana. 

Festivalu Viva la musica ve Žluti-
cích jsme se zúčastnili již potřetí. Letos 
se na festivalu sešlo šest sborů. Festi-
val je zaměřen zejména na renesanční 
a barokní hudbu, ale jako doplněk se 
zpívá hudba 19.století i současná sbo-
rová tvorba. Letošní 10. jubilejní ročník 
byl opět zdařilý. Účast na něm je pro 
nás výbornou příležitostí, abychom 
porovnali výsledky naší práce s ostat-
ními sbory. Myslím, že jsme obstáli více 
než dobře a společná část vystoupení 
s kladenským ženským sborem, kdy 
před oltářem žlutického chrámu zpívalo 
45 zpěvaček a zpěváků z Kladna a z Buš-
těhradu, působilo strhujícím dojmem. 
Na mne pak ještě velmi inspirativně 
zapůsobil temperamentní program smí-
šeného pěveckého sboru z Kraslic. Jsem 
přesvědčen, že podobnou cestou by se 
měl začít ubírat i náš sbor.

Začátkem září jsme zakoupili nové 
elektronické klávesy Yamaha s pří-
slušenstvím. Slouží již při pěveckých 

zkouškách,  budeme je však vozit také 
na koncerty, kde nebude k dispozici 
klavír.

Ale život přináší i smutné chvíle. 
V polovině září navždy odešel vyni-
kající hudebník, skladatel, varhaník, 
sbormistr, ředitel Základní umělecké 
školy v Kladně a především dobrý člo-
věk a spolupracovník a přítel našeho 
sboru pan Pavel Prošek. Jeho nádher-
nou Velikonoční mši máme v reperto-
áru už téměř dvě desítky let. Když jsme 
ji zpívali letos ve velikonočním čase  ve 
Středoklukách, byl Pavel koncertu pří-
tomen. Nebyl již zdráv. Ale ještě o jeden 
rok dříve osobně doprovázel naše před-
vedení Velikonoční mše hrou na varhany 
a také nás doprovázel při našem prvním 
vystoupení na festivalu ve Žluticích…

Zůstaneš navždy, Pavle, v našich 
vzpomínkách. Kdož jste ho znali, pro-
sím, vzpomeňte.

František Paulík

předseda sboru

DPS Buštěhrad
Poděkování školní 
jídelně

Je sice zvykem děkovat na konci proběhlých 
období, ale mě díky napadly právě nyní, když  
stoupá zájem  seniorů o naše pečovatelské služby. 

Dovoz teplého jídla alespoň jednou za den pro občany, kteří nemají jinou možnost 
než požádat pečovatelskou službu je sice hezký, ale bez školní jídelny by to opravdu 
nešlo. Abychom my mohli dovážet, musí někdo navařit. A že školní jídelna vaří opravdu 
velmi dobře, je zřejmé z ohlasů spokojenosti strávníků, našich uživatelů.

Dobré jídlo není to jediné, ale také výborná domluva a spolupráce s vedoucí 
jídelny paní Singerovou a všemi pracovnicemi kuchyně, které pro nás každý den 
dobrůtky jak od maminky vaří.

Takže za všechny velký dík a přání hodně pohody pro vaší práci, kterou děláte 
radost nám ostatním.                                                               

                                                                                                   Stanislava Šumná

                                                                                              ředitelka DPS Buštěhrad

sMíšený pěvecKý sbor Města buštěhradu
Pěvecký sbor po prázdninách
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Přijďte se svými dětmi do Pelíšku
V září se opět plně rozeběhla činnost našeho 

mateřského centra. S velkým nadšením sledu-
jeme vaši hojnou účast na našich mimořádných 
akcích, které pro vás a vaše děti s tím 
větší radostí připravujeme.

S úspěchem jsme zopakovali akci Jízda 
kočárem taženým koňmi a každoroční 
oblíbenou akci Drakiáda, při které nám tra-
dičně moc nefoukalo. I přes tuto překážku 
se podařilo dostat většinu draků alespoň 
na chvíli do vzduchu. Děti dostaly ceny za 
nejkrásnějšího vyrobeného a za nejlépe 
létajícího draka. Hezké ceny děti vyhrávaly 
i při různých soutěžích, které pro ně připra-
vily koordinátorky naší herny, a nakonec si 
všichni zájemci opekli donesené buřty.

Dále jste se mohli zúčastnit akcí jako 
přednášky o aromaterapii, minibazárku, 
keramické dílny nebo halloweenského 
vyrábění. Ale již dost k tomu se dělo, vás 
jistě zajímá, co pro vás do konce kalen-
dářního roku chystáme.

11. 11. 2009 si od 15.30 hod. přijďte 
vyrobit lampion, se kterým se můžete od 
17.00 hod. zúčastnit Martinského lampi-
onového průvodu.

4. 12. 2009 přijde do našeho mateř-
ského centra Mikuláš, čert a anděl. Miku-
lášská v Pelíšku začne v 16.00 hod.

16. 12. 2009 si můžete od 15.30 hod. 
při Vánočním vyrábění zhotovit drobné 
dárky pro své blízké nebo sváteční 
výzdobu na Vánoce.

Mimo naše mimořádné akce se s vámi a vašimi dětmi rádi 
uvidíme i při našem pravidelném programu.

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. si mohou vaše 

děti pohrát v naší herně a vy si můžete při kávě či 
čaji popovídat s ostatními maminkami nebo se 
společně zapojit do aktivit připravených našimi 
koordinátorkami. Do herny je vstup bez před-

chozího přihlášení.
Každé liché pondělí odpoledne můžete 

bez předchozího přihlášení navštívit od 
15.30 do 17.00 hod. Klub deskových her. 
Klub je pro děti ve věku 4-6 let (důležitý 
není přesný věk, ale schopnost soustře-
dit se na hru trvající 15-30 minut) a jejich 
rodičů. V klubu budou mít děti možnost 
seznámit se s řadou zábavných her, které 
se objevují v obchodech, a vyzkoušet si, 
jak je baví. A proč právě deskové hry? 
Podporují soustředění, schopnost práce 
v týmu, zapojení do kolektivu. Podle 
zaměření hry pak dále např. paměť, jed-
noduchou matematiku, prostorovou 
orientaci, vnímání tvarů, postřeh atd. 
A hlavně pro RADOST ZE HRY! Nyní si 
můžete vybrat z nové nabídky her, které 
máme vypůjčené jen do konce listopadu. 
Nenechte si ujít příležitost si je zahrát. Hry 
jsou zajímavé, poučné a zábavné.

Každé sudé pondělí odpoledne můžete 
bez předchozího přihlášení navštívit od 
15.30 do 17.00 hod. Výtvarné kouzlení. 
Na programu je např. 9. 11. 2009 Babí 
léto – pavučinky a 23. 11. 2009 Ježeček 
z jablíčka – vše pro jeho výrobu pro vás 
nachystáme.

V úterý a ve čtvrtek od 9.00 do 10.00 
hod. probíhají Pohybové hry pro děti od 1 do 3 let. V současné 
době jsou oba kurzy obsazené, ale od nového roku chytáme 
pro velký zájem otevření nových kurzů.

Každé úterý od 15.00 do 17.00 hod. jsou otevřeny dva kurzy 
cvičení pro děti od 3 do 6 let v místní Sokolovně.

Ve středu odpoledne se můžete zapojit od 15.30 do 
17.00 hod. do Dramatického kroužku, který probíhá for-
mou hry (malování, učení básniček, výroba kostýmů). Na 
závěr bude každý měsíc vystoupení dětí. 

Pokud vás náš program zaujal, budeme rádi, když zaví-
táte mezi nás.

Naše herna bude v průběhu vánočních prázdnin, tj. od 
23. 12. 2009 do 3. 1. 2010, uzavřena. 

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

Cvičení dětí od 3 do 6 let foto: archiv MC

Drakiáda foto: archiv MC

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

pondělí
Klub deskových her S
Výtvarné kouzlení L

Hravé dopoledne Odpolední herna

úterý
Hravé dopoledne

Cvičení 
dětí 3-6 let 
v Sokolovně

Cvičení 
dětí 3-6 let 
v Sokolovně

Pohybové hry

středa
Dramatický kroužek

Hravé dopoledne Odpolední herna

čtvrtek
Pohybové hry

Hravé dopoledne www.vydelekzdomu.cz                                    inzerce
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Zprávy z knihovny
Dne 10. 9. 2009 se v restauraci 

U Bečvářů uskutečnil již druhý Lite-
rární večer se spisovatelkou Radkou 
Denemarkovou, nositelkou Ceny 
Magnesia Litera, která představila 
svou nejnovější knihu „Smrt, nebu-
deš se báti aneb příběh Petra Lébla“. 
Tato kniha a další dvě - „A já pořád 
kdo to tluče“ a  „Peníze od Hitleta“ 
této úspěšné spisovatelky jsou zařa-
zeny ve fondu knihovny.

Dne 8. 10. se uskutečnila beseda 
o chovu harckých kanárů. O své 
zkušenosti s chovem zpěvných 
kanárů se podělili členové ZO ČSCH 
Slaný p. J. Kotouč a p Ing. Vejr.  

Nadále pokračuje akce, kdy si návštěv-
níci knihovny můžou zadarmo odnést 
knihy, které knihovně věnovali dárci. 
Přijďte si také vybrat.

