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Slovo redakční rady
Milé čtenářky, milí čtenáři,

v tomto čísle, kromě tradičních pří-
spěvků, najdete neobvyklé množství 
článků z Městského úřadu. Jde pře-
devším o zápisy ze zasedání Měst-
ského zastupitelstva, a to až z června 
loňského roku. (Tyto zápisy redakční 
rada  z města obdržela zpětně až 
nyní.)  V této souvislosti uvádíme, že 
poslední zasedání, ze kterého v době 
redakční uzávěrky ještě oficiální zápis 
nebyl zpracován, pro vás okomen-
toval náš nový spolupracovník pan 
Janouškovec.

Z ostatních článků si vás dovolím 
upozornit na text Jiřího Bleska Zprávy 
z (Buště-)hradu. Po delší době vám 
také přinášíme rozhovor - tentokrát 
v něm kolega Honza Paulík vyzpoví-
dal pracovníky Technických služeb 
našeho města. V tomto čísle najdete 
i článek o únorovém masopustním 
průvodu, který sdružení Buštěhrad 
sobě uspořádalo letos už po desáté! 

Pěkné čtení vám za redakční radu přeje 
Martin Ježek

Vše od věnce nahoru
rekonstrukce, úpravy a opravy krovů• 
stavba nových krovů; pergoly• 
opravy a výměny veškerých krytin• 
montáž střešních oken a výlezů• 
opravy komínů; klempířské práce• 
montáž antén a hromosvodů• 
montáž sněhových zábran• 
prořezání a postupné kácení stromů• 
nátěry fasád a klempířských prvků• 

Jiří Blesk
stavební výškové práce

Švermova 393, Buštěhrad

na titulní straně:  
Masopustní průvod s muzikanty

foto: M. Aushaus

Usnesení ze zasedání 
Městského zastUpitelstva
č. 4/2009, které se konalo 
dne 17. 6. 2009 od 17.30 hod. 
v Kulturním středisku
MěZ po projednání:
a) Schvaluje:

Zprávu nezávislého auditora za rok 2008 bez 1) 
výhrad.
Závěrečný účet města za rok 2008.2) 
Smlouvy s  firmou Sigos na zajištění výběrového 3) 
řízení na výběr dodavatele pro akci vybudování 
parku „Ořešín“, na  zajištění výběrového řízení – 
výzva  do 20 % - zámek Buštěhrad, na zajištění 
výběrového řízení na výběr dodavatele zbývají-
cích víceprací – zámek Buštěhrad a na zajištění 
technického dozoru při realizaci akce „Zateplení 
MŠ Buštěhrad“. 
Dohodu o partnerství k realizaci projektu 4) 
„Technologické centrum ORP Kladno a elek-
tronické spisové služby v území se Statutár-
ním městem Kladno“ s podmínkou, že elek-
tronická spisová služba pořízená na základě 
výzvy 04 k předkládání žádostí o finanční 
podporu v rámci IOP v oblasti podpory 2.1 
– Zavádění ICT v územní veřejné zprávě – 
Technologická centra a elektronické spisové 
služby bude zachovávat integritu informač-
ního systému obce. Elektronická spisová 
služba bude pořízena od dodavatele infor-
mačního systému, který obec nyní používá, 
tedy od společnosti TRIÁDA.
Zakoupení nové ústředny veřejného rozhlasu ve 5) 
výši cca 250.000,- Kč.
Žádost DPS Buštěhrad o zakoupení nového 6) 
PC programu „Pečovatelská služba 4“ za cenu 
12.693,- z prostředků DPS. V rámci rozpočtu 
města musí být výše uvedená částka přesunuta 
z neinvestiční dotace na investiční.
Dodatek č. 1 Statutu DPS Buštěhrad o změnu 7) 
omezení poskytovaných pečovatelských služeb 
„od 65 let“ na „bez omezení věku“.
Jmenování dozorčí rady DPS Buštěhrad ve slo-8) 
žení: Antonín Kadlec – předseda, Mgr. Petr 
Mencl a Hana Soukupová – členové.
Plánovací smlouvu s Ing. Václavem Weisem, RFK 9) 
Invest s. r. o. a dalšími spoluvlastníky pozemků 
v nově budované lokalitě u Zemědělského záso-
bování  týkající se vybudování veškerých inže-
nýrských sítí.

Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 o zákazu 10) 
požívání alkoholických nápojů na vybraných 
veřejných prostranstvích.
Smlouvu o zřízení zástavního práva s firmou Pro-11) 
ject Development týkající se zástavy pozemků 
parc. č. 1811/3 – 196 v k. ú. Buštěhrad (za ulicí 
Lidická proti hřbitovu). 
Kupní smlouvu s firmou Project Development 12) 
(kupující) týkající se k parku výstavby parku 
„Ořešín“. 
Smlouvu o zřízení věcných břemen s firmou Pro-13) 
ject Development týkající se vybudování komu-
nikací a chodníků u nově budované lokality (za 
ulicí Lidická proti hřbitovu) – parc. č. 1811/3 – 
196 v k. ú. Buštěhrad. 
Plánovací smlouvu s firmou Project Develo-14) 
pment týkající se vybudování nové veřejné 
infrastruktury v nové lokalitě (za ulicí Lidická 
proti hřbitovu) - parc. č. 1811/3 – 196 v k. ú. 
Buštěhrad. 
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 15) 
břemene a souhlasu se zřízením stavby s firmou 
Project Development, STP Net s. r. o. a SČP Net 
s. r. o.  týkající se vybudování a poté předání 
plynárenského zařízení v nové lokalitě (za ulicí 
Lidická proti hřbitovu) - parc. č. 1811/3 – 196 
v k. ú. Buštěhrad. 
Zakoupení nových kláves pro pěvecký sbor 16) 
Buštěhrad z dotace, která jim byla schválena 
v rámci rozpočtu města pro rok 2009. Cena by 
neměla přesáhnout částku 20.000,- Kč. V rámci 
rozpočtu města musí být výše uvedená částka 
přesunuta z neinvestiční dotace na investiční.
Přijmout dar od Okresního bytového družstva 17) 
Kladno v podobě části pozemku parc. č. 888 
v k. ú. Buštěhrad, který slouží v současné době 
jako místní komunikace.
Přijmutí dotace od Krajského úřadu Středo-18) 
českého kraje na obnovu kulturní památky – 
zámku čp. 1 v Buštěhradě ve výši 180.000,- Kč. 
Přijmutí dotace od Krajského úřadu Středo-19) 
českého kraje na obnovu kulturní památky – 
sloupu s reliéfem Madony v Buštěhrad ve výši 
120.000,- Kč. 
Přílohu č. IV – 2 Smlouvy o dílo 2009 „Restau-20) 
rování, rekonstrukci a kopie sloupu Panny Marie 
Staroboleslavské – morového sloupu v Buště-
hrad – III. etapa“ s Akad. sochařem Janem Brad-

inzerce
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nou. Cenová nabídka vrcholové části sloupu je 
196.200,- Kč vč. DPH. 
Mimořádnou odměnu řediteli ZUŠ z prostředků 21) 
ZUŠ.  
Kupní smlouvy na odprodej části obecních 22) 
pozemků parc. č. 528,   parc. č. 998 a parc.  č. 654 
v k. ú. Buštěhrad.
Žádost p. Himmla, 5. května o poskytnutí bez-23) 
úročné půjčky.
Dozorčí radu DPS Buštěhrad ve složení: Antonín 24) 
Kadlec – předseda, Mgr. Petr Mencl a Hana Sou-
kupová – členové.
Podporu výstavbě paralelní dráhy na letišti 25) 
Praha Ruzyně. 

b) Ukládá:
Městskému úřadu - vyzvat všechny investory 1) 
nově budovaných lokalit určených k zástavbě 
rodinných domů, aby se na zakoupení ústředny 
veřejného rozhlasu cenově podíleli. 
Městskému úřadu – zabezpečit posekání 2) 
pozemku parc.č. 1325/1 ve Vrapické ulici, jehož 
vlastník žije mimo ČR a pozemek je zarostlý ple-
velem a náletovými dřevinami.
Městskému úřadu - vyžádat stanovisko Magis-3) 
trátu města Kladna, odboru dopravy a služeb 
k prodeji pozemku parc. č. 276/1 v k. ú. Buště-
hrad.
Městskému úřadu - předat hloubkový audit 4) 
DPS Buštěhrad, kterou provedla firma VOX Con-
sult  s. r. o.  finančnímu a kontrolnímu výboru 
k prozkoumání.

c) Vzalo na vědomí:
Žádost pí Burgerové, Buštěhrad o odkou-1) 
pení pozemku parc. č. 1840 v k. ú. Buště-
hrad s tím, že celá záležitost bude řešena při 
zpracování nového územního plánu města 
Buštěhrad.
Žádost o změnu ÚP p. Michala, Makotřasy 2) 
o změnu ÚP týkající se pozemku parc. č. 1857 
v k. ú. Buštěhrad s tím, že celá záležitost bude 
řešena při zpracování nového územního plánu 
města Buštěhrad. 
Oznámení ředitelky MŠ a ZŠ Buštěhrad o prázd-3) 
ninovém provozu ZŠ a MŠ.
Výsledky z měření mobilní monitorovací 4) 
stanicí v lokalitě Buštěhrad, které zajistilo 
Letiště Praha.
Zprávu o hloubkovém auditu v DPS Buštěhrad 5) 
firmou VOX Consult s. r. o.

č. 5/2009, které se konalo dne 
17. 9. 2009 od 16.00 hod. na MěÚ
MěZ po projednání:
a) Schvaluje:

Variantu č. 3 ověřovací studie severozápadního 1) 
obchvatu Buštěhradu – silnice I/61 s napojením 
komunikace z Tyršovy ul. na kruhový objezd u R7.
Navýšení kapacity Základní umělecké školy Buš-2) 
těhrad (ZUŠ) na celkový počet 300 žáků.
Návrh na jmenování školské rady ZUŠ.3) 
Nákup počítače a tiskárny pro DPS Buštěhrad. 4) 
Smlouvu o zabezpečení výkonu pečovatelské služby 5) 
mezi městem Buštěhrad a obcí Velké Přítočno.
Bezúplatný převod os. Automobilu DACIA Logan, 6) 
reg. zn. 9S4 9790 z majetku města Buštěhrad do 
majetku DPS Buštěhrad.
Odklad plateb za pečovatelské služby pro paní 7) 
Helenu Balogovou.
Úpravu provozní doby v mateřské školce.8) 
Pronájem nebytových prostor v DPS Buštěhrad 9) 
panu Jaroslavu Burgrovi za cenu 300,- Kč/m2/rok.
Vyhlášku o zahájení zjišťování průběhu hranic 10) 
pozemků v k.ú. Buštěhrad Pozemkovým úřa-
dem Kladno.
Změnu organizačního řádu MěÚ ke dni 18. 9. 11) 
2009 - snížení stálého počtu technických služeb 
o 1 osobu a zrušení pracovní pozice  mistr tech-
nických služeb. 
Rozpočtové opatření č. 1/2009.12) 
Zpracování investičního záměru na rekonstrukci 13) 
školní jídelny v ZŠ Buštěhrad.
Projekt a vybudování příčného zpomalovacího 14) 
prahu s integrovaným přechodem pro chodce 
v Tyršově ul. u základní školy.
Projekt a realizaci přechodu pro chodce na křižo-15) 
vatce u hřbitova a vybudování parkovacích míst. 
Zpracování projektu na komplexní dopravní 16) 
řešení v ul. Hřebečská.
Smlouvu o pronájmu části obecního pozemku 17) 
parc.č. 1560/2 a 1565/1 o celkové výměře 
507,5 m2 v  k. ú. Buštěhrad panu Ladislavu 
Němejcovi.
Zveřejnění záměru na odprodej části obecních 18) 
pozemků parc.č. 276/1, 276/1 a 394.
Smlouvu o provozování mobilního sběrného 19) 
dvora v k. ú. Buštěhrad mezi městem Buštěhrad 
a Městským podnikem služeb Kladno spol. s r. o.
Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Fondu 20) 
rozvoje obcí a měst (FROM) z rozpočtu Středočes-
kého kraje na zajištění realizace projektu „Rekon-
strukce místních komunikací - ulice Husova“).
Zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na 21) 
akci Buštěhrad – Park Ořešín.  

Výzvu vlastníkům nemovitostí, kteří své nemo-22) 
vitosti dosud nepřipojili na veřejnou část splaš-
kové kanalizace.
Kupní smlouvu na pozemky (v areálu základní 23) 
školy) parc. č. 1562/4 a 1565/6 mezi městem 
Buštěhrad a majitelkou pozemku paní Evou 
Sládkovou.

b) Zamítá:
Žádost Ing. Jiřího Janouškovce o zaslání výzvy 1) 
majitelům pozemků pod místní komunikací 
v ul. Okružní.
Žádost manželů Mikšovicových o vybudování 2) 
dešťové kanalizace v ul. Hřebečská a Švermova.
Nabídku firmy Antigraffiti AGB Kladno.3) 

c) Bere na vědomí:
Zprávu ředitele ZUŠ o přípravách oslavy u příle-1) 
žitosti 60. Výročí ZUŠ Buštěhrad
Organizační plán činnosti ZUŠ Buštěhrad2) 
Výroční zprávu ZUŠ Buštěhrad za šk. rok 2008-3) 
2009  II. pololetí.
Žádost V. Mattasové o změnu územního plánu.4) 

d) Ukládá:
Městskému úřadu - zabezpečit pořízení Studie 1) 
proveditelnosti pro zámek Buštěhrad.
Městskému úřadu - zajistit zpracování projektů 2) 
na vybudování splaškové kanalizace v lokalitách 
Na Chmelnici a za hřbitovem.
Městskému úřadu - zabezpečit opravu chodníku 3) 
v Tyršově ul.
Městskému úřadu - ve spolupráci s SÚS Kladno 4) 
zabezpečit posunutí dopravního označení města 
ve Vrapické ulici směrem k haldě.

č. 6/2009, které se konalo dne 
14. 10. 2009 od 17.30 hod. 
v Kulturním středisku

MěZ po projednání:
a) Schvaluje:

Strategický plán města Buštěhrad.1) 
Zveřejnění záměru na pronájem  části pozemku 2) 
parc. č. 1827 v k. ú. Buštěhrad chovatelům poštov-
ních holubů.
Smlouvu o dílo včetně Dodatku č. 1 s firmou IMIKA 3) 
– project management & engineering s. r. o. Praha 
týkající se vybudování multifunkčního školního 
hřiště v areálu základní školy. 
Nákup komunálního stroje BELOS TRANS PRO 4) 
45 HP s příslušenstvím.
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Odměnu řediteli Základní umělecké školy  (ZUŠ) 5) 
Buštěhrad  B. Bednářovi. 
Použití rezervního fondu ZUŠ Buštěhrad na finan-6) 
cování učebních pomůcek nebo materiálu pro 
potřeby ZUŠ.   
Smlouvu na odkup pozemků par. č. 939, 940, 7) 
941/1, 941/2, 1838 a 1841 v k. ú. Buštěhrad od 
pana Škubánka.
Bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1844/1 8) 
v k. ú. Buštěhrad od Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových do vlastnictví města.
Smlouvu s občanským sdružením Felis catus provo-9) 
zujícím útulek pro opuštěné kočky. 
Žádost fy KOMA – Servis s. r. o., Ostrava - Vítkovice 10) 
týkající se plánované výstavby fotovoltaické elekt-
rárny – výrobny s instalovaným výkonem 5 MWe, 
která má být umístěna na pozemku parc. č.  1897/1 
v k. ú. Buštěhrad. 
Vydání předběžného souhlasu k vybudování plá-11) 
nované bioelektrárny – výrobny s instalovaným 
výkonem 5,5 MWe  umístěné na pozemcích parc. 
č. 1897/37, 1897/41, 1897/119 a 1897/120 v k. 
ú. Buštěhrad za podmínky, že nedojde ke zvýšení 
dopravní zátěže z nákladní automobilové dopravy 
v k. ú. Buštěhrad a zásobování biomasou bude pro-
bíhat až do vybudování severozápadního obchvatu 
Buštěhradu výlučně po železnici.
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo pro rok 2009 s akad. 12) 
Sochařem Janem Bradnou na restaurování a zhoto-
vení kopie barokního sloupu. 
Úplné znění zřizovacích listin Základní umělecké 13) 
školy Buštěhrad,  Základní školy a Mateřské školy 
Oty Pavla Buštěhrad, DPS Buštěhrad, okres Kladno 
účinnost od 1. 11. 2009. 
Smlouvy o dílo s fa Finanční poradenství, s. r. o. 14) 
Praha na zpracování a předložení žádostí o poskyt-
nutí dotace na projekt „Rekonstrukce sportovního 
areálu ve městě Buštěhrad“ z Regionálního ope-
račního programu Střední Čechy (ROP SČ) a z Fondu 
rozvoje obcí a měst (FROM SČ)  a na projekt „Oprava 
a vybavení základní školy“ z FROM SČ.

d) Vzalo na vědomí:
Žádost manž. Tatíčkových, Doksy o změnu ÚP 1) 
týkající se změny pozemku parc. č. 1977/7 v k. ú. 
Buštěhrad z orné půdy na průmyslovou zónu.
Žádost pí. Dundrové a pí. Adamové, Buštěhrad 2) 
o změnu ÚP týkající se změny pozemku parc. 
č. 1977/1 v k. ú. Buštěhrad z orné půdy na prů-
myslovou zónu.
Informaci o vyhlášeném ředitelském volnu ve 3) 
dnech 26. a 27. října 2009 v ZŠ Buštěhrad.
Výroční zprávu o činnosti ZUŠ Buštěhrad za 4) 
školní rok 2008 – 2009.

