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Slovo StaroStky Slovo redakční rady
Vážení spoluobčané,
dnem 16. listopadu t. r., po komunál-

ních volbách, kdy jsem byla zvolena sta-
rostkou města Buštěhradu, jsem se ujala 
své funkce. Setkáváme se tedy opětovně 
na stránkách Buštěhradského zpravodaje. 

Nejprve chci vám všem, kteří jste mi 
dali důvěru, upřímně poděkovat. Záro-
veň chci touto cestou poděkovat celému 
minulému zastupitelstvu za jeho práci a za 
všechno, co pro nás, občany Buštěhradu 
vykonalo. Škoda, že jsem nemohla svůj 
dík přednést panu starostovi ing. Novému 
osobně, protože pan starosta se rozhodl 
nezúčastnit se ustavujícího zasedání, ani 
osobně předat úřad.  

Nově zvolené zastupitelstvo vyjád-
řilo svou upřímnou snahu pracovat ve 
prospěch svých spoluobčanů. Touto 
snahou chceme naplňovat ty body 
volebních programů, které nás v zastu-
pitelstvu spojují, ačkoli jsme z různých 
volebních subjektů. Spoléháme na 
pochopení veřejnosti pro naši práci 
a  jsme připraveni navázat na všechny 
dobré počiny našich předchůdců.  

Úkolů, které nás čekají, není málo. 
Především hlídat financování, důsledně 
se držet stanovených pravidel a nachá-
zet další zdroje pro akce, které bychom 
rádi pro zlepšení života ve městě udě-
lali. Postupně vás budeme informovat 
o probíhajících akcích, chceme, abyste 
byli informováni o dění ve městě. Spolé-
háme na spolupráci s našimi kolegy ve 
výborech a s kolegy v našich městských 
zařízeních – tj. ve škole, školce, v Základní 
umělecké škole, Domově s  pečovatel-
skou službou a se všemi dalšími zájmo-
vými organizacemi. Spoléháme také na 
pomoc občanů v případech, kdy i oni se 
mohou připojit k našim snahám o udr-
žení pořádku ve městě, např. tím, že si 
budou uklízet před svými domy a upo-
zorňovat nás na případy, kdy je někomu 
lhostejné, jak vypadá „jeho“ ulice a snaží 
se ji „vyzdobit“ různým harampádím. 

Chtěli bychom svým občanům vytvořit 
takové životní prostředí, aby se ve městě 
cítili opravdu jako doma. Nechceme 

slibovat žádné velké akce, protože jak 
všichni víte, visí nad námi stále onen 
pověstný bič – krácení příspěvků státu 
o 30 % v příštím roce v rámci celorepub-
likového šetření státních výdajů. O to víc 
se budeme snažit získávat prostředky 
z  různých fondů, které vypisují různé 
organizace, ať státní či polostátní. I vy, 
občané, pokud se dozvíte o podobných 
akcích, vypsaných různými profesními 
organizacemi, prosíme, upozorněte nás. 
Může se totiž stát, že některá zajímavá 
akce ujde naší pozornosti. 

Budeme i nadále pokračovat v  roz-
pracovaných akcích – oprava školy, 
oprava DPS, zámek, opravy schodů 
a místních komunikací atd. Chceme si 
zmapovat terén a hlavně ověřit naše 
možnosti, nejen finanční, ale i technické, 
i možnosti našeho lidského potenciálu. 

Všechno to, co bychom chtěli udě-
lat pro vás, občany, nepůjde snadno 
a nepůjde rychle. Proto se na vás touto 
cestou obracím s prosbou – posuzujte 
naši práci s  pochopením, ale vyslovte 
i své kritické názory. Nikdo z nás není 
dokonalý, ale jak už jsem zdůraznila 
v  úvodu, každý z  nás chce vykonávat 
svůj mandát podle svého nejlepšího 
vědomí a svědomí. A k tomu potřebu-
jeme vás, naše občany, s vašimi názory 
a připomínkami.

Právě jsme vkročili do adventního 
času. Mnoho lidí považuje tento čas za 
nejkrásnější období roku. Zatím pro vás 
nemám žádnou zprávu, která by vám 
tento čas zpříjemnila natolik, abyste z ní 
měli radost. Ale pevně doufám, že i na 
stránkách Buštěhradského zpravodaje 
se časem takové zprávy objeví. Dovolte 
mi, abych vám všem popřála krásné 
a hlavně klidné adventní období a pří-
jemné prožití vánočních svátků s těmi, 
kteří jsou vám nejbližší. A do nového 
roku 2011 vám přeji především pevné 
zdraví, nutnou dávku štěstí ve všech 
oblastech vašeho života a také spoustu 
malých radostí, které nám činí život pří-
jemnější. 

Všechny vás srdečně zdraví 

J. Leflerová – starostka

Vážené čtenářky, čtenáři,
myslím, že tentokrát se název rubriky 

určitě  neshoduje s obsahem  článku v ní 
uvedeného. Toto Slovo redakční rady 
si s  laskavým svolením svých kolegyň 
a kolegů tentokrát  zkusím přivlastnit.

