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na titulní straně:  
Starý Vinohrad, foto: J. Pergl

Usnesení ze zasedání Městského 
zastUpitelstva
č. 4/2010, které se konalo dne 
4. 3. 2010 od 15 h na MěÚ
MěZ po projednání:
a) Schvaluje:
1) V souladu s výběrovým řízení prodej pozemků 

parc. č. 1646/11, 12 a 13 v k. ú. Buštěhrad za 
částku 6.000.000,- Kč firmě ASIAN CORPORA-
TION s. r. o. se sídlem Buštěhrad, Žižkova 218, 
IČ: 284 30 476. 

2) Uzavření Kupní smlouvy s firmou ASIAN CORPO-
RATION s. r. o. týkající se prodeje pozemků parc. 
č. 1646/11, 12 a 13 v k. ú. Buštěhrad. Částka ve 
výši 4.500.00,- Kč bude uhrazena na účet města 
do 22. března 2010 a zbývající částka ve výši 
1.500.000,- Kč bude uhrazena na účet města do 
22. dubna 2010.

3) Žádost firmy ASIAN CORPORATION s. r. o. o změnu 
územního plánu města Buštěhrad týkající se 
regulativu výměry ploch pro zástavbu nízko-
podlažního bydlení venkovského typu z  min. 
1.000 m2 tak, aby žadateli bylo umožněno  rea-
lizovat jeho stavební projekt k výstavbě rodin-
ných domů dle předložených projektů. Zpraco-
váním změny územního plánu bude pověřena 
společnost PRISVICH, s. r o. se sídlem 252 06 
Davle, Na náměstí č.p. 63, IČ: 271 01 053.  

4) Uzavření smlouvy mezi Městem Buštěhrad 
a společností ASIAN CORPORATION s. r. o. o zajiš-
tění zahájení řízení ke změně územního plánu 
č. 3 a závazku společnosti ASIAN CORPORATION 
s.r.o. vybudovat v  rámci realizované výstavby 
šest nájemních bytových jednotek k nimž bude 
mít dispozici město Buštěhrad a o poskytnutí 
sponzorského daru ve výši 150.000,- Kč na roz-
voj města. 

5) Vyvěšení záměru k umístění reklamy na autobu-
sovou zastávku U Macíků, směr Praha – Kladno 
za částku 5.000,- Kč/rok.

6) Žádost DPS Buštěhrad o vyřazení drobného 
majetku - konvici Moulinex inv. č. 38, dvouplo-
týnkové vařiče inv. č. 318 a 321, jídelní stůl inv. 
č. 126, postel inv. č. 135 a tiskárnu Desk HP 840C 
inv. č. 327.

7) Cestou MěÚ podat žádost Středočeskému kraji 

o bezúplatný převod pozemků parc. č. 1723/16 
o výměře 12 767 m2 a parc. č. 1723/17 o výměře 
5 037 m2 v k. ú. Buštěhrad z majetku Středočes-
kého kraje a tyto pozemky bezúplatně přijmout 
do majetku města Buštěhrad.

8) Zvýšení pracovních míst v DPS Buštěhrad ze 4,5 
úvazku na 5 celých úvazků.

9) Smlouvu o dílo na zabezpečení výkonu pečo-
vatelské služby s obcí Zájezd s dobou plnění od 
4. 1. 2010 do 31. 12. 2010 v rozsahu a za pod-
mínek stanovených příslušnou smlouvou o dílo.

10) Smlouvu o dílo na zabezpečení výkonu pečo-
vatelské služby s  obcí Velké Přítočno s  dobou 
plnění od 4. 1. 2010 do 31. 12. 2010 v rozsahu 
a za podmínek stanovených příslušnou smlou-
vou o dílo.

11) Prodej pozemků parc. č. 1798/3 o výměře 4 m2, 
1799/2 o výměře 2 m2 a 1800/1 o výměře 1 m2 
v k. ú. Buštěhrad Bytovému družstvu Buštěhrad 
Pražská 633 – 636 a uzavření kupní smlouvy se 
stanovenou cenou 100,- Kč za 1 m2.

12) Vyvěšení záměru na odprodej pozemku parc. 
č. 576 o velikosti 236 m2 v k. ú. Zájezd – Bůhzdař.

13) Mandátní smlouvu pro zajištění a realizaci 
zadavatelských činností vyplývajících ze znění 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou 
zakázku „Snižování spotřeby energie v ZŠ Oty 
Pavla, Tyršova ulice 77, Buštěhrad“ s firmou Ter-
cier s. r. o.  se sídlem Radlická 61, 150 00  Praha 
5 – Radlice. Cena za dílo je ve výši 69.920,- Kč 
včetně DPH.

14) Mandátní smlouvu pro zajištění a realizaci zada-
vatelských činností pro zadání zakázky malého 
rozsahu „Snižování spotřeby energie v  DPS, 
Revoluční 323/6, Buštěhrad“ s  firmou Tercier 
s. r. o. se sídlem Radlická 61, 150 00  Praha 5 
– Radlice. Cena za dílo je ve výši 32.874,- Kč 
včetně DPH.

b) Se usneslo:
1) V  souladu s  protokolem o jednání hodnotící 

komise se veřejná zakázka „Rekonstrukce míst-
ních komunikací Buštěhrad“ přiděluje uchazeči, 
který podal nejvhodnější nabídku tj. firma STRA-
BAG a. s. oz Praha se sídlem Lidická 802, 266 01 
Beroun IČ: 60838744, DIČ: CZ 60838744.

c) Zamítá:
1) Žádost T. J. Sokol Buštěhrad o pomoc při 

zajištění cen do tomboly na akci sokolské 
Šibřinky s  tím, že finanční prostředky na 
zajištění cen do tomboly mohou být poskyt-
nuty v rámci zálohy na dotaci pro organizaci 
T. J. Sokol Buštěhrad od města Buštěhrad 
pro rok 2010.

d) Vzalo na vědomí:
1) Změnu zápisu v Obchodním rejstříku u Měst-

ského soudu v Praze, kde byl přijat nový zápis 
činností DPS Buštěhrad a zamítnuto přijetí 
zápisu dozorčí rady.

2) Záležitost týkající se poražení lípy na místním 
hřbitově s tím, že pokud strom poškodí nějaký 
z  přilehlých hrobů město uhradí vzniklou 
škodu.

3) Informaci o zápisu dětí do prvních tříd Základní 
školy Buštěhrad. 

4) Závěr kontroly Krajské hygienické stanice ze dne 
15. 2. 2010, která proběhla v ZŠ Buštěhrad.

e) Ukládá:
1) MěÚ a Výboru pro výstavbu zahrnout všechny 

žádosti o změnu ÚP města Buštěhrad, které byly 
projednány na předchozích zasedání MěZ do při-
pravované Změny č. 3 ÚP města Buštěhrad. Zpra-
covatel ÚP města posoudí možné zařazení těchto 
žádostí do Změny č. 3 ÚP města Buštěhrad.

2) Ředitelce ZŠ a MŠ Buštěhrad předložení cenové 
nabídky k zajištění úprav, které vyplývají z kon-
troly Krajské hygienické stanice, která proběhla 
v ZŠ Buštěhrad viz bod 3.17 tohoto zápisu.

3) Ředitelce ZŠ a MŠ Buštěhrad předložit výhled 
kolik dětí bude v nastávajících letech navštěvo-
vat první třídy Základní školy Buštěhrad.

č. 5/2010, které se konalo 
dne 31. 3. 2010 od 17.30 h 
v Kulturním středisku Buštěhrad

MěZ po projednání:
a) Schvaluje:
1) Rozpočet města na rok 2010 jako vyrovnaný na 

straně příjmů a výdajů ve výši 64.918.800,- Kč.  
2) Pořízení změny č. 3  územního plánu města 

(ÚPM) Buštěhrad na návrh společnosti ASIAN 
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základní škola a Mateřská škola oty pavla
Ze školní družiny 

Deset měsíců školního roku 
2009/2010 je za námi. Nezbývá, 
než vyhodnotit, zda nabízené 
programy, které měly vyplnit 
volný čas přihlášených dětí, je 
dostatečně zaujaly. Letošní čin-
nost jsme zaměřili na mezilid-
ské vztahy, poznávání bydliště 
a setkávání se zajímavými lidmi. 

Děti měly možnost slyšet pou-
tavá vyprávění o neobvyklých 
zálibách a  povoláních, osahat si 
nezvyklé pomůcky cestovatelů, 
seznámit se s  technikou, kterou 
používají rozhlasoví redaktoři, 
vidět zvláštnosti vzdálených zemí, 
cestovat za poznáním po naší 
vlasti, potěšit své blízké i širokou 
veřejnost svým charakteristickým 
dětským projevem při slavnost-
ních dnech.  Byla rozšířena spolu-
práce s významnými institucemi. 
Patří mezi ně především Památ-
ník Lidice, DPS Buštěhrad, Klub 
kaktusářů Kladno, Český rozhlas 2 
a Myslivecké sdružení Orel Lidice. 

Neopustili jsme spolupráci s Čes-
kou ornitologickou společností, 
nadačním fondem Inka a stále 
podporujeme děti v sesterské škole 
v Haparquille v Peru při výchově 
a vzdělávání.Ve druhém polo-
letí školního roku byla na základě 
zájmu o cizí jazyky doplněna 
nabídka o kroužek německého 
a ruského jazyka. Současně zahájil 
svoji činnost kroužek pěvecký. 

Ve družině nejsou děti zavřené 
za dveřmi svého oddělení. Jejich 
krátká pěvecká i taneční předsta-
vení je možné vidět na společen-
ských akcích, které pořádá Městský 
úřad Buštěhrad.  Významná jsou 
vystoupení na vernisážích a vzpo-
mínkových akcích v  Památníku 
Lidice. Každý den mají děti možnost 
relaxovat ve školní zahradě, radovat 
se z pohybu, věnovat se hrám podle 
svého výběru a se svými kamarády.  
Mohou pečovat o rostliny i drobné 
živočichy, pořádají vlastní výstavy 
v Buštěhradě, Lidicích a Kladně.

CORPORATION s.r.o., IČ 28430476 a změny 
č. 4 na návrh vlastníků pozemků, podle § 44 
písm.  d) zákona č.  183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů.

3) Zařadit do návrhu zadání změny č. 3 a 4 poža-
davky na změnu platného ÚPM Buštěhrad dle 
přílohy tohoto usnesení.

4) Trojstrannou smlouvu podle § 6 odst. 6 písm. b) 
stavebního zákona na pořízení změny č. 3 ÚPM 
Buštěhrad mezi městem Buštěhrad a  práv-
nickou osobou, PRISVICH, s.r.o., IČ 27101053, 
oprávněnou k výkonu územně plánovací čin-
nosti podle § 24 odst. 1 stavebního zákona, 
jako výkonným pořizovatelem a zhotovitelem 
změny č. 3, a společností ASIAN CORPORATION 
s.r.o., IČ 28430476, která jako plátce uhradí veš-
keré náklady spojené s pořízením změny č. 3.

5) Zastupitele Ing. arch. Lukáše Kohla k tomu, 
aby spolupracoval s pořizovatelem změny č. 3 

a 4 ÚPM Buštěhrad jako „určený zastupitel“ ve 
smyslu stavebního zákona.

6) Žádost ZUŠ Buštěhrad o zakoupení koncertního 
klavíru do 450.000,- Kč. 

7) Nájemní smlouvu na dobu určitou s dobou trvání 
jednoho roku s firmou WellKon s. r. o. na proná-
jem reklamní plochy na autobusové zastávce             
U Macíků za částku 5.000,- Kč/1 rok.

8) Kupní smlouvu s panem L. Rajnišem, Kladno na 
prodej pozemku parc. č. 576 v k. ú. Zájezd – Bůhz-
dař za cenu stanovenou znaleckým posudkem.

9) Nesouhlasné stanovisko se stavbou Fotovoltaické 
elektrárny Vrapice o výkonu 1000 kVa, která má být 
postavena na pozemcích parc. č. 1345/2, 1345/10, 
1963/1, 1963/3 a 1965/4 v k. ú. Buštěhrad a pozem-
cích parc. č. 689/1 a 867/1 v k. ú. Vrapice.

10) Návrh na výmaz zástavního práva k  nemovi-
tosti u smlouvy ze dne 28. 3. 1997, váznoucího 
na bytu č. 549/2 (Prokopova ulice, Buštěhrad), 
nacházejícího se na pozemku parc. č. 1046 
v k. ú. Buštěhrad.

11) Počet členů zastupitelstva obce k  volbám do 
zastupitelstev obcí konané na podzim 2010 – 
stanovený počet členů zastupitelstva bude 9.

b) Ukládá:
1) Ředitelce ZŠ a MŠ Buštěhrad - zpracovat plán vyu-

žití prostor (tříd) základní školy do roku 2016.
2) Městskému úřadu - prověřit možnosti sta-

vební úpravy u kontejnerů na tříděný odpad 
u základní školy v rámci zachování bezpečnosti 
silničního provozu.

c) Vzalo na vědomí::
1) Prognózu o počtu žáků ZŠ Buštěhrad v  letech 

2010 – 2016. 
2) Žádost T. J. Sokol Buštěhrad o prominutí 

poplatků ze vstupného pro rok 2010. 
3) Výroční zprávu DPS Buštěhrad za rok 2009.

Sportovní odpoledne se seniory z DPS Buštěhrad - 24. 5.

Návštěva tiskové mluvčí Policie ČR Jany Dětské ve družině - 11. 5.
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ZUŠ Buštěhrad má tři umělecké 
obory: Hudební, výtvarný a taneční 
s celkovým počtem žáků 251.

Do 31. května bylo provedeno:
11 koncertů žáků
  2 absolventské koncerty
11 výstav prací žáků  výtvarného oboru
  5 koncerty hostů a učitelů

Koncerty navštívilo 595 návštěvníků. 
Na koncertech účinkovalo 184 žáků 
HO. Mimo budovu školy vystoupili žáci 
celkem 18 x, z toho soubor PERFECT 10 
x. Nejvíce si vážíme spolupráci s Památ-
níkem Lidice, kde naši žáci 4 x vstou-
pili. Žáci se úspěšně zúčastnili 4 sou-
těží souborů a orchestrů /PERFECT/. 
Taneční obor se zúčastnil přehlídky TO 
ve Slaném.

Výtvarný obor vystavoval v  rámci 
soutěže Pražské Jezulátko v  Praze 
15. 12. 2009 23 prací. Výstava Betlému 
žáků VO v Betlémské kapli Praha  1. 12. 
2009. 12 a 13. 6. 2010 vystavuje VO 
práce žáků na Kladenských dvorcích.