D. Čermáková

Radka Denemarková foto: archiv D. Čermákové

Přednáška o chovu harckých kanárů

 foto: archiv D. Čermákové

víte, že...
...Anna Marie Františka velkovévodkyně Toskánská, mimo jiného také budovatelka buš-

těhradského zámku, byla dvakrát provdána? První muž, falckrabě Filip Vilém z Neu-
burgu, jí totiž zemřel již tři roky po svatbě, v pouhých pětadvaceti letech. Jejím druhým 
manželem se pak stal syn vládnoucího toskánského velkovévody Cossima III. – Gio-
vanni Gaston, známý jako nenapravitelný záletník a světák. Je pozoruhodné, že dodnes 
zůstala nevysvětlena úloha paní Františky v pokusu o únos Giovanniho nemanželského 
syna a na smrtelném zranění jeho matky, mlynářské dcerky a nadějné zpěvačky, s níž se 
vévoda stýkal. K činu došlo na procházce v lese, a to v přítomnosti toskánského komor-
níka Giulia Damiho, k němuž prý velkovévoda choval nenormální náklonnost. Faktem 
je, že po zmíněné tragédii velkovévoda Annu Marii Františku navždy opustil a odjel 
natrvalo do Itálie. Dohady o jejím podílu na nikdy nevyšetřeném a také nepotrestaném 
zločinu ještě podpořila nezvyklá nábožnost, jíž se ihned potom paní Františka oddala.

...byl v roce 1679 mor a obec Buckow (pozdější Buštěhrad) po něm zůstala doslova 
liduprázdná? Ze Zákup se záhy do městečka nastěhovali první řemeslníci a sedláci. 
Další řemeslnické osoby sem byly přijímány z Liboce, Veleslavína, Hostivice, Nučic, 
Hořelic, Středokluk, Jenče, Kněževsi, Sobína, Libochoviček, Brandýska, Otvovic, 
Bělok, Hřebče, Dříně, Podlešína a dalších osad. Dnes by se dalo říci: „samé náplavy“, 
že? Počet mistrů a tovaryšů se zvětšil natolik, že důchodní buštěhradského panství 
Karel Peters spolu s purkmistrem a konšely požádal purkmistra z Kácova nad Sáza-
vou o poskytnutí cechovních artikulů. Tyto základní články právní, hospodářské 
a morální normy vymezovaly vztah mezi řemesly, mistry, tovaryši, výrobci a spotře-
biteli. Cechů bylo založeno celkem šest a honosily se svěcenými korouhvemi, které 
jsou dnes uloženy ve sbírkách Okresního muzea v Kladně.

...před 150 lety vydalo rakousko-uherské zákonodárství Živnostenský řád, který stano-
vil,že „političtí úřadové první instance mají předpisy o živnostech vykonávati a jim 
přísluší propůjčovati živnosti k nimž povolení zapotřebí“? Na základě zákona byly 
vydávány účelové známky pivovarů. První buštěhradská známka byla pochopitelně 
ražena dříve než známky kladenské a pochází z osmdesátých let 19.století. Tato zin-
ková „mince“, jakási poukázka na odběr piva přímo v pivovaru nebo v různých hostin-
cích a výčepnách, měla průměr 26,5mm a vážila 4,3g. Na líci měla nápis „c.a k. pivovar 

Buštěhrad“ a uprostřed pěticípou 
hvězdu, na rubu pak byla číslice 
„1“ a pod ní nápis „Litr“. Některé 
měly později v místě hvězdy vyra-
žen otvor 2,5mm. 

 /JB/

...Občanské sdružení Mako 
dosáhlo toho, že smlouva obce 
Makotřasy s firmou QPG, která 
chtěla v Makotřasech postavit 
330 nových domů, byla zrušena? 
Důležité je, že bez jakýchkoliv 
sankcí pro obec (možná si vzpo-
mínáte, že příznivci nové výstavby 
argumentovali tím, že smlouva 
už stejně zrušit nejde, protože by 
obec platila mnohamilionovou 
pokutu). Takže gratulujeme a ať to 
vydrží.

/DJ/

vás zve na přednášku

cestovatele a fotografa Davida Švejnohy

JAR, BOTSWANA a 

NAMIBIE
Expedice terénním autem po  divokých 

oblastech kmenů Himbů a Křováků. Návštěva 

nejvyšších písečných dun světa, kolonie 

lachtanů a nejjižnější cíp Afriky. Návštěva 

úchvatných přírodních parků, fotografie 

divokých zvířat a obrazy impozantních 

Viktoriiných vodopádů na území Zambie.

ve čtvrtek 19. 11. 2009 od 19 hodin

v restauraci U Bečvářů
www.svejnoha.cz
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Buštěhradský pivovar 
na bienále 
INDUSTRIÁLNÍ STOPY 2009

8. – 14. října 2009 se v Praze a několika dalších 
městech uskutečnilo 5. mezinárodní bienále Indu-
striální stopy 2009. Tuto akci organizuje Výzkumné 
centrum průmyslového dědictví (VCPD) při ČVUT 
v Praze a zabývá se průmyslovými památkami, 
letos s podtitulem „Průmyslové dědictví: ve 
vzduchoprázdnu mezi profesionály a amatéry“. 
Naše občanské sdružení „Buštěhrad sobě“ bylo 
pozváno, aby se bienále rovněž zúčastnilo a pre-
zentovalo zde případ buštěhradského pivovaru 
a boj o jeho záchranu. Více o akci je k nalezení na 
www.industrialnistopy.cz.

Tak se Buštěhradský pivovar ocitl na výstavě 
po boku dalších průmyslových památek a aktivit 
k jejich záchraně a využití (např. stará kanalizační 
čistírna Bubeneč, důl Mayrau, trafostanice ve Vyso-
čanech, pivovar v Lobči apod.).

V rámci bienále proběhla i konference, na které 
vystoupila řada odborníků s přenáškami na téma prů-
myslové dědictví a jeho záchrana. Pokusím se shrnout 
několik důležitých myšlenek, které tam zazněly:

Starých průmyslových budov a areálů je u nás 
obrovské množství. Problém je, že v minulých dese-
tiletích mnohé přestaly fungovat a pustnou. Díky 
stavebnímu boomu v posledních dvaceti letech jsou 
často bourány, aby uvolnily místo nové výstavbě 
(např. supermarketům, administrativním budovám, 
zábavním centrům), jejíž architektonická kvalita je 
většinou podprůměrná.

Některé staré průmyslové objekty (od barokního 
pivovaru až po textilní továrnu z přelomu 19. a 20. 
století) však mají velkou  architektonickou, historic-
kou nebo estetickou hodnotu, někdy jsou zajímavé 
technicky či technologicky. Města se nechají ošá-
lit poukazem na jejich ošuntělý vzhled a často si je 
nechají zbourat, přestože pro ně představují obrov-
ský potencionál – tyto objekty je možno rekonstruovat pro nový 
účel (tak zvaná konverze), a jsou pak ozdobou města. 

Dobře provedená konverze přinese investorovi zisk  - argu-
ment investorů, že něco musejí zbourat, protože se rekonstrukce 
nevyplatí, je často pouze účelový; vychází z jejich neochoty zvolit 
jiný přístup.

Je nutné, aby se lidé probrali a začali se zajímat o věci veřejné, 
o to, co se v jejich městě plánuje, staví či má stavět nebo bou-
rat, aby zasáhli do utváření města ve svůj prospěch, než dojde 
k nenávratným škodám.

Nakonec pár slov o aktuální situaci pivovaru: Vlastník momen-
tálně nepodniká nic – možná nemá dostatek peněz (pivovar se 
letos na pár měsíců dokonce ocitl v exekuci, Level však zřejmě 

zaplatil dluhy a exekuce byla opět zrušena), možná zjistil, že 
jeho původní nápad s bytovým komplexem by se mu v sou-
časné „krizové“ době nevyplatil. Každopádně pivovar DOSUD 
STOJÍ, takže naděje na jeho záchranu trvá. Také byl podán nový 
návrh na zapsání do seznamu kulturních památek. 

Když jsem na konferenci viděla tu spoustu úspěšně zre-
konstruovaných průmyslových objektů, ještě to podpořilo 
můj názor, že opravený pivovar by byl pro město obrovským 
přínosem v mnoha směrech. Město by mělo ctít svoji histo-
rii, své kořeny; je třeba  přivést lidi zpět k jejich historickým 
a kulturním hodnotám. Zachování památek (a to všech, nejen 
průmyslových) je k tomu nutností.

Ing.Arch.Daniela Javorčeková

Zajímavosti
Členovi redakční rady a zároveň kronikáři našeho města panu Perg-

lovi se podařilo získat starou grafiku Buštěhradu. Tuto kresbu z roku 1846 
a současnou fotografii stejného místa nabídl k otištění. Porovnejte sami.

J. Pergl

Buštěhrad – rytina z roku 1846                                  foto: archiv J. Pergl

Buštěhrad – současnost                                  foto: archiv J. Pergl
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Vítání občánků 
Ve čtvrtek 10. 9. 2009 jsme uvítali do života další nově narozené občánky. 