Je tomu sedm let, kdy se začala psát 
„nové éra“ Buštěhradského zpravo-
daje (BZ). Po tuto dobu dostává každá 
(téměř…) domácnost na Buštěhradě  BZ 
bezplatně do své schránky.  Na tvorbě 
jeho obsahu se podílí lidé, kteří „to“ dělají 
po práci.  Rovněž jsou pryč doby xeroxo-
vání (kdo by to řekl, že ještě před osmi 
lety se BZ obyčejně kopíroval, fotky do 
něj se nalepovaly na jednotlivé listy, teď 
mi to zní tak nějak hodně historicky).

Proč najednou  bilancuji? Není to 
jen tím, že končí další rok.  Toto číslo je 
posledním, o které se jako šéfredaktor  
(spolu s Kateřinou – mou druhou šéfre-
daktorskou polovičkou) BZ přičiníme. 
Další čísla pro Vás  bude připravovat 
redakční rada, kterou povede má dosa-
vadní kolegyně Jitka Müllerová.  Věřím, 
totiž jsem o tom přesvědčen, že  pro BZ 
je to tak dobře. Zrovna tak je dobře, že 
se mu i nadále budou věnovat kolegyně 
a kolegové,  se kterými jsme před sedmi 
lety začínali. Jsou jimi Jirka Blesk, Daniela 
Javorčeková a Ivona Kasalická, a rovněž 
i  ti, kteří se k nám přidali časem – pan 
kronikář Jaroslav Pergl a Jiří Janouškovec.   
Všem svým ještě současným kolegyním 
a  kolegům tedy takto (ještě jednou) 
děkuji  nejen za desítky večerů stráve-
ných s BZ a přeji jim, aby  je BZ dál bavil.

Na další fungování BZ bude mít bez-
pochyby vliv i výsledek říjnových komu-
nálních voleb. Vítězná strana (tedy nové 
sdružení) ve svém programu avizovala 
záměry, které by měly vést ke změnám 
v BZ.  První změny by mohly vycházet 
z  toho, že za členy redakční rady byli 
ustanoveni paní Drahomíra Čermá-
ková  a pan místostarosta Petr Sejkora. 
Tak se nechme překvapit   tím, jaké další 
změny přijdou a co přinesou.

Přeji vám klidný konec roku deset 
a jen to dobré v roce jedenáct.

Martin Ježek
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Poděkování

Postřehy z veřejného zasedání zastupitelstva

Ustavuj íc í  zasedání  nového 
buštěhradského zastupitelstva bylo 
trochu netypické. Noví zastupitelé 
pouze krátce složili své sliby, poté byla 
bez velkých průtahů zvolena starostka 
i místostarosta. Těm byla vzápětí pře-
dána petice proti bioplynové stanici, 
avšak byla vypuštěna diskuse s  veřej-
ností a zasedání končilo po pětadvaceti 
minutách a několika obecných slovech.

Zdá se, že v  poněkud dusné atmo-
sféře povolebních rozhovorů a nervo-
zitě přípravy zasedání bylo opomenuto 
cosi důležitého. Nikdo nepozval odstu-
pujícího starostu města Václava Nového 
(a  samozřejmě ani místostarostu 
a  ostatní odstupující zastupitele), aby 
mu poděkoval za jeho práci pro město, 
kterou vykonával několik let, nejprve 
jako místostarosta a poté jako starosta. 
Je tedy alespoň na nás, abychom mu 
poděkovali, a nepovažujeme toto podě-
kování pouze za formální zdvořilost.

Je jasné, že mediální obraz nyní již 
bývalého pana starosty je velmi nejed-
noznačný. Mnozí ho nesnášejí za jeho 
strohé vojenské vystupování, místy až 
aroganci, a prosazování svých zájmů 

metodou „buldozer“, a je to právě jejich 
zásah při komunální volbách, který jej 
posílá „mimo hru“. Jiní ho naopak pova-
žují za velkorysého člověka, starostu 
mimořádně inteligentního a  schop-
ného, který pří hájení města proti zámě-
rům okolí vždy dokázal odlišit věci 
nepodstatné od podstatných, věnovat 
se právě těm podstatným a  neplýtvat 
energií na prázdná gesta. O čemsi napo-
vídá, že mezi jeho příznivce patří také 
mnozí zaměstnanci města a lidé, kteří 
s ním blízce spolupracovali a dobře ho 
tedy znali. Díky své ráznosti, autoritě, 
pochopitelně i  kontaktům a „znalosti 
terénu“, byl schopen pro město pro-
sadit a zařídit mnoho dobrého, hájit 
jeho zájmy a v neposlední řadě sehnat 
spoustu peněz. Z  úspěšných projektů 
bych připomněla především lví podíl 
na vybudování kanalizace, na kterou 
město čekalo celá desetiletí. Zásluhou 
pana Nového je také to, že se pro město 
podařilo získat buštěhradský zámek 
– mnozí už možná zapomněli, jak bez-
nadějně vypadal jeho osud ve spá-
rech pochybné firmy Petersburg. Nyní, 
o několik let později, se díky tomu, již 

blížíme k jeho konkrétnímu využití pro 
město a  k  šanci zvládnout náročnou 
akci s pomocí Středočeského kraje. 