Soubor PERFECT vede pan BcA Petr 
Vaněk. Žáky VO vede paní Helena 
Slavíková – Hrušková, akademická 
malířka a MgA Jana Kochánková. Žáky 

TO připravila  paní  Helena Blagoeová 
– Hájková.

Ve čtvrtek 27. 5. 2010 v 19 hod. se 
konal Kytarový koncert pana prof. 
Ozrena Mutaka. Během posledních 
23  let  bylo provedeno 70 koncertů 
pořádaných Zastupitelstvem a ZUŠ 
Buštěhrad.

V měsíci červnu se bude konat Závě-
rečný koncert žáků 2. 6. 2010. Absol-
ventské koncerty žáků 9. 6. 2010, 16. 6. 
2010. Všechny koncerty a výstavy jsou 
pořádány v rámci 60. výročí ZUŠ Buště-
hrad. K 60 výročí ZUŠ Buštěhrad vydala 
kalendář a Almanach.

Podrobné informace o celkové čin-
nosti školy budou uvedeny ve Výroční 
zprávě, která bude uveřejněna na 
webových stránkách školy během 
měsíce října 2010.

B. Bednář

ŠKOLSTVÍ

Družinové webové 
stránky zaznamená-
vají významné aktivity 
v jednotlivých měsících 
školního roku. Doklá-
dají, že téměř každý 
týden jsou připraveny 
větší zábavné i vzdělá-
vací akce. Ty mají vždy 
jiný námět, obsah, jiný 
počet dětí, který je dán 
jejich zájmem a konají 
se na různých mís-
tech s jinými poznatky, výsledky, 
dojmy, emocemi. Vždy však rozví-
její poznání dětí a rozšiřují pohled 
na okolní svět. 

Školní družina je zájmové zaří-
zení, které nenutí, ale nabízí různo-
rodou a pestrou činnost pro kvalitní 
trávení volného času dětí. Zda pro 
ně byla letošní nabídka přitažlivá 
a zajímavá stejně, jako pro jejich 
rodiče, zkusíme posoudit z násle-
dujícího zjištění. V září 2009 se při-
hlásilo k pravidelné docházce 90 

žáků, což je maximální stav (osm 
zájemců nebylo možné umístit). 
Na konci školního roku stále pravi-
delně dochází 90 dětí. 

Přeji všem rodičům a jejich 
dětem nádherné prázdniny, kva-
litní odpočinek, hodně příjem-
ných zážitků a pohody. Děkuji 
za celoroční bezchybnou spolu-
práci, sponzorství a vstřícnost.   

Anna Holeyšovská

vedoucí vychovatelka ŠD při 
ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad

Den Země - uklízíme své okolí - 22. 4.

Beseda s palubním inženýrem - 20. 4.

Vernisáž výstavy kaktusů - Památník Lidice - 27. 5.

prof. Ozren Mutak foto: archiv ZUŠ

zUš BUštěhrad a její činnost 
ve školníM roce 2009/2010
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Ani letos se v Pelíšku nezapomnělo 
na svátky jara. Děti si s  námi vyrobily 
překrásné velikonoční dekorace a jako 
každý rok se vypravily na zahradu 
u  Pelíšku na lov schovaných vajíček. 
Nikdo z nich však ještě netušil, co se na 
tom samém místě odehraje za něko-
lik týdnů. Na konci dubna totiž hřiště 
u Pelíšku hostilo velký čarodějnický 
slet, kterému vévodily vrchní čarodějky 
Rozára a Uršula. Navzdory nevalnému 
mínění svých učitelů, díky kterým strá-
vily několik set let po škole, se uká-
zalo, že to vůbec nebyly špatné žákyně. 
Dávno nabyté vědomosti totiž doká-
zaly předat dále a tak naše děti naučit 
některým kouzlům a čárám. Hravě si 
také poradily s přípravou kouzelného 
lektvaru prapodivného složení, o který 
se podělily se všemi účastníky sletu. Na 
závěr děti pomalovaly magické kameny 
a šnečí ulity nabité tajemnou silou. Ty 
si spolu s potvrzením o složení řidičské 
zkoušky letu na koštěti pyšně odnášely 
domů.

Na povídání s Janem Swartem se děti 
dozvěděly tolik zajímavých věcí z ptačí 
říše, že by bylo škoda tuto úžasnou před-
nášku určenou našim nejmenším nezo-
pakovat. S příchodem podzimu se tudíž 
můžete těšit na další ptačí povídání.

Špatné počasí nám trošku pokazilo 
dlouho očekávané májové veselení, ale 

i tak si to ti, které déšť od účasti neod-
radil, užili. 

Ohromný úspěch sklidilo loutkové 
pojetí známé pohádky O Červené Kar-
kulce v podání profesionálního loutko-
vého souboru, na které jsme spolu s dět-
ským studiem Sluníčko děti pozvali.

Tvořivé maminky si přišly na své 
při druhém pokračování výtvarných 
dílen pro dospělé, jehož tématem byla 
ubrousková technika. 

S postupy masáží kojenců a jejich bla-
hodárnými účinky jakož i se základy aro-
materapie se maminky mohly seznámit 
na námi pořádaném již čtvrtém kurzu 
baby masáží, vedeném profesionální 
fyzioterapeutkou. 

Pelíšek se v květnu zapojil do pro-
jektu „Podpora žen při vstupu na trh 
práce a odstraňování bariér – Středočeský 
kraj“, realizovaného Českým svazem 
žen. V rámci tohoto projektu se několik 
maminek zúčastnilo kvalitně pojatého 

nadstavbového počítačového kurzu, 
zaměřeného zejména na práci s pro-
gramy Excel, Powerpoint a Word.

A co vás čeká v následujících měsí-
cích? Počínaje 24. červnem až do 6. září 
bude mít Pelíšek prázdniny. Jako každý 
rok se však můžete těšit na několik výji-
mečných letních akcí, mezi kterými 
nebude chybět dopravní odpoledne, 
procházka Šáreckým údolím či jízda na 
konících. Sledujte naše webové stránky, 

na kterých budou zveřejněny bližší infor-
mace ohledně chystaného programu. 

Těšíme se na vás v 1.  patře kultur-
ního střediska, Kladenská 207, Buště-
hrad. Kontaktovat nás můžete e-mai-
lem na adrese mcpelisek@email.cz  či 
telefonicky na čísle 739 771 706. Infor-
mace o chystaných akcích naleznete na 
www.mcpelisek.cz 

Za MC pelíšek Kristina Reist

Mateřské centrUM BUštěhradský pelíšek

Čarodějničky s kouzelným lektvarem foto: archiv MC Mamince ke dni matek foto: archiv MC

Soutěžení na velikonočním hledání vajíček  
foto: archiv MC

Pohádka O princezně na klíček foto: archiv MC

MC Pelíšek přijme lektora anglic-
kého jazyka. Jedná se o výuku 4 hodin 
týdně na úrovních začátečníci , mírně 
pokročilí a pokročilí, případně i o výuku 
dětí. Kurz probíhá vždy ve středu od 8 
do 12 hod. 

Požadujeme PERFEKTNÍ znalost 
angličtiny slovem i písmem, zkušenost 
s  jazykovou výukou na pozici lektora. 
Delší pobyt v  anglofonní zemi výho-
dou. Nástup k podzimu 2010. Struktu-
rovaný životopis zasílejte na emailovou 
adresu: mcpelisek@email.cz 



číslo 3 • květen/červen 2010
6

ORGANIZACE A SPOLKY

Smíšený pěvecký sbor města Buště-
hradu začal letošní koncertní činnost již 
v  lednu společným koncertem s Muž-
ským pěveckým sborem Smetana Praha. 
Koncert se konal v  Praze na Novot-
ného lávce u sochy Bedřicha Smetany 
jsme shlédli výstavu dokumentů o his-
torii tohoto kdysi tak slavného muž-
ského pěveckého sboru. Zpíval po celé 
Evropě a bez jeho účasti se neobešla 
žádná významná společenská událost 
v Čechách.

V březnu byl náš sbor pozván ke spo-
lupráci na koncertu sopranistky Marty 
Hanfové, který se konal v Galerii v Lidi-
cích. Uvedli jsme Verdiho Sbor zajatců 
z  opery Nabucco a Pohárovou scénu 
z opery La traviata.

V  dubnu měl náš pěvecký sbor  již 
tradiční velikonoční koncert v  kostele 
ve Středoklukách. Hlavním bodem 
programu byla Velikonoční mše Pavla 
Proška. V  sopránovém sólu se poprvé 
představila naše členka Markéta Anto-
šová. Koncert uváděl Marek Veselý. 
Kostel ve Středoklukách se díky dobré 
spolupráci vedení obce a církve osvěd-
čuje jako velmi pěkný koncertní prostor. 
Naše pravidelné koncerty se zde setká-
vají se širokým posluchačským zájmem.

V  květnu se buštěhradský pěvecký 
sbor    zúčastnil koncertu v  kostele 
v  Družci. V  první části koncertu zde 
přednesl  Velikonoční mši. Byla věno-
vána vzpomínce na autora Pavla Proška, 
který byl družeckým občanem, a na 
jeho nedožité padesáté šesté naroze-
niny. Sólo zpívala Marta Hanfová, na 
klavír doprovázela Magda Šírková. Ve 
druhé části koncertu vystoupil komorní 
orchestr pod vedením Jiřího Bezděkov-
ského. Nikdo by neuvěřil, že tomuto 
vynikajícímu houslistovi, bývalému 
koncertnímu mistru Symfonického 
orchestru československého rozhlasu, 
je devadesát let! Na památku nám pan 
Bezděkovský věnoval CD  s houslovým 
koncertem d-moll Pavla Proška, který 

v nedávné době nahrál se Symfonickým 
orchestrem českého rozhlasu.

Koncem května náš sbor opět po 
třech letech zavítal do Jindřichova 
Hradce, aby se tu zúčastnil společného 
koncertu s jindřichohradeckým pěvec-
kým sborem a se sborem z  Kamenice 
nad Lipou. Letos se koncert konal v nád-
herném prostředí gotického chrámu 
sv.  Jana Křitele. Setkání sborů potom 
pokračovalo v  jindřichohradeckém 
muzeu. Obdivovali jsme péči, kterou 
pořadatelé přípravě koncertu i setkání 
sborů věnovali. Také jsme obdivovali 
umělecký pokrok, k němuž se vypra-
coval za uplynulý rok zejména pěvecký 
sbor z Jindřichova Hradce.

V  poslední době náš sbor obohatil 
repertoár o píseň Jaroslava Ježka Svítá. 
Poprvé jsme naše nastudování této 
písně předvedli na koncertu v  Jindři-
chově Hradci. Připravujeme obnovené 
nastudování Vítací scény z  Dvořákovy 
opery Jakobín, kde se velmi  těšíme ze 
spolupráce s  dětským pěveckým sbo-
rem z buštěhradské základní školy, který 
pracuje pod vedením paní Marie Horové 
a paní učitelky Holeyšovské.

Pro letošní rok se podařilo soustředit 
finanční prostředky zejména díky pod-
poře města Buštěhradu a díky sponzo-
ringu tak, že můžeme připravovat pro 
naše ženy pořízení nových koncertních 
šatů. Děkujeme zastupitelům našeho 
města za všechny projevy péče o náš 
pěvecký sbor.

Myslím, že je správné, abych na tomto 
místě také poděkoval firmě Autodo-
prava Lamer za to, že nás již po dlouhou 
řadu let bezpečně dopravuje na kon-
certy do bližších i vzdálených míst.

V nové sezóně se mezi námi obje-
vilo pár nových žen, které posílily  
sopránovou sekci. Ale ještě stále je 
to málo. Naléhavě potřebujeme ženy 
i muže do všech hlasů. Přijďte, přiví-
táme každého. 

František Paulík, předseda pěveckého sboru

sMíšený pěvecký sBor 
BUštěhrad
Činnost pěveckého sboru

jUnák 
BUštěhrad
Dětský den

Co říci o 1. červnu? Každý dobře ví, co 
se tento den připomíná… A nejlépe to ví 
právě děti! Již 60 let se slaví Mezinárodní 
den dětí. 

My z  Buštěhradu jsme tento svátek 
oslavili o něco dříve, a to v  neděli 30. 
května. Každý z nás byl dítětem, a proto 
ví, co k tomuto dni neodmyslitelně patří 
– hudba, zábava a spousta her. V Buště-
hradě to byly navíc masky, jelikož celá akce 
se nesla v duchu indiánů, kovbojů a ban-
ditů, kteří proměnili buštěhradské hřiště 
v Divoký západ. Během dopoledne se děti 
mohly naučit spoustu potřebných doved-
ností – jak házet zbraň, dobře mířit (pře-
devším na medvěda), ale také to, jak čelit 
jiným kovbojům při bitce v Saloonu, nebo 
jak se z takové šlamastiky rychle vypařit…

U jednotlivých disciplín se objevovali 
jak ostřílení kovbojové, tak ti, kteří uměli 
sotva chodit. Všichni však zápolili s velkou 
vervou, a proto byli na místě odměňováni 
drobnými sladkostmi. Koho soutěžení una-
vilo, mohl si odpočinout u ohně a posilnit 
se opečeným buřtem. Kromě zážitků si děti 
nakonec odnesly různé odměny a nejlepší 
tři soutěžící také chutný dort.

Doufáme, že se nám na tváři každého 
z  dětí podařil vykouzlit úsměv, protože 
právě proto jsme tam byli. Nakonec nám i 
počasí přálo, a tak můžu říci, že se Den dětí 
moc povedl!

Všem dětem i rodičům děkujeme na 
účast! 

Za Junáky a Město Buštěhrad

Vlaď ka Koucká, Berušky

Souboje byly urputné   foto: archiv
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V posledním příspěvku jsme vás infor-
movali o táboře STŘELA 2008. Podě-
lili jsme se s vámi o kus štěstí, který 
jsme měli při hledání nového tábořiště, 
o perfektních lidech se kterými jsme se 
při budování nového zázemí pro naše 
tábory setkali. Také jsme vám popsali úsilí 
při stavbě naší táborové kuchyně, kterou 
se nám nepodařilo do tábora dodělat. 
Tak nám dovolte, abychom pokračovali 
v tom, co jsme zažili loňského roku.