Protože se dětí rodí čím dál tím více, vítali jsme celkem 2x. Rodičům přejeme 
hodně radosti z jejich dětí.

Vzpomínáme

Dne 13.8.2009 jsme vzpomí-
nali pátého  výročí úmrtí pana 
Petra Dütsche.

Rodina Dütschova

společensKá rubriKa

Zleva: Markéta Zelingerová, Adéla Bušková, Linda Piskáčová, Daniel Čáp a Lukáš Mehes.                                  foto: J. Pergl

Barbora Macounová, Kamil Hondl, Matyáš Kříž, Filip Hrubý, Jonáš Kloubek a Petr Holl.                                  foto: J. Pergl

paMátníK lidice
Lidice-jaké vlastně jsou? 

Jsou lidé uzavření a plaší, jsou lidé 
společenští. Na tom se myslím shod-
neme, takoví jsou lidé. Ale všimli jste si 
někdy, že tyto (uvykli jsme si říkat lid-
ské) vlastnosti mají i místa? Že existují 
jak místa extrovertní, tak i místa křehce 
introvertní? Nevšimli? Vážně ne? Já ano. 

Znám lidi, kteří by si pro slávu nechali 
amputovat nohu a přesto nikdy slávy 

nedosáhnou. A znám lidi, kteří po slávě 
ani v nejmenším netouží a přece jí neu-
niknou. A znám i taková místa!

Jedním právě takovým místem 
jsou pro mě Lidice. Připomínat si zde 
jejich historii by bylo nošením dříví do 
lesa, protože aspoň přibližně zná osud 
této středočeské vesnice snad každý. 
Kdo ne, ať si doplní vzdělání, kdo i to 

odmítne, ať už se dál nenamáhá, pro 
hlupáky stejně nepíšu!

Často slýchám, jak si lidé váží lidic-
kých obětí. „Jak to ale myslí?“ ptal jsem 
se sám sebe. Čeho si vlastně váží? 
Všichni se tak rádi obdivujeme hrdin-
ství, a protože ho mnohdy sami nejsme 
schopni, aspoň si ho vážíme. Váží si tedy 
hrdinství vesničanů? Jistě ne, jejich smrt 

naši 
jubilanti 
(říjen, listopad a prosinec)

70 let
NAJZAR Karel, ul. Sladkovského

75 let
FALCOVÁ Oldřiška, ul. Sladkovského
ZVONÍČKOVÁ Miroslava, Bořivojova ul.
TUČEK Bohumil, Prokopova ul. 

85 let
PODRAZSKÁ Marie, Kladenská ul. 
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Dvě vernisáže, dvě výstavy
Ve středu 18. listopadu 2009 

budou v Lidicích otevřeny 
hned dvě výstavy najednou. 

První z nich bude umístěna 
ve výstavním prostoru Pod tribu-
nou (proti muzeu) a přiblíží život 
a dílo sochařky a medailérky 

Marie Uchytilové (1919 – 1989), autorky 
Pomníku dětských obětí války, který stojí 
na pietním území Lidic a také sochy Lidická 
matka, která je umístěna v Kladně. 

Vernisáž – 18. 11. 2009 v 17:00 - 
Pod Tribunou

Otevřeno: 18. 11. 2009 - 14. 3. 2010

nebyla hrdinským činem, už z toho 
prostého důvodu, že neměli na výběr! 
Váží si tedy jejich obětí? Ano. A to už 
smysl dává! Ale čím se liší smrt lidických 
od smrti miliónů jiných, kteří padli za 
oběť té perverzní mocenské hře zvané 
válka? Jistě, šlo o civilisty, o nevinné 
ženy a děti, ale zabýval by se tím někdo, 
kdyby Lidice srovnal se zemí kobercový 
nálet? Troufám si tvrdit, že ne, takových 
míst je mnoho. Jenomže Lidice jsou pře-
sto výjimečné. Proč? Snad proto, že jsou 
symbolem. Jejich obyvatelé zemřeli, 
abychom mi mohli žít lépe. Jistě, zní to 
pateticky, ale pokusím se vysvětlit…

Mnoho lidí se svojí vědomou obětí 
snaží ospravedlnit vlastní existenci. 
(A jelikož se ji snaží ospravedlnit před 
ostatními, jedná se svým způsobem 
o akt exhibicionismu.) Lidicím se však 
jejich nevědomou obětí podařilo mno-
hem víc. Podařilo se jim svým způso-
bem ospravedlnit před světem exis-
tenci celého našeho národa. Jestliže 
atentát na Heydricha byl mocným výkři-
kem českého nesouhlasu, pak lidická 

tragédie stala se jeho hlásnou troubou. 
Svět naše volání zaslechl a konečně 
nebylo pochyb-Čechoslováci odmítají 
nejen německou okupaci, ale i nacismus 
jako takový. Jsou na správné straně (a 
byli tam dříve než my!), a nejenže  jsou 
proti zlu schopni bojovat, ale jsou s to 
přinášet i bolestné oběti. Lidice položily 
svojí existenci na oltář vlasti, aniž by to 
možná měly v úmyslu. Jenomže úmysly 
se v historii nehodnotí, hodnotí se jen 
události.

Dnes jsou Lidice národním památ-
níkem. Upravené cestičky, růžový sad, 
muzeum, výstavní galerie, pravidelné 
kulturní programy… Řeknu to tedy ještě 
trochu jinak, dnes jsou Lidice důstojným 
národním památníkem. 

Úkolem národních památníků je 
vzpomínat a stále připomínat, ale i to 
se musí umět. Lidice by jistě nejraději 
(vzhledem ke své plachosti) vzpomínaly 
mlčky, ale vědí, že nemohou. Ale křičet 
také nesmí (kdyby začaly, zprotivily by se 
nám, protože jakýkoliv hluk k introvert-
ním místům nepatří)! Musí promlouvat 

tiše a uvážlivě. Musí se svým tlumeným 
hlasem připomínat nejen všem dneš-
ním nepamětníkům, ale musí se snažit 
i o to, aby měly co říci i generacím příš-
tím. (Většinou) jsou skromné a nemluví 
o sobě, promlouvají o hrůzách nacismu 
a druhé světové války obecně, a to se mi 
na nich líbí. A ještě častěji se o těch udá-
lostech jen jakoby náhodou zmíní, a ač 
poté převedou řeč na něco jiného, my 
ve výsledku jako malé děti žadoníme, 
aby nám o tom všem pověděly něco 
víc. Budí v nás náš vlastní zájem, a proto 
se nebojím říct, že Lidice jsou dobrým 
národním památníkem. I vzpomínat se 
musí umět. A Lidice to umí.

V jejich kultivovaném hlase zazní-
vají dnes desítky a stovky hlasů dal-
ších, hlasů herců a významných osob-
ností, účastnících se skvělého projektu 
Lidických zimních večerů. Večerů, které 
nekřičí. Ne z piety, nekřičí prostě proto, 
že křik k nim – stejně jako k celým Lidi-
cím – nepatří. Nevěříte mému hodno-
cení? Přijďte se přesvědčit…

Jan Mikeš

Adolf Zábranský  foto: archiv Marie Zábranské A. Zábranský – Mahulena, krásná pana          foto: archiv Marie Zábranské
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A d o l f  Z á b r a n s k ý   f o t o :  a r c h i v  M a r i e  Z á b r a n s k é

Socha Lidická matka je umístěna v Kladně u Gymnásia
foto: archiv Sylvie Klánové

Přehled kulturních představení  
Památníku Lidice připravovaných 
v rámci “Lidických zimních večerů“
2. 11. 2009 od 18°° hod. (pozor!dopolední představení 
pro mládež od 10°° hod.)

Misionáři (ontogenetická three-men-show)
představení rosického divadla Prádelna
účinkují: R. Sedláček, L. Volánek a P. Procházka

3. 11. 2009 od 18°° hod.
Pan Theodor Mundstock
převzaté představení Činoherního studia Ústí nad Labem
účinkuje: Jaroslav Achab Haidler 

24. 11. 2009 od 18°° hod.
Koncert členů Pražské komorní filharmonie
účinkují: Vladislav Borovka – hoboj, Jan Brabec – klarinet, Tomáš Františ – fagot, 
Martin Fila - klavír; program: W.A.Mozart - Divertimento pro dechové trio, F. Chopin- 
Scherzo h moll (sólo klavír), C. Saint-Saiens - Sonáta pro hoboj a klavír, R. Schumann 
- 3 Fantazijní kusy pro klarinet a klavír, F. Poulenc - Trio pro hoboj, fagot a klavír

1. 12. 2009 od 18°° hod.
Křest knihy „Lidické podvečery“
Slávka Kopecká, účinkuje Soňa Červená a Vlastimil Harapes zpěv, klavír Martin Fila

9. 12. 2009 od 18°° hod.
Adventní koncert u glorietu
účinkuje soubor Laurus

16. 12. 2009 od 18°° hod.
Vánoční koncert Komorního orchestru a Smyčco-
vého souboru ZUŠ Na Popelce spojený s křtem knihy 
Př. Veverky „Láska a smrt na potoce Ležák“
hostem večera sopranistka Marta Hanfová, ukázky z knihy čte Josef Somr

12. 1. 2010 od 18°° hod.
Křeslo pro botanika Václava Větvičku
večerem provází Robert Tamchyna, klavír Martin Fila

21. 1. 2010 od 18°° hod.
Křeslo pro redaktora a spisovatele Jana Petránka
večerem provází Robert Tamchyna, klavír Martin Fila

2. 2. 2010 od 18°° hod.
Josef Vejvoda TRIO a host– jazzový koncert
účinkují: Josef Vejvoda-bicí, Kryštof Marek–piano, Ondřej Štajnochr-kon-
trabas, Marcel Bár-saxofony

15. 2. 2010 od 18°° hod.
Křeslo pro Václava Cílka – geologa, klimatologa, 
spisovatele
večerem provází Robert Tamchyna, klavír

Vstupenky a předplatné na kulturní akce je možno zakoupit v recepci Lidické galerie. Cena vstup-
ného je 70 Kč, pokud není uvedeno jinak. Cena předplatného je 800 Kč s platností do 03/20. 