č. 7/2009, které se konalo dne 
25. 11. 2009 od 17 hod. na MěÚ
MěZ po projednání:
a) Schvaluje:

Finanční příspěvek Kristýně Balogové. 1) 
Mimořádnou finanční odměnu řediteli ZUŠ  2) 
Bohumíru Bednářovi, ředitelce ZŠ a MŠ  Mgr. Věře 
Sklenářové a  ředitelce DPS  Stanislavě Šumné.
Finanční odměnu občanům a členům redakční rady 3) 
Buštěhradského zpravodaje: M. Burešové,  M. Ježe-
kovi,  K. Ježkové, D. Javorčekové, I. Kasalické, J. Mül-
lerové, J. Bleskovi, J. Perglovi a E. Hrabinové. 
Ceník pečovatelských činností DPS Buštěhrad 4) 
platných od 1. 1. 2010.
Bezúplatný převod movitého majetku pro Základní 5) 
a mateřskou školu v celkové výši 99.923,- Kč.
Bezúplatný převod movitého majetku pro TJ 6) 
Sokol Buštěhrad v celkové výši 34.168,- Kč.
Vyvěšení záměru o prodloužení nájemní smlouvy 7) 
nebytových prostor v č.p. 207 (Kulturní středisko) 
na rok 2010 pro MC Buštěhradský Pelíšek.
Žádost MC Buštěhradský Pelíšek o zproštění 8) 
poplatků pro rok 2010 za akce pořádané tímto 
sdružením.
Zadání projektu Ing. Tomáši Dvořákovi na vybu-9) 
dování většího prostoru pro aktivizační pro-
gramy seniorů v DPS Buštěhrad. Dokumentace 
bude uhrazena z prostředků DPS.
Sloučení hospodářského výsledku DPS Buště-10) 
hrad z roku 2007 ve výši 228.983,43 Kč a z roku 
2008 ve výši 262.249,39 Kč takto:  v roce 2008 
zakoupen automobil Dacie Logan v hodnotě 
300.000,- Kč,  zbývající částka - do Fondu odměn 
100.000,- Kč a Fondu rezerv 91.232,82 Kč.
Rozpočtové opatření č. 2/2009.11) 

b) Bere na vědomí:
Informaci o jednání k Páteřní komunikaci v prů-1) 
myslové zóně Kladno-Východ.
Informaci o zahájení řízení a pozvání k úst-2) 
nímu jednání týkající se odstranění skladových 
objektů a zděného oplocení v areálu bývalého 
pivovaru.
Záměr firmy Zprostředkovatelská a stavební 3) 
firma s. r. o., Praha na stavbu - terénní úpravy 
v  k. ú. Buštěhrad s tím, že stanovisko k záměru 
bude vydáno až v příštím roce. 

c) Ukládá:
MěÚ-zveřejnění záměru k pronájmu nebytových 1) 
prostor v č.p. 207 (Kulturní středisko) MC Buště-
hradský Pelíšek.
MěÚ-zveřejnění záměru na pronájem nebyto-2) 
vých prostor v DPS Buštěhrad.

č. 8/2009, které se konalo dne 
16. 12. 2009 od 17.30 hod. 
v kulturním středisku
MěZ po projednání:
a) Schvaluje:

Rozpočtové provizorium pro rok 2010.1) 
Rozpočtové opatření č. 3/2009.2) 
Záměr na vybudování bezpečnostního kamero-3) 
vého systému ve městě.
Návrh dodatku  č. 1 ke kupní smlouvě uzavřené 4) 
mezi městem Buštěhrad a firmou Project Deve-
lopment  s. r. o. ze dne 15.11.2007.
Finanční spoluúčast města do max. výše 5) 
200.000,- Kč k dotaci z Humanitáního fondu 
Středočeského kraje pro DPS Buštěhrad.
Stanovisko města Buštěhrad k záměru odstra-6) 
nění stavby (Buštěhradský pivovar).

b) Bere na vědomí:
Informaci o dopisech, které o.s. Buštěhrad sobě  1) 
zaslalo ministrovi kultury ČR.
Žádost sester Böhmových o změnu ÚP na zařa-2) 
zení pozemku parc.č. 1647/1 v  k. ú. Buštěhrad 
pro výstavbu nízkopodlažního bydlení venkov-
ského typu.
Žádost manželů Luscoňových o změnu ÚP na 3) 
zařazení pozemku parc.č. 936/ v  k. ú. Buštěhrad 
pro výstavbu nízkopodlažního bydlení venkov-
ského typu.
Pozvání na 34. Ročník žákovského šachového 4) 
turnaje “O putovní pohár města Buštěhradu“.
Výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy 5) 
Oty Pavla Buštěhrad pro šk. rok 2008/2009.

č. 1/2010, které se konalo dne 
13. 01. 2010 od 16.00 hod. na MěÚ
MěZ po projednání:
a) Schvaluje:

Plánovací smlouvu mezi Městem Buštěhrad a spol. 1) 
Project Development s.r.o. na výstavbu dopravní 
infrastruktury na pozemcích v  k. ú. Buštěhrad.
Výši poplatku za pronájem termonosičů pro 2) 
rozvoz obědů pro klienty DPS (výše pronájmu je 
stanovena na 1,- Kč/den).
Dodatek č. V. k dohodě ze dne 28.2.2008 3) 
uzavřené mezi Obch. Spol. RFK Invest  a. s., 
Ing. V. Weissem a Městem Buštěhrad.
Odpis pohledávky ve výši 6.762,- Kč, kterou 4) 
eviduje DPS Buštěhrad za zemřelým Borisem 
Naumovičem.
Smlouvu o obstarání věci mezi Městem Buště-5) 
hrad a Eugenií Sychrovskou týkající se proble-
matiky psů v k. ú. Buštěhrad. 
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Předání veškerých materiálů k tzv. černým sklád-6) 
kám, které se nacházejí v k.ú. Buštěhradu Magis-
trátu města Kladna k přestupkovému řízení.
Bezúplatný převod části Buštěhradského zámku 7) 
z vlastnictví města Buštěhradu do majetku Stře-
dočeského kraje. 
Ustanovení pracovní skupiny pro projekt 8) 
Aktivní vstup do MA21 – regenerace veřejné 
zeleně Města Buštěhradu ve složení: Ing. Vác-
lav Nový - zodpovědný politik pro pro MA21, 
Linda Libertinová-koordinátorka, členové: Doc. 
Karel Trnobranský, RNDr. Miroslav Oplt, Kateřina 
Mrkvičková, Jiří Pelichovský, Stanislava Šumná 
a Antonín Kadlec.
Zadávací podmínky více zájemcům k podání 9) 
nabídky na akci Rekonstrukce místních komu-
nikací a složení komise pro otevírání obálek 
a hodnotící komise:  Antonín Kadlec, Ing. Ota-
kar Hrdlička, Ing. Karel Trnobranský, Mgr. Mencl, 
a Ing. Otakar Hrdlička.
Účast Ing. Nového, A. Kadlece a Mgr. Mencla na 10) 
setkání zástupců obcí v Itálii (Valle di Ledro).
Žádost Inženýrské kanceláře IPOLT CZ, s. r. o. se sídlem 11) 
Praha 5-Zličín k plánované výstavbě areálu odpado-
vého hospodářství v k. ú. Buštěhrad za podmínky, že 
automobilová doprava bude vedena mimo město 
Buštěhrad, tj. přes Kladno a Vrapice a bude zabez-
pečen průchod do rekreační zóny (les).

b) Bere na vědomí:
Petici obyvatel z Lidické ulice týkající se úpravy 1) 
stávající komunikace pro automobilovou 
dopravu k obytnému souboru „Ořešín“ s tím, že 
text odpovědi je uveden v příloze usnesení.
Oznámení ředitele ZUŠ o vyhlášení ředitelského 2) 
volna na den 1.února 2010 u příležitosti oslav 
60. výročí založení ZUŠ v Buštěhradě.
Rozhodnutí Magistrátu města Kladna o odstranění 3) 
stavby budovy bývalého pivovaru v Buštěhradě.

c) Ukládá:
Městskému úřadu - v souvislosti s bezúplatným 1) 
převodem části zámku do majetku Středočes-
kého kraje zabezpečit ve spolupráci s budoucím 
vlastníkem veškeré právní a další kroky s převo-
dem spojené.
Městskému úřadu - prověření možnosti vyhlášení 2) 
stavební uzávěry v okolí Buštěhradského zámku.

c) Zamítá:
Žádost p. Jiřího Fridricha na změnu účelu vyu-1) 
žití pozemku parc.č. 1894/1 v k.ú Buštěhrad pro 
výstavbu fotovoltaické elektrárny.
Žádost p. Ivana Čermáka o povolení výstavby  2) 
střechy na domě č.p. 655 v Buštěhradě.

č. 2/2010, které se konalo dne 
03. 02. 2010 od 16.30 hod. na MěÚ
MěZ po projednání:
a) Schvaluje:

Uzavření Třístranné dohody o vstupu práv 1) 
a povinností do smlouvy o budoucí smlouvě 
darovací mezi městem Buštěhrad, spol. 
PRB s.r.o. a spol. PRB EXE s.r.o.
Rozdělení hospodářského výsledku ZUŠ Buš-2) 
těhrad: fond odměn ve výši 26.640,- Kč a fond 
rezervní ve výši 55.153,81 Kč.
Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Buštěhrad ve 3) 
výši 83.201,09 Kč a jeho převod do rezervního 
fondu a následně do fondu reprodukce.
Zveřejnění záměru města Buštěhrad na prodej 4) 
pozemků parc. č. 1646/11, parc.č. 1646/12, 
parc. č. 1646/13 a parc. č. 105/5 v  k. ú. Buště-
hrad určených pro nízkopodlažní bydlení ven-
kovského typu.
Zveřejnění záměru města Buštěhrad na prodej 5) 
pozemku parc.č. 545 o výměře 188 m2 v k.ú. 
Zájezd.
Zveřejnění záměru města Buštěhrad na prodej 6) 
pozemků parc.č. 1798/3 o výměře 4m2, 1799/2 
o výměře 2m2 , parc.č. 1800/2 o výměře 1m2 
v k.ú Buštěhrad.
Zadávací dokumentaci, složení komisí, návrhy 7) 
smluv s vítězem a mandátní smlouvy mezi 
městem Buštěhrad a spol. Tercier, spol. s  r.o. na 
zajištění výběrového řízení  pro  zakázky malého 
rozsahu: “Projektový manažer pro zajištění a koor-
dinaci veškerých činností nezbytných k podání 
žádosti pro ROP na akci Rekonstrukce Buštěhrad-
ského zámku“ a „Projekční podklady a projektová 
dokumentace Rekonstrukce zámku Buštěhrad“.
Mandátní smlouvu mezi městem Buštěhrad 8) 
a spol. Finanční poradenství s .r.o. na adminis-
traci a monitorování projektu „Park Ořešín“.
Smlouvu  s  p. Řemínkem na poskytování masér-9) 
ských služeb v DPS Buštěhrad.
Uzavření smlouvy s firmou Bardwel, s .r.o. na 10) 
pronájem pozemku pro umístění reklamní 
tabule za cenu 10.000,- Kč/rok. 
Zařazení pozemků parc. č. 50/1,2,3, - 52 a 53 v k.ú. 11) 
Buštěhrad do příští změny ÚPM Buštěhrad jako 
pozemky určené pro nerušící průmyslovou výrobu.

b) Bere na vědomí:
Informaci pořizovatele změny č. 2 ÚPM Buště-1) 
hrad k dokumentům:

Vyhodnocení společného jednání o návrhu • 
změny č. 2 územního plánu města Buštěhrad 
(dále také jen změna č. 2), uvedené v příloze 
č. 4 tohoto usnesení,

Zprávu pořizovatele o projednání návrhu • 
změny č. 2, uvedenou v příloze č. 3 tohoto 
usnesení,
Záznam o průběhu veřejného projednání • 
návrhu změny č. 2, konaného dne 18 ledna 
2010, uvedený v příloze 5 tohoto usnesení
Vyhodnocení veřejného projednání návrhu • 
změny č. 2 uvedené v příloze č. 6 tohoto 
usnesení.

Stanovisko Krajského úřadu Středočeského 2) 
kraje, odboru regionálního rozvoje (dále jen 
Krajský úřad), č.j. 172110/2009/KUSK ze dne 18. 
listopadu 2009, k posouzení návrhu změny č. 2 
podle § 51 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební 
zákon), uvedený v příloze 2n tohoto usnesení.
Sdělení pořizovatele, že k projednávanému návrhu 3) 
změny č.2 nebyly uplatněny žádné námitky dotče-
ných osob (§ 52 odst. 2 stavebního zákona) ani při-
pomínky právnických či fyzických osob nebo veřej-
nosti podle § 52 odst. 3 stavebního zákona.
Výroční zprávu o hospodaření ZUŠ Buštěhrad.  4) 

c) Ověřuje:
návrh změny č. 2 ÚPM Buštěhrad podle § 54 1) 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plá-
nování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů a konstatuje,  že:

není v rozporu s Politikou územního rozvoje • 
České republiky 2008, schválenou usnesením 
vlády České republiky č. 929 dne 20. Července 
2009,
není v rozporu s územním plánem velkého • 
územního celku Pražského regionu, schvále-
nou usnesením Zastupitelstva Středočeského 
kraje č. 55-15/2006/ZK dne 18.prosince 2006,
není v rozporu se stanovisky dotčených • 
orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu, 
jak je doloženo v přílohách č. 2,4 a 6 usne-
sení,
při projednávání návrhu změny č. 2 nebyl • 
řešen žádný rozpor podle § 136, odst.6,  
správního řádu.

d) Vydává:
změnu č. 2 územního plánu města Buštěhrad 1) 
(zhotovitel PRISVICH, s.r.o. IČ 27101053. Projek-
tant Ing. Arch. Petr Vávra, autorizovaný architekt 
ČKA001189) postupem podle § 171 a násl. Zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen správní řád), a v souladu s § 6 
odst. 5 písm. c a § 43 odst. 4 stavebního zákona, 
jako opatření obecné povahy č. 1/2010 uvedené 
v příloze č. 1 tohoto usnesení.
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e) Ukládá starostovi:
oznámit veřejnou vyhláškou podle § 25 správ-1) 
ního řádu vydání opatření obecné povahy 
č. 1/2010, změny č. 2, v souladu s § 173 odst. 
1 správního řádu a vyznačit jeho účinnost.
poskytnout dokumentaci změny č. 2 a opatření 2) 
obecné povahy č. 1/2010, opatřené záznamem 
o účinnosti stavebnímu úřadu, úřadu územního 
plánování a krajskému úřadu.
zveřejnit, způsobem umožňující dálkový pří-3) 
stup, údaje o vydané změn č. 2 a místech, kde 
je možné do dokumentace nahlížet, a oznámit 
tuto informaci jednotlivě dotčeným orgánům 
neuvedeným v předchozím bodu.
zpracovat registrační list změny č. 2 a podat 4) 
návrh krajskému úřadu na vložení jeho dat do 
evidence územně plánovací činnosti.
zabezpečit archivování úplného elaborátu 5) 
změny č. 2, včetně dokladů a písemností doklá-
dajících proces pořizování.

f ) Ukládá MěÚ:
Prověřit smlouvy, které byly uzavřeny se spol. 1) 
VEOLIA ohledně provozování veřejné části kana-
lizační sítě.

g) Zamítá:
Žádost p. Jiřího Lhoty, bytem Velké Přítočno 1) 
o změnu kvalifikace pozemku par.č. 1936/5 
v k.ú. Buštěhrad.
Žádost pí. Věry Burgrové o prodej pozemku 2) 
parc.č. 1840, k.ú. Buštěhrad.

č. 3/2010, které se konalo dne 
11. 02. 2010 od 15.30 hod. na MěÚ
MěZ po projednání:
a) Se usneslo:

V souladu  s  protokolem  o  jednání   hodno-1) 
tící   komise se veřejná zakázka „Rekonstrukce 
místních  komunikací  Buštěhrad“ přiděluje 
uchazeči, který podal nejvhodnější nabídku:  
Obchodní firma: STRABAG  a. s.  oz. Praha 
Sídlo/místo podnikání: Lidická 802, 266 01 Beroun 
Právní forma uchazeče: akciová společnost 
IČ/DIČ: 60838744/CZ 60838744

b) Schvaluje:
Smlouvu   s   firmou   PRISVICH   s. r.o.   na   zajiš-1) 
tění  a  realizaci  Územního opatření  o  stavební  
uzávěře pro území okolo Buštěhradského zámku 
za celkovou cenu 80.000,- Kč vč. DPH
Zakoupení vany zn. Cambridge plus za cenu 2) 
139.601,- vč. DPH pro středisko osobní hygieny 
v DPS Buštěhrad.

Zasedání Městského zastupitel-
stva, kterého se zúčastnilo na začátku 
21 lidí a proběhlo v kulturní místnosti 
knihovny, mělo vcelku poklidný ráz. Ze 
zastupitelů chyběl pouze pan Miroslav 
Oplt. Byl jsem na zasedání přítomen po 
poměrně dlouhé době, a tak průběh 
samotný byl pro mě zajímavý. 

Na začátku pan starosta Nový pouká-
zal na skutečnost, aby přítomní nebyli 
překvapeni rychlostí jednání na tomto 
zasedání v případě hlasování a projed-
návání jednotlivých bodů, protože jed-
notlivé body zasedání byly již projed-
nány na pracovní schůzce v pondělí. To 
mě trochu zklamalo, protože jsem byl 
zvědav na názory a argumentaci jed-
notlivých zastupitelů na projednávané 
otázky. Na druhé straně je pochopi-
telné, že některé body by se tak protáhly 
a zasedání by mohlo skončit možná 
i hluboko v podvečer. 

Zajímavý byl bod, který se týkal roz-
počtu města na rok 2010. Ten přečetla 
paní Zemanová. Ze zprávy jsme se 
dozvěděli, že příjmy a výdaje počítají 
s vyrovnanou částkou 64 918 800 Kč. 

 Na zámek se počítá s výdaji 4 100 000 
Kč plus 786 000 Kč dotace z Ministerstva 
kultury. Dvě třetiny objektu zámku pře-
jdou do majetku Středočeského kraje. 
V zámku by měla být umístěna Základní 
Umělecká škola, knihovna,  Muzeum 
Oty Pavla a možná ještě další instituce. 
Bude se platit i projektant, který roz-
vrhne využití prostoru zámku. 

Dozvěděli jsme se, že je v běhu rea-
lizace cyklostezky, která má propojit 
okolní obce včetně města Kladna. Reali-
zací je zodpovědný pan Oplt. Plánovaná 
částka 2 000 000 Kč. 