Po celou dobu výstavby srubu nás 
velice pečlivě sledovali pracovníci Povodí. 
Ale co stalo po skončení tábora, to nám 
vzalo dech. Sotva jsme předali děti svým 
rodičům a naplánovali si další brigády na 
dokončení srubu, se celá nešťastná ozvala 
vedoucí Stavebního úřadu v  Bochově. 
Jeden pracovník Povodí si na ní vyšlápl po 
telefonu, že tento srub se musí okamžitě 
zbourat, protože Povodí našemu sdružení 
ve svém vyjádření napsalo, že všechny  
stavby  se po skončení tábora musí odstra-
nit.  Nastal kolotoč psaní našich dopisů 
se žádostí o přehodnocení stanoviska 
Povodí, podání žádosti o vyjádření Magis-
trátu města Karlovy Vary, žádost o závazné 
stanovisko Magistrátu města Karlovy Vary 
– Odbor životního prostředí,  proběhlo 
šetření na místě, kterého se zmíněný pra-
covník nezúčastnil a poslal za sebe svou 
kolegyni, která nebyla vůbec informo-
vána. Šetření se zastavilo na tom, že se 
Stavební úřad pokusí o zlegalizování naší 
stavby. Během tohoto kolotoče se ještě 
přišlo na to, že kde byl srub postaven patří 

jinému majiteli, ne majiteli, který nám 
povolení dal. Ke vší smůle, zmíněný nový 
majitel je pracovníkem Odboru životního 
prostředí Karlovy Vary.  Museli jsme proto 
počkat na výsledek jednání Stavebního 
úřadu v  Bochově s  Odborem životního 
prostředí  Karlovy Vary. To, čeho jsme na 
jaře loňského roku dočkali, byl skutečný 
šok. Stavbu (náš ještě nedokončený srub) 
musíme zbourat do 31. 10. 09. Mezi námi 
všemi, jež jsme se nějakým způsobem 
podíleli na výstavbě srubu, zavládlo zou-
falství a hořkost nad rozhodnutím státních 
orgánů opírajících se o teorie přírodních 
niv a narušení přírodního rázu krajiny. Celí 
zoufalí jsme začali žhavit telefony a svými 
dotazy jsme bombardovali zmíněné 
státní instituce. Vše však bylo marné a boj 
s větrnými mlýny jsme prohráli. 

Přes zimu, kdy naše emoce pomalu 
vychládaly jsme však museli začít při-
pravovat tábor nový. Díky Městskému 
úřadu Buštěhrad jsme mohli zakou-
pit nový vojenský stan sloužící během 
tábora jako kuchyně. Jídelnu jsme opět 
řešili zápůjčkou hangáru od buštěhrad-
ských junáků. V průběhu jarních měsíců 
nám chodily přihlášky dětí i odpovědi 
a povolení od různých institucí, umož-
ňující nám tábor postavit. Vše bylo 
v  pořádku, až opět přišlo vyjádření 
k  provozu našeho tábora od Povodí 
Vltavy, které bylo negativní ohledně 
tábora STŘELA 09. V tomto případě jsme 
se domluvili, že názor Povodí, potažmo 
pana Veverky, budeme ignorovat.

Samotný tábor proběhl z  našeho 
pohledu velice dobře. I odezva dětí 
(někdy i rodičů) byla velice dobrá a to je 
ta odměna pro nás, co se snažíme něco 
dělat pro naši mladou generaci. Začalo 
září a nás čekalo to nejhorší z  celého 
roku, bourání ještě nedokončené stavby 
srubu. Po dohodě jsme tomu věnovali 
celé dva víkendy. I když jsme se snažili 
stavbu spíše rozebrat a  materiál dále 
použít třeba na opravu podsad, nebo 
na výrobu rozebíratelné koupelny, tak 
skutečnost byla naprosto jiná. Srub byl 
tak dobře stavěný, že nám nezbylo nic 
jiného, než ho prostě rozřezat. Něco 
jsme spálili hned a  něco jsme uscho-
vali na letošní rok, kdy budeme v pálení 
pokračovat.. Pak následovaly terénní 
úpravy. K  výstavbě pilířů, na kterých 
stavba stála, jsme zdělali odhadem fůru 
kamenů (ty jsme při stavbě nosili a vozili 
z  lesa), které jsme museli odnosit do 
nefunkčního náhonu. Nakonec jsme vše 
urovnali a uhrabali říčním pískem nata-
haným v kbelících z řeky a nánosů kolem 
ní. (Písku jsme takto natahali zhruba také 
náklaďák) K 31. 10. 09 jsme oznámili Sta-
vebnímu úřadu v Bochově splnění jejich 
nařízení. Nikdo nám dosud neodpově-
děl, takže jsme to asi udělali dobře.

I přesto, jak nás převálcoval úřední 
šiml, jsme se pustili do přípravy letošního  

tábora. Letos dokonce uskutečníme běhy 
dva. My buštěhradští jedeme na druhý 
běh, který se koná od 24. 7. do 7. 8. 2010.

Velké poděkování patří našemu 
Městskému úřadu, bez jehož pomoci by 
výstavba tábora i jeho zázemí bylo dost 
problematické. Díky finanční pomoci, 

střela
Sdružení pro letní táborovou činnost Buštěhrad

„Střela 2009“ Sovolusky   foto: archiv sdružení Střela

Výstavba srubu   foto: archiv sdružení Střela
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kterou nám Městský úřad poskytl jsme 
pořídili dvacet kompletních zánovních 
stanů, pro které jsme byli až ve Vyškově, 
dále koupíme materiál a sami zhoto-
víme nová WC a nakonec pořídíme ještě 
jeden vojenský hangár, jež nám bude 
sloužit coby jídelna. 

Na závěr našeho příspěvku bych 
chtěl poděkovat všem těm, co nám kdy 
pomohli a do budoucna pomohou. Bez 
těchto lidí a financí bychom nikdy tábor 
neuskutečnili a tím neukázali dětem 
naši českou přírodu.

Slovy jdou některé situace těžko 
popsat. V případě vašeho zájmu si vyhle-
dejte na našich webových stránkách 
www.ltstrela.cz krátké video o osudu 
našeho srubu.

Fencl Jaroslav, sdružení STŘELA Buštěhrad

Zpráva o činnosti 
místní organizace 
Českého červeného 
kříže

Činnost místní organizace ČČK v Buš-
těhradě začíná stejně jako každý rok. Posí-
láme přáníčka životnímu jubileu pro naše 
členy, starším členům nosíme balíčky 
a rádi k nim docházíme a popovídáme si. 
Každý rok poskytujeme na požádání zdra-
votní služby při oslavách Dětského dne, 
ale jsme bohužel veřejností opomíjeni. 
Dvakrát do roka pořádáme ve spolupráci 
s organizací Diakonie Broumov sbírku pro 
humanitární účely, která se  vždy setkává 
s  velkým zájmem občanů. Společně 
s Městským úřadem navštěvujeme vždy 
v prosinci naše starší spoluobčany tady 
v Buštěhradě a v domovech důchodců 
v  okolních městech a  předáváme jim 
malé balíčky s  ovocem a sladkostmi. 
Všichni nás srdečně vítají a rádi zavzpo-
mínají. Děkujeme touto cestou i obyva-
telům DPS Buštěhrad, kteří se stali členy 
naší organizace ČČK. Závěrem bychom 
chtěli požádat občany našeho města, aby 
přišli mezi nás, stali se členy naší organi-
zace a pomohli nám při akcích, které buď 
sami pořádáme nebo pouze zajišťujeme 
zdravotnický dohled.

Za místní organizaci ČČK – Olga Procházková

9. června došlo k  události, kterou 
město Buštěhrad pravděpodobně nepa-
matuje. Na městském úřadě se sešli dva 

ministři, jeden senátor a řada dalších 
osobností, a to kvůli buštěhradskému 
pivovaru. Konkrétně se sešli ministr pro 
místní rozvoj Rostislav Vondruška (mimo-
chodem rodák z Buštěhradu), ministr kul-
tury Václav Riedlbauch, senátor Jiří Dient-
sbier s chotí, ředitelka odboru památkové 
péče MK PhDr. Anna Matoušková, náměs-
tek ministra kultury JUDr. František Mikeš, 
zástupci města v čele s panem starostou 
Novým, zástupci firmy Level generální 
ředitel Vlastislav Paseka a Ing. Arch. Pavel 
Šustík, buštěhradský kronikář pan Jaroslav 
Pergl a za o. s. Buštěhrad sobě já.

Cílem setkání byla diskuse o budouc-
nosti pivovaru a snaha nalézt řešení při-
jatelné pro všechny zúčastněné strany. 
Bylo jasné, že po mnoha mediálních 
pranicích a poněkud bezvýchodném 
vývoji mají všichni maximální motivaci 
se konečně dohodnout – přítomnost 
obou ministrů směrovala diskusi do 
konstruktivních kolejí (připomněla bych, 
že o podobnou věc jsme se pokoušeli 
již před téměř dvěma lety – Level však 
tehdy absolutně neměl zájem). Krátce 
byl rekapitulován celý případ. Zástupci 
MK sdělili, že areál za kulturní památku 
pravděpodobně opět neprohlásí, že se 

však rozhodně jedná o cennou stavbu, 
pro jejíž revitalizaci by bylo záhodno 
hledat jiné řešení, než je demolice. Oba 

pánové ministři nabídli pomoc, a to tím 
způsobem, že příslušná ministerstva by 
mohla poskytnout nějaké granty či být 
nápomocna při získávání peněz z grantů 
EU, pokud by investor zvolil odpoví-
dající využití objektu. Jeden z  grantů 
například podporuje výstavbu sociál-
ních bytů. MK také nabídlo prostředky 
z Havarijního fondu na opravu unikát-
ního krovu budovy, která jediná byla na 
seznam památek skutečně zapsána. 

Firma Level konečně vyjádřila 
ochotu se domluvit na kompromisu 
(který by pochopitelně pro ně nebyl 
finančně nevýhodný). Rovněž počkají 
na výsledek studentské soutěže, která 
proběhne v zimním semestru na 
Fakultě architektury ČVUT - z této sou-
těže možná vyjdou zajímavé podněty 
na způsob využití a revitalizace areálu. 
Vypadá to, že alespoň nejcharakteris-
tičtější objekt – sladovna s  věží – by 
zůstal stát, přičemž ve dvoře by vznikla 
rozumně dimenzovaná novostavba. 
Město Buštěhrad se bude snažit spolu-
pracovat, i když nikoliv finančně. Výsle-
dek schůzky je tedy velmi pozitivní. 
Držte i nadále pivovaru palce!

Ing.Arch. Daniela Javorčeková

BUštěhrad soBě
Dva ministři v Buštěhradě

zprava: ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška, senátor Jiří Dientsbier,  ministr kultury 
Václav Riedlbauch, PhDr. Anna Matoušková, JuDr. František Mikeš        foto: Denisa Sztogrýnová
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VÍTE, ŽE.../ZAJÍMAVÉ DOMY BUŠTĚHRADSKÉ

Tady mé obvyklé zdroje 
selhávají. Jsou příliš mladé. Berní 
rula je až z  r. 1654 a já musím 
ještě o 200 let nazpátek. Musím 
hledat jinde. Tentokrát mi jako 
zdroj posloužily zápisky kladen-
ského faráře P. J. Motla, který 
se odvolává na kroniku města 
o jejíž existenci vím již z pozná-
mek buštěhradského archiváře 
Jaroslava Elgra, ale dosud se mi 
nepodařilo zjistit kam zmizela.

Cituji p. Motla:  „ Pravili jsme, 
že starý dům podél jihu a nový 
dům, čili štok podél severu sto-
jící pan Jindřich Libšteinský 
roku 1440 již nastoupil a obé, 

jak psáno jest opevnil. By z toho 
pravý hrad udělal, přistavili tu 
zvláštní veliké stavení, kteréž 
se v pozdějších listinách nazývá 
„příční dům“, též „zámek“ a vše 
co potom na vrchu tom stálo, 
počalo se  nazývati buštěveský 
hrad, zkráceně „Buštěhrad“.

Dále již jen ve zkratce. Příčný 
dům stával podle dochovaných 
sklepů asi tam, kde dnes stojí 
čp. 151. Z předchozího vyplývá, 
že dům by měl pocházet z r. 1440 
a nechal jej stavět tehdejší nový 
majitel pan Jindřich Libšteinský 
z Kolovrat, který Buštěves vyženil. 
Další různé dostavby, přístavby 

zajíMavé doMy 
BUštěhradské
Čp. 151 – původně příčný palác – dnes restaurace  

STARÝ  VINOHRAD
Když jsem chtěl zachovat směr postupu při představování 

zajímavých domů, nemohu vynechat č. 2 na stezce historií Buš-
těhradu – Starý vinohrad. Tentokrát jsem to neměl jednodu-
ché. Tady je historie domu dvojí. Stará a nová. Ani jedna není 
dokonale zmapovaná. Přesto se pokusím poodhrnout roušku 
historie a nahlédnout tentokrát hodně nazpátek.

Starý vinohrad        foto: J. Pergl

VÍTE, ŽE…
…se roku 1754 konal v zámeckém parku v nedale-

kých Veltrusích první vzorkový veletrh na světě a do 
jeho katalogu osobně nahlíželi císařovna Marie Tere-
zie a vévoda Štěpán Lotrinský?

…výraz „elektřina“ pochází z Řecka? Vědátor Tha-
les z  Milétu totiž (v 6. století p.n.l.) poprvé popsal 
pokus, při kterém třením jantarového kamene vlně-
nou látkou vznikal záporný elektrický náboj…a řecky 
se jantar řekne: elektron.

…slavný paleontolog Joachim Barrande (svého 
času také vychovatel na buštěhradském zámku) měl 
„zajímavé hospodyně“? Velkou část svého života pro-
žil v Praze, kde jeho první hospodyní byla mnoho let 
matka básníka a spisovatele Jana Nerudy (spekuluje 
se i o tom, že by francouzský inženýr mohl být i sku-
tečným Nerudovým otcem). Ke konci života pak byla 
jeho hospodyní Františka Myslivečková, pocházející 
z rodové větve významného hudebního skladatele 
Josefa Myslivečka.

…byl před pětadvaceti lety na hradě Bečov nad 
Teplou objeven zlatý relikviář Sv. Maura, největší nale-
zený poklad v Čechách?

…v Jizerských horách je První mezinárodní rezer-
vace tmy? Oblast tmavé oblohy je velká zhruba 75 
čtverečních kilometrů. U neelektrifikované osady 
Jizerka  nebo u  polského Orle lze na nebi vidět pou-
hým okem asi 1000 hvězd, zatímco u nás jen 200 
a v Praze pouhých 20.

JB

Psí salon

Macík 
nabízí 

stříhání a úpravu
všech pejsků 
Buštěhradská 163, Hřebeč  

Tel:775943297 
 http://strihanipsu.okamzite.eu

inzerce
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a přestavby za dalších 200 let vlády Kolo-
vratů zde pominu. Stejně se z nich krom 
sklepů a sutě nic nedochovalo.