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

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

www.lidice-memorial.cz
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Dobrý den, 
musím reagovat na článek uveřej-
něný v rubrice „Čtenáři nám píší“ paní 
Moravcové. 

„Požádal  bych vedení  města 
a nespokojené občany, kterým vadí 
exkrementy na ulici, aby si zašli pro-
cházkou, ne dalekou, do vedlejší obce 
Lidice. Je tam čisto, že? A všímáte si 
těch odpadkových košů s pytlíky? 
Projel jsem spousty měst a obcí a je 
na první pohled vidět, která obec to 
s čistotou myslí vážně. U nás bych to 
asi shrnul slovy: „Město Buštěhrad kálí 
na psy a proto psi kálí na Buštěhrad“. 
Nebo se dočkáme i my těchto odpad-
kových košů? Velice bych to uvítal 
a nebudu asi sám, že?“ 

S pozdravem JKvapil 

Richard Händl
„Historie trochu jinak“
Vydavatelství Akcent - 2003/ 

Rádi zaperlíte při společenské akci? 
Chcete šokovat kamarády nebo kolegy 
v práci? Doporučuji vám přečíst si tuto 
nevelkou, nenápadnou, avšak zajíma-
vostmi nabitou knížku! 

Leckdo ví, že Alois Jirásek poněkud 
zromantizoval české dějiny, ale víte jistě, 
kdo byl opravdu prvním českým králem? 
Zřídkakdo zná podrobnosti o slavných 
českých levobočcích, o bigamistech 
v naší historii, natož abyste mohli tvrdit, 
že Přemyslovci vlastně nevymřeli.

Autor vám prozradí fakta o slavných 
i zapomenutých českých vladařkách 
nebo o tom, co strašilo císaře Karla IV. 
ve snech. A, že král Václav IV. raději 
chodil po hospodách, než by navštívil 
svého bratra Zikmunda „v Němcích“, 
jemuž manželka „nasazovala parohy“, 
bude neméně zajímavé počtení, stejně 
jako vyprávění o prvním opravdovém 
českém bohémovi. Víte, že nejstarší 
syn Rudolfa II. byl sadista a jmenoval se 

Julius Caesar? A co, kdybyste se dozvě-
děli, že současná anglická královna je 
českého původu, podobně jako belgický 
král Albert nebo bulharský car Simeon? 
Zastavte tedy v buštěhradské knihovně 
a můžete se dozvědět mnohem víc!    

/JB/

Zámecký park
Buštěhradský zámek je situován 

v jihovýchodní části města na hraně 
příkrého srázu spadajícího k severu. Léta 
chátrající zámek se relativně nedávno 
stal majetkem města a od té doby pro-
bíhá nákladná rekonstrukce. Ta se sou-
středila zprvu na sanaci rozsáhlé havá-
rie barokních krovů a stropů ve střední 
části, následovala oprava celé střechy 
a nyní se práce soustředily na interiéry 
klasicistního západního křídla. 

Uzavřený areál opravovaného 
zámku je veřejnosti prozatím nepří-
stupný, volný vstup je pouze do zpust-
lého zámeckého parku. Park je znovu 
zcela zarostlý náletovými dřevinami, 
přestože byl v dubnu 2005 vyčištěn při 
dobrovolné brigádě organizované OS 

čtenáři náM píší

Marie Chytilová při práci foto: archiv Sylvie Klánové

Druhá výstava, která se bude konat 
v 1. patře Lidické galerie, připomene 
100. výročí narození malíře  a ilustrátora 
Adolfa Zábranského (1909 – 1981). 
Výstava přiblíží především jeho ilustrace 
pro děti, kresby a plakátovou tvorbu. 
Potrvá do 2. května 2010. 

Vernisáž – 18. 11. 2009 v 18:00 – 
Lidická galerie

Termín: 18. 11. 2009 - 2. 5. 2010 
 Obě výstavy budou doprovázet dílny 

pro děti a mládež.
Ivona Kasalická, vedoucí Lidické galerie
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Buštěhrad sobě. Pouze při vstupu do 
parku je travnatý plácek s lavičkami 
pro posezení obyvatel DPS, jinak je 
takřka neprostupný. Smutný je samo-
zřejmě i pohled na zdevastovaný areál 
bývalého letního kina, které bylo velmi 
oblíbené nejen Buštěhraďany, nýbrž i 
přespolními diváky. Tam, kde se kdysi 
pořádaly známé burzy krásných staro-
žitností, tam se v přerostlé trávě dnes 
válí jen spousty různých odpadků – 
jaksi symptomatický obraz přístupu 
k věci, memento doby.

Lze předpokládat, že po dokončení 
rekonstrukce zámku dojde i na zelené 
plochy kolem něho, ať už půjde o zmí-
něný severní park pod zámkem nebo 
zeleň v horní jižní části. Zejména starší 
lidé si pak budou moci pohovět ve 
stínu majestátních stromů, maminky 
s kočárky také rády spočinou na lavičce 
umístěné v objetí kvetoucích keřů, klid 
a inspiraci zde třeba najdou studenti 
i umělci všeho druhu, třeba tu vznikne  
kondiční sportoviště, prostor pro setká-
vání mládeže – třeba skate-park, další 
dětské hřiště nebo se dokonce obnoví 
letní scéna. 

Potud tedy má vize. Otázkou však 
zůstává, kdy bychom se na takový park 

mohli těšit. Ve hře je mnoho faktorů, 
které lze jen těžko ovlivnit, a je třeba 
najít všechny možnosti, jak by bylo 
možné vyjít tomuto úkolu naproti.

Začneme-li odspodu, dá se říci, že 
se mezi obyvateli Buštěhradu vždycky 
najdou lidé, kterým není stav zeleně 
lhostejný, jsou schopní přiložit ruku 
k dílu a pomoci i jinak. Jejich snaha však 
musí být výrazně podpořena orgány 
města jednak aktivní spoluprací tech-
nických složek, organizací a plánová-
ním veřejných akcí nebo třeba pod-
porou různých kulturních benefičních 
produkcí. Nezastupitelná je pak úloha 
města při následné údržbě a zachování 
dosaženého stavu.

Je zřejmé, že se potřebná revitalizace 
zámeckého parku určitě neobejde bez 
materiálních a finančních investic. Bude 
třeba obnovit staré cesty, k nim posta-
vit navazující komunikace nové, opatřit 
a instalovat mobiliář parku, zajistit bez-
pečnost návštěvníků odstraněním či 
prořezem starých a nemocných stromů, 
vysadit okrasné keře a květiny, atd. atd. 
Aby tyto investice byly co nejmenší, je 
nutné zrevidovat všechny dostupné 
možnosti řešení samostatně, nezadávat 
nákladné projekty a nenajímat drahé 

firmy, oslovit obyvatelstvo, místní pod-
nikatelskou sféru a živnostníky s otevře-
ným plánem a konkrétními nabídkami 
spolupráce.

Jednou z nejdůležitějších věcí k rea-
lizaci všech plánů jsou však „peníze 
zvenčí“, tedy nejrůznější dotace a státní 
příspěvky. Proto, aby o ně bylo možné 
požádat, musí být vedením města zpra-
cován poměrně detailní plán jejich vyu-
žití k danému účelu. Aby na něm pří-
slušné komise mohly dále pracovat, je 
třeba získat co nejvíce návrhů a před-
stav od obyvatelů města. 

Jednou z cest, jak se názory dozvědět, 
jsou různé mítinky a diskuse, zorganizo-
vané v rámci  veřejných zasedání zastu-
pitelstva, prostřednictvím městského 
zpravodaje a internetových stránek 
nebo uspořádáním výstavy všech dosa-
vadních návrhů a již schválených plánů. 
Pochopitelně je pak na všech Buštěhra-
ďanech, aby se zapojili do práce na zve-
lebení městské zeleně podle svých mož-
ností. Vždyť se jedná o kus prostředí, 
v němž budeme žít všichni. 

Jiří Blesk 

Jak jsme prováděli 
rekonstrukci stropu 
tělocvičny v Sokolovně
2. díl

Dále mne tížila myšlenka, jak vyřešit 
lešení, které je při těchto montážních 
pracích nezbytné. Zde mi pomohla 
náhoda. Vzpomněl jsem si na své bývalé 
pracoviště na letišti, na hangár, kde 
elektrikáři prováděli rekonstrukci elek-
trického osvětlení a k tomu používali 
pojízdnou věž sestavenou z dílů lešení 
„HAKI“. Posteskl jsem si před Karlem 
Veselým: „Kdybychom tak měli pár dílů 
z lešení Haki“. Za několik dnů mi Karel 
řekl, že ho mám složené na sále. Zbý-
vala mi poslední věc – dát dohromady 
schopné lidi, kteří mi pomohou tyto 
nápady zrealizovat. 