Domnívám se, že tato záležitost je 
velmi aktuální, protože snadnější spo-
jení zejména na Kladno na kole, aby 
cesta byla rychlá, bezpečná a pokud 
možno po rovině, je asi pro mnoho oby-
vatel města důležitá. Spojením s okol-
ními obcemi se tak významně podpoří 
turistický ruch v Buštěhradě. V této sou-
vislosti by se mělo uvažovat, co turistům 

můžeme ukázat, čím je zaujmout, až 
budou naším městem projíždět. Zámek 
je uzavřen, a tak zůstává muzeum Oty 
Pavla a skvěle provedená historická 
stezka městem pomocí popisných 
cedulek, kde zejména na území býva-
lého hradu, ukazují návštěvníkům, co by 
mohli vidět, kdyby tu ten hrad stál, a co 
po něm zůstalo. Tedy téměř nic. 

Zasedání probíhalo rychle podle 
vzoru, který byl zřejmě zaběhlý. Téměř 
stoprocentní shoda, občas se pan Kohl 
zdržel hlasování. Dominantní vedení 
zasedání měl pan starosta. 

Při řešení změny územního plánu č. 3 
a č. 4 šlo zastupitelstvu o to, aby byla 
veřejnost přesvědčena o tom, že změna 
územního plánu směřující k možnosti 
zástavby předmětných pozemků, byla 
vnímána jako záležitost, kdy pozemek 
byl již obklopen ze tří stran jinou zástav-
bou, a že se jedná o malá území. Prav-
děpodobně v minulosti byla tato záleži-
tost velmi citlivá, protože na zastavování 
úrodné půdy zareagoval i pan Stejskal. 
Zcela je pochopitelná jeho reakce, při 
které v diskusi vyjádřil nad skutečností 
zástavby kvalitní orné půdy velkou lítost. 

Samo město již zřejmě moc vlastních 
pozemků na prodej na výstavbu domů 
nemá. Na dotaz jak velkou výměru 
nezastavěných pozemků ještě vlastní 
odpověděl pan Kohl, že asi 3 ha, ale je 
rozdíl vnitřní a vnější pozemky. Ve své 
odpovědi se zmínil i o vlastnictví komu-
nikací, pod kterými je však majitelem 
pozemků jiný vlastník než město. Pan 
Kohl nemohl odpověď dokončit, pro-
tože jej přerušil pan starosta. Každo-
pádně informace o tom, že město vlastní 
komunikace, pod kterými jsou pozemky 
jiných vlastníků, může být zajímavá pro 
ty občany našeho města v ulici Okružní, 
kteří z vlastních prostředků postavili 
kanalizaci, inženýrské sítě a komunikaci, 
která je řádně zkolaudovaná a město ji 
odmítá přijmout. 

Starosti dělá zastupitelům také škola. 
Konkrétně vytápění nevyužitých prostor. 
Ze studie paní ředitelky buštěhradské 

Zpětný pohled na veřejné zasedání 
zastupitelstva města Buštěhrad 31. 3. 2010 
z pozice posluchače
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Dne 10. 2. 2010 zorganizoval MěÚ 
v Buštěhradě veřejnou besedu s pro-
jektanty České zemědělské univerzity 
v Praze na téma „Regenerace veřejné 
zeleně města Buštěhradu“. Přednáška 
s následující besedou proběhla v sále 
restaurace „U Bečvářů“ za značného 
zájmu veřejnosti (což u podobných 
akcí, ke škodě obyvatel, bohužel 
nebývá pravidlem). Všichni budeme 
doufat, že koncepty zeleného oživení 
nezůstanou jenom na papíře.

J. Pergl

Nesa si onehdy domů poznámky, 
které jsem si zapsal na schůzce s vede-
ním města, hlavou mi probleskl námět 
na titulek - ono frázovité: „Právě jsem 
se vrátil z hradu“. Přemýšlel jsem hned 
o tom, zda měl jeho deklamátor tehdy 
na Václaváku podobně uspokojivý 
pocit, s jakým jsem se právě vracel já. 
Samozřejmě, nešlo tu o demisi minis-
trů, ani nebyl únor, však malé vítězství 
jsem pociťoval. Vyplývalo totiž z faktu, 
že jsem byl oficiálně pozván na úřad, 
nejen jako reptající občan, ale jako 
zástupce redakční rady Buštěhradského 
časopisu. Probrali jsme mnoho detailů 
„městské problematiky“, viděl jsem zají-
mavé plány v různých fázích rozpraco-
vanosti, dozvěděl jsem se o nejbližších 
i vzdálenějších akcích, a pochopitelně, 
také o strastiplných a namáhavých ces-
tách k jejich realizaci. Přestože mnohé 
z aktivit města prezentoval pan starosta 
již v posledním loňském zpravodaji, 
dovolte mi, vážení čtenáři, abych pro 
Vás jednotlivé záležitosti popsal.

První dobrou zprávou je, že půl-
noční závodní dráha na Hřebečské 
ulici brzy skončí, protože se bude 
vbrzku budovat zpomalovací retardér 
u školky, bude značkami snížena nej-
vyšší povolená rychlost na 30 km/h (!) 
a nakonec nastane změna nejvýraznější 
– Hřebečská bude oblastí přednosti 
zprava(!!). Bude to asi chvíli trvat, než si 

na to všichni zvykneme, ale doufejme, 
že zklidnění provozu bude dobré pro 
všechny.

Souběžně by měla být zahájena 
výstavba podobných opatření také 
před školou v Tyršově ulici, po které 
voláme již mnoho let, aby konečně 
i žactvo mělo svou cestičku k domovu 
bezpečnější. Na stole městského úřadu 
je také žádost na instalaci automatické 
závory do areálu školy, aby se i zde 
zamezilo nekoordinovanému pohybu 
vozidel.

Když už jsme u dopravních opatření, 
viděl jsem také návrh řešení situace 
u hřbitova. Hřbitovní kvítí u severo-
západní zdi sice bude muset ustoupit 
rozšířené komunikaci s parkovacími 
místy, ale vybudováním osvětlení v are-
álu hřbitova (tam můžeme, to je náš 
pozemek) bude osvětlen i prostor, kudy 
chodí mnozí obyvatelé z řadových 
domů. Parkoviště by mělo přibýt ještě 
na protější straně silnice k Číčovicům, 
tam, kde se již buduje příjezd do nové 
lokality a k budoucímu parku nazvaném 
Ořešín. Vlastní problematická křižovatka 
u vchodu do hřbitova bude také brzy 
upravena, nebude se už smět parkovat 
přímo před branou, jako dosud, a nejen 
pro návštěvníky budou zbudovány dva 
nové značeném přechody. 

Zmíněný Park Ořešín by se měl 
stát velmi významným příspěvkem 

školy vyplývá, že stará budova nebude 
plně využita po čtyři následující roky 
a bude třeba rozhodnout, co do té doby 
s prostory. Každý rok se mají otevírat 
dvě nové první třídy.

Schválení úhrady za nový klavír bylo 
jedno z těch příjemných rozhodnutí 
a naši klavíristi to jistě ocení. 

Schváleno bylo také umístění billbo-
ardu 2,4 m2 za 5 000 Kč za rok pro firmu 
vlastnící restauraci Starý Vinohrad. 

Byla prodána také orná půda zájemci 
z Kladna o rozloze 536 m2 – lokalita 
Zájezd u Buštěhradu.

Z dalších informací vybírám schválení 
fotovoltaické elektrárny  na pozemku 
1994/1 pro pana Fridricha. A tak i naše 
město bude mít plochu se sběrači slu-
neční energie. 

Schválené zpomalovací pruhy u školy 
a v ulici Hřebečská. Parkoviště u hřbitova. 
Pan Stejskal upozornil i na problém s kon-
tejnery na tříděný odpad, kde se odpadky 
častokrát nacházejí v celé ulici Tyršově. 
Upozornil i na problém umístění ve svahu, 
který umožňuje posunutí kontejnerů při 
minimálním úsilí. Zastupitelé vzali připo-
mínky pana Stejskala na vědomí. 

Snad ještě v diskusi ke komunika-
cím. Město na běžné opravy vyčlenilo 
1 milión korun. Ovšem to asi nebude 
stačit na žalostný stav některých cest, 
které jsou v Buštěhradě dlouhodobě 
špatné. Zbývá tedy ještě nějaká naděje 
na doplnění peněžních prostředků za 
tímto účelem z dotací.

Diskutován byl také problém s čer-
nými skládkami. Město nemá plno-
hodnotné řešení. Přesto by bylo dobré 
úsilí o odstranění a postih těch, kteří 
černé skládky dělají, nevzdávat a hledat 
cestu. 

Pro občany Buštěhradu by bylo jistě 
zajímavé se občas na veřejné zase-
dání Městského zastupitelstva podívat 
a vyslechnout si jednání živě, i když před-
jednané, kromě diskusí ovšem, a zeptat 
se na záležitosti, které se nás týkají.

Je možné, že řada věcí zde uvede-
ných bude stejná se stručným výčtem 
oficiálního zápisu ze zasedání. Účelem 
tohoto článku je ukázat pohled poslu-
chače a postřehy, které by možná z ofi-
ciálního znění nebyly vyzdviženy. 

Zapsal JJ

veřejná zeleň

zpráva z (BUště)hradU

Veřejná beseda s projektanty ČZU   foto: J. Pergl
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k rozšiřování zeleně v Buštěhradě. 
Umístění rekreačního areálu, kde se 
v budoucnu počítá dokonce i s malou 
vodní plochou, bylo podmínkou, kterou 
město stanovilo investorovi výstavby 
nových domů v této lokalitě. Celková 
investice na vybudování parku bude 
9 mil.korun, z čehož přes polovinu by 
měly pokrýt dotace a zbytek zaplatí 
město. Datum 13.4.2010 patří termínu 
„otevírání obálek“ a do konce roku by se 
mělo s výstavbou začít. 

Mnozí si jistě všimli, že město již 
začalo vlastními silami s čištěním lesíka 
v „Zadním konci“, který by na Park Oře-
šín měl navazovat. Toto ozdravění je sou-
částí projektu regenerace veřejné zeleně 
v Buštěhradě. Avšak nehezky vykácený 
pás zeleně mají „na svědomí“ rozvodné 
závody, které tak poněkud drsně ošet-
řily bezpečnostní pásmo pod vedením 
vysokého napětí. Tomu bohužel padlo 
za oběť, možná zbytečně, i několik pěk-

ných starších stromů.Stromy se kácely 
i jinde, ale šlo o plánovaný prořez a zajiš-
tění bezpečnosti. Například obrovitý 
ořech u kulturního střediska (tzv.Sei-
fertovny) musel dolů, protože byl zpola 
uschlý a hrozil zřícením. Město bude 
i nadále zadávat pravidelné odborné 
prohlídky stromů, aby nedošlo k ohro-
žení zdraví a zároveň se předcházelo 
riziku poškození majetku. 

Studie regenerace veřejné zeleně 
města Buštěhrad byla již představena 
několikrát. Naposledy se v sále U Beč-
vářů probírala analytická část projektu 
a problematika dendrologie a vegetace, 
představeny byly všechny uvažované 
koncepty, k vidění byly plánky a mapy. 
Představen byl i návrh průchodnosti 
krajinou mikroregionu Údolí Lidického 

potoka, napojení obcí a zajímavých loka-
lit turistickými trasami a cyklostezkami. 
Diskuse byla zorganizována ve skupi-
nách a zaznamenalo se mnoho podnětů 
a nápadů ke zmíněným tématům. Koho 
buštěhradské životní prostředí zajímá, 
tak tam byl a mohl uplatnit i svůj hlas. 

Je škoda, že se nepodařilo zajistit 
vybudování nějaké zeleně i u nově 
stavěných domů. Investoři rozparcelo-
vali pozemky s tak minimální plochou 
pro plánované komunikace, že se tu 
skoro žádná zeleň prostě nevejde. Už 
sama problematika komunikací, třeba 
v oblasti Na Chmelnici, je stále otevřená. 
Lidé žádají město o vybudování silnic 
a chodníků, ale neuvědomují si, že při 
zástavbě první části této lokality zde 
nebyl žádný investor, který by uzavřel 
s městem Plánovací smlouvu, ve které 
jsou ošetřeny veškeré věci veřejné, 
včetně komunikací a ani ze stany jednot-
livých stavebníků nebylo, pokud je nám 
známo, iniciováno uzavření smlouvy. 
Zmíněné pozemky nebyly v majetku 
města,  měl zde investovat vlastník, 
který parcely prodával.  V současné 
době zde vyšlo město vstříc už tím, že 
na vlastní náklady nechalo připravit 
projekty a studie, začlenilo nové lokality 
i do plánů připojení na městskou kana-
lizaci.Další kroky jsou tedy nutné na 
straně vlastníků, jinak nové ulice „zůsta-
nou v přihrádce - orná půda“. Přestože 
by i zde MěÚ rád vyšel všemožně vstříc, 
v pokladně a v dotačních titulech se dají 
najít peníze na opravu stávajících komu-
nikací, ale na investice do nových zatím 
bohužel nejsou.

Na Ministerstvu financí máme žádost 
o 10 miliónů korun na rekonstrukce 
a opravy ulic Pražská, Lidická, Prů-
chodní, Slepá, V Uličce, Jungmannova 
a Sokolská, jejichž stav je již dlouho 
špatný. Prostřednictvím výzvy již byla 
vybrána vyzkoušená firma Strabag, která 
se podílí na přípravě projektu. Samo-
zřejmě, že takové dotace předpokládají 
spoluúčast města, tak se s plánovanými 
opravami počítá i v rozpočtu.(A nepůjde 
o malé peníze. Jenom oprava Husovy 
ulice stála 2,9 mil.korun!) 

Pochopitelně, že hodně drob-
nějších oprav bude město muset 
zajišťovat z vlastních zdrojů a třeba 

prostřednictvím svých Technických slu-
žeb. Jedná se zejména o opravy chod-
níků, které jsou mnohde v dezolátním 
stavu. To je ovšem běh na dlouhou trať, 
takže se musíme všichni obrnit trpěli-
vostí a věřit, že se postupně „dostane na 
všechny“. 

Pokud jsem zmínil Technické služby, 
myslím, že je na místě výrazně pochválit 
jejich „zimní práce“. Sněhová kalamita se 
díky jim stala snesitelnější, neboť jsme 
měli většinu komunikací zprovozněnu 
lépe a rychleji než v leckterém velkém 
městě. Pochopitelně přišla velmi vhod 
i pomoc šesti místních brigádníků doto-
vaných z Pracovního úřadu v Kladně. 
Snad bude tato spolupráce dále pokra-
čovat. Velkým pomocníkem se ukázal 
i vloni pořízený multifunkční stroj Belos. 
Také díky němu Buštěhrad zajistil kala-
mitní situaci úplně bez cizí pomoci. 
Akceschopnost TS se ještě zvýší tím, že 
se plánuje nákup nového zametacího 
aparátu. Na údržbu města máme také 
vysokozdvižnou plošinu a multikáru, 
které jsou na požádání (dle ceníku) 
i k dispozici pro soukromé potřeby 
občanů. 

Dost se také diskutuje otázka psích 
exkrementů. Pejskaři nadávají na 
město a nedostatek hygienických sáčků 
ve speciálních odpadkových koších, 
a všichni zase naopak na bezohledné 
pejskaře, když si musí čistit boty o trávu. 
Zkušenost je bohužel taková, že sáčky ze 
zásobníku zmizí i během jediného dne, 
protože je někdo ukradne domů nebo si 
s nimi hrají školáci, a vidět majitele, jak 
po svém zvířátku uklízí vlastními pro-
středky, je bohužel velká vzácnost. Mys-
lím, že je nutné, aby se lidé kolem sebe 
pozorně dívali a důrazně upozornili ty, 
kteří se chovají nesprávně, na riziko 
potrestání. Město sice pořídilo speciální 
vysavač Honda, ale když budou pracov-
níci TS uklízet po psech, tak nebude čas 
opravovat chodníky a řešit jiné obecní 
starosti. Buďme k sobě ohleduplní, 
vždyť čisto kolem nás žádná speciální 
policie nezajistí.

Mezi problematická místa ve městě 
patří bezesporu také různá buště-
hradská schodiště. V nejbližším hori-
zontu město plánuje opravu schodů 
mezi Palackého a Revoluční ulicí a nad 

Průsek v Zadňáku  foto: archiv JB
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„starou lékárnou“, peníze na to jsou již 
rozpočtovány. Na řadu přijde i oprava 
problematické části kanalizace ve ved-
lejší souběžné uličce, takže se počítá 
i s její povrchovou úpravou.Také již bylo 
zadáno zabroušení klouzajících schod-
nic na nedávno dokončeném schodišti 
z Revoluční do Starého hradu. Myslím, 
že to všichni uvítají, protože za mokra 
a v zimě tu jde doslova o zdraví. Od insta-
lace původně plánovaných lyžin pro 
kočárky se však upustilo, protože by byly 
problematické jak pro údržbu schodiště, 
tak pro bezpečnou chůzi. A nehledě na 
to, že by je pravděpodobně někdo brzy 
ukradl a dal do sběru, jak je v kraji zvy-
kem. Obec nechala opravit schody od 
rybníka do Bořivojovy resp.ulice Oty 
Pavla. Povedlo se to na jedničku, ale 
všem chybí jejich návaznost na dlouho 
uzavřené schody nad bývalou lékárnou 
do Starého hradu, ve frekventovaném 
směru k autobusové zastávce. Tady je 
ovšem jiný problém. Pod schodištěm 
se nalézají různé rozpadající se kůlny 
a sklepy, které jsou v soukromém vlast-
nictví, takže do nich město nemůže nijak 
zasahovat. Je nutné nechat tyto zchát-
ralé objekty zbourat nebo nějak bytelně 
zrekonstruovat, ale vlastník pravděpo-
dobně nemá zájem a zřejmě ani nechce 
investovat své prostředky. Z tohoto 
důvodu nelze opravu ani naplánovat, 
přestože by rekonstrukce oblíbeného 
schodiště zmíněný soukromý majetek 
jen zvelebila. 