Myslím, že tyto úspěchy (a mnoho dal-
ších) pan starosta nedokázal dobře „pro-
dat“  (přestože i v  Buštěhradském zpra-
vodaji měl možnost o nich publikovat), 
a nepochybně také velmi podcenil komu-
nikaci s  občany. Dochází pak snadno 
k  tomu, že úspěchy města jsou považo-
vány jaksi za automatické, pokud je lidé 
vůbec zaznamenají. Pro lidskou společ-
nost je asi příznačné, že více vnímá slova, 
než činy, a má-li někdo velké přátele, má 
zákonitě také velké nepřátele.

Nyní však máme zastupitelstvo nové, 
a to má laťku nasazenu, jak by řekl kla-
sik, proklatě vysoko. Nezbývá, než mu 
popřát (a tím pádem také sobě  ) 
mnoho úspěchů a doufat, že za něj 
v budoucnu budou mluvit nejen vlídná 
slova, ale i skvělé činy.

Tak tedy na závěr: Vážený pane Nový, 
děkujeme!

Daniela Javorčeková a Lukáš Kohl

K poděkování se připojují: Jiří Blesk, 
Jaroslav Pergl (kronikář města), Martin Ježek 
(odstupující šéfredaktor BZ), Jitka Müllerová

Dne 15. listopadu  se konalo veřejné 
zasedání zastupitelstva města Buštěhrad. 
Konalo se  v kulturním středisku nad pro-
story místní knihovny. Šlo o výjimečné 
zasedání ze dvou důvodů. Za prvé zde 
bylo představeno nové zastupitelstvo 
obce, které vzešlo z  výsledků komu-
nálních voleb ze dnů 15. a 16. října. 
A za druhé zde byla předložena petice 
občanů města Buštěhrad proti záměru 
postavení bioplynové stanice na zpraco-
vání odpadů na území města.

Účast veřejnosti byla hojná. Kolem 20 
až 30 lidí muselo stát na druhém konci 
místnosti, ve dveřích a v  prostorách 
chodby. Přítomno bylo určitě více jak 70 
lidí. Příchodem nově zvolených zastupi-
telů v 17 hodin začal oficiálně program. 
Ve tvářích zastupitelů bylo vidět napětí. 

Slova se ujala paní Miroslava Bure-
šová ze sdružení „Pro Buštěhrad“, 
nezávislý kandidát (NK). Představila 
postupně všechny zastupitele.

Paní Mgr. Magda Kindlová (ČSSD) 
byla omluvena z  vážných rodinných 
důvodů. 

Z pohledu posluchačů zprava doleva: Roman Dědič (NK), Věra Mrázková (ČSSD), Petr Sejkora (TOP 09), 
Miroslava Burešová (NK), RNDr. Miroslav Oplt CSc. (NK), Ing. Jitka Leflerová (NK), Ing. arch. Lukáš Kohl 
(ODS), Ing. arch. Daniela Javorčeková (ODS)    foto: archiv
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Protože byla přítomna většina 
zastupitelů bylo zasedání zastupi-
telstva usnášeníschopné. Následně 
došlo k  podpisu úřední listiny, kde 
noví zastupitelé slibovali sloužit obci, 
což také stvrdili hlasitým „slibuji“. Po 
aktu složení slibu byl navržen bod pro-
gramu zvolení starosty a místostarosty. 
Lukáš Kohl navrhl 
další bod, a  to 
předání  pet ice 
o b č a n ů  m ě s t a 
proti výstavbě bio-
plynové stanice 
a přečtení prohlá-
šení. Tento bod byl 
zahrnut do pro-
gramu schůze. 

Za kandidáta 
na místo neuvol-
něného místosta-
rosty (tj. místosta-
rosty, který má 
kromě této pozice 
v obci i nadále své původní zaměstnání) 
byl navržen a zvolen pan Petr Sejkora, 
povoláním učitel. Stojí za povšimnutí, 
že jako jediný z přítomných zastupitelů 
byl oblečen do obleku. 

Za kandidáta na starostku Buštěhradu 
byla navržena a zvolena paní Ing. Jitka 
Leflerová. Oba navržení kandidáti byli 
zvoleni všemi přítomnými hlasy. Jako 
zajímavost si můžeme připomenout, 
že ze všech nově zvolených zastupi-
telů měla paní Leflerová nejvíce hlasů 
(528) a pan Sejkora nejméně hlasů (256) 
podle výsledků voleb.   

Politicky a opticky se může občanům 
jevit, že se většina zastupitelů sdružila 
do koalice NK a TOP 09  (5 zastupitelů) 
a opozice ODS a ČSSD (4 zastupitelé), ale 
pozadí jednání o obsazení obou před-
ních míst na radnici můžeme jen tušit.  

Po oficiálním zvolení se ujala slova 
paní starostka. Poděkovala občanům 
za zvolení ve volbách a za důvěru. Zdů-
raznila, jejími slovy: „vždy se budeme 
snažit, abychom našli společnou řeč“, 
„společně řešit všechny problémy“. 