Vzpomněl jsem si na Čendu Buka, se 
kterým jsem již v minulosti některé věci 
podnikal. Znal jsem jeho kvality, věděl 
jsem, že to je kutil všeuměl a férový chlap. 
Otevřeně jsem ho požádal, aby se stal 
členem naší sokolské jednoty a aby nám 
pomohl řešit naše stavební problémy. 
Čenda bez otálení souhlasil a tak byl přijat 
do našich řad a stal se vedoucím pracovní 
čety, která měla za úkol dát Sokolovnu do 
stavu, aby mohla sloužit svému poslání. 

Pracovní četa byla ve složení: Čeněk 
Buk, Jirka Zeman, Jan Vokatý, Josef 
Eminger a Jiří Stuj. Karel Veselý zajis-
til stavební povolení a peníze na Župě 
k nákupu materiálu. 

První jsme dali dohromady malou díl-
ničku, kterou jsme vybavili nezbytným 
nářadím. Dále jsme sestavili pojízdné 
lešení a rozebrali starý strop. Hupcuky se 
při rozebírání stropu velice osvědčily.

Nyní bylo potřeba začít shánět mate-
riál. Tento úkol připadl mně. Dodnes se 
divím, jak jsem stihl od 20. dubna do 
23. září 92 zajistit 24 objednávek, jak jsem 
zjistil, kde se dá co objednat, když jsem 
neměl k dispozici internet, ale pouze tele-
fon a auto. Musel jsem posuzovat cenu 
materiálu a nakupovat tam, kde to bylo 
levné. Například ocelové I profily jsem 
nakoupil u firmy, která byla v likvidaci 
a potřebovala se tohoto materiálu zba-
vit. Roli hliníkového plechu, kterým jsme 
se rozhodli nahradit sololit, jsem sehnal 
v Kovošrotu. Úhrada za nakoupený mate-
riál se prováděla tak, že Župa nám pře-
vedla peníze na účet u České spořitelny 
a vše se hradilo fakturou z účtu, takže 
nám peníze vůbec nepřišly do ruky.

Naše pětičlenná pracovní četa 
se scházela každou sobotu v osm 
hodin a pracovalo se do oběda. Práce 
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ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ

Kde vlastně žijeme? V naší divoké 
současnosti je nutné se občas zastavit 
a podívat se do podzemí. Do Makotřas 
občanské sdružení MAKO (www.mako-
lidi.cz) pozvalo archeologa PhDr. Miro-
slava Dobeše z Archeologického ústavu 
Akademie věd ČR, který se zabývá 
pozdní dobou kamennou. Právě z tohoto 
období je světově významná památka 
“Makotřaský čtverec”. Archeolog PhDr. M. 
Dobeš ve své přednášce shrnul všechna 
významná fakta o výzkumu této památky 
a uvedl památku do evropských souvis-
lostí. Makotřaský čtverec byl objeven 
náhodně archeologickým terénním tech-
nikem Antonínem Knorem ze Stehelčevse 

v roce 1960, když stavba rychlostní silnice 
R7 čtverec protkla. Další výzkum pokračo-
val až do poloviny 80. let minulého století 
(archeologové V. Moucha a E. Pleslová-Šti-
ková). Jedná se o stavbu ve tvaru čtverce o 
rozměrech 300 x 300 metrů.  Jde o kulturu 
nálevkovitých pohárů, která v té době 
byla rozšířena v Evropě od Haliče po jižní 
Švédsko a Nizozemsko.  Na několika málo 
místech, kde byl prováděn záchranný 
archelogický výzkum čtverce, se našlo 
velké množství sil na obilí a v nich, množ-
ství keramiky, kostí zvířat a také lidských 
pohřbů. Sila na obilí jsou kruhové jámy v 
zemi (asi 1x2 metry), do kterých se uklá-
dalo obilí a které posléze sloužily jako 

jámy odpadkové. Nálezy zvířecích kostí 
ukazují, že 90 % kostí nalezených v tomto 
místě pochází od chovaných zvířat, což je 
poměrně výjmečné. Makotřasy měly v té 
době čilý obchod s Bavorskem a Alpami. 
Z Bavorska pocházejí nalezené pazourky 
a z Podalpí  obyvatelé Makotřas získávali 
měděnou rudu. Při poslouchání nádherné 
přednášky v atmosféře zájmu asi 50 poslu-
chačů z Makotřas, okolních obcí a Prahy, 
jsme si uvědomili výjmečnost místa, 
kde žijeme. Neznáme přesné vysvětlení 
funkce Makotřaského čtverce a jak před-
nášející uvedl, často se snažíme do vysvět-
lení toho, k čemu pravěké stavby sloužily, 
vnášet problémy našeho současného 

Předmluva: Málo inspirace, málo času, málo pokory i další takzvané objektivní  důvody přivedou někdy redaktora zpravodaje 
k rozhodnutí uzavřít poměrně zajímavou rubriku. Svědomí sice hryzne, na svět se vynoří náhradní nápad, ale jsou věci mezi nebem 
a zemí, které ovlivní málokdo. A stane se pak, že onoho pisálka pronásleduje můra. Přesněji, číst si příjemnou zprávu o přednášce, 
které jsem se nemohl zúčastnit, není příjemné ani trochu. A mne právě dostihl duch Tajuplného okénka!  Provinile se cítím dvojnásob, 
když namísto slibovaného rozhovoru nabízím čtenářům zěné dílko přespolního souseda Davida Cajthamla z Makotřas.    Jiří Blesk

Neviditelná památka v Makotřasech aneb odhalíš-li mne, zahynu…

spočívala prakticky v přípravě pro větší 
akci pro více dobrovolníků, která se 
uskutečnila zpravidla další sobotu. Jed-
nalo se obvykle o manipulaci s těžkým 
materiálem např. s ocelovými nosníky. 
K tomu bylo potřeba jak autogen tak 
elektrická agregát. Obojí zajistil Čenda 
a já jsem přivedl odborníka svářeče Vác-
lava Koubu, který nám zdarma všechny 
svářečské práce provedl. Hotové nos-
níky jsme potřebovali zdvihnout nahoru 
a usadit do připravených otvorů. Jeden 
nosník měl váhu kolem 450 kg. Zdvíhalo 
se pomocí obou zdvihadel „hupcuků“ 
a k tomu byla zapotřebí parta alespoň 
9-ti zručných chlapíků. Ke každému 
zdvihadlu dva, dále ke každému zajiš-
ťovacímu lanu také dva a jeden člověk, 
který to dirigoval. Vše bylo upevněno 
na krovech. Po zazdění nosníků do stěn 
byly mezi ně připevněny dřevěné fošny, 
na které byl přibit hliníkový plech. Jak už 
jsem se zmínil, roli hliníkového plechu 
jsme dopravili z Kovošrotu do Stochova 
k jedné firmě, která nám z toho vyro-
bila zvlněné palety. Ty nám pak mistr 

lakýrnický Václav Horák z Buštěhradu 
velmi levně nastříkal šedou a modrou 
barvou – jiné odstíny nebyly k dispozici, 
proto to bylo velmi levné a to je sou-
časně odpověď na dotazy lidí, kteří se 
ptají, proč jsme zvolili tyto barvy.

Po připevnění hliníkových palet 
k fošnám zbývalo zateplit strop izolací 
a to jsme zajistili papírovou drtí, která se 
pomocí speciálního zařízení nafoukala 
do prostoru pod záklop.

Tím skončily práce na rekonstrukci 
stropu, ale pokračovalo se dále na vybu-
dování dámských a pánských záchodků 
a instalaci nového septiku, který jsme 
koupili již hotový, a zbývalo jen jeho usa-
zení na místo. I to jsme zvládli a mohli 
jsme začít bilancovat.

To všechno, co zde bylo popsáno, 
bylo vybudováno za necelého půl 
roku a stálo to jedno sto osmdesát tisíc 
korun. Ptáte se, jak je to možné? Odpo-
věď je nasnadě: protože téměř všechny 
práce ať už odborné nebo pomocné 
jsme si dokázali udělat sami a zadarmo, 
dopravu jsme zajišťovali sami vlastními 

prostředky, měli jsme kompletní sou-
kromé vybavení dílen, které jsme dali 
k dispozici. Jediná pozornost od naší 
Sokolské jednoty pro sobotní brigád-
níky byla svačina v podobě housky, 
deseti deka salámu a jednoho dese-
tistupňového piva. Svačinu zajišťoval 
Pepa Eminger v obchodě u školy, kde 
neplatil, ale paní vedoucí mu útratu 
zapsala do sešitu a sestra pokladní to 
koncem každého měsíce uhradila.