Pokud jde o zvelebování, řada lidí 
se zajímá o situaci na buštěhrad-
ském zámku. (Důležitou zprávu o něm 
se mi chce říkat jen potichu, aby to 
někdo nepřekazil, protože jde opravdu 
o „bombu“.) Jednání s krajským úřadem, 
iniciovaná vedením města Buštěhradu, 
jsou ve fázi, kdy má Středočeský kraj 
reálný zájem vložit do buštěhradského 
zámku významnou investici v řádu 
několika set miliónů korun na vybu-
dování svých reprezentačních prostor. 
Investice by se týkala střední části 
a východního křídla zámku. Pokud se 
vše podaří, měla by se investice týkat 
i okolí, tedy i zámeckého parku. Samo-
zřejmě, že by krajský úřad nezabral celý 
zámek. V západním křídle (na kterém 
se v současnosti stále pracuje) a dalších 

prostorách střední části by měly v řádu 
několika let najít své místo kanceláře 
MÚ (zejména, aby se uvolnily tolik 
potřebné prostory mateřské školce), 
městské muzeum i Muzeum Oty Pavla 
a knihovna. Měly by tu být prostory pro 
ZUŠ a další aktivity. V suterénu se počítá 
s otevřením nájemních prostor pro 
krámky, mohla by tu být i nová restau-
race, apod. Město by pochopitelně vyu-
žívalo i velký reprezentační sál pro své 
nejrůznější kulturní akce. Známému 
ateliéru Girsa - AT již bylo zadáno zpra-
cování jednotlivých studií, tak věřme, 
že to nebude jen hudba příliš vzdálené 
budoucnosti.

Zámku se ještě týká problém, který 
jistě mnozí zaregistrovali. Jedná se 
o zákrut Revoluční ulice nad DPS, kde je 
nebezpečně zúžený prostor a ještě do 
něho letos padaly těžké sněhové laviny 
ze zámku. V jednání je zabezpečení 
protisněhovými prvky v ploše střechy 
a následně by se podobné zařízení mělo 
instalovat i nad budoucí hlavní vchod 
do zámku z nádvoří. Dopravní problém 
v tomto místě však bude muset řešit 
vlastník komunikace, tedy krajský úřad, 
o což bylo zažádáno.

Další dobrou zprávou je odsou-
hlasená dotace na zateplení Domu 
s pečovatelskou službou  ve výši 
1,8 mil. korun a aktuální je i zateplení 
nové budovy naší základní školy 
(4,5 miliónu). Na fondu již jsou zadávací 

podmínky a bude se vypisovat veřejná 
nabídková soutěž. Zateplení by pak 
mělo městu přinést zhruba třicetipro-
centní úsporu energií.

Co se týká školy, bylo také zažádáno 
o příspěvky na rekonstrukci školní 
jídelny a tělocvičny. Dokončení nově 
zbudovaného školního hřiště, bylo pře-
rušeno kvůli špatnému počasí a mělo 
by být hotové již brzy. Bude to jistě 
i v zájmu realizační firmy, protože ještě 
nedostala vyplaceno smluvní zádržné. 

Důležitou věcí, kterou zmíním, je plá-
novaný kamerový systém. Po několika 
přípravných schůzkách bylo zastupitel-
stvem odsouhlaseno 1,2 mil. korun ze 
zdrojů města na zavedení základního 
kamerového systému a vytvoření uklá-
dacího serveru pro pořízené záznamy. 
Vedle podané žádosti o dotaci je sou-
časně projednáváno nejvhodnější 
umístění jednotlivých stanovišť, vychá-
zející z různých doporučení a zkuše-
ností jiných obcí. Ale realizace předpo-
kládá poměrně složitý projekt, takže si 
ještě chvíli musíme počkat. Věřme však, 
že spuštění systému pomůže efektivně 
odhalovat pachatele protispolečen-
ských jednání a už samou existencí je 
bude od  nejrůznějších lumpáren přeci 
jen odrazovat 

Příjemně překvapen jsem byl novin-
kou, že město pokračuje v tzv. „ořešín-
ském trendu“. Co tím myslím? V souvis-
losti s odprodejem obecních pozemků 

Tady bude i park foto: archiv JB
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na severozápadním kraji města soukro-
mému investorovi, bylo totiž dohod-
nuto, že částí výstavby, která je zde plá-
nována, bude mít právo MÚ disponovat. 
Město tak získá výhodně šest bytových 
jednotek pro své občany a zároveň 
nebude zatíženo jejich další údržbou. 
Podobně jako u prosazeného „věcného 
břemene“ parku na Ořešíně, zdá se mi 
i tato dohoda pro město výhodná.

A ještě? Prohlédl jsem si zajímavé 
plány na dopravní řešení v rámci seve-
rozápadního obchvatu města. Ale 
začátek jeho realizace se rýsuje v hori-
zontu osmi let a otázky kolem něj se již 
několikrát projednávaly, takže se o tom 
nerozepisuji. Možná by byla zajímavá 
výstava v kulturním středisku, kde by 
se dalo všechno v klidu prohlédnout 
a přečíst si podrobnosti. Na ní by se 
mohla znovu prezentovat i zmíněná 
studie o regeneraci veřejné zeleně 
a návazné plány. Zároveň by se také 
(znova a znova) mohl objasnit diskuto-
vaný postoj města k paralelní dráze 
pražského letiště. Mediální tlak zřejmě 
způsobil, že si nějak neuvědomujeme, 
které je století, a že její výstavba, kte-
rou Buštěhrad podporuje, životní pro-
středí v našem městě nezhorší, spíše 
naopak. I přesto, že chápeme protesty 
některých zatížených obcí (např.Hosti-
vice nebo Ruzyně), udržujeme dobré 
vztahy, už proto, že mnoho Buštěhra-
ďanů na letišti pracuje. Letiště Praha 
se také významně sponzorsky podí-
lelo na stavbě školního hřiště a nového 
schodiště. (Také všem doporučuji web 
Letiště Praha, zejména oddíl nazvaný 
„Mýty o dráze“.) 

   A nakonec? Nesl jsem si tehdy 
domů takové resumé: „Požadavků 
a úkolů je celá řada, plánů a pro-
jektů plné stoly, ale na všechno pro-
stě honem nejsou peníze. Důležité je, 
že se daří hospodařit s tím, co máme, 
a město žije. A je důležité si přitom 
uvědomit, že město bude žít hlavně 
takovými lidmi, kteří se o něj zajímají 
a snaží se myslet na jeho budoucnost.“  
Měl jsem dobrý pocit, že s některými 
z nich jsem právě hovořil.

Jiří Blesk

záMecké okénko
Ve věci zámku nastal nedávno velmi 

zásadní obrat – tak zásadní, že díky němu 
snad bude zámek opraven v dohledné 
době. Podařilo se totiž dojednat se Středo-
českým krajem, že část zámku převezme 
a včetně parku ho kompletně doopraví. Je 
připraven investovat do něj přes 200 mili-
onů, přičemž tyto peníze bude schopen zís-
kat z dotací EU – kraj na ně dosáhne pod-
statně lépe, než město Buštěhrad, a provoz 
obrovského zámku pro něj nebude taková 
zátěž, jako pro město.

 V reálu se věc uskuteční tak, že 
město si ponechá západní křídlo s měst-
ským úřadem, na kterém se momen-
tálně pracuje (připravuje se také infor-
mační centrum a nová knihovna) – to by 
mohlo být dokončeno tak do dvou let. 
Kraj zainvestuje další dvě třetiny zámku, 
přičemž zde bude víceúčelový zámecký 
sál se zázemím, výstavní prostory a část 
Základní umělecké školy, a dále další funkce, které bude kraj potřebovat. Zároveň 
bude obnoven zámecký park a nádvoří. Možná se dokonce časem podaří zbou-
rat nevzhledné bytovky, které nyní zastiňují pohled na zámek od Kladenské ulice, 
a obnovit zde francouzskou zahradu, která zde byla původně. Za bytovky by byly 
postaveny nové náhradní byty. Jestliže kraj skutečně bude investovat do projektu 
tohoto rozsahu, získáme velmi krásné a reprezentativní centrum nejen pro město, 
ale pro širší okolí, a bude oživeno dlouhodobě zpustlé území, které již Buštěhrad 
zatěžuje celá desetiletí.

Ing. arch. Daniela Javorčeková

základní škola a Mateřská 
škola oty pavla
Český rozhlas ve školní družině

V úterý, 23. března 2010, 
krátce po třinácté hodině, přiví-
taly děti ze školní družiny při  ZŠ 
a MŠ Oty Pavla v Buštěhradě 
neobvyklé hosty. Na návštěvu 
za nimi přijela PhDr. Olga  Vilím-
ková, zakladatelka nadačního 
fondu Inka. Společně s ní zaví-
tala mezi děti redaktorka Čes-
kého rozhlasu České Budějovice, 
PhDr. Hana Soukupová, nositelka 
mnoha významných novinář-
ských ocenění.  Každého napadá, 

V západním křídle probíhá rekonstrukce
foto: Jana Strnadová

Kateřina Housová při rozhovoru s redaktorkou 
Českého rozhlasu PhDr. Hanou Soukupovou

foto: A. Holeyšovská
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co spojuje děti s těmito ženami, a jak asi pro-
bíhal čas, který společně prožily.

Již v roce 2003 navázala školní družina 
spolupráci s nadací Inka. V následujícím 
roce pak došlo k prvnímu kontaktu se ško-
lou v Haparquille v Peru. Začala osobní 
výměna dopisů a drobných dárků, která poz-
ději přerostla z naší strany ve finanční pod-
poru a vyvrcholila tím, že jsme u nás v roce 
2006 a 2008 přivítali ze sesterské školy děti 
i s jejich pedagogy. 

Přátelství mezi školami stále pokračuje a to 
díky paní doktorce Vilímkové, která mezi nimi 
zprostředkovává veškerou komunikaci. Zasí-
lání čehokoliv běžnou poštou není možné, 
a tak dárky i pomoc přivážejí od nás do Peru 
kmotři, kteří jedou navštívit „své“ 
děti. Český kmotr platí konkrét-
nímu dítěti studium na základní 
nebo i střední škole. Částka, kte-
rou je nutné uhradit za jeho roční 
vzdělávání  činí 6 000,- Kč.

Jaké představy mají naše děti 
o životě svých kamarádů, kteří 
jsou potomky slavných Inků, jak 
jim pomáhají a co si o Indiánech 
myslí, to vše si od nich přála slyšet 
paní redaktorka. Záznam z vyprá-
vění si budete moci poslech-
nout v komponovaném pořadu, 
který se bude zabývat charitou 
a pomocí na dálku. Bude odvy-
sílán Českým rozhlasem České 
Budějovice a datum i čas zveřej-
níme včas na webových stránkách 
školní družiny a školy. 

Anna Holeyšovská, vedoucí 
vychovatelka školní družiny při ZŠ a MŠ 

Oty Pavla Buštěhrad

Zprávy 
z kulturního výboru

Organizace Junák 
a Město Buštěhrad

zve  všechny  občany 30. dubna 2010  na 
tradiční 

pálení  Čarodějnic. 
Průvod městem vychází v 18.30  hodin ze 

Žižkova náměstní směrem k rybníku.
Pro malé i velké  účastníky je připraven 

bohatý program a občerstvení.

PhDr. Olga Vilímková, zakladatelka NF Inka si vypráví s dětmi na koberci      foto: A. Holeyšovská

     jsme nové  KVĚTINÁŘSTVÍ
Otevřeli

Nabízíme: Květinové vazby
Řezané a hrnkové květiny
Dárkové předměty
Umělé květiny

Také vám NABROUSÍME:

Kde nás najdete?
Ul. Kladenská  354

(naproti Poště)
BUŠTĚHRAD

Tel.: 775 270 668

Tel.: 777 224 258
Nůžky, nože a jiné nástroje

Otevírací doba: Po - Pá   9.00 - 17.00
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V Pelíšku byl karneval

V létě byla naše herna uzavřena, ale 
únor patřil tradičně karnevalu. V Pelíšku 
vládla dobrá nálada, tančilo se, soutěžilo 
a předvádělo... Účast byla hojná, na maš-
karní rej dorazila spousta roztodivných 
bytostí z říše zvířat, lidí i pohádek, stavící 
porotu před  téměř nemožný úkol, totiž 
vybrat ty nejlepší masky. První cenu zís-
kala malá uličnice včelka Mája, v těsném 
závěsu pak pletený čertík a na třetí místo 
dosedlo malé letadélko. 

Vítěze neminula sladká odměna 
v podobě dortu s krtkem, jak jinak než 
s nezaměnitelným puncem cukrárny 
Ivety Klukové. Nezapomnělo se ani na 
maminku autorku kostýmu vítězné včelky 
Máji, kterou porota odměnila poukazem 
do kosmetického salonu. Neodolatelný 
kocourek Matýsek způsobil, že porota 
výjimečně obsadila i místo čtvrté. 

Ačkoli klaun po právu odměnil 
všechny masky krásnými knížkami, do 
hlavní soutěže postoupily jen masky 
z domácích dílen. Porota se moc 
omlouvá sourozeneckému triu berušky, 
princezny a vodníčka, kteří do masko-
vého klání nebyli zařazeni. Nikdo z pří-
tomných totiž nepoznal, že tyto nád-
herné kostýmy byly neuvěřitelným 
dílem jejich maminky, které taktéž patří 
naše omluva.

Maminky, něco (nejen) 
pro vás

Velkou novinkou v dění Pelíšku jsou 
večerní výtvarné dílny pro dospělé, 
umožňující (nejen) maminkám najít 
si trochu času samy na sebe a pohrát 
si s vlastní fantazií a kreativitou, nebo 

prostě jen tak posedět v příjemné spo-
lečnosti. V březnu řada z nás pod čarov-
nou hůlkou Blanky Kufnerové  pod-
lehla kouzlu korálků a nyní jen zvědavě 
vyčkává, v jakých barvách se ukáže druhá 
vlna těchto tvořivých večerů. Já můžu jen 
nastínit, že některými z chystaných témat 
jsou např. ubrousková technika, mode-
lování marcipánových růžiček, výroba 
korálkových šperků pomocí drátkování či 
výroba vitrážových mandal. Večerní dílny 
pořádáme jedenkrát do měsíce a jsou 
otevřeny i širší veřejnosti. 

Hurá na hřiště!

Vzhledem k pěknému 
počasí plánujeme přesu-
nout pohádková odpo-
ledne z herny na přilehlé 
hřiště, divadlo se tak bude 
hrát pod širým nebem, 
vždy ve středu od 16 hodin. 
Na stejném místě se za pěk-
ného počasí budou ode-
hrávat i pohybové hry pro 

děti, v opačném případě si zacvičíme 
v naší herně.

V nejbližší době jsme pro 
vás připravili...
28. 4. Pelíškovské čarodění aneb 
dítka na koštěti 

Duben se samozřejmě 
neobejde bez čaroděj-
nic. Pod vařečkou vrchní 
pelíškovské čarodějnice se 
budou vařit čarovné lek-
tvary a nápoje, bude se 
kouzlit a čarovat! Oblék-
něte dětem čarodějnické 
kostýmy a přileťte v 15.30 
hodin na hřiště Pelíšku na 
velký slet čarodějnic!

12. 5. Ptačí povídání
P ř á t e l s k é  p o v í -

dání s Janem Swartem 
o malých i velkých opeřen-

cích z našich luhů a hájů je určeno dětem 
ve věku 2-6 let. Ptáčky z našeho okolí, se 
kterými nás Jan seznámí, se pak poku-
síme venku najít. Snad se nám to podaří. 
Honem si pište, ať vám neuletí: začínáme 
v 15.30 hodin. 

13. 5. Májové veselení
Jarní radovánky plné her a soutěží 

chystáme na zahradě u Pelíšku od 15.30 
hodin.

24. 6. Hledání svatojánského pokladu
Stále si myslíte, že okolí buštěhrad-

ského rybníka pro vás již neskýtá žádné 
tajemství? My vás s vodníkem a dalšími 
pohádkovými bytostmi přesvědčíme 
o pravém opaku... 

Pro bližší informace o naší činnosti 
a programu konzultujte naše interne-
tové stránky www.mcpelisek.cz nebo 
pište na mcpelisek@email.cz Sídlíme 
v 1. patře budovy kulturního stře-
diska, ul. Kladenská 207, Buštěhrad.

Za MC Buštěhradský pelíšek Kristina Reist

Mateřské centrUM BUštěhradský pelíšek

Karnevalové soutěžení foto: archiv MC

Korálkování foto: archiv MC
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Městská knihovna v BUštěhradě
Dne 26. 2. 2010 se uskutečnila 

v knihovně beseda „Jak se dělá 
kniha“,
 které se zúčastnilo 60 žáků z 5. a 6. 
tříd ZŠ. Během besedy se děti vhod-
nou a jejich věku přijatelnou formou 
dozvěděly od pana Novotného z nakla-
datelství Fragment „ kdo je kdo“ (autor, 

redaktor, ilustrátor, korektor grafik...) 
a „co je co“ (rukopis, maketa, předsádka, 
lepená a vázaná vazba, skládání atd.).

Dne 4. 3. 2010 se uskutečnila 
další cestovatelská beseda, na téma 
„Maroko“ – již podruhé s cestovate-
lem a fotografem Davidem Švejnohou. 

Tyto besedy se setkávají se stále vět-
ším ohlasem, a proto se již 13. 5. 2010 
(opět ve čtvrtek od 19 hodin v restau-
raci U Bečvářů) uskuteční třetí před-
náška  D. Švejnohy u nás v Buště-
hradě, tentokrát na téma „Venezula“. 
Všichni jste srdečně zváni!

Mgr. D. Čermáková

Jak se dělá kniha – pan Novotný foto: D. Čermáková Přednáška o Maroku foto: J. Pergl
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O pečovatelské službě v DPS Buš-
těhrad a její činnosti bylo napsáno již 
více článků. Dnes si vám dovolím před-
stavit její nabídku v ucelenější formě. 
Zaměstnanci DPS Buštěhrad jsou při-
praveni pro všechny, kteří si myslí, že  
bychom jim mohli pomoci. 

S. Šumná

Jste seniorem ?
Jste zdravotně postižený, který potře-
buje pomoc další osoby?

Staráte se o rodinného příslušníka 
a potřebujete s péčí pomoci?
Jste rodičem, který potřebuje pomoc 
při péči o své dítě?
Potřebujete poradit ve vaší obtížné 
situaci?

Pečovatelská služba 
v DPS Buštěhrad 

vám nabízí pomoc.