Následně uvedla druhý bod zasedání 
a to výstavbu bioplynové stanice. Pou-
kázala na to, že ne všichni zastupitelé 

měli možnost se s materiály, provázející 
tuto stavbu, seznámit. Požádala tedy o 
čas a slíbila, že do dvou týdnů se bude 
snažit k této záležitosti zaujmout jako 
zastupitelstvo stanovisko a zjistit další 
podrobnosti.

Pan Kohl informoval krátce o inves-
torovi – Městském podniku služeb 

Kladno, který podal záměr na výstavbu 
stanice na zpracování odpadu a nad-
hodil otázku, zda požádat o vypraco-
vání studie vlivu na životní prostředí 
EIA k této výstavbě. Následně požádal 
pana Ladislava Šimona jako zástupce 
osob, které iniciovali petici, k předání 
petice občanů, kteří žádají zastavení 
záměru výstavby tohoto zařízení. 

Pan Šimon předal paní starostce 
petici a požádal o potvrzení podpisem 
na kopii. To paní starostka ochotně 
potvrdila. Pan Šimon uvedl, že petici 
podepsalo 564 občanů. (Později na 
druhém veřejném zasedání 1. 12. se 
uvádělo z úst paní Starostky číslo 558) 
. Paní Leflerová poděkovala za petici 
a slíbila, že se jí bude určitě zabý-
vat. Vyjádřila se, že se jedná o závaž-
nou věc, kterou určitě nenechají bez 
povšimnutí. 

Zavládla trochu nervozita, protože 
se čekalo na přečtení prohlášení petič-
ního výboru. Po přečtení prohlášení 
bylo jasné, že občané jednoznačně 
odmítají výstavbu bioplynové stanice 
s ohledem na hrozbu znečištění život-
ního prostředí a poškození ekonomic-
kých zájmů jak města, tak i dotčených 

občanů města. Větou: „Máte to 
v  písemné podobě?“, požádala paní 
starostka Ladislava Šimona o předání 
přečteného prohlášení, protože jejími 
slovy: „takové prohlášení má určitě 
svoji váhu“. 

Závěrem poinformovala paní Lefle-
rová o kontrolním a finančním výboru 

a dalších výbo-
rech,  které se 
budou řešit poz-
d ě j i  a  n e j s o u 
dosud obsazeny 
zastupiteli. Ještě 
jednou poděko-
vala za důvěru 
a prohlásila, že 
„bez vás pracovat 
nechceme“. 

C e l é  z a s e -
dání trvalo asi 25 
minut. Pro někoho 
překvapivě krát-
kou dobu. Možná 

bylo očekávání diskuse k  bioplynové 
stanici. Paní starostka zaujala svým 
klidným, vyrovnaným a příjemným 
hlasem s  plynulým přednesem svých 
myšlenek bez zadrhnutí nebo chyb 
v hlase. Co je třeba podtrhnout je sku-
tečnost, že se mnohokrát ve svých 
výrocích obracela k občanům se sna-
hou deklarovat jasně své stanovisko, že 
chce problémy obce řešit s občany a ne 
bez nich. V tom je možná hlavní rozdíl 
mezi novým a starým obsazením místa 
starosty obce. Uvidíme do jaké míry se 
komunikace, s  cílem sladit jednotlivé 
cíle obce a občanů za vzájemné spolu-
práce, podaří ve skutečnosti. 

Na zasedání chybělo ozvučovací 
zařízení - mikrofon, ale i tak bylo dobře 
rozumět. Celé zasedání probíhalo 
v důstojné atmosféře. Ať už bylo před-
chozí vedení města jakékoli a použí-
valo jakýchkoli metod své práce, přesto 
na jednání chybělo poděkování býva-
lému vedení a zastupitelstvu města za 
jejich čtyřleté působení. Jako vždy ne 
vše se podařilo, ale udělalo se i mnoho 
dobrého.

Zapsal JJ

Posluchači    foto: Jaroslav Pergl
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Pokud by někdo, z nás laiků, kteří se 
nepohybujeme v  oblasti odpadového 
hospodářství a zpracovávání odpadů, 
slyšel název bioplynová stanice, mohl by 
si představit cokoliv. Například, že jde asi 
o nějakou malou čerpací stanici na plyn 
nebo zařízení na výrobu plynu. Málokdo 
by si okamžitě uvědomil, že jde o výrobu 
energie z odpadů, které mohou zatížit 
okolí nepříjemným puchem.  

Málokterá událost, jako záměr 
výstavby bioplynové stanice na zpraco-
vání odpadu na katastrálním území obce 
Buštěhrad, vyvolala v posledních něko-
lika dnech našeho města takový zájem ze 
strany občanů, který vyústil až k sepsání 
petice a její předání zastupitelstvu. 