Konec staré historie se udál v  roce 
1632. Nejprve sedláci zubožení válkami 
po Bílé hoře se vzbouřili a vylili si vztek 
na panstvu tím, že se pokusili vyple-
nit hrad. To se jim nepodařilo, tak ale-
spoň vypálili sousední poplužní dvůr. 
Valdsteinova vojska v té době vytlačila 
z Prahy vojska Švédů a Sasů. Ti ustupo-
vali po tzv. říšské cestě směrem na Slaný. 
Poškozený hrad se stal jejich snadnou 
kořistí a ustupující sasíci odnesli co 
se dalo (včetně zvonů a pivovarského 
kotle). Za nimi postupující valdsteinovi 
žoldáci se nechovali jinak. Protože toho 
na ně mnoho nezbylo, hrad vypálili. 
Doutnající trosky ještě pro jistotu pře-
brali ožebračení podaní. Protože pan-
ství mezi tím přešlo na vlastníky, kteří 
měli své zájmy jinde, tak až po několika 
generacích, když se ujala dědictví Anna 
Marie Františka velkovévodkyně Toskán-
ská, rozhodla se konečně s Buštěhradem 
něco udělat (před rokem 1700). Roz-
hodla se neobnovovat zničený hrad, ale 
postavit v jeho sousedství nový zámek. 
Zbořeniště hradu sloužilo již jen jako 
zdroj materiálu pro novou stavbu. Tím 
definitivně končí stará historie domu.

Nedlouho potom, co přestali stavi-
telé zámku odebírat materiál z trosek, 
se toho ujali místní občané a se svole-
ním vrchnosti na zbořeništi začali vyrůs-
tat nové domky. A tady začíná historie 
nová. Zápisy říkají, že při sčítání v r. 1838 
měl Buckov již 151 domů (viz čp. 151). 
A zde se dostávám už k  mým obvyk-
lým zdrojům, kde katastr nemovitostí 
uvádí, že majitelem domu je Johan (Jan) 
Jirátko od r. 1836. Další dostupné zdroje 
popisují, jak složitě se stavbou postupo-
val. Pan Jirátko nebyl obyčejný zedník 
a sadař, ale člověk, který je zapsán do 
historie dolování uhlí na kladensku. To 
musím připomenout.

V době nástupu amatérských uhlo-
kopů, kdy zkoušel štěstí kde kdo na 
svém, či na pronajatém pozemku pan-
ském se i sama vrchnost začíná o těžbu 
zajímat a více se věnuje pátrání po 
vydatnějším ložisku. Pan Jirátko už 
měl praxi s prací v hloubi sklepů svého 
domu, k jejichž čistění využíval studnu 

v sousedství. Čili práce v hloubce něko-
lika patrových sklepů, polozavalených 
chodeb, proražení se do studny a jejím 
otvorem vyvážení odpadu pomocí rum-
pálu se už téměř rovnalo havířské praxi. 
Té také plně využíval při kopání svého 
„šurfu“, jak se tenkrát jámám říkalo. Jeli-
kož se ale většině amatérských hledačů 
nedařilo najít významnější sloj, přizvala 
vrchnost v r. 1842 na pomoc profesio-
nály z příbramska. Mezi nimi byl, i dnešní 
veřejnosti známý inženýr Jan Vania 
z Feldbabky na příbramsku. Podnikavý 
odborník, který kutal nedaleko Jirátka. 
Pravidelně obhlížel kutiště sousedních 
podnikavců a výkop pana Jirátka jej 
zaujal. Když se pak po práci sešli u piva 
v hospodě a pan Jirátko si postěžoval, 
že v  hloubce deseti sáhů narazil na 
silurskou skálu bez úspěchu a asi toho 
nechá, nabídl mu věci znalý odborník 
Váňa, že od něj jámu odkoupí. Dobové 
zápisy uvádějí, že smlouvu o prodeji 
zapili v hospodě v Újezdě třemi žejdlíky 
kořalky. Váňa v Jirátkově kutišti dosta-
tečně mocnou sloj skutečně zakrátko 
nalezl a jeho zaměstnavatelé, pánové 
Novotný a Vítek zde založili šachtu Kate-
řina – Josefa, která začala těžit kvalitní 
uhlí 17. 3. 1847. Od té doby je pan Váňa 
považován (trochu neprávem) za toho, 
kdo uhlí na kladensku objevil. Přitom 
v těsném sousedství na buštěhradském 
panství se „těžilo“ uhlí už dávno před 
tím. I když jej ještě neuměli využít (prak-
ticky pouze pro kováře).

Ale vraťme se k čp. 151. Podle mých 
poznatků byl tedy pan Jirátko tím, kdo 
dům znovu obnovil. Co na něm zůstalo 
původního se mi nepodařilo zjistit a ani 
jeho plány se mi nepodařilo získat. Podle 
dnešní majitelky paní E. Sychrovské ještě 
v  době, kdy se rozhodovala o koupi 
domu (přibližně v polovině r. 2004) byly 
na MěÚ. Když dům koupila v  prosinci 
téhož roku už plány k dispozici neměla.

Pojďme ale postupně. Po p. Jirátkovi 
v r. 1861 dům získal nezletilý Václav Švih-
lík, který po svatbě přivedl do poloviny 
manželku Annu. R. 1891 dům kupují 
Václav a Anna Kučerovi  a jejich dcera 
v  r.  1927 přizvala do poloviny manž. 
Frant. Trousila. V r. 1932 dům čp. 151 pře-
chází do vlastnictví kláštera řádu Bene-
diktýnů v Břevnově (tady mám prostor 

pro další bádání, dosud jsem nezjišťoval 
jak a proč). Těm byl r. 1950 vyvlastněn 
a přechází na čsl. stát. Tak se dostal do 
majetku MNV Buštěhrad, který tam pro-
střednictvím nájemců provozoval hosti-
nec na Vinohradě. Poslední nájemce byl 
pan Sojka.  Po zavření hostince si tam 
stání statek udělal závodní jídelnu. Ta 
skončila v podstatě se statkem a MěÚ 
dům v r. 2001 prodal Miroslavu a Mar-
tině Šulákovým a Jitce Vantochové. Ti 
v červnu téhož roku ohlásili udržovací 
práce na značně zdevastovaném domě 
a na základě vybourání otvoru do zdi 
dvora státem chráněné památky, byly 
práce na popud památkářů s okamži-
tou platností starostou Dütschem zasta-
veny (12. 2. 2002). Podle vyjádření Nár. 
památkového ústavu ze dne 19. 5. 2003, 
byl dům ve třicátých letech dvacátého 
stol. přestavěn na hospodu. Od té doby 
byla značně zanedbána údržba a stavba 
je ve velmi špatném stavu. 30. 6. 2003 
je vjezd do dvora povolen za účelem 
odvozu sanační suti a majitelé po připo-
mínkách památkářů (…dům se nachází 
v areálu nemovitosti kulturní památky – 
Zbytky starého hradu – chráněné státem 
vs smyslu zák. … a přesto, že je v havarij-
ním stavu, jsou změny přípustné v pod-
statě jen jako přesné kopie) ztrácejí 
o dům zájem.

V říjnu 2004 jej od nich kupuje p. Evže-
nie Sychrovská, která je přístupnější 
k  jednání s  památkáři a po prověření 
budovy statikem začíná opravu čistěním 
sklepů (po léta sloužily jako skladiště 
všech odpadů) – vyvezlo se 81 bikrano-
vých van. V r. 2006 je vydáno stav. povo-
lení, přivádí se plyn, jsou zahájeny úpravy 
nosných konstrukcí, ztužující věnce atd. 
Po dohodě se statikem a památkáři byl 
zrušen sál v patře a přízemí bylo upra-
veno na restauraci. Kolaudační rozhod-
nutí bylo vydáno v  prosinci 2008 a již 
mnoho místních obyvatel i jejich hostů 
mělo možnost využít zdejšího příjem-
ného prostředí k posezení s občerstve-
ním. V současnosti majitelka dokončuje 
úpravy sklepních prostor, kde bychom 
snad již po prázdninách (půjde-li vše 
podle jejích představ) mohli navštívit 
novou vinárnu.

Budeme se těšit.
Jaroslav Pergl
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ROZHOVOR

rozhovor
Knezaplacení pokřtí nové CD

V polovině května  jsem se sešla se zástupci skupiny Knezaplacení, abychom probrali,  co je nového a jak to vypadá 
s tím dlouho a toužebně očekávaným CD.  Na zvídavé otázky mi odpovídali a vzájemně se doplňovali Martin Příhoda 
a Honza Paulík, ke konečné verzi rozhovoru výrazně přispěla Kateřina Eberlová.

V  jaké sestavě teď Knezaplacení 
hraje?

Martin Příhoda (vedoucí)  zpívá, hraje 
na kytaru a občas skládá, Honza Pau-
lík – taktéž kytara a zpěv, stále se vrace-
jící (myšleno z mateřské dovolené) Míla 
Šlechtová, která bydlí v  Litoměřicích 
a obětavě dojíždí, Kateřina 
Eberlová ze Stehelčevsi  
a stále k nám nachází cestu  
i Lenka Musilová z Hostouně, 
která čeká druhé miminko, 
takže asi delší dobu zase 
hrát nebude a sem tam hos-
tuje Dana Dufková, která má 
rok a půl starého syna. To je 
naše sestava, kterou zavr-
šuje zvukař Milan Knor.

Kdy a kde jste nahráli 
své první CD?

Naše první CD „Vzkazy 
na strunách“ je z roku  2002 
a natáčeli  jsme ho v Praze 
dva týdny,  tedy deset dní 
jsme natáčeli a dva dny 
míchali. Tam to bylo takové 
přísnější, ráznější, méně 
benevolentní, vše muselo 
odsýpat…   

Hrajete si ještě po těch více než  
deseti letech pro radost? Jaký je 
vnitřní život Vaší skupiny?

Je to taková sinusoida. Občas přijdou 
i hořké chvíle, ale teď zrovna prožíváme 
to šťastnější období. Dokončujeme 
nové CD, jsme momentálně na takovém 
pomyslném vrcholu, takže uvidíme, až 
CD pokřtíme, kam se to bude vyvíjet 
a samozřejmě víme, že střídání zpěva-
ček a flétnistek, byť z důvodu  mateř-
ských  dovolených, není úplně ideální. 
Jakmile přijde nový člověk, musí se nau-
čit  náš repertoár, musí se s námi shod-
nout, naladit na jednu vlnu, jeho hlas 
musí souznít a nenarušovat ty ostatní, 
takže je to dost náročné. 

Byla jsem před lety na Vašem kon-
certě a zněli  jste mi tenkrát hodně 
melancholicky. Nedávno jsem Vás 
slyšela znovu a napadlo mne, že jste 
si našli veselejší písničky. Jak k tomu 
vývoji došlo,  kdo vybírá písně a jak je 
to s texty?

Naše písně to je taková docela 
široká škála. V první řadě se snažíme 
hrát vlastní tvorbu, jsou v ní buď pís-
ničky moje (Martin)  nebo texty Fran-
tiška  Paulíka, což je Honzův táta, 
a potom z části přebíráme věci, které 
se nám líbí. To znamená, že hrajeme 
třeba bossa novy, blues, sem tam tro-
chu swing, no a občas i skladby instru-
mentální, takže rozhodně nejsme fol-
ková skupina nějak vyhraněná. Mým 
cílem je vyprovokovat ostatní členy, 
aby začali skládat, a to zejména 
muziku, protože texty mám, ale melo-
dii píši pouze z donucení a  jsem pře-
svědčen, že nějaký potenciál u ostat-
ních by být mohl.

Kdo tedy vybírá repertoár a pře-
mýšlíte při výběru, jak na něj bude 
reagovat  obecenstvo?

Probíhá to tak, že se každý z nás snaží 
donést nějakou skladbu, která se mu 
líbí. A pak jde samozřejmě o to, jestli 
se bude líbit i ostatním nebo alespoň 

většině. Paradoxně se ale 
stává, že se nakonec nej-
lépe ujímají věci, které 
zpočátku velký ohlas ve 
skupině nemají. 

Je to už dlouho, co jsme 
udělali novou písničku, ale 
stála za to. Je titulní sklad-
bou na našem chystaném 
albu a jmenuje se „Pod-
zimní labyrint.“

Obecně se lidem více 
líbí spíše rychlejší věci 
a my se takové snažíme 
zařazovat, ale hlavní část 
našich písniček je ve střed-
ním tempu, některé pak 
pomalejší, zádumčivější, 
až do jisté melancholie… 
Já (Honza) si z toho občas 
dělám takovou milou leg-

raci a nazývám je příhodovskou poeti-
kou nebo příhodovskou melancholií, 
která se v jeho textech, obzvlášť v pís-
ničce „Obálka“, hodně promítá.

A zákulisí koncertů?  Chcete-li 
někam na koncert, jak to probíhá 
a vyhodnocujete  proběhlé koncerty?

My na tohle máme přesnou hiear-
chii a systém, kde nejsou téměř výjimky. 
S  Martinem to děláme rovným dílem 
spolu. Martin to často vytipuje, má pře-
hled kde se hraje, protože sleduje folko-
vou  scénu a je  ten, kdo doladí smlouvu. 
Taky program dělá výhradně Martin. 
Vybíráme si samozřejmě, kde můžeme 
hrát a pokud to není vyloženě místo, kde 
hrát nechceme, tak bereme. Já (Honza) 
jsem ten, kdo osloví kulturní dům nebo 

Skupina Knezaplacení        foto: Honza „Slunce“ Tůma
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pořadatele. Všechny koncerty jsou za 
běžné honoráře vyjma Buštěhradu, 
kde když pozveme nějakého význam-
ného hosta, tak na ten koncert  sháním 
sponzora, aby bylo možné toho hosta 
zaplatit, protože kdyby se to nepodařilo, 
tak pak by bylo vstupné neúměrně drahé 
a až neúnosné pro běžného posluchače.

A k  tomu vyhodnocení – řekl bych, 
že v posledních čtyřech pěti letech hra-
jeme vyrovnaně. Myslím tím bez prů-
švihů a výkyvů, se kterými jsme bojovali 
zpočátku. A když se koncert povede a je 
nám dopřáno vnímat kladnou odezvu 
od lidí, je to ta nejlepší odměna, máme 
velkou radost a těšíme se na příště.

S kým spolupracujete?
Po šesti letech se nám podařilo obno-

vit, alespoň částečně, spolupráci s Pav-
lem Bobkem. Chystáme s  ním na září 
koncert  v Petrovicích a potom 3. listo-
padu 2010 v Sokolovně na Buštěhradě. 
Předpokládám, že bychom si s  ním 
mohli zahrát tak třikrát do roka. 

Celkem frekventovaně hrajeme s Jit-
kou Vrbovou a Standou Chmelíkem, 
je to velmi milá a šťastná spolupráce 
a můžeme jen doufat, že bude ještě 
dlouhá léta trvat.