Při zajištění běžných nebo, velkých •	
nákupů přímo do vaší domácnosti.
Při vyřizování vašich záležitostí na •	
úřadech.
Dovezeme vás osobním vozem na •	
úřad, nebo k lékaři.
Doprovodíme vás na procházku.•	
Pomůžeme vám s osobní hygienou •	
u vás doma, nebo v DPS Buštěhrad.
Pomůžeme s oblékáním, přesunem •	
na lůžko nebo vozík, s použitím toalety.
Pomůžeme vám s péčí o vaše vlasy •	
a nehty.

inzerce
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Podpoříme vás při dodržování léčeb-•	
ného režimu – připomeneme léky, 
zajistíme kontroly u lékaře. Necháme 
napsat léky u vašeho lékaře a done-
seme je z lékárny.
Pomůžeme vám s péčí o vaší domác-•	
nost, uklidíme, zalijeme květiny, zato-
píme, zajistíme velký úklid.
Vypereme vám ložní i osobní prádlo, •	
vyžehlíme, vymandlujeme.
Dovezeme vám oběd, pomůžeme •	

nebo připravíme jídlo přímo ve vaší 
domácnosti.
Pomůžeme vám s podáním jídla.•	
Dovezeme vás do DPS Buštěhrad na •	
programy které pořádáme, nebo vás 
doprovodíme na akce v blízkém okolí.
Nabízíme účast na zdravotním cvi-•	
čení, společném čtení a společen-
ských hrách, jako např. karty, člověče 
nezlob se, šipky. Ruční práce a trénink 
paměti můžete absolvovat nejen 
v DPS Buštěhrad, ale i u vás doma.

Poradíme vám se zajištěním pří-•	
spěvku na péči.
Poradíme vám na koho se obrátit pro •	
řešení vaší nepříznivé sociální situace.
Podpoříme vás při prosazování vašich •	
práv a zájmů.

Naše služba je hrazená podle 
vyhlášky č. 505/2006 Sb. Veš-
keré informace získáte na tel. 
Č. 312 250 280, 312 250 003,  
nebo www.mestobustehrad.cz

Ano, skutečně je to již deset let, co 
skupina nadšenců oživila, či spíše nově 
zavedla tradici buštěhradského maso-
pustu (v kronice jsme o ní totiž nena-
šli žádné záznamy). Letos byl termín 
povážlivě pozdě, doufám však, že jsme 
tím neurazili ty, kteří ještě dodržují čty-
řicetidenní předvelikonoční půst. Díky 

posunu termínu se nám však poštěstilo 
vskutku krásné, teplé a slunečné jarní 
počasí, které mělo zřejmě velký podíl na 
tom, že do průvodu letos přišlo téměř 
300 lidí. Maškary byly jako každý rok roz-
ličné, nepřehlédnutelná byla kaplička 
i s farářem (někteří se ji ovšem snažili 
zaměnit za veřejné WC) nebo panenka 

na klíček, která se každou chvíli musela 
natahovat. Na trase průvodu bylo opět 
několik občerstvovacích zastávek s kob-
lihami (ó díky, firmo Backaldrin s.r.o.!), 
čajem i rumem. Před Domovem s pečo-
vatelskou službou se na počest výročí 
vyskládala na prostřené plachtě číslice 
2010 z lidských těl. Končilo se v soko-

lovně programem pro děti, každý si 
odnesl nějaký ten dáreček, a začala se 
chystat večerní zábava. Muzikantům 
v průvodu to hrálo a zpívalo skvěle 
(dvoje housle, harmonika, basa, tuba 
a kytara), a ještě lépe pak večer na 
posezení u cimbálu. Kdo nedorazil, ten 
prohloupil - za názvem Buštěhradišťan 

Oty Pavlici se totiž skrývá vynikající cim-
bálová muzika Alexandra Vrábela, dopl-
něná místními muzikanty, která hrála 
jako o život. Netradičním vynálezem pak 
byl „Automat svět“ – automatická tom-
bola, do níž se vhodil lístek, a ze dvířek 
vypadla výhra; vyhrával každý! Letos byl 
také zatím rekordní počet krojovaných 

tanečnic a tanečníků 
(celých osm kusů). 
Většinové zastoupení 
moravských krojů 
zavdalo úvahy o mož-
nosti rekonstrukce 
b u š t ě h r a d s k é h o 
kroje, který se bohu-
žel nedochoval. Nad 
jeho podobou však 
budeme intenzivně 
bádat, a při troše 
štěstí možná za pár let 
masopust oslavíme 
v obnovených buště-
hradských krojích.

N a š e  d í k y  z a 
finanční podporu 
směřují k Městskému 
úřadu a kulturnímu 

výboru města Buštěhrad, k Pasířství 
Houska a Douda s.r.o. a k APZ Buštěhrad 
s.r.o. – panu Fršlínkovi.

Daniela Javorčeková

BUštěhrad soBě
Jubilejní desátý masopust

Automatická tombola na večerní cimbálovce foto: M. Aushaus

Nabízím hlídání dětí tel. 605 567 299
inzerce
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sokol BUštěhrad
Opět se to povedlo a bylo to pěkné

rozhovor
Technické služby města Buštěhradu: Král Miroslav by měl radost!

Letošní sokolské Šibřinky se konaly 
19. března jako obvykle v buštěhrad-
ské sokolovně. Pro sestru Táňu Hrabino-
vou to byly v pořadí desáté Šibřinky, na 
jejichž přípravě v průběhu se jako hlavní 
organizátorka podílela. Ty první Šibřinky 
před deseti lety připravovala společně 
s Čeňkem Bukem. Po jeho smrti zůstala 
jejich organizace pouze na ní. Zajímal 
jsem se o to, co taková organizace Šib-
řinek obnáší. Bylo mi sděleno, že pří-
prava začíná už na podzim v říjnu nebo 
listopadu. Nejprve se musí vymyslet 
„ráz šibřinek“, jemuž se podřídí veškeré 
další počínání. To znamená, že se vypra-
cuje program večera, určí se, kdo v něm 
vystoupí a co k tomu bude potřeba. 
Pokud je v programu například taneční 
vystoupení žen, musí se začít včas nacvi-
čovat a podobně. Je také potřeba připra-
vit výzdobu, tombolu, zajistit hudbu, sál, 
předprodej vstupenek, zajistit oblečení 
účinkujících. V konečné fázi je potřeba 
připravit a vyzdobit sál. Je toho skutečně 
hodně, co mají organizátoři na starosti.

Vraťme se však k letošním šibřin-
kám. Jejich ráz byl: „Od Adama po lety 
do vesmíru“. Vstupenky byly už měsíc 
před konáním v předprodeji vyprodány, 
takže nebyla potřeba ani reklama či 
plakát. V průběhu večera měla taneční 
vystoupení mládež pod názvem Piráti 
z Karibiku, potom zatančily Buštěhrad-
ské šťabajzny – obě vystoupení nacvičila 

s účinkujícími Eliška Hrabinová a obě 
čísla se velice líbila. 

Dále vystoupil žonglér Lukáš Vláčil 
a Akrobatický rokenrol ze Sokola Praha. 
I tato vystoupení byla zdařilá. Na Šibřin-
kách vyhrávala oblíbená kapela A Club 
z Malých Číčovic. V tanečním reji bylo 
možno shlédnout mnoho rozmanitých 
a nápaditých masek, z nichž byly veřej-
ností vybrány tři nejzdařilejší. První místo 
obsadila dvojice masek Mach a Šebes-
tová, druhé místo brouk s malými křidélky, 
ale velikým sosákem, který byl funkční, 
protože s ním onen brouk vysával svým 
spolustolovníkům z půllitrů pivo. Třetí 
místo obsadil roztomilý človíček předsta-
vující roztržitého pana profesora, který 
má v rukou velikou šupléru (posuvné 
měřítko) a každému, koho potká, změří 
některou část těla - například krk, hlavu, 
ruce, ženy měřil rád v pase a také jinde. 
Zkrátka byl to čtverák.

Neodmyslitelnou částí byla tom-
bola, která díky sponzorům byla i letos 
bohatá. Tombolu měla na starosti sestra 
Jana Potůčková. 

Každé dílo, které se podaří, je důkazem, 
že máme mezi sebou lidi, kteří jsou cílevě-
domí a schopní vytvořit kvalitu. A letošní 
naše Šibřinky to potvrdily. Na závěr by 
bylo  vhodné vyslovit uznání a poděko-
vání organizátorům celé akce, kteří už 
deset let tuto skvělou akci připravují.

JIST

Kdo by neznal kouzelné zahájení 
legendární pohádky Pyšná prin-
cezna, v němž král Miroslav projíždí 
na koni krajinou a setkává se v bod-
rém hovoru se zástupci nejrůzněj-
ších řemesel a profesí. A ti se snaží 
se předhánět a trumfovat,  a v přá-
telském duchu vyzdvihují právě to 
řemeslo své. A na to král Miroslav 

zanotuje velké moudro: „Každá práce 
je nám platná, pracuješ li poctivě“.  
….. Myslím si, že kdyby král Miroslav 
se na svém oři projel tuto zimu naším 
zasněženým Buštěhradem a mohl tak 
bezpečně cválat v kteroukoliv ranní, 
denní i noční hodinu po vzorně odme-
tených silnicích, chodnících a scho-
dech, vytáhl by ze sedlové brašny řád 

zlaté radlice a s poklonou by jej pře-
dal pracovníkům technických služeb 
(ale to jsem se nějak s těmi řády pře-
sunul do jiné pohádky, viďte). A uči-
nil by tak po právu. Naše město bylo 
tuto zimu nejen převzorně zameteno, 
je však také čisté, ošetřované a cel-
kově pečlivě upravené. Může v tomto 
ohledu hrdě soutěžit s Kladnem, 

VÍTE, ŽE…
…Buštěhradský pivovar je PRO-

ZATÍM zachráněn? Firma Level při-
jala nabídku Ústavu památkové péče 
Fakulty architektury ČVUT, že zadá stu-
dii rekonstrukce pivovaru studentům. 
Podle výsledků se pak Level rozhodne, 
co dál. Firma by takto mohla (zadarmo) 
získat zhruba tři až pět studií. Výsledek 
nebude zcela profesionální, přinese 
však jistě velmi zajímavé a neotřelé 
podněty. Přinejmenším letos tedy pivo-
var zůstává stát. Zároveň stále čekáme 
na rozhodnutí rozkladové komise 
Ministerstva kultury, zda areál konečně 
zapíše do seznamu památek.   DJ

…v Městské knihovně Buštěhrad 
je nově umístěn box, do kterého 
můžete vyhodit vyřazené baterie a 
akumulátory?                             KJ

…se od 1. dubna 2010 změnily ordi-
nační hodiny v ordinaci  MUDr. Skály? 
Dětského lékaře můžete nyní navštívit 
v těchto hodinách:
Pondělí 13-17.30 (kurativa); 
úterý 8-9 (odběry), 9-11.30 (kojenecká 
poradna), 12-14 (kurativa), 14-16 (pro 
zvané); 
středa 10-11.30 (kurativa); 
čtvrtek 11-12.30 (kojenecká poradna), 
12.30-14 (kurativa); 
pátek 10.30-12 (pro zvané), 12-14 (kura-
tiva).

KJ
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Zaměstnanci technických služeb foto: J. Paulík

ale i třeba s Prahou. A proto jsem si 
k dnešnímu rozhovoru vybral právě 
pracovníky technických služeb města 
Buštěhradu. Co vám budu povídat, 
milí čtenáři – je za nimi sice vidět 
neskutečná  práce, ale ve své skrom-
nosti o ní mluvit moc nechtěli. Hned, 
jak mi základní faktické informace 
o technických službách poskytl pan 
místostarosta Antonín Kadlec, vydal 
jsem se do hasičárny, abych ty praco-
vité lidi aspoň trochu rozpovídal….. 

Antonín Kadlec: Technické služby 
vznikly v době, kdy se zrušili dobrovolní 
hasiči v Buštěhradě, a hasičárna tak zela 
prázdnotou a nebyla využívána. To bylo 
za časů  starostování pana Petra Dütsche, 
pravděpodobně ještě o něco dříve.  Zpo-
čátku v technických službách  pracovali 
dva, tři pracovníci, byla jen jedna mul-
tikára. Vedoucím byl tehdy pan Jaro-
slav Votýpka. Průběžně se technické 
služby zdokonalovaly za starostky Ing. 
Jitky Leflerové a nyní, za starostování 
pana Ing. Václava Nového se jim dostalo 
zatím nejlepšího technického vybavení, 
povedlo se nám uvolnit vyšší finanční 
částky a jsem přesvědčen, že to byl 
zásah v pravou chvíli, zejména vzhledem 
k letošní dlouhé zimě. Troufám si tvrdit, 
že jak byl letos v zimě uklizen Buštěhrad, 

tak nebylo uklizeno ani Kladno. Parťáka 
pracovníkům služeb dělá pan František 
Rák, který je velice aktivní, svědomitý 
až obětavý. Je všemi třinácti pracovníky 
plně respektován, kolektiv má dobrou 
pracovní morálku a já bych si těžko uměl 
představit na jeho místě někoho jiného. 

Pokud hovoříte o zaměstnancích, 
z jakých řad se rekrutují? 

Máme stálé zaměstnance, také ale 
máme zaměstnance z řad uchazečů 
o práci na Úřadě práce. 

Aha, to by mě zajímalo, mohl byste to 
trochu více přiblížit? 

Vedení Úřadu práce v Kladně nám 
kdysi nabídlo, že můžeme využívat evi-
dované uchazeče o práci na veřejně pro-
spěšné práce. Stát těmto pracovníkům 
poskytuje podstatné náklady na mzdu, 
část nákladů hradí přímo město. Je to pro 
nás velmi výhodné a rádi této nabídky 
využíváme. V současné době  máme šest 
těchto pracovníků. 

Dnes mají technické služby vyhovující 
a praktické  sídlo v budově bývalé hasi-
čárny, kde je kompletní technické, skla-
dovací, sociální i garážovací zázemí. Tak 
tomu ale asi nebylo od začátku? 

Během rozvoje technických služeb si 
pracovníci sami prováděli opravy býva-
lých garáží hasičárny, včetně šaten a ven-
kovního dvora. To všechno bylo uděláno 
svépomocí, takže nás to nestálo mimo 
pořízení materiálu skoro nic. Při této pří-
ležitosti  nelze nezmínit bývalého mistra 
technických služeb, pana Zdeňka For-
mánka, který rekonstrukci celého areálu 
zahájil.

Před chvílí jsem dělal rozhovor přímo 
s lidmi z technických služeb, oni jsou velmi 
skromní a nechtějí slyšet žádnou chválu, 
přestože je na místě jako u málokoho. 
Je mi známo, že negativní kritiku rád 
podává kdekdo. Ale od srdce pochválit, 
to už jaksi moc nejde. Přichází k Vám na 
město chvála nebo kladná odezva k  práci 
technických služeb? 

To máš pravdu, protože kritiků je stále 
hodně, dokonce mi  některé kritiky připa-
daly absurdní a zcela nesmyslné. Obdržel 
jsem ale i několik emailových pochval na 
pracovníky služeb. Většinou za zimní úklid, 
například paní Dundrová z Bouchalky  
vyslovila hezkou pochvalu za vzorný úklid 
přístupu k autobusové zastávce na Bou-
chalce. K tomu bych rád dodal, že se sna-
žíme udržovat vlastní Buštěhrad ale i Bou-
chalku na zcela stejné úrovni. 
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Chystáte se dále investovat do výbavy 
technických služeb? 

Nyní jsme zakoupili skvělý multi-
funkční stroj Belos, ale o tom ti asi řek-
nou přímo chlapi sami. Chceme dále 
zakoupit kvalitní pojízdný mulčovací 
(štěpkovací) stroj, který dokáže rozdro-
bit větve do průměru 12 cm. Produkt se 
pak dá využívat k mulčování záhonů. Na 
nákup techniky v roce 2010 máme již 
rozpočtovány 2 mil. korun. Rádi bychom  
pořídili novou multikáru a další techniku 
na úklid chodníků (hlavně pro zimní 
úklid, který jak víme, byl zcela uvalen na 
bedra obcí). 

Jaká je Vaše role ve vztahu k technic-
kým službám města Buštěhradu? 

Samozřejmě vrchním velitelem je pan 
starosta a já jsem byl pověřen v rámci 
své funkce místostarosty mít na starosti 
technické služby. Každé ráno se při cestě 
do práce zastavím v hasičárně, kde pro-
bereme případné naléhavé věci a co se 
ten den bude dělat. Vše domluvíme, 
naplánujeme a tak to běží každý den. 

Podle jakých kritérií práce plánujete? 
Přesně řečeno, jak je vymýšlíte? Je třeba si 
asi všímat, co je v městě potřeba, je nutné, 
jak se říká „věci vidět“. 

Vycházíme z potřeby města a z poža-
davků občanů. Občané žádají o něja-
kou  opravu či službu a pokud jsou na 
to momentálně prostředky, vyhovíme 
co nejdříve. To samé je třeba s úpravou 
zeleně, vždy však dbáme v tomto pří-
padě na znalecký posudek. Pro občany 
zajišťujeme i další služby, jako dovoz 
písku a stavebního materiálu, odvoz  
zeminy, stavební sutě, práce vyso-
kozdvižné plošiny a podobně. Občas se 
s panem Rákem sebereme, projedeme 
nebo si projdeme Buštěhrad a plánu-
jeme odstranění různých nedostatků 
a závad veřejných prostranství. 

Pane Kadleci, děkuji Vám, že jste si 
udělal čas na rozhovor pro Buštěhradský 
zpravodaj. Já ale běžím přímo do hasi-
čárny, technickým službám právě končí 
směna a obávám se, že  už  na mě pomalu 
čekají. ……….

……… Nene, nečekali na mě. Zasekli 
se u nějaké pracovní zakázky v obci 
a přijeli s celou kavalkádou až po čtyři-
ceti minutách. A když to všechno za dal-
ších dvacet minut uklidili a když všechny 
Fanda Rák nahnal ke stolu, a když jsem 
slíbil, že nebudu při psaní přehánět 
a zveličovat, začalo se zvolna  mluvit. 
A řeknu Vám, bylo chvílemi i docela 
veselo!  

Jak probíhá Váš typický všední pra-
covní den? 

Fanda Rák: Každý den v 7 hodin při-
jde pan Kadlec a řekne pracovní poža-
davek, který máme uskutečnit. To je 
takový rituál. Se mnou se domluví, co je 
přednostně nutné dělat, zkoordinujeme 
práci, kterou máme zadanou jak od lidí, 
tak z města. Pak si rozdělíme, kdo co 
bude dělat a začneme. 