Oznámení o záměru výstavby byl zve-
řejněno na webových stránkách města 
Buštěhrad a vyvěšeno na úřední desce 
s datem vyvěšení 29. 9. a sejmuto 14. 10. 
V oznámení bylo napsáno, že se s infor-
macemi může kdokoli seznámit v úřed-
ních hodinách na městském úřadě. Je 
s podivem, že tak důležitá věc, dotýkající 
se každého občana Buštěhradu, nebyla 
projednávána dostatečně a podrobně 
s širokou veřejností. Podrobnější infor-
mace v  široké veřejnosti o chystané 
výstavbě se postupně sbíraly různými 
cestami na konci října. Po dalším bližším 
seznámení s  citací záměru o výstavbě 
pod názvem Oznámení dle zákona číslo 
100/2001 Sb.o posuzování vlivů na životní 
prostředí – Areál odpadového hospo-
dářství Kladno – bioplynová stanice - 
dostupné na internetových stránkách                                                                             
(http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?-
view=eia_cr&id=STC1307), došlo k  sil-
nému znepokojení občanů.  Jde zejména 
o strach ze zápachu, který se na vysky-
tuje na všech dosud vybudovaných bio-
plynových stanicích v republice, a který 
sužuje dotčené obyvatele.

Zpracované oznámení pro zadava-
tele Městský podnik služeb Kladno, spol 
s r.o. (MPS) popisuje způsob zpraco-
vání odpadů ve stanici a vliv na životní 
prostředí v  okolí provozované stavby. 
Dozvídáme se, že zahájení stavby se 
předpokládá již v březnu příštího roku 
a dokončení téhož roku v listopadu. 

Můžeme zde nalézt vyjádření: „… 
nutné povolení k  umístění velkého 
a středního zdroje znečištění ovzduší …“, 
„ … mohou pachem obtěžovat okolí…“, 
„při velmi špatných rozptylových pod-
mínkách a při převažujícím směru větru 
k obytné zástavbě bude případný puch 
velmi citlivými jedinci vnímán…“, „za 
nepříznivých povětrnostních podmínek 
může být v  závislosti na subjektivním 
pocitu a zdravotním stavu dotčených 
obyvatel vnímán pach z  posuzované 
technologie jako obtěžující…“. Kromě 
jiného má být zpracováván jateční 
odpad a například odpad z pivovarů.

Stavba má zahrnovat pozemky za 
železniční vlečkou z  pohledu z  cen-
tra Buštěhradu u areálu bývalé „Pol-
dovky“. Na místo se můžeme podívat, 
pokud pojedeme průjezdem v tunelu 
pod bývalou železniční vlečkou smě-
rem na Vrapice, první odbočka vlevo za 
tunelem a po několika desítkách metrů 
můžeme po levé straně vidět pozemek, 
kde má stanice stát.

Po dotazech bylo zjištěno, že se 
záměrem výstavby zabýval důkladněji 
ze zastupitelů pan Trnobranský a pan 
Kohl, kteří navštívili v Rakousku poblíž 
Vídně bioplynovou stanici, která má 
vyrůst i u nás. S  prohlídkou byli spo-
kojeni, žádný zápach nezaregistrovali, 
technologie zpracování umožňovala 

bez  problémů život obyvatelům v bez-
prostřední blízkosti zařízení. 

Základní otázkou ale zůstává, zda 
ukázaná technologie v  Rakousku bude 
stejná jako v Buštěhradě. Znění oznámení 
tomu neodpovídá a chybí tedy záruka, 
že zápach nebudou občané vnímat. Nej-
bližší obytný dům je 450 metrů od stanice 
a bezpochyby by se zápach rozšířil na celé 
město Buštěhrad a nejbližší okolí.

Tyto otázky a jiné s  nimi souvise-
jící se řešily na pracovní schůzce dne 
12.11. v  restauraci U Bečvářů v  pozd-
ních večerních hodinách, kde byli pří-
tomni i zástupci  MPS: pan Ing. Zdeněk 
Vavřička - jednatel společnosti a pan 
Ing. Petr Schönfeld – technický ředitel. 
Na straně občanů Buštěhradu byli pří-
tomni pan Kohl a pan Trnobranský, dále 
iniciátoři petice proti výstavbě a další 
občané města. Na řadu otázek nedoká-
zali zástupci MPS v dané chvíli konkrét-
něji reagovat. Například na záruky stejné 
technologie v Buštěhradě jako zhlédnuté 
technologie v Rakousku, chybějící zpra-

cování havarijního plánu a další detaily. 
Z jejich vyjádření vyplývalo, že oznámení 
bylo podáno na základě znění zákona 
a v mezích, které zákon umožňuje, a že 
konkrétní technická dokumentace bude 
předmětem výběrového řízení, kte-
rou na základě požadovaných parame-
trů může splnit pouze nejmodernější 

umístění stanice ze zpracování záměru MPS

BioPlynová Stanice
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zařízení provozovaná v Rakousku nebo 
v  Německu. Schůzka se odehrávala 
v  napjaté atmosféře. Zástupci MPS se 
snažili věcně a klidně odpovídat na vzná-
šené dotazy, ale protistranu neuklidnili.

Petice proti výstavbě bioplynové sta-
nice byla dne 15.11. podána nově zvole-
ným zastupitelům s očekáváním odpo-
vědi do 14-ti dnů. Zároveň se konají 
další nezávislé aktivity občanských 
i  soukromých sdružení proti výstavbě 
bioplynové stanice. Například přímá 
účast při dalších správních řízeních. 