Je třeba říci, že jsme se všichni na ty 
pracovní soboty těšili, protože tam vládla 
taková pohoda, kamarádství a byla tam 
i legrace. Při zvládání všech úkolů bylo 
využito všech dobrých lidských vlastností 
včetně nápaditosti, dobré vůle, čestnosti 
a pracovitosti. Při této příležitosti je třeba 
vzdát hold těm, kteří mají na tomto zda-
řilém díle velikou zásluhu a bohužel už 
nejsou mezi námi: Karlu Veselému, Čen-
dovi Bukovi, Jendovi Vokatému, Josefu 
Emingerovi a Václavu Koubovi. Čest 
jejich památce.

JIST
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šachový oddíl soKol buštěhrad
Mirek Mráz oddílovým přeborníkem 2009

Dlouhodobého oddílového přeboru 
se ve dvou výkonnostních skupinách 
zúčastnili celkem 24 hráči. V hlavní sku-
pině A triumfoval zcela přesvědčivě jako 
host hrající Michal Schmalz (v době pře-
boru ještě člen říčanského oddílu), když 
získal 6,5 bodu ze sedmi možných. Za 
Michalovými zády se rozpoutala napí-
navá bitva o druhé místo znamenající 
titul oddílového přeborníka. Až poslední 
kolo (turnaj se hrál tradičně švýcarským 
systémem na 7 kol) rozhodlo. Přeborní-
kem se stal poprvé Mirek Mráz s 5 body 
a lepším pomocným hodnocením před 
také pětibodovým Honzou Šáfrem. 
Těsně za nimi skončila bratrská dvo-
jice Václav Buk (obhájce titulu) a Pavel 
Buk se 4,5 bodem následovaná Mílou 
Mlezivou a nejlepším žákem Micha-
lem Černým (hrajícím též jako host) se 
4 body. Skupinu B (8 hráčů systémem 
každý s každým) vyhrál s plným počtem 
7 bodů Mirek Šefčík před Petrem Sejko-
rou (6 bodů), Jirkou Šefčíkem (4,5 bodu) 
a Dominikem Himlem (4 body).

Medailová umístění v jednotlivých věkových 
kategoriích oddílového přeboru
dospělí do 14 let do 12 let

1 Mráz Miroslav Budíková Kateřina Šefčík Miroslav

2 Šáfr Jan Škubal Ondřej Šefčík Jiří

3 Buk Václav Šefčík Jan Himl Dominik

Oddílového přeboru v rapid šachu 
(7 kol, 25 minut na partii) se 14. června 
zúčastnilo 14 hráčů. Roli nejvýše nasa-
zeného hráče zvládl Michal Schmalz, 
který zvítězil se 6 body těsně (lepším 
pomocným hodnocením) před výborně 
hrajícím Mílou Mlezivou, který ale vzhle-
dem k nečlenství Michala získal v této 
disciplíně titul oddílového přeborníka. 
Výborně se uvedl náš nový člen, Mar-
tin Vytáček, který se ziskem 4 bodů stal  
žákovským přeborníkem.

Medailová umístění oddílového přeboru v rapid šachu

dospělí žáci

1 Mleziva Miloslav j. Vytáček Martin

2 Buk Pavel Šefčík Jan

3 Mráz Miroslav Budík Kryštof

Oddílový přebor v bleskovém 
šachu (pouze 5 minut na partii) jsme 
sehráli 26. dubna za účasti 14 hráčů. 
Základní část (každý s každým), kte-
rou vyhrál s plným počtem 13 bodů 
Michal Schmalz, pouze určila finálo-
vou osmičku. Finále (opět každý s kaž-
dým a od nuly) předčilo dramatičností 
všechny dosud sehrané oddílové tur-
naje! O největší překvapení se posta-
rala Katka Budíková, když porazila 
Michala Schmalze, ale během sedmi 
kol nezůstal nikdo bez porážky, ani bez 
vítězství. Nepevnější nervy prokázal 
Honza Šáfr  a s 5 body zvítězil na lepší 
pomocné hodnocení před Michalem 
Schmalzem.

Medailová umístění oddílového přeboru 
v bleskovém šachu

dospělí žáci

1 Šáfr Jan Budíková Kateřina

2 Buk Pavel Budík Kryštof

3 Huml Antonín Kožmín Josef

SPORT

života a tím se mýlíme. Musíme se smířit s 
tím, že něco nám zůstane utajeno. Zvlášt-
ností naší touhy všechno odhalit, vidět 
na vlastní oči a osahat si,  je i to, že pokud 
by byl celý Makotřaský čtverc vykopán 
a do detailu prozkoumán, byl by totálně 
a nenávratně zničen, přestal by existovat. 
Zůstane proto nedotčen v podzemí, aby 
mohl dál existovat. 

Dodnes existuje množství nálezů 
a poznatků, které ještě nejsou zpraco-
vány a nejsou dány do souvislostí. Je 
reálná naděje, že se dočkáme toho, že se 
díky tomu začnou archeologové v brzké 
době tajemstvím Makotřaského čtverce 
znovu zabývat. Mezi posluchači a před-
nášejícím byl zájem o tuto zvláštní 
stavbu doslova hmatatelný. Necháme 
se překvapit, co přinese budoucnost. 
Knihu o Makotřaském čtverci? Muzeum 
Makotřaského čtverce? Energie lidí, kteří 

světově významný Makotřaský čtverec 
před tisíci let vybudovali v Makotřasech 
stále sídlí a zřejmě přichází doba, kdy se 
o mnohém dozvíme víc. Važme si svého 

podzemí a přemýšlejme nejen o věcech 
pozemských, ale i podzemských.

David Cajthaml – Makotřasy 27

http://www.david-cajthaml.com

Foto z přednášky foto: Petr Chalupa



číslo 5 • září/říjen 2009

Z RADNICE

20

SPORT

Žákovské soutěže 
družstev v sezóně 
2008/2009
Žáci - po 3 letech ve finále Krajského 
přeboru

Do letošního ročníku Krajského pře-
boru žákovských družstev se přihlásilo 
celkem 20 pětičlenných družstev. Ta 
byla územně rozdělena do 4 skupin. 
Vítězové (spolu se sestupujícími z 1. ligy 
mladšího dorostu) se střetli ve finálové 
skupině o titul krajského přeborníka 
a o postup do 1.ligy mladšího dorostu.

Poprvé v historii našeho oddílu jsme 
postavili dvě družstva, která se ve skupině 
D utkala s týmy ŠK Rakovník, Montako 
Kralupy B a Montako Kralupy C.

Naše Béčko, které bylo složeno 
výhradně z mladších žáků, sice prohrálo 
všechna utkání, ale vždy až po dlouhém 
boji a přijatelným výsledkem. Nejlepším 
hráčem byl Pepa Kožmín, který získal 
3 body ze 4 partií.

Naopak Áčko projelo skupinou jako 
nůž máslem, když přesvědčivě zvítězilo ve 
všech 4 zápasech. Dařilo se všem, plného 
zisku (4 body ze 4 partií) dosáhl Ondra 
Škubal, Katka Budíková a Lukáš Dvořák 
přidali 3,5 bodu, Kuba Krupička 2,5 bodu 
(ze 3 partií) a Michal Černý na 1. šachov-
nici 1,5 bodu (ze 3). Po 3 letech jsme tak 
mohli oslavit postup do finálové skupiny.

Květnové finále ve Zvoli hrálo 6 druž-
stev. K vítězům základních skupin (Vla-
šim B, Zvole, Říčany D, Buštěhrad) přibyla 
sestupující družstva Kralup a Říčan C. Nám 
chyběla Katka, papírově jsme byli nejslab-
ším družstvem a tentokrát se předpo-
klady bohužel naplnily. S výjimkou Lukáše 
(solidní 2,5 bodu z 5 partií) nikdo neuhrál 
více než bod a tak výsledkem bylo 5 porá-
žek a přesvědčivé poslední místo. Vítě-
zem se stalo družstvo Vlašimi B, které nám 
v posledním kole nadělilo kanára (5:0). 

Mladší žáci - výborné 7. místo v Kraj-
ském přeboru

Krajský přebor družstev mladších žáků 
(letos ročníky 1997 a mladší) se hraje jako 
jednodenní turnaj za účasti všech nejlep-
ších, protože v této kategorii neexistuje 

dlouhodobá vyšší soutěž, vítězové postu-
pují rovnou na Mistrovství České repub-
liky. Družstva jsou složena ze šesti hráčů, 
v sestavě musí být dívka a „supermladší“ 
žák (ročník 2000 a mladší). Do Říčan jsme 
2. května dorazili v sestavě Ondra Šku-
bal, Lukáš Dvořák, Mirek Šefčík, Dominik 
Himl, Ája Krupičková a Matyáš Mayrhofer 
s cílem vylepšit loňské 10. místo. 

Turnaje se zúčastnilo celkem 16 druž-
stev, která se utkala švýcarským systé-
mem na 7 kol o 3 postupová místa.