Karel Sládek: No jo, běžně nám ale 
lidi z Buštěhradu řeknou, že někde 
něco nesvítí, tam že je potřeba něco 
odvézt, tam zase že je prolomený kanál 
a podobně a to se dennodenně řeší. 

Mohli byste jmenovat, jaké je spektrum 
prací a zakázek, které během roku běžně 
provádíte? 

Karel Sládek: Tady se dělá úplně 
všechno. Od odbornosti jako je třeba 
elektrikařina, po zednické a truhlářské 
práce, sbírání papírů, koše se jezdí vysy-
pávat. 

Božena Fedáková: Schody se opravu-
jou, chodníky ….

To vám chci říct, i když, asi to musíte 
vědět – snad všichni o Buštěhradu víme, 
jak je čistý, jak je skvěle udržovaný. To je 
Vaše práce.  Tak jak to děláte? 

Jiří Penc: V pondělí a v pátek se vysy-
pávají koše a naše děvčata chodí sbírat 
papírky ručně po celé ploše Buštěhradu. 

Karel Sládek: Máme specielní pojízd-
nou soupravu na sbírání odpadu. 

Jiří Penc: Sbírá to papírky a jiné 
menší předměty a také umí sbírat psí 
exkrementy. Někdy naplníme i čtyři 
popelnice tohoto stroje  za den. Jo, je 
výborný na vysávání vajglů, těch jsou 
tu miliony. 

No a teď je tu velké téma – zima 2010. 
Fanda Rák mi nedávno líčil, jak máte 
v noci rozdělené služby, jak se budíte, jestli 
nesněží …povídejte,vždyť je o čem. 

Karel Sládek: Tak zažili jsme prý nej-
krutější zimu co do sněhových kalamit 
za posledních 40 let. Kdo má službu, ten 
se bojí spát! (Smích). 

Jiří Penc: Napíše se rozpis služeb na 
víkend a o všední dny se domluvíme, kdo 
bude službu držet. 

Pavel Valtr: Nejpozději ve 4 hodiny 
ráno vyjíždíme, aby první autobusy měly 
sníh odklizený. 

Počkejte, pojďme ještě k těm služ-
bám. Takže, ten kdo má službu, dává si  
v noci doma jen krátké šlofíky. Najednou 
se z jednoho takového šlofíku probudí, 
podívá se z okna a vidí, jak sněží. A řekne: 
„Do háje…! „  - a co se děje dál? 

Karel Sládek: Ne, on řekne úplně něco 
jiného (hurónský smích všech). 

Jiří Penc: A hned teda ten, co má 
službu, vyjede. Když sněží hodně, vyje-
dou dva najednou. Máme na to dva 
stroje. Multikáru a nově zakoupený stroj 
Belos. Ten stroj Belos ale chceme využí-
vat  hodně i v létě, má třeba rameno na 
sekání trávy ve škarpách, má ale i další 
nástavce, k tomu i nakladač, sypač, 
takže je možné s ním provádět hodně 
prací. Na úklid sněhu se ukázal jako fakt 
výborný. 

Petr Godla: A pak také se hned odklízí 
ručně. Odsekáváme namrzlé chodníky 
a schody a pak  vezmou ženský lopatku 
a za námi to solí. 

Jaký máte systém při odklízení sněhu? 
Čím začínáte například? 

Jiří Penc: My začínáme na Lidický ulici 
směrem dolů. Ta je i při troše sněhu skoro 
nesjízdná. 

Karel Sládek: A hlavně tam jezdí po 
ránu pan Kadlec do práce (smích).

Jiří Penc: Nejdřív se projedou ty kopce. 
Jako je ta nová zástavba za cihelnou, 
Okružní ulice, pak se dělá Oty Pavla, pak 
jsou kopcovitý ulice jako je Havlíčkova 
nebo Sadová. A teprve pak se jede do ulic 
nahoře, které jsou v rovině. Ty se dělají až 
tak kolem šestý ráno. 
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Karel Sládek: Jezdíme ale až na Bou-
chalku, udržujeme cesty k zastávkám 
u dálnice na Slaný. 

Fanda Rák: Také je potřeba říct, že je 
v Buštěhradě náročný terén a to jak na 
odkliz sněhu, tak i na některé jiné práce. 
Ta kopcovitost je docela znát. 

Buštěhrad se obrovsky rozrostl. Komu 
se to líbí, komu ne, to je možná téma na 
jiný článek. Ale na místě je jiná otázka – 
jak Vy zvládáte toto znatelné navýšení 
plochy města, které s e musí plnohod-
notně udržovat? 

Karel Sládek: Už jenom to, že je tu 
najednou 300 světel veřejného osvět-
lení. A až nám teď přidají další novou 
zástavbu, bude jich ještě o sto víc. A ty se 
všechny musí udržovat a občas i opravo-
vat. A to nemluvím o další zástavbě, která 
se bude stavět u hřbitova. 

Pavel Valtr: Za chvíli z toho bude vel-
koměsto. Ale je nás ve službách třináct, 
tak to zvládáme a zvládat budeme. 

Jak na Vás reagují noví obyvatelé Buš-
těhradu? Vnímají vás vůbec? 

Fanda Rák: Noví spoluobčané se 
teprve pozvolna seznamují s Buštěhra-
dem a zjišťují, co jsme jakožto technické 
služby schopni pro ně udělat. 

Karel Sládek: Ale já bych řekl, že nově 
přistěhovalí spoluobčané se většinou 
rekrutují z mladších lidí a ti ráno vyrazí 
do práce a k večeru zase přijedou zpět. 
Takže asi těžko nás mohou pořádně zare-
gistrovat. 

Když Vy tak vzorně pečujete o Buště-
hrad, jak pečuje město o Vás? Máte dobré 
zázemí, dobré vybavení? Jak se přes den 
stravujete? 

Jiří Penc: Asi bych začal vybavením 
strojním. Máme tu tři multikáry, jednu 
pojízdnou plošinu, zcela nový multi-
funkční stroj Belos (nese zameták, sypač, 
radlici), máme křovinořezy, motorové 
pily, pojízdnou popelnici, plošinu, pří-
klepovou dusačku, elektrocentrálu, 
sbíjecí kladivo a kompletní nástrojové 
vybavení. 

Karel Sládek: Tady se to viditelně 
změnilo k lepšímu za poslední roky. 

Dříve to byla obyčejná kůlna  a teď tu 
máme plně vybavenu dílnu. Jsou tu 
dvě svářečky, zámečnická dílna, elek-
trikářská dílna. Mezi námi je autome-
chanik, takže i opravy vozidel zvlád-
neme sami. Jsme soběstační. 

Fanda Rák: Máme tu šatny se soci-
álním zázemím, můžeme si tu ohřát 
jídlo, i když hodně z nás  chodí  oběd-
vat do místních hospod. Na obědy 
máme půl hodinovou pauzičku. 

Karel Sládek: Ale mezi námi také 
pracují rómští občané, a také ženy. Tak 
se jich zeptej, jak se jim tu líbí a jak se 
jim s námi dělá! 

No, samozřejmě, tak tedy já se 
ptám? 

Božena Fedáková: S nimi se mi 
pracuje dobře. Jsme tu dvě ženský 
a musíme říct, že je to náročná práce, 
to jo. Pondělí a pátky děláme papíry, 
zametáme zastávky. Když je zima, tak 
nám s tím pomáhají i chlapi.

Karel Sládek: Ale to klidně napiš, 
dělají ty ženský všechno. Tahají větve, 
kopou krumpáčem, házej lopatou. 

Božena Fedáková: V kolektivu si 
rozumíme  a to je hlavní. Kdybysme 
si nerozuměli, tak by se mi tu dělalo 
špatně. Jsem tady přes dva roky  a líbí 
se mi tu. 

Jiří Penc: Ty holky se nejvíc nadřou, 
když se dělá sníh. Doslova shrabou 
celý Buštěhrad. A to samý je, když se 
hrabe listí – to denně nahrabou pět 
nebo i šest multikár. 

Petr Godla: Za sebe bych řekl, že 
tu dělám třetím rokem, jsem rád, že 
nemusím nikam dojíždět  a …. No, 
prostě se mi tu také líbí, to stačí. 

Buštěhrad má bohatou a hezkou 
výzdobu, to je také Vaše práce …

Fanda Rák: V posledních dvou 
letech se po etapách koupila nová 
výzdoba a nebyla zrovna laciná. 
V tomto roce plánujeme, jakožto třetí 
etapu, výměnu vánočního osvětlení. 

Karel Sládek: Šlo o to, že dříve 
výzdobu tvořily klasické miňonky, bylo 
to poruchové a  mělo to i větší odběr 
energie. Proto to měníme za nové. 

Nyní se stanete hvězdami tohoto 
vydání Buštěhradského zpravodaje. 
Vy ale dokonce pro Zpravodaj někam 
jezdíte, že ano?  Tedy si tentokrát přive-
zete doslova  sami sebe! 

Fanda Rák: Pro Zpravodaj jezdíme 
do tiskárny ve Slaném jednou za dva 
měsíce. Je to taková příjemná, i když 
krátká vyjížďka, kterou podnikáme jed-
nou za dva měsíce. 

Směl bych se podívat do těch Vašich 
dílen a garáží? 

Karel Sládek: Ale to víš, že jo, Fanda 
ti to všechno rád ukáže, viď, že jo, 
Fando. 

Teda, je to tady jak ve švýcarských 
hodinkách, každý metr je úzkostlivě vyu-
žitý. Stroje a vozidla parkují těsně na sebe 
v důmyslně vymyšleném pořadí. 

Fanda Rák: U spousty z těch strojů  se 
dá všelicos obměňovat, podle ročního 
období a podle potřeby sezónních 
prací. Hodně jsme při natáčení mluvili 
o stroji Belos, teď třeba vidíte, že má 
úpravu  s nakládací lžící, ale ještě před 
několika týdny měl sypač a radlici. 
A v létě zase bude mít asi příkopové 
rameno se sekačkou. Tamhle zase 
stojí od Belosu valníček, tam vzadu je 
zahradní traktor, tady stojí naše dvě 
multikáry a ve vedlejší garáži stojí 
další. V poslední garáží zase parkuje 
plošina. A jinak kolem dokola je nej-
různější nářadí, všechno tu má svoje 
místo. A přímo vedle vás je naše auto 
Fiat.  A teď jsme přešli do dílny, která 
nám zajišťuje soběstačnost ve všech 
opravárenských pracích. 

Dámy a pánové, jedním slovem -  jak 
by řekla moje dobrá známá a zpěvačka 
paní Jitka Vrbová: „Uctivost!“. Přeju Vám, 
aby Vám vydržela Vaše skromnost a  per-
fektní práce. Vy jste moc z toho rozhovoru 
nadšení nebyli. Ale já jsem přesvědčen, že 
buštěhraďáci Vaši každodenní práci vidí, 
oceňují a že si s velkou chutí teď o Vás 
něco přečtou. 

                                                             Mnoho zdaru!    
Honza Paulík
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

společenská rUBrika
Naši jubilanti

(květen, červen, červenec)

70 let

NYKLOVÁ Božena, Příční ulice
PATEROVÁ Anna, ul. Starý hrad

75 let

ŠVIHLÍKOVÁ Růžena, ul. U dálnice
RETT Vítězslav, Lípová ul.
POKORNÁ Ladislava, ul. Riegrova

80 let
BURGROVÁ Marie, Zahradní ul.

85 let
DANDA Miroslav, ul. Vrapická

Poděkování

Děkuji Městskému úřadu, celé své 
rodině, kamarádům a přátelům za 
dárky a blahopřání k mému životnímu 
jubileu. Ještě jednou srdečný dík.

           Josef Veselý

Dne 31. 3. 2010 oslavil v plném 
zdraví krásné 80. narozeniny pan 
Antonín Tatíček. Dlouholetý hráč a po 
ukončení kariéry nejvěrnější fanoušek 
buštěhradského fotbalu.

Fotbalový oddíl SK Buštěhrad přeje 
panu Tatíčkovi do dalších let pevné 
zdraví a mnoho příjemných fotbalo-
vých zážitků.

Vzpomínáme
Dne 11. 3. 2010 uplynulo 30. výročí 

tragické smrti pana Miroslava Vajse. 
Kdo jste ho znali věnujte mu s námi 
tichou vzpomínku. Děkujeme.

Stále vzpomínají bratr Zdeněk 
a sestra Hana s rodinou

Antonín Tatíček foto: archiv SK Buštěhrad

jUBileUM
Chodby buštěhradského Domova 

s pečovatelskou službou jsou příjemně 
teplé. Musel jsem si rozepnout bundu, 
když jsem jimi spěchal na předem 
domluvenou schůzku. Paní Jaroslava 
Kutinová je sice dámou požehnaného 
věku, ale má prý přehled a mladistvou 
duši. Bylo proto dobře, že se mnou 
šla moje žena Helenka, takže jsem se 
přede dveřmi v prvním poschodí ner-
vozitou neklepal tak nahlas. 

Znovu jsem se začal trochu chvět 
zhruba v polovině povídání. Přes-
tože moje obavy už tou dobou tro-
chu opadly, věděl jsem, čím to je. Bylo 
to chladem v místnosti. Snažil jsem 
se sám sebe přesvědčit, že „studený 
odchov“ je zřejmě jedním z receptů 
na to obdivuhodné zachování síly 
a zdraví i v pokročilém věku. Nakonec 
jsem to vydržel. I když už nejsem nej-
mladší. 

Hned u dveří jsme byli pěkně uví-
táni a bylo nám nabídnuto občerst-
vení. Usadili jsme se v kuchyňce naproti 
sobě a plánovaný rozhovor mohl začít. 
Neměl jsem připraveny žádné konkrétní 
dotazy, věděl jsem však, že velikou záli-
bou paní Kutinové jsou knížky. Trochu 
prkenně jsem se tedy hned zeptal, zdali 
si ráda přečte Buštěhradský zpravodaj. 
Zdůraznila, že nejraději si čte historic-
kou literaturu, a že zpravodaji se věnuje 
pravidelně, což mě pochopitelně potě-
šilo. Moc ráda chodívá s knihou nebo 
s přáteli z DPS do zámeckého parku 
na lavičky. Dokonce se prý i „domluvila 
s klukama“ (partičkou „zlaté mládeže“ 
scházejících se v zámeckém parku tak-
řka denně), aby jejich pravidelná pose-
zení v přírodě nerušili. Vyšlo to, a tak tam 
mají všichni svůj čas a prostor. 

Snažil jsem si v duchu představit 
debatu, když se mezi diskutujícími pne 

úctyhodných osmdesát let věkového 
rozdílu, ale vzápětí jsem pochopil. Přes-
tože o sobě tvrdí, „jsem málo komunika-
tivní“, myslím, že se o sebe umí posta-
rat i v nepředpokládaných situacích. 
Paní Kutinová je totiž mírná i energická, 
srdečná i vzdělaná, bystrá i tolerantní, 
a určitě veskrze samostatná a svérázná. 
Například má ve svých nejrůznějších 
vzpomínkách a myšlenkách takový 
pořádek a přehled, že jsem jí jen tiše 
záviděl. Dozvěděl jsem se totiž tolik věcí, 
že jsem opustil myšlenku obligátního 
rozhovoru pro časopis a zvolil stručnější 
formu – takové malé představení nej-
starší obyvatelky buštěhradského DPS.

Paní Jaroslava Kutinová má v občance 
rok narození 1915. Původem pochází 
z malého hospodářství na Lounsku, kde 
spolu s bratry a sestrami prožila dětství. 
Byla ze všech nejmladší. Vyučila se potom 
prodavačkou potravin a brzy na to jí bratr, 
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mlékař z malostranské Nerudovky, pozval 
na zkušenou do Prahy, aby pro jeho firmu 
roznášela mléko po „lepších rodinách“ 
do pražských domů. Později zde zůstala 
nastálo a bydlela dlouho třeba v Podolí 
nebo ve Strašnicích. 28.9.1948 se vdá-
vala, manžel byl telefonistou u hasičů, 
ale 15.6.1978 náhle zemřel a už zůstala 
sama. Má dceru v Buštěhradě, syna 
v Praze, a také vnoučata, všichni se vzá-
jemně navštěvují. V mládí prý sice cho-
dila do Sokola, ale nikdy potom aktivně 
nesportovala, protože se dosyta „naská-
kala za pultem“ při svém povolání pro-
davačky, které měla celý život moc ráda. 
Pracovala naplno až do důchodového 
věku. Po odchodu manžela se však prý 
„uzavřela tak nějak do sebe“ a nastoupila 
v podatelně Univerzity Karlovy a nakonec 
do podniku Benzina. Pracovala brigádně 
až do svých pětasedmdesáti let(!). 

Dozvěděl jsem se také, že paní Kuti-
nová chodí příležitostně do kostela. 
Nepročítá horoskopy, protože stejně 
neměla nikdy dost času, kvůli staros-
tem o domácnost. O politiku se prý taky 
nestará a vzpomíná přitom na oblíbené 
manželovo heslo: „Tahle moje hlava 
a tyhle moje ruce, to je celá moje poli-
tika.“ Když se chce dozvědět co se děje 
nového, zajde si sednout „mezi ženský“, 
a je to. 

Vyloženě ráda chodí na procházky, 
ovšem výhradně sama, protože se 
nechce nechat nikým rušit. Miluje 
třeba pohled do Českého středohoří, 
však za jednu z nejoblíbenějších vášní 
jednoznačně označuje tzv. „vymetání 
obchoďáků“(!). Také velmi ráda jí, a jí prý 
rychle. Nestěžuje si na ta dovážená jídla, 
ale většinou si uvaří sama. Už kvůli zdra-
votní dietě, musí si hlídat jídelníček.

No, nejrůznějších detailů ze života mi 
popsala paní Kutinová spoustu a s obdi-
vuhodnou přesností.  Nakonec jsem 
tedy položil otázku poslední - jak se jí 
dnes vlastně žije v buštěhradském DPS. 
A jaká byla odpověď?

 „Jednou jsem si to zvolila, tak se 
musím samozřejmě přizpůsobit. Jsem 
tady moc spokojená, nemám nikdy 
žádné výhrady k personálu ani ke služ-
bám. Mezi ženský jsem taky myslím 
zapadla. A když jsem tuhle dostala 
podobnou otázku, tak povídám…paní 
ředitelko, já teprve teďka zase žiju!“. 