Zda budeme mít bioplynovou stanici 
a zápach, který povede k nemožnosti se 
odstěhovat, protože naše nemovitosti 
přestanou mít cenu a lidé se přestanou 
do Buštěhradu stěhovat nebo budeme 
mít bioplynovou stanici a 150 metrů 
od ní neucítíme nic a budeme se chlu-
bit jednou z prvních stanicí tohoto typu 
v České republice a nebo nebudeme mít 
stanici žádnou, ukáže budoucnost. 

Každopádně, podle mého názoru, bylo 
chybou, že se tak závažná věc osvětově 
s veřejností nerozebírala jako například 

urbanistická studie regenerace zeleně 
města. Na druhou stranu je třeba říci, že 
nešlo možná ani o úmysl vedení města, 
protože řada nebezpečných nebo obtě-
žujících projektů byla pozastavena nebo 
znemožněna a mnozí z občanů o tom 
nemají velké povědomí. Jako například 
plánovaná stavba závodu na zpracování 
asfaltových směsí v průmyslové zóně. 

Na základě této zkušenosti je třeba 
opět podtrhnout potřebu komunikace 
mezi veřejností a vedení města. 

(zapsal JJ)

Vážená paní starostko, vážené zastu-
pitelstvo, dámy a pánové, dobrý večer.

Jmenuji se Ladislav Šimon a bydlím 
v Buštěhradě. Jsem jedním z předkla-
datelů petice proti plánované výstavbě 
BPS v k.ú. města Buštěhrad. Touto peticí 
chceme jednoznačně zastavit tento pro-
jekt. Po přečtení a prostudování záměru, 
který zpracovala nezávislá společnost 
Empla AG pro potencionální investora 
MPS Kladno, spol.s r.o.. Máme vážné 
obavy z nedostatků, které mohou nastat 
a tato studie je i dokonce připouští.

Důvody sepsání petice:
•	 o takto závažné záležitosti nebyli 

občané informováni, dle našich infor-
mací byl již vydán předběžný souhlas 
města se záměrem

•	 dle dokumentace EIA (vliv na životní 
prostředí) jde o velký zdroj znečištění, 
je pouze obecná, připouští změny, 
protože nezná technologii – tedy 
skutečnost může být zcela jiná. Tato 

dokumentace EIA připouští, že pach 
z provozované technologie může být 
obtěžující

•	 tato BPS má být umístěna pouhých 
450m od obytné zástavby na návě-
trné straně a co více také nedaleko od 
základní školy

•	 není jasné, jaká technologie bude 
použita, investor musí vypsat výbě-
rové řízení

•	 záměrem je zpracování 10 000 tun bio-
logicky rozložitelného komunálního 
odpadu včetně jatečního. Buštěhrad-
ská BPS by tedy měla likvidovat odpad 
z celého Kladna a okolí, takovýto typ 
BPS není v ČR provozován

•	 z důvodu neznalosti technologie není 
zpracován provozní ani havarijní plán

•	 v Buštěhradě již existuje stará eko-
logická zátěž v podobě haldy, a jak 
vyplývá z EIA máme zde již nyní zhor-
šenou kvalitu ovzduší - tak proč další?

•	 Kromě vlastní imisní zátěže bude mít 
tato nepříjemnost vliv i na další rozvoj 

Buštěhradu a to zejména v poklesu 
zájmu investorů o toto území (inves-
tiční bytová výstavby, cestovní ruch...), 
úbytek obyvatel apod. Snížení atrakti-
vity lokality se pak projeví i na cenách 
stávajících nemovitostí a to výrazným 
poklesem současné hodnoty.

•	 A v neposlední řadě - neohrozí tento 
záměr zdraví naše a našich dětí? 

Závěr 
Zde vám předávám petici s podpisy 

nespokojených obyvatelů Buštěhradu 
se záměrem výstavby bioplynové sta-
nice, svěřuji ji do vašich rukou a dou-
fám, že dostojíte předvolebním slibům, 
kterými jste se prezentovali a na jejichž 
základě jste byli i zvoleni jako zastupi-
telé a že jako zastupitel budete hájit 
zájmy a práva občanů Buštěhradu.

Prosíme vás o důkladné prostudo-
vání záměru výstavby bioplynové sta-
nice zastupitelstvem a očekáváme vaší 
odpověď do 14 dnů.

Vážení zastupitelé, 
Městský podnik služeb Kladno, spol. 

s r.o. usiluje o schválení záměru výstav-
by bioplynové stanice v  Buštěhradě 
na pozemcích p.č. 1952/8, 1952/10, 
1952/11, 1955/2, 1955/3, 1955/4 
a 1956.

S bioplynovými stanicemi, které byly 
v  ČR vybudovány jsou vesměs velmi 
negativní zkušenosti, dostupné jsou i na 
internetu: 

•	 Silné zamoření příslušné obce i okol-
ních obcí odporným zápachem. 

•	 Výrazné zvýšení provozu nákladních 
aut se smrdutým obsahem šířících 
zápach po celé trase.      

•	 Trvalý silný zápach zcela zničí pro-
středí pro bydlení. 

•	 Znehodnocení nemovitostí v   osti-
žených obcích podstatným způso-
bem. 