Po čtyřech vítězstvích (5:1 Říčany C, 4:2 
Vlašim B, 5:1 Vlašim C, 3,5:2,5 Zdice) a třech 
nejtěsnějších porážkách - vždy 2,5:3,5 - 
s Říčany A, Příbramí a Zvolí jsme nakonec 
obsadili krásné 7. místo. Jak málo chybělo 
k lepšímu umístění a dokonce postupu je 
vidět z celkového pořadí:

družstvo body

1. Biomedica Říčany A 18

2. Medvědi Zvole A 16

3. Spartak Vlašim A 14

4. SK Pyrit Příbram 13

5. ŠK Kralupy 12

6. Biomedica Říčany B 12

7. Sokol Buštěhrad 12

8. ŠK Zdice 11

9. ŠK Řevnice 11

10. TJ a Pionýr Jince 10

11. Spartak Vlašim B 9

12. Spartak Vlašim C 9

13. Medvědi Zvole B 7

14. Sokol Český Brod 4

15. Biomedica Říčany C 2

16. Mraveniště Říčany 1

Pro Matyáše (ročník 2002!) to byl první 
turnaj za hranicemi Buštěhradu a i přes 
snahu a několik dobře rozehraných par-
tií se mu nepodařilo zabodovat. Všichni 
ostatní však zahráli „nad své možnosti“: 
Lukáš (ročník 1997, hrající jako jediný 
naposledy) se ziskem 6,5 bodu stal nej-
lepším hráčem na 2. šachovnici, Ondra 
uhrál na 1. šachovnici 5,5 bodu (bez 
porážky!), Mirek si ziskem 5 bodů uhrál 
3. výkonnostní třídu a Ája a Dominik při-
dali po 4 bodech.

Předškoláci, titul Krajské přebornice, 
postup a 4 medaile na úvod nové 
sezóny

Do sezony 2009/10 vstupuje šachový 
oddíl s rekordním počtem 33 členů, 
z toho je 16 žáků a 4 dorostenci. K trénin-
kům a oddílovým turnajům se budeme 
scházet každé úterý v Sokolovně. 

Letos jsme nově zahájili tréninky pro 
nejmenší - již od 17 hodin se skupině 
začátečníků (od druháků až po předško-
láky!) věnují Václav Buk a Honza Šáfr. 

Do soutěží družstev dospělých jsme 
opět přihlásili 3 družstva a zúčastníme 
se Krajských přeborů družstev starších 
i mladších žáků. Koncem roku uspořá-
dáme již 34. ročník žákovského turnaje 
O putovní pohár města Buštěhradu, 
v květnu 7. ročník Velké ceny města Buš-
těhradu, která tradičně zakončí seriál 
turnajů Regionálního přeboru mládeže. 

O vynikající úvod do mistrovských 
bojů se postarali dorostenci Michal 
Schmalz (od léta opět naším členem) 
a Jana Sochorová. 

Ve společném Krajském přeboru 
mužů, žen a juniorů (devítikolový turnaj 
hraný poslední srpnový týden v Říča-
nech) se Jana Sochorová ziskem 4,5 bodu 
stala již potřetí Krajskou přebornicí žen! 
Michal Schmalz s 5 body obsadil 3. místo 
v kategorii H20 a postoupil do polofinále 
Mistrovství České republiky juniorů.

O prvním zářijovém víkendu pro-
běhlo v Havlíčkově Brodě mistrovství 
České republiky juniorů v rapid šachu. 
Michal Schmalz v konkurenci 101 účast-
níků získal z 9 partií 6 bodů a vybojoval 
skvělé 14. místo! 

Pozadu nezůstali ani žáci. Na první 
turnaj Regionálního přeboru mládeže 
28. září do Chodouně dorazila rekordní 
třináctičlenná výprava, která odvezla 
4 medaile! Vítězem kategorie do 14 let 
se stal Lukáš Dvořák, Katka Budíková 
získala stříbro v kategorii starších dívek 
a bronzové medaile přidali Ondra Šku-
bal (do 14 let) a Jirka Šefčík (do 12 let).

Plánované akce, podrobné tabulky, 
reportáže ze zápasů družstev a další 
informace ze života šachového oddílu 
najdete na www.sachybus.net. 

Pavel Buk, 30.9.2009
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POLICIE INFORMUJE

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

Datum Čas
Identifikace
strážníka

Popis prováděné
činnosti

2.8. 19:30-20:30 1,2 Měření rychlosti
2.8. 22:30-23:30 1,2 Hlídková činnost
3.8 8:00-9:00 3 Veřejný pořádek
5.8 22:30-24:00 3,4 Hlídková činnost
6.8 20:30-21:30 3,4 Měření rychlosti
6.8 21:30-22:30 3,4 Hlídková činnost
7.8 7:30-8:30 1,2 Měření rychlosti
11.8 10:30-11:30 3,4 Měření rychlosti
14.8 4:00-6:00 3,4 Hlídková činnost
14.8 19:30-20:30 3,4 Měření rychlosti
15.8 8:30-9:30 2 Hlídková činnost
16.8 7:30-9:30 2 Hlídková činnost
18.8 0:00-1:00 1,2 Hlídková činnost
19.8 9:00-11:00 4 Hlídková činnost
20.8 17:00-18:00 4 Hlídková činnost
23.8 4:00-6:00 1,4 Hlídková činnost
23.8 8:00-10:00 2 Hlídková činnost
24.8 8:00-9:00 2 Hlídková činnost
25.8 22:30-24:00 1,2 Hlídková činnost
27.8 15:00-16:00 4 Hlídková činnost

30.8 3:00-5:00 1,4 Hlídková činnost
30.8 21:30-24:00 1,4 Hlídková činnost
31.8 10:00-12:00 2 Hlídková činnost

Při plnění činnosti dle čl. 2, odst. 2 VPS ve městě Buštěhrad 
bylo ujeto služebním motorovým vozidlem celkem 155 km.

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

Datum
Identifikace
strážníka

Popis prováděné
činnosti

7.8 Odstavené os.mot.vozidlo úz
19.8 Zábor veř. prostranství - úz
27.8 Zábor veř. prostranství - úz

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

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

Ve Stehelčevsi dne 1.9.2009 
Zpracoval: str. Marek, str. Krym

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

Datum Čas
Identifikace
strážníka

Popis prováděné
činnosti

4.9 0:00-1:00 1,2 Hlídková činnost
5.9 8:00-10:00 3,4 Hlídková činnost
6.9 21:00-23:00 3,4 Hlídková činnost
8.9 2:00-4:00 3,4 Hlídková činnost
12.9 0:00-2:00 1,2 Hlídková činnost
13.9 11:00-12:00 3,4 Hlídková činnost
15.9 4:00-6:00 3,4 Hlídková činnost
16.9 9:00-11:00 1,2 Hlídková činnost
17.9 9:00-10:00 1 Hlídková činnost
19.9 13:00-15:00 1 Hlídková činnost
23.9 2:00-4:00 3,4 Hlídková činnost
24.9 3:00-4:00 3,4 Hlídková činnost
24.9 9:00-11:00 1,2 Hlídková činnost
27.9 2:00-3:00 1,2 Hlídková činnost
27.9 21:00-21:30 1,2 Hlídková činnost

Při plnění činnosti dle čl. 2, odst. 2 VPS ve městě Buštěhrad 
bylo ujeto služebním motorovým vozidlem celkem 143 km.

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

Datum
Identifikace
strážníka

Popis prováděné
činnosti

1.9 1,2 Měření rychlosti
6.9 3,4 Měření rychlosti
8.9 1,2 Měření rychlosti
12.9 3,4 Měření rychlosti
21.9 3,4 Měření rychlosti

Ve výše uvedeném období byly zjištěny na území 
města Buštěhrad tyto přestupky:
Přestupek počet
Nedovolené stání nebo zastavení vozidla na pozemní 
komunikaci 6

Vjezd do míst, kde je to místní nebo přechodnou úpravou 
provozu na pozemních komunikacích zakázáno 1

Pohyb chodce na pozemní komunikaci odporující pravi-
dlům provozu na pozemních komunikacích 1

Nedovolené vedení jízdního kola nebo jízda na něm v roz-
poru s pravidly provozu na pozemních komunikacích
Překročení povolené rychlosti
Koření na autobusové zastávce
Neuposlechnutí výzvy veř.činitele
Zákaz vjezdu
Porušení vyhl. města.- alkohol 1

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

Ve Stehelčevsi dne 3.10.2009 
Zpracoval: str. Marek, str. Krym

Zpráva o činnosti Obecní policie Stehelčeves na území města Buštěhrad za měsíc Srpen 2009
Na základě ustanovení čl. 2, odst. 6. Veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcí Stehelčeves a městem Buštěhrad k zajišťování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii 
(VPS) předkládáme tuto zprávu o činnosti obecní policie (OP) Stehelčeves za výše uvedené období.

Zpráva o činnosti Obecní policie Stehelčeves na území města Buštěhrad za měsíc Srpen 2009
Na základě ustanovení čl. 2, odst. 6. Veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcí Stehelčeves a městem Buštěhrad k zajišťování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii 
(VPS) předkládáme tuto zprávu o činnosti obecní policie (OP) Stehelčeves za výše uvedené období.

policie inforMuje

Zpráva o činnosti Městské policie Kladno v obci Buštěhrad Za měsíc květen 2009
Na základě veřejnoprávní smlouvy prováděly hlídky Městské policie Kladno následující činnost v obci:

Dne 10. 7. 2009 od 09.40 hodin zahájena kontrolní 
a pochůzková činnost při konání burzy – ukončeno 
v 11.00 hodin. Bez závad.