S  Vlastou Rédlem si s  potěšením 
zahrajeme zhruba dvakrát do roka, 
s Ivanem Hlasem, bohužel, už méně než 
jsme hráli, protože se nám hůře daří shá-
nět společné koncerty, nicméně tři kon-
certy do  roka uspořádáme.

Takže se budou obnovovat 
Zastávky v čase? 

Ony vlastně fungují už přes deset let 
nepřetržitě, jen byly dříve dvakrát a teď 
už jsou jen jednou ročně.  Loni jsme 
v  Buštěhradě při jedné z nich oslavili 
„10 let Knezaplacení“. 

A co Čarodějnice, vy jste zanevřeli 
na Buštěhrad? 

Ale vůbec ne! Je to dáno tím, že zde 
i v blízkém okolí hrajeme poměrně často 
a nechceme, aby lidé byli přeposlou-
chaní, navíc já (Honza) už se tak trochu 
cítím jako inventář obce, když moderuji 
Čarodějnice, Den matek, na Dni dětí sto-
jím s šipkami někde u terče… Přijde mi, 
že jsem tady prostě všude, kde se něco 
děje a je mi hloupé pořád propagovat 
Knezaplacení.

Jaký předpokládáte další vývoj 
Knezaplacení?

 (Martin) Jakmile dokončíme, domí-
cháme a pokřtíme CD, tak chceme 
začít…(Honza glosuje: „Teď se bojím co 
řekne“)…natáčet vánoční album, které 
bude na trhu v roce 2015. (Honza) Jak 
vidíš, existuje nejen Příhodovská melan-
cholie, ale i Příhodovská vtipnost a tady 
je příklad. Euforie z nového alba pomine 
za pár týdnů. No a další cíl? Více zkoušet, 
udržovat se, pracovat na nových písnič-
kách a jít dopředu.

Jak je to s tím novým CD a proč to 
tak dlouho trvá?

Naše nové CD se bude jmenovat 
„Labyrint přání“ a natáčí se ve studiu „Nad 
Palandou“ Milana Knora, který je naším 
dvorním zvukařem a kamarádem. Nejen, 
že perfektně ovládá techniku nahrávání, 
ale po celou dobu natáčení zvládá kro-
tit a usměrňovat i celé Knezaplacení, což 
mnohdy není zrovna věc jednoduchá.

Ano, příprava CD trvá čtyři roky, ale ony 
to samozřejmě nejsou čtyři roky v kuse. 
Všichni se tomu věnujeme ve svém vol-
ném čase, takže postupujeme pomalu, 
po hodinách o večerech a víkendech… 
A několikrát jsme měli opravdu velké pro-
dlevy, proto ta časová náročnost…

Můžete svá CD porovnat?
Zestárli jsme…a jestli jsme za těch 

pár let lepší nebo horší ať posoudí 
posluchači… A v čem je to nové CD jiné? 
„Labyrint přání“ znamená takový mírný 
ústup od naší vlastní tvorby, prostor 
pro téměř všechny členy, kteří kapelou 
prošli a pro naše milé hosty, ohlédnutí 
zpátky po deseti letech působení…

Kdy bude křest?
Křest bude, to asi všichni ví, protože 

plakáty jsou po celém Buštěhradě, a to 
29. června 2010 od 19:30 hodin v restau-
raci „U Bečvářů“ a kromě Knezaplacení se 
zúčastní i hosté, zejména naši hudební 
přátelé  - Jitka Vrbová, Standa Chmelík, Jiří 
Blábolil (akordeonista a klavírista), Miko-
láš Nop (bubeník), Lída Nopová (zpěvačka 
a profesorka pražské konzervatoře) a dále 
všichni, kteří se nějakým způsobem Kne-
zaplacení „dotkli“, tzn. Václav Fikrle (reci-
tátor),  Iveta Pavuková (bývalá zpěvačka 
Knezaplacení z roku 2006), Buštěhradská 
dráha, Jaroslav Kopsa (houslista)  a Bobby 
Houda (bluesmann, kytarista).

Bude se hrát a zpívat nebo se bude 
jenom povídat?

Nebude to klasický koncert, dojde 
i na rétorické vstupy, jen doufáme, že ne 
na úkor hudby. Rádi bychom totiž všem 
našim hostům poskytli dostatečný pro-
stor. Právě připravujeme časový itinerář, 
ve kterém bude i několik překvapení pro 
diváky. Knezaplacení bude hrát hlavně 
skladby z nového alba, ale samozřejmě 
dojde i na ty starší. 

(Martin) Naším cílem je ty skladby 
zahrát lépe než jsou nahrané na tom CD, 
což bude hodně těžký... (Honza ztratil řeč)

A čím se pochlubíte?
Obzvlášť pyšní jsme na písničku 

„Černý Orfeus“, kterou nám skvěle 
nazpívala Jitka Vrbová a kterou hod-
láme nabídnout rádiím i jinam…

Děkuji za rozhovor a přeji hodně spo-
kojených posluchačů.

JiM

společenská rUBrika
Naši jubilanti
(srpen, září)

70 let

PEZINSKÝ Zdeněk, Krátká ulice

75 let

POSPÍŠILOVÁ Růžena, Hřebečská ul.
NYKL Zdeněk, Příční ul.

80 let
ZEMANOVÁ Marie, ul. Tyršova
PROCHÁZKA Josef, ul. U Dálnice
STUJ Jiří, ul. Zahradní
ROUČKOVÁ Marie, ul. U Dálnice
POSPÍŠIL František, ul. Hřebečská

90 let
STEJSKALOVÁ Marie, ul. Pražská
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PAMÁTNÍK LIDICE

Poděkování
Děkuji Městskému úřadu Buště-

hrad a Baráčnické obci za přání a dárky 
k mému životnímu jubileu.

Zdeněk Fejfar

Děkuji oddílu kopané, Městskému 
úřadu v Buštěhradě a také všem přá-
telům a známým za blahopřání k  80. 
narozeninám.

Antonín Tatíček

Za projevená blahopřání k  mému 
životnímu jubileu děkuji Městskému 
úřadu Buštěhrad, Českému červe-
nému kříži, Baráčnické obci a všem 
sousedům.

Milada Stujová

Vzpomínáme
Dne 5. 6. 2010 odešel do fotbalo-

vého nebe dlouholetý hráč, trenér 
mládeže, funkcionář a velký patron 
fotbalu v Buštěhradě pan Pavel Falc. 
Pavle, všichni Ti moc děkujeme, co jsi 
pro nás udělal.

Čest Tvoji památce.
Fotbalový oddíl SK Buštěhrad

Dne 5. 7. 2010 uplynou 4 roky od úmrtí 
zlatého táty a dědy p. Václava Míška. 

Stále vzpomínají syn Petr a dcera Jana 
s rodinou

Vítání občánků
V úterý 20. dubna 2010 jsme uvítali 

do života další nově narozené občánky. 
Rodičům přejeme hodně radosti a spo-
kojenosti z dětiček.

Dudová Valerie, Oliver Kejval, Miroslav Veselý, David Štýbr, Aleš Zampr, Klára Jedličková 
a Veronika Veselá                                                                                                                                    foto: J. Pergl

paMátník lidice 
Vernisáž Mezinárodní dětská výtvarná výstava lidice

Ve středu 26. května 2010 byla 
v  Lidické galerii Památníku Lidice za 
účasti velvyslanců a politických i kultur-
ních osobností České republiky otevřena 
již 38. MEZINÁRODNÍ DĚTSKÁ VÝTVARNÁ 
VÝSTAVA LIDICE 2010. Z rukou senátora 
Jiřího Dientsbiera, náměstka ministra 
kultury Františka Mikeše, zástupce MŠMT  
Miroslava Šimůnka a předsedkyně České 
komise pro UNESCO Heleny Illnerové 
byly předány medaile Lidická růže nej-
lepším dětským výtvarníkům z  České 
republiky a vybraným výtvarníkům ze 
zahraničí. Letos přijela převzít medaili 
litevská dívenka Skaisté Tamošaityté se 
svou učitelkou Renatou Mečkovskiené 
z Art School z Trakai, japonský chlapec 
Nathan Son, který navštěvuje Japon-
skou školu v Praze a medailisté ze ZUŠ 
Spišská Belá ze Slovenska, kteří převzali  
Cenu poroty.  

Při vernisáži vystoupily dívky taneč-
ního oboru a skupina PERFFECT ze ZUŠ 
Buštěhrad. Na trubku zahrál Gustav 
Sedelmayer ze ZUŠ Lounských Praha 4, 

kterého doprovodila na klavír Alena 
Králová ze stejné ZUŠ. Doprovodný 
program nabídl dětem divadelní před-
stavení, zábavné hry střediska volného 
času Labyrint Kladno a také projížďky 
v kočáře s koňmi. 

PŘIJĎTE NA VÝSTAVY 
MUZEUM:
Otevřeno denně 9 – 18 h
•  Muzeum – stálá expozice

A NEVINNÍ BYLI VINNI
•  Výstavní síň In Memoriam –  

HEYDRICHIÁDA 1. 7. – 15. 10. 2010  
•  Výstavní síň Pod Tribunou –  

Lidice – fotografie studentů FAMU 
3. 6. – 1. 8. 2010  

LIDICKÁ GALERIE:

Otevřeno denně 10 – 17 h, 
•  přízemí – stálá expozice výtvar-

ného umění – LIDICKÁ SBÍRKA
•  1. patro – výstava nejlepších prací 

z 38. ročníku Mezinárodní dětské 
výtvarné výstavy Lidice 2010
téma Biodiverzita – rozmanitost živé 
přírody – od 27. 5. - 31. 10. 2010. 

Vstupné platí do obou budov 
Památníku Lidice.

Eliška Peslová s medailí Lidická růže
foto: Jaroslav  Pergl
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Letos se děti mohly inspirovat téma-
tem BIODIVERZITA – ROZMANITOST 
ŽIVÉ PŘÍRODY a využily toho, jak se 
patří. Porota oceňovala nápaditost 
a provedení výtvarných prací, srovná-
vala propracovanost, dětskou invenci 
a vklad dítěte, či dětského kolektivu. 
Zaslané práce znázorňovaly živou pří-
rodu v její rozmanitosti – obrázky byly 
plné brouků, motýlů, ryb sladkovodních 
i mořských, ptáků a divokých i domácích 
zvířat, pozadu nezůstaly ani obrázky 
plné stromů, trav i květin.  

Z  došlého počtu 25 132 exponátů 
z 61 zemí udělila porota 1463 ocenění. 
Dětem ze zahraničí bylo uděleno přes 
600 ocenění, nejvíce jich získaly děti 
z  Běloruska, Lotyšska, Ruska, Turecka 
a Ukrajiny.  Vedle tradičně zajímavých 
prací od dětí z Filipín, Indie, Indonésie, 
Japonska, KLDR i Korejské republiky, si 
letos zasloužily mimořádnou pozornost 
poroty také výjimečné kolekce foto-
grafií chorvatských dětí. České školy 
(zúčastnilo se jich 381) získaly přes 650 
ocenění, z toho bylo uděleno 48 indivi-
duálních medailí a 28 medailí školám za 
kolekce. Nejúspěšnějšími se staly děti 
ze ZUŠ Kolín, ZUŠ Strakonice, ZUŠ Most 
a ZUŠ Plzeň. 

Je velkým úspěchem, že v  letošní 
obrovské konkurenci získala nejvyšší 
ocenění medaili Lidická růže žákyně 
ZŠ Buštěhrad Eliška Peslová, která si 
ji na vernisáži v  Lidicích osobně pře-
vzala. Dalších 7 prací školy bylo oce-
něno Medailí pro školu za kolekci malby 
a  kresby. Všech 8 oceněných obrázků 
je možné shlédnout v expozici výstavy, 
která bude v  Lidicích otevřena do 
31. října 2010, v menším rozsahu bude 
následně k vidění i na dalších místech 

České republiky – např. v  Galerii ZUŠ 
Most nebo Muzeu řemesel a stavitelství 
v Drnovicích, v případě zájmu je možné 
zapůjčit putovní soubory vybraných 
prací do škol, knihoven, či jiných kultur-
ních zařízení. 

Ivona Kasalická, kurátorka MDVV Lidice

Vítězný obrázek Elišky Peslové – ZŠ Buštěhrad 
foto: archiv PL

Na trubku hraje Gustav Sedelmayer foto: archiv PL

Oceněné obrázky ZŠ Buštěhrad foto: archiv PL

Žáci ZŠ Buštěhrad na vernisáži foto: archiv PL

Taneční vystoupení – ZUŠ Buštěhrad foto: Jaroslav Pergl

Čtenáři nám píší
Jak jsem do toho šláp‘… 
(aneb jak se to dá 
rozmazat?)

Výzva k vzájemné ohleduplnosti byla 
doopravdy mým osobním vkladem do 
odstavce o psích exkrementech „Zprávy 
z  (Buště-)hradu“, jinak jsem pouze 
zaznamenal téma debaty s  vedením 
města. Vzhledem k  tomu, že jsem byl 
v této souvislosti již několikrát osloven, 
dokonce i poměrně vulgárně, rád bych 
ještě upřesnil svůj názor.

Už jsem v životě provázel několik psů. 
Myslím, že jsme si rozuměli a měli se 
navzájem rádi. Speciální sáčky nebyly, 
venčilo se různě, nejlépe někde v lesíku. 
Nepříjemně poskvrněnou obuv jsem si 
sice taky musel občas čistit, ale „změnit 
taktiku“ mne prostě nenapadlo. Dnes 
máme doma všelijakou havěť, co si na 
procházky nepotrpí, takže už podobné 
starosti nemám. Ale když vidím naká-
leno uprostřed chodníku nebo před 
vraty, nadávám stejně jako dřív. 

Trochu nechápu, proč se má dikce 
dotkla zrovna někoho „čistotného“. 
Vyděsilo mě však, když se jeden prostý 
Buštěhraďan vyjádřil slovy: „Platím za 
psa, tak ať se město postará!“. Myslím, že 
takhle „poskvrněná“ hlava se žádnými 
výzvami vypucovat nedá. Ta už je.

Jiří Blesk
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Je čtvrteční večer a do sálu restau-
race U Bečvářů se scházejí první účast-
níci kulinářského kurzu pro milovníky 
japonské kuchyně – kurzu přípravy sushi 
a sashimi. Zapálený nadšenec pro tuto 
japonsku specialitu pan Michal Sztogrýn 
spolu s  iniciátorkou kurzu paní Kateři-
nou Homolovou už chystají základní 
suroviny pro přípravu večerního menu 
- čerstvé mořské ryby, nakrájenou zele-
ninu všech barev, a ve speciálním hrnci 
se už vaří kulatozrnná sushi rýže. Na stůl 
je potřeba nachystat pro každého vše, 
co je k vytvoření speciality potřeba. 