V obcích, kde jsou tyto bioplynové 
stanice provozovány byli před jejich 
povolením občané ujištěni, že ta u nich 
bude nejmodernější technologie, bez 
zápachu, že budou zpracovávány suro-
viny,  které nevadí atd. Opak byl pak 
pravdou – čím smradlavější obsah, tím 
větší výtěžnost plynu a větší zisk. Při 
výpadku provozu, poruchách se navíc 
ještě hromadí nasmlouvaný dovoz smr-
dutých komponentů. 

Prohlášení přečtené zastupitelstvu

Petice občanů proti výstavbě bioplynové stanice v katastrálním území města Buštěhrad
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V postižených obcích nemohou lidé 
v tom zápachu vydržet a nikdo jim pak 
nepomůže. 

Upozornit je třeba i na fakt, že např. 
ve Velkém Karlově je BPS 2,4 km od 
zástavby obce a přesto je odporný 
zápach v celé obci i v okolních obcích 
- nikdo tam nedokáže zápach odstranit 
ani provoz BPS zakázat. 

Např. v Lánech se zastupitelé spolu 
s občany postavili proti záměru výstavby 
bioplynky, která měla být 1,3 km od 
zástavby a  podařilo se jim uchránit své 
domovy.  V Buštěhradě by toto umístění 
bylo podstatně blíže zástavbě, cca 450 

m od nejbližšího obytného domu a cca 
1 km od základní školy.

Příklad je i z Opavska – po zkuše-
nostech s nesnesitelným zápachem 
v městě Hlučín a několika dalších obcí 
Opavska došlo po protestech občanů 
ke zrušení aktivit s výstavbou BPS v Hlu-
číně a k opatření proti jejich výstavbě na 
katastru města i do budoucna.

Vzhledem k tomu, že v Buštěhradě 
ani v jeho okolí se nenachází žádný nám 
známý zdroj bioodpadu, obáváme se, že 
na místo zpracování by bylo nutné jej 
dovážet. To by bohužel znamenalo další 
možnou zátěž pro obyvatele Buštěhradu.

Vážení zastupitelé, výstavba a provoz 
bioplynových stanic v řadě případů velmi 
negativně ovlivňuje podmínky pro život 
občanů v příslušných i okolních obcích. 
Obracíme se proto na Vás s žádostí, 
aby záměr Městského podniku služeb 
Kladno, spol. s r.o. týkající se výstavby 
bioplynové stanice byl zastupitelstvem 
a vedením města Buštěhrad zamítnut. 

Zásadně tuto stavbu odmítáme 
a požadujeme, aby město Buštěhrad vyvi-
nulo veškeré úsilí k zabránění této stavby. 

Ladislav Šimon – iniciátor petice za přispění 
sousedů z Okružní ulice

Pan  Ing. Schönfeld z MPS byl 22. 11. 
osloven s dotazy v návaznosti na pra-
covní schůzku s občany 12. 11. v restau-
raci U Bečvářů. Zde můžeme číst jeho 
odpovědi.

1) Tak jak je známo vaše prohlá-
šení z  pracovní schůzky ze dne 
12.  11.,   že výstavba nové bioply-
nové stanice na zpracování odpadu 
v  katastru města Buštěhrad bude 
splňovat parametry rakouského 
zařízení, které měli možnost za 
město zhlédnout pan Trnobranský 
a pan Kohl, zajímala by nás otázka, 
jaké záruky dává Městský podnik 
služeb Kladno s.r.o. ( MPS ), že tomu 
tak skutečně bude a zápach nebu-
deme jako občané Buštěhradu cítit?

V  podmínkách výběrového řízení na 
dodavatele stavby a technologie bude 
i nutnost    příjmu odpadu v hale s podtla-
kem, včetně filtrace vzduchu – bez splnění 
této podmínky bude zájemce vyřazen 
z výběrového řízení.

2) Zmínili jste se, že by město 
Buštěhrad mělo možnost odebírat 
teplo ze stanice pro místní školu za 
velmi výhodných podmínek. Mohli 
byste uvést podrobnosti?

Bioplynová stanice bude disponovat 
poměrně velkým množstvím tepla, které je 
možné distribuovat odběratelům. Konkrétní 

podmínky je možné řešit až po zadání kon-
krétních požadavků ze strany města (vzdá-
lenost objektů, velikost objektů, množství  
teplé užitkové vody apod.).

3) Plánovaná výstavba stanice by 
měla být první tohoto druhu 
v České republice  podle  zhlédnuté 
bioplynové stanice u Vídně?

Dle našich informací se připravují v České 
republice tři až čtyři projekty bioplynové 
stanice na zpracování biologicky rozložitel-
ného komunálního odpadu. Projekt připra-
vovaný Městským podnikem služeb Kladno, 
spol. s r.o. musí splňovat minimální parame-
try bioplynové stanice u Vídně (druhy zpra-
covávaných odpadů, zápach,…)

4) Jak bude zajištěno, aby nedochá-
zelo ke znečištění odpady po cestě 
do stanice přes   naše město?