Dne 11. 7. 2009 od 11.50 hodin usměrňování 
dopravy při ukončení burzy. Ukončeno ve 12.40 hodin 
– bez závad

Dne 24. 7. 2009 od 10.00 hodin provedena kontrola 
burzy a pochůzková činnost v sídlišti u hřbitova. Činnost 
ukončena v 11.10 hodin – bez závad.
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PŘEKVAPIVÉ OKÉNKO

V průběhu měsíce srpna 2009 nebylo zaznamenáno případů hromadného narušování veřejného pořádku.

Bezpečnostní situace v městě Buštěhrad 
Období od 1. 8. 2009 do 31. 8. 2009 
Trestné činy počet
vloupání do garáží (ZP) 1
odcizení motorového vozidla (NP) 1
odcizení věcí z rodinného domu (NP) 2
+ 2x objasnění vloupání do garáží z měsíce července 2009
Přestupky
přestupek proti majetku (NP) 3

Dne 25. 7. 2009 od 07.40 do 09.10 hodin prová-
děna pochůzková činnost v obci – zamřeno na dodr-
žování DZ.

Dne 14. 8. 2009 od 04.45 do 06.00 hodin dohled při 
konání burzy a usměrňování dopravy při najíždění pro-
dejců. Opětovná kontrola od 08.00 do 09.00 hodin. 

Dne 15. 8. 2009 od 11.00 do 11.55 hodin dohled při 
ukončení burzy.

Dne 28. 8. 2009 od 04.50 do 06.05 hodin provedena 
pochůzková činnost v obci a dohled na konání  burzy.

přeKvapivé oKénKo
Přesvědčovat třiasedmdesátiletou maminku o tom, že sebevětší zásoba klasických wolframových žárovek jednou dojde, 

je boj donkichotský, takže jsem vyrazil na lov. Po marném pátrání jsem zjistil, že již od prvního září se neprodávají výkonné 
stovky a vícewatové baňky, že zásoby oblíbených šedesátek jsou beznadějně rozebrány, a také, že v roce 2012 bude stotřiceti-
letá vláknová žárovka zakázána úplně. Ba co víc, chystá se i konec svítidel halogenových, ale to bude prý oficiálně až od roku 
2016. Zajímal jsem se tedy víc o alternativy, avšak ouha, tolik protikladných názorů a svou neotřesitelností až zavánějících 
superlativů, mne zmátlo natolik, že jsem vyrazil zpět na loveckou stezku. Maminčino syslení jsem už pochopil.

Doufám tedy v to, že i Vy pochopíte mou nechuť, pitvat zde již zmíněné aspekty, neboť bych raději šokoval následují-
cím zjištěním: 

Thomas AlvaEdison žárovku nevynalezl!

Totiž, když si roku 1841 francouzský koumák Fredéric 
de Moylens nechal patentovat první žárovku, nebyl Edi-
son ještě na světě. Jeho výrobek měl sice jen kratičkou 
svítivost, ale byl prostě první. (Slávu průkopníka 
v osvětlovací technice mu však kazí zhruba 
padesát let starý vynález plynové lampy, 
použité již při Napoleonově korunovaci.)

Když šel malý Thomas do první 
třídy, tak už newyorkský hodinář 
a optik, chudý německý přistěhovalec 
Henry Goebel, osvětlil svými vlast-
ními žárovkami prodávaný dalekohled 
ve výkladní skříni. Neuměl však napsat 
anglicky patentní přihlášku a neměl 
peníze na zápis o uznání patentu, takže 
vypadl ze hry. Nehledě na to, že ani jeho 
pokusy se zuhelnatělým bambusovým vlák-
nem nebyly nijak dlouhodobě oslnivé. (Zají-
mavé však je, že to bylo rok před tím, než byla 
použita první petrolejka!)

A když použil svou žárovku Rus Alexandr Niko-
lajevič Lodygin, zbývalo Edisonovi ještě celých 
pět let k rozhodnutí, věnovat se prvním světel-
ným pokusům. Lodygin osvětlil ulici v Petrohradě 
na celou půlhodinu! (Počáteční Edisonovy pokusy 
vycházely z Lodyginových zkušeností se zuhelnatě-
lými tyčinkami, ale dokázaly fungovat jen osm minut!)

Nicméně, Američan holandského původu - Thomas Alva 
Edison, si své ovace jistě zaslouží. Přesně 21.10.1879 totiž 

rozsvítil zuhelnatělé vlákno japonské bavlny na celých 
40 hodin. A když ho, ještě v tom roce, napadlo 

vyčerpat z baňky vzduch, tak zářila silves-
trovská výzdoba jeho domu dokonce dva-

náct dní. Pracovitý vynálezce pak strávil 
mnoho času ( …prý až 1600 pokusů!) 
na výzkumech s vlákny kovovými, aby 
několikanásobně prodloužil životnost 
žárovky a dal tak světu nejpoužívanější 
praktický světelný zdroj – žárovku. 

(Vývojem vláken a náplní baněk se však 
z Edisonova vynálezu dodnes zachoval 

jen ten kovový závit na patici.)

Mělo by se ještě napsat o českém bada-
teli Františku Křižíkovi (…který se shodou 

okolností narodil ve stejném roce jako Edison) 
a o jeho vynálezech? Nebo o tom, že vůbec 

poprvé v Evropě byly žárovky použity roku 1882 
k osvětlení divadla v Brně? V tomto rámci ne! To 
přeci víme, že? Smyslem této rubriky mělo být pře-
kvápko. Tak, snad se povedlo.

Jiří Blesk
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BUŠTĚHRADSKÝ CHODEC

buštěhradsKý chodec
BÁBEL aneb Neposlušná věž

Nežli počal vítr od pouští předalekých vát, bylo to město jednotné v řeči i činech. 
Hnětl lid cihly své a na slunci je sušil ku stavbě hradeb pevných, kam skrýti by se 
mohl všemu zlu. Na sto tisíců jich bylo, co ruku k dílu kladli a kámen ke kameni, by 
vzkvétalo to místo k Boží radosti. 

Však z planin pustých dorazil sem vyslanec Nab-ucho-dozora krále, by nové pořádky 
v městě zavedl a lidu důvěřivému písku mámivého do očí nasypal. Slibů rozdávaje náru-
čemi kázal z cihel v peci pálených svou podivnou stavbu založit, co padesát sáhů 
daleko, i tak širokou, jakož i tolik do výše měla šplhat k nebesům. 
I našel se snadno dělného lidu zástup, co každý jeden svou cihlu uhnětenou pálil 

v peci a do řady vlepoval. Však žádného majetku, ba ani vděku nedostalo se mu za tu 
práci, jenom nadávek a výtek nesl přehršel. Však nebyla v té době žádná vůle pro 
domluvu mezi nimi, ani ke vzpouře, ač si rozuměli dobře. 

A tak, při cestě nejdůležitější tomu městu a všem na očích, přibývalo den za dnem 
mocných zdí té převysoké a  podivně křivolaké věže. Jen pro vlastní oslavu nechal ji 
barbar stavět směrem k nebi. Nikterak nedbal zmožených paží mnoha mužů ani žen. Nešet-
říce ani vlastních dětí všechno činil jako Bohu ku zlosti. Dokonce pak, nazývaje zik-
kurat onen s pýchou co Bab-ilu, tedy Bránou boží, vysmíval se přímo jemu samotnému. 

Sestoupil jednou v čase tom Hospodin, by zhlédl utrápené město i tu pyšnou věž. 
A uviděl také lid skloněný pod těžkým jařmem samozvané zvůle, kterak trpí  i pravil: 
„Dost bylo obecného mlčení a tajeného reptání mezi vámi, opatrné ovce! Už bylo dost 
strachu a klanění se cizímu karabáči! Toto je přeci jenom počátek vašeho díla. Tak 
budete i příště stavět, tak budete smýšlet a zásadám se vyhýbat, tak budete prová-
dět všeho, co si usmyslíte provést. Vyrostou pak kolem nás stovky takových neposluš-
ných věží, co nebes chtíce se dotýkat budou vůlí boží pohrdat a prastarým zákonům se 
vysmívat? Vložím tedy trestem do úst každému z vás hlas rozdílný, by domluva k práci 
na tom díle dále nemožná byla. Ani uším vašim nedám rozumu, aby jim cizí bylo všechno 
to mámení bezbožné. Příště jen k sobě stejní rozprášeni světem najdou se a domluví se 
znova. Nebudete už nikdy poslouchat řeči cizí, jen svým jazykem domluvíte si věci, 
děti vaše budou jenom jemu naslouchat už napořád. A moudrost věků potom sama vytane 
vám zase na rozumu. Jen tak bude pořádek na světě a mysl moje klidná.“  

Jak Bůh řekl, tak i vykonal. Lidé rozešli se potom po své práci, všude do kraje 
a zpátky do svých domovů. A podivná věž se opuštěna rozpadala až v navátém písku 
zmizla docela. Vznikly pak nové a krásnější divy, jenž rukama dělnýma rodily se jako 
zázrakem. Lid z rovin žil potom zase v rovinách a kdo z hor byl, zůstával k horám 
blíž. Každý člověk už věděl, kde je jeho místo. Ze vzájemného porozumění vzkvétala 
jeho nová svoboda. Byl konec zmatků a bláhových věží.

JB

www.zdravehubnout.cz                  inzerce
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