Nadšenci sushi přicházejí s očekává-
ním, že se dnes nejen dobře navečeří, 
ale i naučí se sami si připravit v poslední 
době tak oblíbenou specialitu. A to 
vše za zlomek ceny, kterou by zapla-
tili za sushi v restauraci! Surovin je pro 
všechny dostatek, co nesnědí, mohou si 
odnést v krabičkách domů. 

Úvodní krok – umotat si vlastní maki 
rolku (mořskou řasu naplněnou rýží a 
oblíbenou náplní ze zeleniny či čerstvé 
ryby), kterou posléze nakrájíte na stejně 
velké kousky -  zvládli i úplní začátečníci, 
někdy s malou pomocí. Než ale kucha-
řova posila manželka Denisa s dcerou 
Karolínkou stačí obejít všechny u stolu 
a pomoci s  nejzapeklitějším krokem, 

totiž zabalením 
řasy na bambusové 
rohožce do ruličky, 
mají už někteří zku-
šení gurmáni dávno 
snědeno a  doža-
dují se další rýže! 
Od stolů se tedy 
přesouváme k elek-
trickému  hrnci na 
vaření rýže a spo-
lečně ji ochucujeme 
svařeným japon-
ským octem se solí 
a cukrem a  dozví-
dáme se o původu 
a přípravě rýže. 
Příští dávku rýže už 
sám ochucuje jeden z účastníků, pan 
Zdeněk. Také to je totiž účelem tohoto 
kurzu -  nejen ukázat, jak se to dělá, ale 
naučit ostatní, jak to zvládnou sami, 
třeba doma ve vlastní kuchyni.

Dalšími specialitami, na kterých si 
všichni pochutnali, byly přejemné syrové 
mořské ryby (podmínkou je jejich čerst-
vost)  –  nakrájené na plátky veliké akorát 
na jedno sousto, tzv. sashimi, či zábavná 
forma maki rolek – tzv. rolky naruby, se 
kterými se  možná trochu potrápíte, ale 
výsledek je efektní a nesmí chybět ve 

vašem menu. Vše doplněné o chuť pod-
trhující kvalitní sojovou omáčku, naklá-
daný zázvor a křen wasabi. 

S pokračováním kurzu se po nadše-
ných ohlasech na tento úvodní večer 
počítá  pravděpodobně po prázdni-
nách. O termínu budete opět informo-
váni letáky či emailem od Městského 
úřadu.  Kapacita kurzu je omezená, kon-
zumace nikoliv, všichni nadšenci budou 
srdečně vítání! 

Denisa Sztogrýnová

Představa, že někam půjdu s  dik-
tafonem a vyzpovídám dítka školou 
povinná, se mi zdála tak nějak divná. 
Ještě by na mě někdo zavolal četnic-
tvo. Takticky jsem tedy napřed připra-
vil anketní lístky. Záměrně jsem zvo-
lil veskrze jednoduché dotazy, aby se 
na ně dalo odpovědět jen heslovitě. 
Obrazně řečeno, následně jsem se 
s  nimi vetřel mezi mládež (prostřed-
nictvím domluveného agenta), abych 
byl v  obraze. A výsledek? Posuďte 
sami, je to moc zajímavé čtení. Ale, 
prosím, nesnažte se rozkrýt anony-
mitu respondentů, nebo nám už nikdy 
nic nepoví!

Co chceme?
Několik dotázaných napsalo lako-

nicky peníze…někteří by k  tomu 
chtěli mít zdarma automaty…objevila 
se i  silácká nadvláda nad světem…
několikrát se opakovaly aqua-park, 
bowling a kino…děti by si přály mít 
opravený zámek a zpřístupněný park 
nebo basketbalové hřiště…chtěly 
by mít pořádnou zastávku s  budkou 
a  lavičkou v  té  budce, aby se měly 
kde scházet…potěšilo mne přání klid 
a pohodu… zrušit školu jsem čekal… 
a zajímavé by bylo, kdyby místo zvo-
nění hrála hudba.

Co se nelíbí?
Že se buštěhradským teenagerům ne-

líbí buštěhradská halda za okny je logické, 
stejně jako rozbořené silnice…kouření na 
zastávce…že lidi házejí papírky na zem, 
místo do odpadkových košů nebo hluk 
a rámus…naproti tomu některým mládež-
níkům vadí zaujatost proti kuřákům, a že 
je tu hodně hospod…v nelibosti se ocitla 
podivná trojka kouření-škola-drogy…
někomu vadí tupci…někomu zase staré 
domy…kdosi má problém s  chováním 
některých Rómů…jiného zase zlobí, že na 
počítačích není řád a jsou na nich pořád jen 
osmáci…někdo dokonce myslí na životní 
prostředí a nelíbí se mu únik ropy v Mexic-
kém zálivu…a na závěr jeden potěšitelný 
názor: Ani nevím, myslím, že je to dobrý.

Michal Sztogrýn při výkladu foto: M. Aushaus

Sushi večer v restauraci U Bečvářů

Blesková anketa mezi školáky
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venezUela

Co frčí?
Čekal jsem, že populární budou počítače a počítačové 

hry - vede Call of Duty…oblíbené je poslouchání hudby 
(různé hudby)…taky punkové koncerty u Bečvářů…frčí 
krátké vlasy a značkové oblečení…frčí prý auta a různé 
vehicle… vlastně frčí všechno možný…některé těší skupi-
nové výlety na kole…jiného zase hospody… ale pro ško-
láky je lepší třeba basketbal.

Co je „out“?
S  mým rádoby „in“ dotazem se někdo vyrovnal po 

svém: V angličtině to znamená „pryč“ nebo: V tenise je to 
míček za čárou…někomu se zdá nemoderní házet papírky 
na zem po městě a také nosit pletené svetry…dalšímu se 
zdá mimo škola a „Číňané“(oblečení)…nefrčí už ani herní 
konzola PSP…a vtipálek napsal, že co je „out“, to je mi fuk! 

Je v Buštěhradě fajn?
Obligátní otázka vyprodukovala úsečné odpovědi: Cel-

kem ano…ale jo…docela je v B. fajn…jo, je… jo, ujde…
překvapivá byla prohlášení fajn jsem já a vůbec se mi tu 
nelíbí…mírnějším se v Buštěhradě líbí trojúhelníky cuk-
rárna – hřiště – knihovna nebo obchody – škola – kámo-
ši…z toho plyne i jen když je dobrá společnost…zajímavá 
je odpověď: Nebojím se o svojí bezpečnost…stejně jako: 
Jo, ale „fajn-rádio“nic moc…

Jaký sen bych splnil/-a/ rodičům?
Se zřejmě nejobtížnější otázkou se školáci vypořádali 

opravdu osobitě. Představte si, že jste právě ti rodiče, jimž by 
dítě rádo splnilo některé z následujících přání: Bezstarostný 
život… udělat blízko B. cyklistickou stezku… koupit nové 
auto… koupit bezva auto… postavila bych nějaký větší 
taneční sál, aby se tam mohlo tancovat nebo udělat nějaké 
jiné akce…krásnou dovolenou…dovolenou k moři… podí-
vat se do zahraničí… baráček se zahradou a milión korun…
nebo prostě skromné to, co by si přáli a dalo by se splnit…lás-
kyplné vše co mohu…pragmatické abych byla chytrá…a na 
závěr suše rošťácké odejít z domu.

Všem dotazovaným mnohokrát děkuji a přeji báječné 
prázdniny!

 Jiří Blesk

Ve čtvrtek 13. 5. v  19.00 hodin se 
v  restauraci U Bečvářů konalo další 
setkání s cestovatelem Davidem Švej-
nohou. Tentokrát na téma cestování po 
Venezuele. V příjemných prostorách sálu 
prvního patra známý cestovatel promí-
tal pořízené snímky z cest a doprovázel 
je svými komentáři. V sále bylo přítomno 
mezi 50 až 60 lidmi. 

Svou cestu uskutečnil ve dnech 15. 1. až 
15. 2. 2010. Cestu podnikl se svými rodiči a 
dalšími dvěma postaršími přáteli. 

Několik dat o Bolívarské republice 
Venezuela, jak zní oficiální název Vene-
zuely. Rozloha 916 445 km2. Obyvatel 
27 milionů. Jinými slovy téměř 3krát 
více obyvatel než má Česká republika, 
a protože naše republika má rozlohu 
79 000 km2, vešla by se naše země do 
Venezuely více jak 11krát. Úředním 
jazykem je španělština. Hlavním měs-
tem je Caracas se 4,5 miliony obyvatel. 
Založen roku 1560. 

Prezidentem je populární Hugo 
Cháves, který si získává své příznivce 
vlastním populárním televizním vstu-
pem Allo Presidente. Je kontroversní 
osobou, ale dělá mnohá opatření ve 
prospěch nejchudších vrstev. Jak jsme 
ve vstupu slyšeli i viděli, i v  té nejza-
strčenější indiánské vesnici je snaha 
podporovat vzdělanost obyvatelstva 
výukou španělštiny a základních vědo-
mostí. Všechny reformy se Hugo Chá-
vesovi daří vykonávat díky nerostnému 

Anketa B

Anketa B
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bohatství země, tedy hlavně ropě, díky 
níž je Venezuela jednou z  ropných 
velmocí a má jistý stupeň bohatství. 
Deviza ropy se projevuje v celém státě. 
Jak jsme se dozvěděli, ve Venezuele se 
žije velmi levně. Litr nafty nebo ben-
zínu stojí v  přepočtu 0,30  Kč. Tím je 
zdejší nafta nejlevnější na světě. Naftu 
využívají i odříznuté vesnice na řekách 
pro pohon agregátů, jejichž energii 
využívají do praček. Naftu přenáší indi-
áni na zádech do méně přístupných 
oblastí, aby si zajistili obživu. Na hrani-
cích s Kolumbií a Brazílií se tvoří dlouhé 
fronty, aby si řidiči z těchto zemí mohli 
ve Venezuele nakoupit levný benzín. 

Velká města jsou nebezpečná pouze 
v okrajových chudinských čtvrtích, kde 
se s nožem může oběť setkat i za bílého 
dne, ale jinak je podle našich cestovatelů 
Venezuela bezpečná. Výměna dolarů za 
venezuelské bolívary se vyplatí na čer-
ném trhu, kde dostanete až dvojnáso-
bek než při oficiálním kursu. 

Po letecké přepravě cestovatelé 
použili s úspěchem dálkové autobusy 
typu Scania, které byly velmi pohodlné 
a luxusní. Vybavení autobusu nám ilu-
strovali na zapnutí sklápění sedadla na 
spaní, kdy se současně vysunula i nožní 
podložka. S podivem pozorovali navle-
čené spolucestující, kteří v 50°C vedru 
nastupovali do autobusu, než pochopili, 
že v něm je stálá teplota klimatizace na 
5°C. Tato neznalost poměrů znamenala 
nachlazení českých cestujících.

         Prvním cílem byly největší vodo-
pády světa Salto Angel. Během cesty 
viděli i několik měst jako například Cinda 
Bolivar, která se vyznačovala čistotou a 
klidem. Téměř všem městům dominuje 
socha Simona Bolívara ( 1783 – 1830 ), 
syna z bohaté plantážnické rodiny, který 
svrhnul španělskou nadvládu a založil 
konfederaci Velká Kolumbie, jejíž sou-
částí byla i Venezuela spolu s  Kolum-
bií  (tehdy ještě byla Panama součástí 
Kolumbie ) a Ekvádorem. 

Zajímavý je i vozový park Venezu-
ely. Jak jsme mohli vidět na snímcích, 
tvoří jej mnoho starých amerických aut, 
která mají najeto až 1 milion kilometrů. 
U jednoho z nich jsme viděli efektní pro-
vázek, který držel „na uzdě“ kufr, aby se 
neotvíral. 

Během cesty do parku Canaima, kde 
se vodopády nacházejí, museli cesto-
vatelé sehnat letadlo, které by je k řece 
dopravilo a nebylo to vůbec snadné 
vzhledem k nízkému stavu vody a tedy 
i téměř žádnému pohybu turistů. Po 
45 minutách letu přecpaným letadlem 
a  pilotem, který si za letu četl noviny, 
přistáli a pokračovali lodí k vodopádům. 
Měli jsme možnost vidět nádherné fotky 
hor a vegetace. Stolové řeky byly vidi-
telné z řeky Carrao, po které pluli 80 km 
proti jejímu proudu. David Švejnoha 
nás upozornil na jeden snímek červeně 
zbarvené vody, zřejmě železité, kde 
se nevyskytovali žádní komáři, kteří je 
všude jinde sužovali. Asi je odpuzovala. 

Vodopády Salto Angel vysoké 979 m 
ovšem díky nízkému stavu vody nebyly 
tak impozantní, jak by si člověk před-
stavoval. Zde zemřel roku 1998 Zdeněk 
Němec – český cestovatel, který se zřítil 
při slaňování stěny vodopádů. 

Během putování spali v hamakách, 
což jsou pletené sítě, zavěšené mezi 
stromy. Zažili i dobrodružství při zpá-
teční cestě, kdy jim chyběl olej do 
motoru, tak se přerušovaným zapínáním 
a vypínáním motoru dokodrcali zpět do 

hotelu u řeky v blízkosti menších vodo-
pádů El Sapo a Hacha.

Dalším cílem byla několik km2 roz-
lehlá stolová hora Roraima ve výšce 
2  810  m.n.m. Výstup na vrchol trvá 

běžně 6 dní, naši cestovatelé to zvládli 
s nosičem za 5 dní. Nosič je stál 100 Kč 
na 5 dní. Na vyprávění nás zaujalo, 
že na horu se nesmí bez chemického 
záchodu, který spolu se stanem nosí 
nosič. Ve vyšších polohách byl dostatek 
vody a jednotlivá jezírka sloužila na pití 
a jiná na mytí nádobí, což turisté jako 
nepsané pravidlo dodržovali. Jak nás 
David Švejnoha upozornil, výhodou str-
mého výstupu na stolovou horu je to, že 
po jejím zdolání nemáme před sebou 
další štít na pokračování výstupu, jak to 
známe na našich typech hor. Vzpomněl 
jsem si na výstup v Tatrách na Slavkov-
ský štít a dovedl jsem si to tedy dobře 
porovnat. Během výstupu je sužovaly 
mušky „Puly-puly“, které je bodaly do 
krve. Boláky se špatně hojily a na jejich 
odpuzení nepomáhalo ani množství 
repelentu. 

Na vrcholu rozlehlé hory je velmi 
bohatá vegetace, ale málo fauny. Za 
celou dobu viděli jen malou černou 
žabku. Stolová hora obsahuje množ-
ství jezer a jezírek zvaných Jakuzy, do 
kterých se sráží voda z  mraků. Tato 
voda je také tvůrcem mohutných jes-
kynních komplexů v  nitru hory. Viděli 

jsme jen několik snímků, ale podle slov 
pana Švejnohy je zde mnoho kilome-
trů chodeb a jeskynních systémů. Jen 
před 2 lety zde česká expedice nalezla 
a zkoumala 10 km jeskynního systému. 