A to určitě nepotřebuje další komen-
tář. 

Proto bych už chtěl jen poděkovat za 
trpělivost a ochotu, a pochopitelně při-
dat přáníčko:

 „Milá paní Kutinová, žijte krásně!“ 
Jiří Blesk

paMátník lidice 
PŘIJĎTE NA VÝSTAVY DO PAMÁTNÍKU LIDICE

MUZEUM:
Otevřeno: duben – říjen denně 9-18 h

Muzeum – stálá expozice•	
A NEVINNÍ BYLI VINNI
Expozice vychází z koncepce vítěz-
ného návrhu, který je založen 
na konfrontaci strohého betono-
vého prostoru se světelnými obrazy 
už neexistujících lidí a jejich obce, 
na připomenutí tváří a jmen, které 
by neměly zmizet z paměti.
Výstavní síň In Memoriam – putovní •	
výstava MNICHOV, OKUPACE, 
OSVOBOZENÍ do 31. 5. 2010, 16. 6. 
– 30. 6. 2010 Výstavu, věnující se 
období 2. světové války na našem 
území s důrazem na region Ostravska 
a osud jeho obyvatel.
Výstavní síň Pod Tribunou – výstava •	
ZAPOMENUTÍ HRDINOVÉ
do 16. 5. 2010 Výstava je věno-

vána německy hovořícím občanům 
bývalého Československa, kteří se stali  
aktivními odpůrci nacismu.

HEYDRICHIÁDA od 2. 6. – 15. 6; 1. 7. – 
15. 10. 2010 Výstava „Heydrichiáda“ 
přibliží období druhého stanného práva 
v květnu až červenci 1942, které se stalo 
jedním ze symbolů nacistické hrůzo-
vlády v bývalém Československu. 

LIDICKÁ GALERIE:

Otevřeno: březen – říjen denně 10-17 h, 
stálá expozice výtvarného umění – •	
LIDICKÁ SBÍRKA
38. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ DĚTSKÉ • 
VÝTVARNÉ VÝSTAVY LIDICE 2010
od 26. 5. do 31. 10. 2010, 1. patro 
Vernisáž 26. 5. 2010 od 11 hodin – pře-
dání medailí nejlepším českým dětským 
a jednomu zahraničnímu výtvarníkovi, 
vystoupení ZUŠ Buštěhrad, divadlo pro 
děti, hry Studia volného času Labyrint, 
projížďky kočárem. Na výstavě bude 
možno shlédnout přes 1 400 vítězných 
prací od dětí nejen z Čech a Slovenska, 
ale i z více než 50 zemí světa včetně tak 

exotických jako je Čína, Thajsko, Indie, 
Malajsie, Venezuela nebo Etiopie.

VÍKENDOVÉ VÝTVARNÉ 
DÍLNY PRO DĚTI

Od ledna 2010 nabízí Lidická galerie 
sobotní výtvarné dílny pro děti. Dílny 
se konají jednou za měsíc v sobotu od 
14:00 do 15:30 v Lidické galerii.  
Program dílen
15. 5. - Jaro je tady  Výtvarné hrátky 
v zahradě Lidické galerie.
5. 6. - Vidíme a cítíme přírodu

S dětmi jsou zváni i rodiče, kteří 
mohou čas využít k prohlídce Muzea 
a Galerie Památníku Lidice nebo k pose-
zení v restauraci Lidická galerie. Poplatek 
za dílnu je 20,- Kč. Při zakoupení vstu-
penky do Památníku Lidice je pro děti 
dílna zdarma. Pracovní oblečení nutné. 

Vzhledem k omezenému počtu míst si 
účast rezervujte na:  edu@lidice-memo-
rial.cz,  tel. M. Borová 312 253 063.



číslo 2 • březen/duben 2010
22

PAMÁTNÍK LIDICE/ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ

Časový program pietní vzpomínky 
a doprovodných akcí 12. června 2010 
k 68. VÝROČÍ VYHLAZENÍ OBCE LIDICE 

Pietní vzpomínka
09:00 – 09:45 Příjezd hostů na parkoviště Památníku, snídaně ve stanu
09:45 – 10:00 Přesun hostů od muzea ke společnému hrobu
10:00 – 10:35 Kladení věnců u společného hrobu 
10:35 – 10:40 Státní hymna
10:40 – 10:45 Přivítání ředitelem Památníku Lidice
10:45 – 10:55 Hlavní projev
10:55 – 11:00 Modlitba Mons. Michaela Pojezdného, opata Strahovského kláštera
11:00 – 11:05 Vystoupení předsedkyně ÚV ČSBS Anděly Dvořákové
11:05 – 11:10 Poděkování ředitele PL a pozvání k přehlídce dětských sborů
11:10 – 11:15 Vystoupení DS Sluníčko z Kladna u společného hrobu ( Dobrú noc…)
11:15 – 11:40 Přesun účastníků okolo sousoší dětí k muzeu

Vstup do výstavních prostor muzea i galerie po celý den zdarma.

Celostátní přehlídka dětských pěveckých sborů 
„Světlo za Lidice“
11:30 – 11:40 Přijetí vedoucích sborů předsedou Senátu P ČR Přemyslem Sobotkou,
  starostou obce Lidice a ředitelkou přehlídky
11:45 – 12:00 Slavnostní zahájení – předseda Senátu PČR Přemysl Sobotka,
  Čestná stráž Armády ČR, Ústřední hudba Praha, 
  vystoupení Lucie Bílé 
12:00 – 12:10 Vystoupení zahraničního sboru
12:15 – 15:45 Vystoupení jednotlivých dětských sborů ze 14 krajů ČR

12:00 – 16:00 Pohoštění účastníků v prostorách za muzeem

Výběr souvisejících akcí k 68. výročí lidické tragédie 
v roce 2010
26. 5. 2010 v 11:00 hodin  Zahájení 38. ročníku „Mezinárodní dětské 
    výtvarné výstavy Lidice“ s předáním cen 
    vítězům soutěže v Lidické galerii
12. 6. 2010 v 10:00 hodin  Pietní vzpomínka u společného hrobu lidi
    kých mužů
12. 6. 2010 v 11:45 hodin  Zahájení přehlídky 14 dětských pěveckých
    sborů z celé ČR pod názvem  „Světlo za Lidice“ 
    v prostoru nádvoří před muzeem, vystoupení 
    Lucie Bílé
12. 6. 2010 ve 12:30 hodin Předání Pamětních odznaků Památníku Lidice 
    v IN MEMORIAM
12. 6. 2010 od 15:00 hodin Seminář „Zkáza Lidic a Drážďan. Shodné 
    a rozdílné“ – OÁZA. -
13. 6. 2010 od 15:00 hodin Mše v ekumenickém středisku OÁZA
19. 6. 2010 ve 22:00 hodin  Start 22. ročníku štafetového běhu Lidice - Ležáky

Čtenáři nám píší
Proč buštěhradská 
dráha nikdy nedojela 
do Buštěhradu?

To bylo motto besedy s Jiřím Boudou, 
malířem a grafikem, ilustrátorem a auto-
rem poštovních známek, milovníkem 
mašinek a veškerého dění kolem nich, 
cestovatelem, navíc synem slavného 
malíře Cyrila Boudy.

Když jsem byla p. Markem Vese-
lým upozorněna, že se tato beseda 
koná právě v Buštěhradě začátkem 
února, neváhala jsem ani na okamžik 
a pozvánku pro všechny milovníky maši-
nek a cestování jsme na náš web dali. 
Na besedu jsem šla s přítelkyní, která 
má mašinky a železnici v krvi, protože 
na této trati Kralupy n. Vlt. - Kladno – 
Chomutov pracovala coby výpravčí. Šly 
jsme tam právě s otázkou, proč ta dráha 
do Buštěhradu vůbec nedojela?

Ve zcela zaplněném útulném pro-
středí klubu v restauraci u Bečvářů jsme 
všichni dostali odpověď z úst nejpovo-
lanějších – milý a příjemný Jiří Bouda, 
předseda skupiny pro studium a doku-
mentaci železniční historie při Národním 
technickém muzeu, vyprávěl se zaujetím 
a vzpomínal na dětství a na cesty vlakem 
se svým slavným otcem. A ty ho vlastně 
k jeho celoživotní zálibě přivedly.

Vyprávěl nám, že na Buštěhrad-
ské dráze, soukromé společnosti až 
do r. 1924, kdy ji převzal čs. stát, exis-
tovala kdysi rušná stanice Buštěhrad. 
Už v roce 1855 z ní odbočovala vlečka 
k dolům Vítek a Marie Antonie, v roce 
1876 prodloužená k dolu Ferdinand. Ten 
byl v provozu až do roku 1921. Po jeho 
zrušení byla rozebrána i vlečka. Stanice 
Buštěhrad ztratila význam a v roce 1925 
byla přeměněna na zastávku s nákla-
dištěm. V roce 1952 byl změněn i název 
zastávky na Kladno-Vrapice.

 A já v duchu vzpomínala také. V 50. 
a 60. letech minulého století jsem totiž 
velmi často jezdívala vlakem nejprve 
jako mladé děvče, později s manželem 
a dětmi, právě na trati Kralupy n. Vlt. - 
Kladno za příbuznými v obcích kolem 
této tratě. Našim dětem se cesty vždy 
líbily a nejvíc se těšily nejen na cestu 
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kouřící mašinkou, později motoráčkem, 
ale hlavně na další raritu v Kladně-Dubí. 
V této stanici vždy na mnoha kolejích 
stávaly otevřené i uzavřené nákladní 
vagony různých značek. Bývaly plné 
uhlí, hutního materiálu i dřeva a děti 
hádaly, co tam asi kdo vozí. Očička jim 
zářila, když viděly vznášet se nad jejich 
hlavičkami lanovku s vozíky z dolu Zápo-
tocký. Mířily přímo do slavné kladenské 
„poldovky“ – v té době Spojených oce-
láren Poldi. To bylo dětských otázek 
a na stálé proč? proč? jsme nestačili ani 
odpovídat.

Dnes si jiná proč? proč? říkáme asi 
všichni – proč na této kdysi slavné 
trati zůstávají prázdné a zdevastované 
zastávky, veliké překladiště v Kladně-
Dubí má sice pořád to množství kolejí, 
ale žádné vagony s uhlím, s hutním 
materiálem, zajímavá lanovka na 
dopravu uhlí je už taky minulostí… a na 
ta „proč“ si dnes asi nikdo z nás obyčej-
ných lidí neumí odpovědět. Vzpomínkou 
už jen natrvalo zůstanou i přeplněné 
„šichtovní“ vlaky, kdy veliké množství 
lidí dojíždělo buštěhradskou dráhou 
za prací na směny do kladenských dolů 
a mnoha závodů… 

Touto osobní vzpomínkou jsem se 
dostala vlastně na vedlejší kolej. Vrátíme 
se tedy ještě k besedě v Buštěhradě.

 Jiří Bouda si celoživotním zájmem 
o mašinky plní svůj klukovský sen. Měl 
však sen ještě jeden, společný s man-
želkou, a to bylo cestování po světě. 
Některé sny si splnili společně, jiné si 
plní až v pozdním věku sám. Na kole zn. 
Favorit – český výrobek z české továrny, 
který si koupil v 50. letech minulého sto-
letí, jezdí v posledních 5 letech po světě, 
a o tom nám taky se zaujetím vyprávěl. 
Nejprve to byla cesta po České repub-
lice až na Slovensko a přes Rakousko 
zpět, podle jeho slov zkušební jízda. 
Další cesta vedla až do Španělska, další 
na řadě bylo Portugalsko, Itálie, Francie 
a Holandsko, jezdí sám, vždy bez jaké-
hokoliv doprovodného vozidla – zkrátka 
bylo o čem povídat a zájem návštěv-
níků a otázky na besedě nebraly konce. 
Zejména také proto, že pan Bouda osla-
vil v minulém roce již 75. narozeniny. 
Besedu velmi dobře moderoval Jaroslav 
Pergl, hudební doprovod byl od skupiny 
se zajímavým názvem „Buštěhradská 
dráha“, prohlédli jsme si i grafické listy, 
které Jiří Bouda udělal s náměty ze svých 

cest, mnohé si mohli zájemci i koupit - 
zkrátka večerní posezení bylo příjemné 
a jen neradi jsme se rozcházeli.

 Před rozloučením jsem ještě pozvala 
pány Boudu a Pergla na podzim na 
besedu do 3. základní organizace SDČR 
v Kladně, aby nám o buštěhradské dráze, 
o mašinkách i cestování na kole po světě 
taky vyprávěl. Pozvání oba přijali, budeme 
se proto všichni těšit na podzim a na další 
poutavé vyprávění, možná opět doprová-
zené i hezkými písničkami o mašinkách.

Hana Němcová, 
místopředsedkyně Svazu důchodců ČR, o.s.

Článek je převzatý se souhlasem autorky 
z CzechFolks.com PLUS, kde vyšel dne 
18.2.2010

„A tyhle lidi vychovávaj‘ 
naše děti?!“

Na vlastní kůži můžeme potvrdit – 
U Bečvářů to žije! Jedna akce střídá dru-
hou. Ale ta, co se ve známé restauraci 
odehrála letošního 13. března, rozhodně 
patřila mezi nejlepší buštěhradské kulturní 
zážitky poslední doby. V naprosto přepl-
něném sále, vládla celý večer špičková 
nálada plná překvapení, zvratů a šokují-
cích nápadů. K tomu, že byli všichni nad-
míru spokojeni, samozřejmě přispěl i pilný 
personál restaurace. Standardně vstříc-
nému a profesionálnímu přístupu pana 
šéfa sekundovala rychlá a přesná dvojka 
v první linii na baru, takže ani na kvalitu 
občerstvení si nikdo stěžovat nemohl. 

Ples školy se prostě vydařil. 
S chutí si zde zrekapitulujeme, co 

se tam dělo. Tak, v první řadě je třeba 
vyzdvihnout neopakovatelného prů-
vodce večerem – Petra Sejkoru, jenž 

s osobitým kouzlem a nejenom slovní 
ekvilibristikou dokázal vyprovokovat 
úsměv ve tvářích i těm největším ška-
rohlídům. Bylo by však chybou vynášet 
jej příliš vysoko nad kantorský kolek-
tiv,  který se chopil společenské zábavy 
s takovou odvahou a vervou, že to 
všechny šokovalo a příjemně překvapilo. 
(Pravda, ojedinělý výkřik intelektuálního 
pohoršení jsme přeci jen zaznamenali, 
a to, když jsme jednu z příchozích dam 
zaslechli vyslovit na adresu pořadatelů 
větu, která se stala nadpisem tohoto 
článku. Co k tomu dodat? Snad jen, aby 
ji Igor Hnízdo raději pozval někdy jindy 
a určitě někam úplně jinam. Klíďo-píďo!)

Čím ve výčtu bohatého programu 
začít je trochu problém, protože zvratů 
večera byl veselý a pestrobarevný kolo-
toč, ze kterého se rozhodně nikomu 
nechtělo vystupovat. Tak například 
první z předtančení, ve stylu karibských 
pirátů, bylo výjimečné tím, že jej pro 

účastníky plesu secvičili, a také bez-
chybně předvedli, žáci šestých tříd naší 
školy. Moc se nám to líbilo. S podobným 
uspokojením jsme museli ohodnotit 
i taneční skupinu Carmen, která nám 
ten večer předváděla určitě víc, než jen 
exotické orientální tance. Většinu večera 

Cy r i l  B o u d a  s  p r ů vo d ce m  p o řa d u 
Jaroslavem Perglem  foto: Antonín Nešpor 

Ples foto: archiv ZŠ
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k tanci vyhrával zpěvák Láďa Horvát za 
svými klávesami. Doslova vyčerpáva-
jícím zážitkem byl pro nás rock’n’ro-
lový nářez bandu FIDO, který nastoupil 
rychle a tvrdě, v prudce elegantních čer-
ných košilích, s chytlavým repertoá-
rem šlágrů nejen pro pamětníky. Mezi 
hudebními zážitky jmenujme určitě 
ještě přehlídku talentů v karaoke – ama-
térské zpívání do hudebního základu 
známých písní. Zejména spousta leg-
race pak byla jednou z odměn při nadu-
pané soutěži tanečních párů. Přesto, že 
už někteří tanečníci byli předem regis-
trovaní a některým se do toho zpočátku 
moc nechtělo, úroveň byla vynikající. 

Další šťastlivci si zase užili netradičně 
uchopené tomboly, jenž byla bohatá 
nadmíru a vyhrával téměř každý, kdo si 
vsadil. Vše pak vrcholilo šokujícím noč-
ním vystoupením báječného Fredieho 
- dokonalého imitátora zpěváka skupiny 
Queen, aby k tomu pak všechny doslova 
zvedl ze židlí ještě překvapivý blok tzv.
létajících songů. To potom celý sál 
radostně křepčil, ve slušivých čapkách 
s křidélky, společně s Čestmírem i majo-
rem Gagarinem. Přistát dolů na pevnou 
zem a odcházet domů z dobré zábavy 
se nakonec určitě nikomu nechtělo.

Samostatnou zmínku v našem krát-
kém hodnocení a velkou jedničku 

s hvězdičkou si určitě zaslouží celý sbor 
buštěhradských učitelů, stejně jako 
všichni ti, kteří se na přípravě Plesu školy 
účastnili. Báječné převleky a nacvičené 
taneční vystoupení ve stylu legendár-
ních Boney-M, doplňující videoprojekce, 
ohňová show a divoké scénky, včetně sty-
lizace sboru coby rady indiánských náčel-
níků, to vše bylo opravdu nezapome-
nutelné. Jsme moc rádi, že jsme se toho 
všeho mohli zúčastnit a báječně se poba-
vit. A z celé akce jsme si zároveň odnesli 
opravdu dobrý pocit, že buštěhradský 
pedagogický sbor vskutku nezapomněl 
ono známé Ámosovo – Škola hrou.

Helena a Jiří Bleskovi

Ještě nemluví mateřským jazykem, 
přesto se už učí anglicky. Pro mnoho 
lidí je to nepochopitelné a přijde jim to 
k smíchu. V únoru v prostorách Relax 
sport Rudná (squash centrum), desítky 
nových zájemců o výuku v příjem-
ném prostředí odcházelo spokojeno 
po ukázkových hodinách. Dětem, ale 
i dospělým se z báječné atmosféry spo-
jené s otevřením ani nechtělo odcházet 
domů. Děti se věnovaly objevování hra-
ček a dospělí živě diskutovali o licenco-
vané výuce Helen Doron a o právě skon-
čených ukázkových lekcích. 

Z čeho vychází metoda Helen Doron? 
Metoda Helen Doron staví na dvou stěžej-
ních aspektech - pravidelný, opakovaný 
poslech a pozitivní upevňování již naby-
tých znalostí. Vychází zejména z učení 
a teorií Marie Montessorri, Dr. Suzuki 
a z vědeckých poznatků Dr. Glen 
Domana. Učí jazyk kombinací vizuál-
ních, auditivních a pohybových vjemů.  
Zkuste přiblížit výuku metodou 
Helen Doron někomu, kdo v životě 
nic podobného nezažil - jak vypadá 
typická hodina pro nejmenší děti? 
Základem výuky je pravidelný podvě-
domý poslech nahrávek v domácím 
prostředí. Děti k nám do centra dochází 
1x týdně. Hodiny jsou vedeny výhradně 
v angličtině, obvykle se jedná o 75 % již 
probrané látky, 25 % tvoří nové učivo. 
Smyslem je, aby děti pochopily význam 

toho, co už důvěrně znají z poslechu a co 
jsou bez problémů schopny reproduko-
vat, čemu ovšem prozatím nerozumí. 
Aktivity se velice rychle střídají, stejně 
tak tematické okruhy, kterých je v jedné 
hodině vždy několik. Děti se učí všemi 
smysly a prostřednictvím zkušeností 
a zážitků, které mají z hodiny. Samotná 
náplň jednotlivých hodin pak závisí na 
typu kurzu. 

Jak často by se měly děti angličtině 
věnovat, aby výuka měla patřičný efekt? 
Dítě nemusí být z bilingvní rodiny, aby 
bylo schopno osvojit si více než jeden 
jazyk. Co hraje roli, je pravidelný a opa-
kovaný kontakt s prostředím, ve kterém 
se daný jazyk používá. Takto malé děti se 
přitom vyučují speciální výukovou meto-
dou, která se zaměřuje na hry, dramatiku, 
tvořivost či hudební a pohybový dopro-
vod. „Jedná se vlastně o přirozené učení, 
které je u takto malých dětí založeno na 
společných prožitcích s rodiči při 
hrách, výtvarných aktivitách, cvičení 
a podobně,“ vysvětlila Kristýna Pragerová, 
která touto metodou vyučuje. Podmín-
kou úspěchu tohoto učení je však podle 
ní to, aby děti slyšely angličtinu denně.  
     Touto metodou se v Rudné od března 
začíná vzdělávat prvních několik dětí, 
z nichž nejmladšímu je momentálně 
dvanáct měsíců. „Už po půl roce jdou 
vidět a hlavně slyšet výsledky,“ ubezpe-
čuje lektorka, která se svou dcerkou tyto 

hodiny již od září navštěvuje v Praze 
a díky tomu se rozhodla přivést tuto 
zkušenost i do Rudné.

„Žijeme v uspěchané a konkurence-
schopné době, kdy chceme pro své děti 
udělat to, co považujeme za nejlepší, 
aby jejich vykročení na cestu životem 
bylo snazší a otevřelo jim více možností 
pro realizaci vlastního potenciálu. Proto 
jsme si vybrala právě tento způsob 
výuky,“ říká maminka Petra Zgarbová.

Výuka je opravdovou hrou, plnou 
komunikace a pohybu. Dítě má napro-
stou volnost, neexistuje žádné kárání, 
upomínání nebo usměrňování. Slovní 
spojení „ne, udělal jsi to špatně“ v této 
škole neznají. I když dítě neví správnou 
odpověď nebo se mu prostě nechce, 
učitelka jej pochválí a přirozeným způ-
sobem ho aktivně zpět vrací „do hry.“ 

V každém případě, rodiče s malými 
dětmi mohou před tím, než své dítě do 
této výuky přihlásí, navštívit ukázkové 
lekce. „Zde zjistí, jak angličtina probíhá 
a jak se jejich dětem líbí. Rozhodnutí, 
která vedou rodiče k tomu, aby dali své 
nejmenší nebo i školou povinné děti 
na angličtinu, jsou totiž různá. Někdo 
to chce vyzkoušet, chce vytvořit dítěti 
kvalitní program nebo prostě myslí na 
budoucnost,“ uzavřela K. Pragerová.

Kristýna Pragerová

anglicky se v rUdné Učí Už roční děti
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Období od 1. 1. 2010 do 31. 1. 2010 
Trestné činy:
1x odcizení přívěsného vozíku s AL formani (NP)
1x odcizení věcí z garáže (NP)
Přestupky:
4x přestupek proti majetku (3 NP, 1 ZP)
2x přestupek proti občanskému soužití (1 NP, 1 ZP)

Zpráva o činnosti Městské policie Kladno v obci 
Buštěhrad za měsíc leden a únor 2010
Na základě veřejnoprávní smlouvy, prováděly hlídky Městské policie 
Kladno následující činnost v obci:
Leden 2010
Dne 16. 01. 2010 od 11.05 do 12.15 hodin hlídková a kontrolní činnost 
v obci se zaměřením na dodržování DZ. Bylo řešeno 5 přestupců.
Dne 30. 01. 2010 od 11.15 hodin provedena pochůzková a kontrolní 
činnost při konání burzy v ul. Lidická. Po ukončení burzy v 11.40 
hodin provedena pochůzková činnost v obci. Bez závad.
Únor 2010
Dne 01. 02. 2010 v 08.50 hodin vyslána hlídka na tel. oznámení 
občana z důvodu zablokování výjezdu z objektu firmy vozidly a tím 
znemožnění zásobování. Řidiči vozidel dohledáni a řešeni blokovou 
pokutou, provoz obnoven v 09.30 hodin.
Dne 12. 02. 2010 od 09.35 do 10.40 hodin provedena hlídková a kont-
rolní činnost v obci se zaměřením na dodržování DZ a veřejný pořádek.
Dne 26. 02. 2010 provedena pochůzková a kontrolní činnost při 
konání burzy v ul. Lidická. Po ukončení burzy provedena pochůz-
ková činnost v obci. Činnost ukončena v 10 hodin. 
Dne 27. 02. 2010 od 11.50 do 13.10 hodin provedena hlídková a kont-
rolní činnost v obci se zaměřením na dodržování DZ a veřejný pořádek.

Na začátku roku 2010 jsme dospěli k závěru, že je nutné 
již dořešit nedostatky, které přetrvávají od působení obecní 
policie ve Vaší obci.

Proto obecní policie Stehelčeves upozorňuje všechny 
občany, že již nebude tolerovat takové nedostatky, které 
jsou velmi důležité i pro jiné složky (hasiči, záchranná 
služba) a jsou nutné pro bezpečnost občanů a ochranu 
jejich zdraví a majetku.

Obecní policie bude řešit především nedostatky u nemo-
vitostí jako chybějící čísla popisná, špatně parkující vozidla, 
která často tvoří překážku nebo parkují v protisměru. Dále 
ta vozidla, která tvoří zábor veřejného prostranství a stojí 
na místech, kde to není dovoleno (zeleň, chodník, auto-
busové zastávky apod.). Nebudou přehlíženy ani zábory 
veřejného prostranství ať už pískem, stavebním materiá-
lem, uhlím, dřevem a podobným materiálem, který často 
vadí v průchodnosti chodníků a maminkám s kočárkem, 
které jsou takto nuceni vstupovat do vozovky a kde jim 
hrozí velké nebezpečí a to i dětem v kočárku.

Chceme upozornit i na takové přestupky z přestupkového 
zákona jako jsou: znečištění veřejného prostranství (odho-
zením papírů, nedopalku cigaret, prázdné plastové láhve 
a tomu věci podobné), buzení veřejného pohoršení (přede-
vším silnou opilostí, hrubým jednáním, močením na veřej-
nosti a i jiné chování, které pohoršuje okolí), neuposlechnutí 
výzvy strážníků OP, neoprávněné zakládání skládek a to tím, 
že se odkládá domovní odpad mimo kontejnery a popelnice, 
ale i tím, že se odkládají staré pneumatiky a starý nábytek na 
místa mimo určení a to do zákoutných míst obce, dále pak 
poškozování dopravních značek a veřejno – prospěšného 
zařízení (lavičky, autobusové zastávky, koše na odpadky, 
telefonní automaty, dětská hřiště a další).

Další jednání, které se nazývá přestupek proti majetku 
je lidově řečeno krádež. Často dochází ke krádežím železa, 
v sadech ovoce, měděných věcí, pak i v obchodech dochází 
ke drobným krádežím zboží. Je třeba také připomenout, že 
pokud hodnota ukradených věcí nebo zboží přesáhne hod-
notu 5. tisíc korun, nejedná se o přestupek, ale o trestný 
čin, který je předáván k řešení Policii ČR.

ROK 2010 OBECNÍ POLICIE STEHELČEVES

policie inforMUje

hokejBal
Buštěhradský oddíl Hokejbalu děkuje 

panu J. Kimlovi  AUTOSERVIS Buštěhrad 
za sponzorství k výrobě dresů a městu 
Buštěhrad, firmě Štěpánek auto,Truhlář-
ství F. Kougl Žilina za podporu činnosti. 

Každý kdo má zájem hrát za Buš-
těhrad, ať napíše o informace na mail: 
Bustehradrytiri@seznam.cz

J. Maškulík, vedoucí oddílu

sk BUštěhrad
Rozpis zápasů:

III. třída A muži
kolo datum začátek domácí hosté
19 1.5. 17.00 Buštěhrad Slavoj Kladno
20 8.5. 17.00 Švermov Buštěhrad
21 15.5. 17.00 Buštěhrad Stochov B
22 22.5. 17.00 Družec Buštěhrad
23 29.5. 17.00 Buštěhrad Unhošť
24 6.6. 10:15 K.Žehrovice Buštěhrad
25 12.6. 17.00 Buštěhrad Stehelčeves
26 20.6. 17.00 Lhota B Buštěhrad

Okresní přebor dorostu
kolo datum začátek domácí hosté
16 2.5. 10:15 Buštěhrad Zlonice
17 8.5. 10:15 Hřebeč Buštěhrad
18 16.5. 10:15 Buštěhrad Tuchlovice
19 22.5. 14.30 Zichovec Buštěhrad
20 30.5. 10:15 Hrdlív Buštěhrad
21 6.6. 10:15 Buštěhrad V.Dobrá
22 13.6. 10:15 Pozdeň Buštěhrad

Okresní přebor mladších žáků
kolo datum začátek domácí hosté
13 1.5. 10:15 Buštěhrad Švermov
14 9.5. 14.30 Stochov Buštěhrad
15 15.5. 10:15 Buštěhrad Braškov
16 22.5. 14.30 Bratronicko Buštěhrad
17 29.5. 10:15 Buštěhrad Hřebeč
18 5.6. 10:15 Novo Kladno Buštěhrad

RYBÁŘSKÝ 
DĚTSKÝ DEN
V sobotu 29. 5. 2010 v 08:00 hodin 
budou zahájeny každoroční rybářské 
závody pro děti od 6 ti  do 15 ti  let.
Sraz  všech  závodníků je v 07:30 
u horního rybníka. Pro ty co 
nevlastní rybářské vybavení bude 
možné si jej v omezené míře zapůj-
čít. Dále bude k disposici i odborná 
pomoc, či rada, z řad členů místního 
spolku rybářů, kteří jsou zároveň  
i  pořadatelé celé akce.
Na nejúspěšnější lovce čekají velmi 
pěkné ceny.

TAK HODNĚ ŠTĚSTÍ 
A PETRŮV ZDAR!!
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BUŠTĚHRADSKÝ CHODEC

	 Nevím	přesně,	zda	tu	myšlenku	vyslovil	Freud	nebo	Jung,	ale	byl	to	určitě	nějaký	
filozofující	psychiatr,	který	prohlásil,	že	„být	normální	je	vlastně	nenormální“.	
V	tomto	podání	byla	tzv.normalita	považována	za	jeden	z	nejnebezpečnějších	jevů	
v	lidské	společnosti,	protože	prý	takové	to	snažení	se	o	ni	nejvíce	omezuje	resp.
potlačuje	člověčí	přirozenost.	
Zalíbila se mi představa, že by se každý choval spontánně. Možná bychom se snáze 

dorozumívali a lépe mezi sebou orientovali, kdybychom každému přímo řekli, co si 
myslíme. Neustálé přemýšlení o tom, jak se projevit v rámci dřevních zvyklostí, to 
přímo hubí naší fantazii, ne? Zapomenout na podvědomá omezování typu „jak to bude 
vypadat?“ nebo „co tomu řeknou lidi?“, to přeci člověku pomůže najít svou ubývající 
energii a dost možná i obnovit různé své zapomenuté schopnosti.
     Řeknete	si	zřejmě,	že	by	to	asi	byl	pěkný	mumraj,	ale	zkuste	si	takové	malé	

cvičení	a	třeba	poznáte	pravdu.	Základem	je	však	naprostá	upřímnost	sama	k	sobě,	
klid	a	pohoda.	Napište	si	na	papír	všechno,	co	vám	vysloveně	vadí,	co	děláte	opravdu	
neradi	a	k	tomu	své	sny	a	neuskutečněné	nápady.	Dozvíte	se	o	sobě	například,	že	
neradi	vstáváte	do	práce,	že	by	se	vám	lépe	jezdilo	vlevo,	že	nesnášíte	roztržitého	
šéfa	a	rozmazlené	děti	přátel,	že	byste	byli	nejraději	barovým	povalečem,	přestože	
to	zakázal	váš	lékař,	že	byste	se	ještě	někdy	rádi	pomuchlovali	se	svými	dospělými	
potomky,	anebo	taky,	že	máte	sepsáno	i	pět	naprosto	nudných	známých,	které	už	nechcete	
ani	vidět,	čtyři	sice	tradiční,	však	nezábavné	akce,	tři	pro	vás	naprosto	nepřijatelná	
jídla,	dvě	dlouho	tajené	sužující	choroby	a	jednu	zřetelnou	chuť	zastavit	ten	kolotoč	
světa	a	prostě	vystoupit.	(Jéminkote,	toho	by	se	našlo,	vitepani!)
	 Pak	si	ten	seznámek	čtěte	a	trochu	zapřemýšlejte,	proč	to	vlastně	všechno	není	

jinak.	Minimálně	polovinu	těch	věcí	lze	změnit	poměrně	snadno,	některé	budou	tvrdším	
ořechem.	Je	třeba	si	však	uvědomit,	že	z	dlouho	potlačovaných	nutkání	může	být	stres	
(jako	Brno),	nehledě	na	to,	že	také	tisíckrát	nic	umořilo	i	osla.	Proto	je	třeba	se	
učit	upřímnosti	k	sobě	i	k	okolí	nebo	třeba	různým	asertivním	metodám,	přestože	mohou	
být	kolikrát	dost	na…tivní.		Mám	dojem,	že	v	každém	z	nás	dřímá	takový	lehce	schizoidní	
Kristián,	jenž	potřebuje	jaksi	osvobodit	na	světlo.	Přispěje	to	totiž	kolikrát	k	tomu,	
že	se	neprovedou	věci,	kterých	by	pak	člověk	litoval.	To	už	většinou	málokomu	pomůže.	
					Nicméně,	pidlivizace	je	pidlivizace,	takže	bychom,	současně	s	tím	

osvobozováním,	neměli	zapomínat	zdravit,	čistit	si	zuby,	zajít	do	knihovny,	
na	koncert,	učit	se	a	učit	se	naslouchat.	A	to,	že	se	nenechává	zvednuté	prkýnko,	
nekouří	na	zastávce,	neplive	před	školou,	nekrade	a	neničí	ničí	majetek,	je	snad	
každému	civilizovanému	člověku	jasné.	Takhle	si	možná	svojí	svobodu	představuje	jen	
primitiv,	co	nic	nerespektuje	a	taky	nic	nepochopí.	Ani	sebe	sama.
Ale,	dost	moralit!	Vypusťte	toho	svého	pana	Hyda	z	láhve	třeba	o	Buštěhradském	

masopustu!	Uleví	se	vám,	uvidíte,	a	děti	budou	mít	radost,	že	nejsou	upřímné	samy.
JB		

BUštěhradský chodec
Zavřete oči, odcházím

Častou neznalostí občanů je i to, že obec vydává obecně 
závazné vyhlášky (OZV) a i jejich nedodržování je přestup-
kem, za který může být udělena pokuta dle přestupko-
vého zákona 200/1990 Sb.

Veškeré vyjmenované přestupky bude řešit obecní 
policie Stehelčeves, která působí ve Vaší obci na základě 
uzavřené veřejnoprávní smlouvy a to striktně a nekom-
promisně v mezích zákona. 

Obecní policie Stehelčeves již nebude tolerovat výmluvy 
občanů na důvody, které vedly ke spáchání přestupku. 
Upozorňujeme, že je to již dlouhá doba co působí ve Vaší 

obci obecní policie Stehelčeves a časový prostor byl dost 
velký na to, aby se sjednala náprava nedostatků, které jsou 
povinností každého občana obce.

Jako obecní policie Stehelčeves bychom rádi zdůraznili, 
že to není represe proti občanům obce, jak je občas nazý-
vaná činnost obecních a městských policií, ale nastolování 
určitých pravidel ke spokojenému žití občanů a k pořádku 
a dodržování zákonů. 

Proto je také obecní policie Stehelčeves k dispozici kaž-
dému, kdo požádá o pomoc, radu nebo o řešení problému, 
který trápí jak občana, tak obec. 

Za obecní policii Stehelčeves si dovolujeme říci, že 
veškeré nedostatky v obci jsou předávány vedení obce. 
Poznatky, které jsou zjištěny obecní policií Stehelčeves, se 
předávají přímo obci nebo příslušným orgánům, které jsou 
kompetentní v dalším postupu nebo řešení.

Obecní policie Stehelčeves je zde a je zde pro občany 
a hlavně pro ty, kteří jí potřebují a chtějí být nápomocní 
k řešení problémů v obci.
Spojení na OP Stehelčeves: telefon – 725 811 968

email: obecnipolicie@obecstehelceves.cz
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