Cestovatel David Švejnoha před závěrečným snímkem své prezentace foto: JJ
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Na vrcholu nebylo moc příznivé počasí, 
cestovatelé si užili dosyta mlhy, deště 
a silného větru. Na této stolové hoře je 
i Triple point – jehlan značící bod, kde 
se spojují hranice tří států – Venezuely, 
Guayany a Brazílie, a tak se na chvíli octli 
naši cestovatelé i v těchto sousedních 
zemích. 

Další cesta vedla za indiány kmene 
Warao na řece Orinoko, třetí nejmohut-
nější, co do průtoku vody na světě. Zhlédli 
jsme řadu snímků  ze života obyvatel. 
Na rozdíl od Afričanů se indiáni neradi 
fotí. Viděli jsme mravenečníka, (dokáže 
zabít psa), který má uzpůsobenou srst 
tak, že se mu pod ní nedostanou termiti 
až na kůži. Viděli jsme tarantule velikosti 
dlaně, které má pan Švejnoha v oblibě, 
a které díky svému průvodci nalezl ve 
velkém množství na jednom místě. 
Potěšili jsme se pohledem na barevné 
papoušky, opičky a ptáky, které nedoká-
zal pan náš cestovatel popsat jménem. 
V oblibě jsou zde běložlutí baculatí červi 
žijící v hlíně u kořenů stromů v pralese, 
a které slouží obyvatelům jako zdroj 
živin a bílkovin. Velmi hezky se vyjímali 
na dlani na fotce. Piraně s třemi řadami 
ostrých zubů, kdy i po vytažení na souš 
jsou schopny lehce klacek prokousnout 
jako chleba. Na snímcích nechyběly ani 
různé druhy kajmanů. 

Indiáni se živí lovem ryb a malé děti 
jsou ve vodě doma jako ryby. David 
Švejnoha s oblibou děti fotí a zejména 
děti při kojení. Indiáni kmene Warao se 
dále živí pletením rybářských košů a již 
zmíněných sítí na spaní hanak.

Další návštěva vedla k  indiánům 
kmene Sanemo. Zde je čekala nepří-
jemná zkušenost s  průvodcem, který 
přijatou zálohu na přepravu skoro celou 
propil. Jen díky kontaktům cestovatelů 
z předchozích dnů se dostali k cíli své 
cesty. Sanemové jsou nedůvěřiví lidé 
a fotit se nechají jen díky úplatku a ciga-
retám. Na snímcích jsme viděli velmi 
hezky citlivě zdobené tváře žen malými 
drobnými ornamenty. Sanemové se živí 
i jako nosiči např. nafty do méně pří-
stupných oblastí. Vyslechli jsme si zku-
šenost ze setkání s dvěma Čechy, kteří 
„nadivoko“ prožili několik dní v pralese, 
aby pak díky své lehkovážnosti málem 

zahynuli. Zůstali jim mimo jiné stopy po 
blechách, které jim pod kůži nakladly 
spousty larev, které se postupně líhly. 
Zvláštním způsobem Sanemové využí-
vali hlízy z  juky. Gravitací a tlakem sítí 
z ní vymačkávali tekutinu, ze které zís-
kávali alkohol a ze zbytku sušili jukové 
placky na střechách svých obydlí. Tento 
patnáctitisícový kmen byl jistě zajíma-
vým etnikem. 

K dalšímu zastavení patřily rozlehlé 
prostory Los Llanos, což je obrovská 
rozlehlá rovina. Na rozloze 300 000 km2 
žije více zvířat než lidí. Setkáme se zde 
s  kajmanem brýlovým, dorůstajícím 
i  3  metry, leguánem zeleným, s  nej-
většími hlodavci na světě kapybarami, 
vážícími až 80 kg, ale i s anakondou vel-
kou, jejíž potravou jsou kapybary, kaj-
mani i prasata o váze 70 kg. Tito hadi se 
chytají vždy ve více lidech. Jeden musí 
zachytit hlavu a minimálně dva další 
konec těla, jinak hrozí rozdrcení kostí 
sevřením mohutného hada. Zajíma-
vým tvorem byla želva bahenní, která 
vypadala skutečně zvláštně v  přední 
části těla. Průvodce ji vytáhl z  bahna 
navzdory piraním.

Jedním z  posledních míst byla 
návštěva And a vesničky Los Nevados 
– horského sedla ve výšce 4 200 m.n.m. 
Tak se cestovatelé dostali do míst 
v těsné blízkosti nejvyšší hory Venezu-
ely, nazvané jak jinak než Piko Bolívar. 
Zajímavostí této hory je to, že zde vede 
nepoužívaná rozbitá lanovka, nejvýše 
položená na světě, která v době svého 
provozu přinášela nemalé zisky a byla 
zdrojem obživy místních obyvatel. 

Závěr patřil návštěvě města Coro 
s pouští na jeho okraji a festivalu na 
pobřeží moře ve městě Choroní. Za 
radostného smíchu povalujících se 
a koupajících se obyvatel, za popíjení 
piva a nádherných vln se cestovatel 
a  jeho čtyři společníci loučili z Vene-
zuelou.

Celou svou prezentaci uzavřel cesto-
vatel a fotograf David Švejnoha s výzvou 
na dotazy posluchačů. Všichni přítomní 
upřímně poděkovali svým potleskem za 
rozšíření svých znalostí o vzdálené zemi 
a přiblížení několika z mnoha jejích zají-
mavostí. 

Zajímalo mě, jakým způsobem je 
možné takovou cestu zrealizovat. Na 
můj dotaz odpověděl David Švejnoha 
tím, že samotná měsíční výprava stála 
na osobu asi 40 000 CZK a díky svému 
povolání, které mu umožňuje praco-
vat pouze mimo zimní období, může 
v tento jinak nevyužitý čas, plánovat své 
cesty. Nejdražší na celé realizaci expe-
dice je přeprava do Venezuely a zpět. 
Samotný život, jídlo a služby nejsou 
v  zemi drahé. Vydává také do tisku 
pohledy svých fotek, zejména kojících 
matek, které jsme také měli možnost si 
na místě pořídit. Cesty mu také umož-
ňuje ta skutečnost, že zatím nemá sta-
rost o své potomky. 

Zhodnocení akce? Velmi osvěžující 
prezentace. Nekuřákům může vadit 
kouření některých posluchačů, ale dá se 
to snést. Pan Švejnoha vypráví poutavě, 
věcně, bez patosu a i jeho časté „bylo 
to něco neskutečnýho“, podporovalo 
jeho obyčejné lidské vyprávění v lidové 
rovině přednesu. Můžeme jen podpořit 
podobné akce a povzbudit naše čtenáře, 
aby těchto událostí v životě Buštěhradu 
využili. Možná je to povzbudí k většímu 
poznání jiných míst na světě, možná se 
zamyslí, kde se jet někam podívat, ale 
rozhodně nám tyto informace rozšíří 
náš obzor poznání a můžeme tyto infor-
mace a zajímavosti předat jiným lidem 
při našich rozhovorech. Za uvedení 
přednášky děkujeme i paní Čermákové 
z naší knihovny.

Zapsal: JJ

          

Vědomostní otázka 
k danému tématu:

Venezuelská vlajka má tři horizon-
tální pruhy se žlutou, modrou a červe-
nou barvou a s 8 hvězdami představu-
jící jednotlivé provincie. Co znázorňuje 
červená barva?

a) prolitou krev indiánského lidu
b) Španělsko
c) Západ slunce nad Maracaibským 

zálivem

Správná odpověď bude zveřejněna v příš-
tím čísle. 
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VOLBY

Počet zapsaných voličů: 2169
Vydané obálky: 1380
Odevzdané obálky: 1367
Platné hlasy: 1359
Volební účast v %: 63,62
Zveřejněné údaje byly získány na volebním serveru ČSÚ.
Pozn. RR: Údaje převzaty z http://www.mestobuste-
hrad.cz/meu/volby/pspcr-2010/

Jak jsme volili

číslo strany název strany počet hlasů počet hlasů v %

1 OBČANÉ.CZ 10 0,73

2 Liberálové.CZ 0 0,00

4 Věci veřejné 170 12,50

5 Konzervativní strana 0 0,00

6 Komunistická strana Čech a Moravy 138 10,15

7 Koruna Česká (monarchistická strana) 0 0,00

9 Česká strana sociálně demokratická 276 20,30

11 Sdružení pro rep. - Republikánská str. Čsl. 1 0,07

13 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 56 4,12

14 STOP 1 0,07

15 TOP 09 283 20,82

17 Křesťansko demokratická unie - Čs. strana lidová 20 1,47

18 Volte Pravý Blok www.cibulka.net 3 0,22

19 Česká strana národně socialistická 3 0,22

20 Strana zelených 19 1,39

21 Suverenita - blok J. Bobošíkové 48 3,53

23 Česká pirátská strana 14 1,03

24 Dělnická strana sociální spravedlnosti 6 0,44

25 Strana svobodných občanů 7 0,51

26 Občanská demokratická strana 304 22,36

Co jsme si vybrali ve volbách

Fotovtip

Výsledky voleb známe. Někteří jsou zklamaní, jiní 
jsou v pohodě. Věříme, že to bude v naší zemi lepší než 
bylo. Co je pozitivní? Po dlouhé době nerozhodných 
výsledků má pravice konečně jako koalice ODS, TOP 
09 a VV takovou převahu, že se nemusí ve svých roz-
hodnutích ohlížet na zbytek v poslanecké sněmovně. 
118 křesel pravice proti 82 křeslům levice. S  tímto 
výsledkem se dá již efektivně vládnout bez velkých 
obav z „přeběhlíků“. Všechny strany pravice deklarují 
zastavení státního dluhu, omezení korupce, důchodo-
vou a zdravotní reformu, když jmenujeme ty nejdůle-
žitější. Co je negativní? Nebo lépe řečeno, co vyvolává 
obavy a nejistotu? Pro lidi, kteří mají dost korupce je 
snad nadějí strana VV, která tuto záležitost deklarovala 
nejhlasitěji. Bude důsledná?  Podaří se to nové vládě? 
Budou politici a lidé ve státní správě nahrazeni „neú-
platnými“? Budou strany pravice dostatečně soudné, 
aby se vžily do role občanů a důchodců, kteří nepo-
bírají platy od 30 000 Kč nahoru? Pokud má občan 
zaplatit například o 1 000 Kč více na zdravotní účely, 
pak to jistě pocítí více chudší občan než bohatý. Budou 
bohatí, v době krize a budoucí vlády, stále bohatnout a 
chudší se střední vrstvou chudnout? Změní se něco na 
neúnosném stavu zdravotnictví? Budeme v čekárně 
čekat o 1 hodinu déle než nyní? Bude zajímat lékaře 
v první větě, až nás uvidí, zda jsme už zaplatili regu-
lační poplatek? Bude nás lékař zásobovat léky, ze kte-
rých může mít osobní prospěch, ale jsou nevýhodné 
pro pacientovu kapsu? Bude muset obyčejný občan 
čekat na operaci o několik měsíců déle? A za to vše, co 
ho možná v budoucnu čeká, bude muset v konečném 
důsledku zaplatit více? Obavy ze sociální spravedlnosti 
a občanské solidarity jsou jistě na místě. 

Stát se dostal do fáze, kdy většina jeho majetku 
je prodána nebo rozkradena a bude muset hledat 
zdroje příjmů. Bude se snažit prodat i to málo, co 
zbylo. Bude muset zvyšovat nebo vymýšlet nové 
daně a poplatky. Dívejme se pozorně, kde se šetří 
opravdu, a kde jen naoko. A ptejme se proč.

Nejsme idealisté, nic nebude přesně podle našich 
osobních představ. Budeme spokojeni, když se něco 
zlepší, alespoň trochu k lepšímu. Čas ukáže, do jaké 
míry budeme příjemně překvapeni nebo zklamáni.  

Zapsal JJ

Je jaro, krásně kvete asfalt foto: JB



číslo 3 • květen/červen 2010

Z RADNICE

20

SPORT

sk BUštěhrad

šachový oddíl sokol BUštěhrad
Buštěhrad prvoligovým městem !

Dne 1. 5. 2010 se přípravka SK Buště-
hrad zúčastnila svého prvního turnaje 
na hřišti Slavoje Kladno za účasti muž-
stev SK Kladno, Velké Přítočno a Slavoj 
Kladno. Všem hráčům buštěhradské pří-
pravky se zápasy velmi líbily, zvláště pak 
odměna za umístění v podobě poháru, 
fotbalového míče, dětského šampusu 
a především dortu, který společně po 

skončení tur-
naje snědli. 
Rádi bychom 
t ímto mezi 
nás přivítali 
nové fotba-
listy (přede-
vším ročníky 
2 0 0 2 - 2 0 0 5 ) .
Tréninky jsou 
vždy v úterý 
a ve čtvrtek od 
16:30 na fot-
balovém hřišti 
SK Buštěhrad.

R. Hlavsa

Fotbal udržel III. třídu
V zimní přestávce se na lavičce našeho fotbalového týmu změnil trenér. Trenéra 

Mařince, který odvedl kus velmi dobré práce, nahradil Ladislav Sabo. Zbytek zimní 
přípravy tým dřel a již při přípravných zápasech bylo znát, že se v týmu něco pozi-
tivního děje. Trenér sestavil tým ze zkušených hráčů a doplnil jej dravým mládím 
dorostenců. Tento tah se na jaře ukázal jako velmi dobrý. To, co se zdálo po pod-
zimní části utopií se stalo skutečností. Naši hráči, po podzimu odepisovaní, na jaře 
zabrali a postupně začali bodovou ztrátu smazávat. Nutno přiznat, že v některých 
zápasech měli i kus štěstí, ale to k fotbalu patří. 

Udržení III. třídy je zároveň i velkým závaz-
kem do příští sezony. Pevně věříme, že hra se 
ještě zkvalitní a přiláká více diváků do hle-
diště. Ještě jednou dík našim hráčům i tre-
nérovi.

Pozadu nezůstávali ani naši žáci. Sice 
skončili ve své soutěži na posledním místě, 
ale celou soutěž hráli proti i o 3 roky starším 
klukům a to je v  jejich kategorii obrovský 
rozdíl. Na hřišti však se všemi soupeři bojo-
vali statečně. V příští sezóně budou již zku-
šenější a určitě budou soupeře porážet. Tato 
kategorie, pod vedením trenérů Nachtigala 
a Musela, má velký potenciál do budoucna 
a zároveň naši velkou úctu k  jejich práci 
i výsledkům.

Radim Švejda

Žákovské družstvo šachového oddílu 
Sokol Buštěhrad zvítězilo ve finále Středo-
českého krajského přeboru a postoupilo 
do 1. ligy družstev mladšího dorostu.

Cesta do ligy nebyla jednoduchá. 
Osmnáct přihlášených družstev bylo 
územně rozděleno do 3 skupin. Jednu 
z nich pořádal náš oddíl a protože Soko-
lovna byla o prvním lednovém víkendu 
obsazená, přivítali jsme nabídku vedení 
Základní školy a turnaj uspořádali 
v jídelně. I přes sněhovou kalamitu dora-
zila všechna přihlášená družstva, včetně 
našich dvou.

Béčko bylo určeno k tomu, aby si 
nováčci vyzkoušeli vážné partie a aby 
si všichni zahráli. Béčko sice prohrálo 

všech 5 zápasů, ale vystřídalo se v něm 
10 hráčů, takže účel byl splněn. 

Úkolem Áčka bylo zvítězit a zopako-
vat loňský postup do finálové skupiny. 
Po hladkém vítězství 5:0 nad Béčkem 
v předehrávaném zápase si hráči Áčka 
postupně poradili i s ostatními druž-
stvy: ŠK Řevnice C 4,5:0,5 , ŠK Rakov-
ník 5:0 a SK DDM Slaný 3,5:1,5. Rozho-
dující zápas se odehrál až v posledním 
kole, protože družstvo ŠK Řevnice B 
také všechna předchozí utkání vyhrálo. 
K postupu nám stačilo i remizovat, ale 
po zajímavém průběhu se podařilo 
vyhrát i tento zápas (3:2). 

Děkuji touto cestou vedení školy 
a panu školníkovi za vstřícný přístup, 

všem družstvům se ve škole moc líbilo, 
často bylo slyšet, že by chtěli, aby jejich 
škola vypadala jako buštěhradská!

Finálovou skupinu jsme uspořádali 
16. května v Sokolovně.

Z ostatních skupin se do finále pro-
bojovala vítězná družstva ŠK Kralupy 
nad Vltavou, ŠK KDJS Sedlčany a ŠK 
Řevnice B (nejlepší tým z 2. místa). 
Všechna družstva využila možnosti 
posílení o  jednoho hosta a tak do 
buštěhradské Sokolovny dorazil 
i Mistr republiky do 12 let Jirka Rýdl 
z Vlašimi (v kralupském dresu) a Kuba 
Haman z ŠK Kladno (stříbrný z  Mis-
trovství ČR do 14 let), který hostoval 
za naše družstvo. 

Přípravka SK Buštěhrad foto: archiv SK Buštěhrad
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Papírovým favoritem byly kralupští, 
s  nimiž jsme se utkali hned v prvním 
kole. Průběh všech pěti partií byl dlouho 
vyrovnaný, chybu soupeřky v remízové 
koncovce využil k zisku prvního bodu 
Ondra Škubal na páté šachovnici a po 
remíze Lukáše Dvořáka (4.šachovnice) 
se podařilo zvítězit Kubovi Hamanovi na 
1. šachovnici. Když v dramatickém sou-
boji s časem udržel remízu Martin Vytá-
ček, bylo o našem vítězství rozhodnuto 
a Katka Budíková mohla (v lepší pozici) 
nabídnout remízu a stanovit celkové 
skóre zápasu na 3,5:1,5. Ve vedlejším 
zápase překvapivě prohrály Sedlčany 
s rezervou Řevnic.

Do druhého zápasu (Řevnice B) 
vystřídali Martina a Ondru Jenda a Mirek 
Šefčíkové a prokázali, že jsou na finále 
také dobře připraveni. Postupně se par-
tie nakláněly na naši stranu a výsledkem 
bylo drtivé vítězství 5:0! Ve vedlejším 
zápase se Kralupy nedokázaly oklepat 
z nečekané prohry s námi a překvapivě 
podlehly i Sedlčanům.

Vzhledem k tomuto vývoji byly 
naše vyhlídky na celkové vítězství 
velmi dobré (stačila i těsná prohra!), 
ale jak je ve sportu známo, poslední 
krok je vždy nejtěžší. K zápasu se 
Sedlčany nastoupila opět základní 
sestava a po rychlé výhře Lukáše 

chyběla k postupu už jen jedna výhra. 
Postupový bod zajistil až po více než 
hodině Ondra ( jako jediný vyhrál 
všechny partie v letošním ročníku). 
Po vítězství Kuby Hamana bylo jasné, 
že vyhrajeme i tento poslední zápas, 
prohry Katky a Martina znamenaly 
nejtěsnější výhru poměrem 3:2.

V příští sezóně nás čekají ligové boje, 
výhodou je široká žákovská základna 
a tak doufáme, že to nebude jenom na 
rok - držte nám palce !  

Tabulky a další zprávy ze šachového 
oddílu  lze najít na internetu na adrese 
www.sachybus.net.

Pavel Buk

Mirek Šefčík, Jenda Šefčík, Katka Budíková, Martin Vytáček, Lukáš Dvořák, Ondra Škubal, Kuba Haman (host z ŠK Kladno)                                                                  foto: P. Buk

policie inforMUje
Zpráva o činnosti Obecní 
policie Stehelčeves 
na území města Buštěhrad 
za měsíc Květen 2010

Na základě ustanovení čl. 2, odst. 6. 
Veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi 

obcí Stehelčeves a městem Buštěhrad 
k zajišťování výkonu činnosti podle zákona 
o obecní policii (VPS) předkládáme tuto 
zprávu o činnosti obecní policie (OP) Ste-
helčeves za výše uvedené období.

Ve výše uvedeném období vykoná-
vala OP Stehelčeves svou činnost na 

území města Buštěhrad dle čl. 2, odst. 2. 
VPS v následujícím rozsahu:

Datum Čas
Identifikace
strážníka

Popis prováděné
činnosti

2.5 1:00-2:00 1,2 Hlídková činnost
2.5 21:00-23:00 1,2 Hlídková činnost
3.5 9:00-10:00 3 Hlídková činnost
6.5 2:00-4:00 3,4 Hlídková činnost
7.5 1:00-3:00 3,4 Hlídková činnost
7.5 13:00-14:00 1,2 Hlídková činnost
12.5 8:00-9:00 3,4 Hlídková činnost
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BUštěhradský chodec
Taky máš rád Buštěhrad?

Poslouchám, jak se ledacos povídá. To či ono se probírá na městských 
internetových stránkách, něco napoví různé ankety a besedy. Vnímám, jak 
tu pulzuje zvláštní názorový chaos. Domnívám se, že takové chování mají na 
svědomí vytrácející se zřetelné linie, podle nichž tu odedávna lidé žili, 
pracovali, stavěli své město nebo navazovali vztahy. Předpokládám, že skoro 
každý si chtěl vystavět pěkný dům, který by vyhovoval jeho potřebám, založit 
úrodnou zahradu nebo sad, provozovat živnost. Chápu, že zároveň bylo důležité 
být zadobře se sousedy a vzájemně si pomáhat. Je mi jasné, že praxe pak nutně 
naučila většinu lidí chápat zásadu: „má svoboda končí tam, kde začíná svoboda 

13.5 20:00-21:00 3,4 Hlídková činnost
14.5 20:00-21:00 3,4 Hlídková činnost
15.5 9:00-10:00 1,2 Hlídková činnost
17.5 22:00-23:00 1,2 Hlídková činnost
19.5 1:00-2:00 1,2 Hlídková činnost
19.5 9:00-10:00 3,4 Hlídková činnost
22.5 16:00-18:00 3 Hlídková činnost
23.5 17:00-18:00 2 Hlídková činnost
26.5 1:00-3:00 1,2 Hlídková činnost
26.5 20:00-22:00 1,2 Hlídková činnost
27.5 17:00-18:00 3,4 Hlídková činnost
28.5 9:00-11:00 3,4 Hlídková činnost
30.5 5:00-6:00 3,4 Hlídková činnost
31.5 17:00-18:00 1,2 Hlídková činnost

Při plnění činnosti dle čl. 2, odst. 2 VPS 
ve městě Buštěhrad bylo ujeto služebním 
motorovým vozidlem celkem 181 km.

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

Datum Čas
Identifikace
strážníka

Popis prováděné
činnosti

8.5 9:00-10:00  1,2 Měření rychlosti
11.5 17:00-18:00 3,4 Měření rychlosti
20.5 17:00-18:00 3,4 Měření rychlosti

Ve výše uvedeném období byly zjiš-
těny na území města Buštěhrad tyto 
přestupky:

Přestupek počet
Nedovolené stání nebo zastavení vozidla na pozemní 
komunikaci 10

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

18

stání v křižovatce 1

Ve Stehelčevsi dne  4. 6. 2010

Zpracoval: str. Krym

Zpráva o činnosti Městské 
policie Kladno v obci 
Buštěhrad za měsíc březen, 
duben a květen 2010

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

Dne 12. 03. 2010 od 13 hodin prove-
dena kontrola areálu burzy a následně 
kontrolní pochůzka v  obci. Činnost 
ukončena ve 14 hodin.

Dne 26. 03. 2010 od 08.20 do 09.40 
hodin provedena hlídková a kontrolní  
činnost v obci se zaměřením na dodr-
žování DZ a veřejný pořádek. V  prů-
běhu pochůzkové činnosti provedena 
kontrola areálu burzy, kde byl kontak-
tován pořadatel p. R. Zeisl. Nezjištěno 
závad.

Dne 6. 4. 2010 od 13.50 do 15.05 
hodin bylo provedeno měření nej-
vyšší povolené rychlosti v obci. Řešeni 
tři řidiči za překročení rychlosti.

Dne 24. 4. 2010 od 11.30 do 12 
hodin zahájena kontrolní činnost při 
konání burzy. Po jejím ukončení pro-
vedena hlídková a kontrolní činnost 
v  obci se zaměřením na dodržování 
DZ a veřejný pořádek, ukončeno ve 
13.30 hodin.

Dne 7. 5. 2010 od 8.20 do 9.30 
hodin byla hlídkou prováděna kont-
rolní a pochůzková činnost při konání 
burzy.

Dne 14. 5. 2010 byla od 8.50 hodin 
provedena kontrola areálu a okolí 
konání burzy. V  10.10 hodin činnost 
ukončena – burza ukončena.

Dne 15. 5. 2010 ve 12.10 hodin 
zahájila hlídka kontrolní a pochůzko-
vou činnost v obci. Ve 12.40 hodin zjis-
tila hlídka před domem č.p. 114 v ul. 
Kladenská ležícího muže. Hlídka vyro-
zuměla dispečink ZS Kladno a ve 12.55 
hodin byl muž převezen do nemoc-
nice Kladno.

Dne 28. 5. 2010 provedla hlídka 
kontrolní činnost od 10.25 hodin 
v okolí burzy – bez závad. Poté prove-
dena pochůzková a kontrolní činnost 
v  ul. Lidická, Pražská, Revoluční, Tyr-
šova a okolí školy. V 11.35 hodin hlídka 
ukončila činnost.
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toho druhého“. A tím vznikala zřejmá a respektovaná tradice, jenž byla právě 
takovou vodící linkou.
Učili mne ve škole, že patříme do tzv. západní civilizace. Formovala 

nás především náboženství, zejména křesťanské a židovské, ale například 
i starověká antika na nás zanechala nesmazatelný otisk. Ať už jde o filozofické 
názory, vědu a umění nebo třeba základy architektury, to všechno nám přinesla 
tradice. Tradice, to byl pro mne tehdy jen poněkud prázdný a všelijak 
zneužívaný pojem. Dneska ale vím, že musela fungovat tradice, která byla 
jedním z nejdůležitějších činitelů vývoje života v Buštěhradě. Stačí se začíst 
do nejrůznějších záznamů z historie obce, prohlédnout si obrázky a letité 
fotografie, rozhlédnout se jen tak kolem sebe po tom, co nám tu z minulých časů 
zůstalo. A zamyslet se, jak se tu asi žilo, jak to tu bývalo pěkné, „když 
tehdy ty staré domy byly nové“.
Uvažuji, že soudobý Buštěhrad má takovou trochu „rozsypávající tendenci“, 

asi jako jeho staré opukové zdi. Ohlížet se zpět za zbytky jeho tradice je 
v dnešní době jaksi nemoderní a mnohým na to nezbývá čas. Kořeny prostředí, 
v němž žijeme, skoro nevnímáme a ženeme se příliš rychle po povrchu kamsi 
kupředu. A takový plytký přístup potom často přináší mnohá zjednodušená 
rozhodnutí. Proto jsem zvolil pár otázek, přidal hypotetické odpovědi 
sestavené z nejrůznějších sebraných názorů buštěhradských obyvatel, a zajímalo 
by mne, co vy na to?  

Mají se vykácet staré košaté stromy? 
Mohly by se nasázet místo nich třeba pěkné neproblematické tuje? Nemuselo 

by se nákladně uklízet listí, neohrožovaly by nás padající suché větve ani 
neobtěžovali hnízdící ptáci. Aleje jsou vlastně nebezpečné pro motoristy 
a stejně se v nich jen válejí odpadky.

Má se zbořit starý pivovar?
Vždyť by se dal na jeho místě něho velkokapacitní bytový komplex s garážemi? 

Vyřešily by se bytové problémy, přibyli by noví obyvatelé a přinesli by 
moderní myšlení a styl života do naší obce, se kterým by třeba konečně ubylo 
krádeží a ničení majetku.

Má smysl zachovávat kolem města polnosti a lužní louky?
Mohly by se uvolnit nové parcely pro výstavbu domků, sportovních areálů 

a oddychových parků. Konečně by bylo kam zajít na procházku, seznámit se 
s majiteli nových nemovitostí, setkávat se a prohlubovat sousedské vztahy, 
nehledě na zlepšení vlastní kondice sportem.

Je smysluplné zachraňovat starý buštěhradský zámek a zarostlý park?
Jistě by byla levnější a užitečnější razantní likvidace a možnost vybudovat 

zde pro obecní úřad nový objekt „na zelené louce“, který by vyhovoval 
bezezbytku požadavkům na nadčasový komfort a vysokou užitnou hodnotu. Přestalo 
by zbytečné trápení s památkáři, ušetřily by se zbytečné náklady na zachování 
přežitků. 

Přáli bychom si místo malých krámků nový supermarket v katastru obce?
Nebyly by starosti s brzkou zavírací dobou, rozšířil by se sortiment zboží, 

přestaly by problémy se špatným parkováním, nestáli bychom fronty a byl by tu 
vůbec větší ruch. A nakonec by i přibyla pro nezaměstnané pracovní místa za 
pokladnami a ve skladech.

Jiří Blesk
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