Dopravní cesta není řešena přes město 
Buštěhrad. Mimo to materiál na bioply-
novou stanici je dopravován speciálními 
vozidly, která jsou zabezpečena proti 
úniku odpadů. 

5) Jakou kapacitu dopravy, počet 
nákladních aut na den, předpoklá-
dáte za plného provozu?

Pět nákladních vozidel za den.

6) Můžete jednoduše popsat, jak se 

zajistí, aby zápach z odpadu po pří-
jezdu do bioplynové stanice neo-
pustil areál zařízení?

Příjem odpadu je řešen uvnitř haly. Vozidlo 
vjede do haly, ze které je odsáván vzduch 
do biofiltrů, takže je v  hale stále mírný 
podtlak. Po uzavření venkovních vrat jsou 
otevřena vrata  zásobníku na odpad, poté 
je vozidlo vyloženo. Až po uzavření vrat 
zásobníku jsou otevřena vrata haly, aby 
mohlo vozidlo vyjet z haly. 

7) Jak se bude dovezený odpad skla-
dovat?

Veškerý přivezený materiál je vykládán 
uvnitř haly 
- do zásobníků (násypek)
- do nádrží (tekuté odpady)
- nebo na paletách skládán v hale, kde je 
postupně dopravován do třídícího zařízení

8) V  případě havárie. Jak se bude 
odpad, který byl dohodnut 
k odběru skladovat a nepovede to 
k zamoření ovzduší zápachem?

    Veškerý odpad bude skladován ve vnitř-
ních uzavřených prostorách. Kapacita 
zásobníků je dimenzována na minimální 
pětidenní příjem. 

Děkuji panu Schönfeldovi za odpo-
vědi.

dotazy zpracoval Jiří Janouškovec

Dotazy na Městský podnik služeb Kladno ( MPS ) k bioplynové staniciBuštěhrad
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Zastupitelstvo města Buštěhrad se 
sešlo ve středu v kulturním středisku v 
počtu šesti zastupitelů. Jako sedmý se 
dostavil pan Kohl v  průběhu jednání. 
Chyběly paní Kindlová a paní Burešová. 
Na pořadu jednání byly čtyři body: 

1) Ustavení předsedů jednotlivých 
výborů města a jejich členů. 

2) Informace o situaci s bioplynovou 
stanicí (BPS).

3) Informace o dotacích a daru.
4) Schválení redakční rady Buštěhrad-

ského zpravodaje (BZ).

Předsedkyní finančního výboru 
byla zvolena paní Miroslava Burešová. 
Dále byli zvoleni jako předsedové pan 
Dědič – kontrolní výbor, pan Sejkora 
– výbor kultura a sport, paní Javorče-
ková – stavební výbor, pan Oplt – výbor 
pro životní prostředí, paní Mrázková – 
výbor zdravotní a sociální. Všichni zvo-
lení předsedové představili jednotlivé 
členy svých výborů, kteří byli následně 
rovněž potvrzeni volbou. Podmínkou 
celkového počtu členů ve výboru je 
minimální počet tří osob a lichý počet.

K plánované výstavbě BPS se zastu-
pitelstvo vyjádřilo zamítavě v  souladu 
se stanoviskem občanů, kteří podpořili 
petici. Paní starostka Leflerová přečetla 

dopis adresovaný panu Tomáši Úlehlovi, 
místopředsedovi výboru pro životné 
prostředí při poslanecké sněmovně. 
Stejné stanovisko k výstavbě a podporu 
zamítnutí výstavby, vyjádřilo vedení 
obce Lidice. Dopis byl připomínkován ze 
strany veřejnosti i zastupitelů. Některé 
z těchto připomínek byly vzaty v úvahu 
k doplnění dopisu. Dále byl předložen 
záměr města vypracovat do budoucna 
studii týkající se vlivu na životní prostředí 
SEA. Studie bude brát zřetel na mínění 
občanů a bude mít za cíl jasně stanovit 
další koncepci průmyslové zóny v katas-
tru města Buštěhrad. To by mělo vést 
k  ochraně obyvatel před podobnými 
záměry, které mohou mít v  budoucnu 
negativní vliv na životní prostředí.

Město informovalo o plánu využít 
v  období od 30.11.2010 do 15.1.2011 
možnost zažádat o dotace na krajský 
úřad. Dotace může být poskytnuta 
v  řádu 0,5 – 10 milionů korun. Padly 
dva návrhy. Pan Sejkora navrhuje uplat-
nit dotaci na úpravu mateřské školy. Ta 
by měla být rozšířena o prostory dneš-
ního městského úřadu, který by se 
dočasně přestěhoval  do budovy kul-
turního střediska. Mateřské centrum 
Pelíšek by využívalo  prostory v základní 
škole. Paní Javorčeková navrhuje využít 
dotace na dokončení západního křídla 

zámku k využití pro městský úřad. Obě 
varianty budou vypracovány současně 
vzhledem ke krátké realizaci předložení 
položkového rozpočtu na základě pro-
jektu. 

Město informovalo o daru od ČSA a.s. 
ve výši 3 milionů korun pro Mikroregion 
údolí Lidického potoka ( ULP ). Z částky 
bylo pro Buštěhrad vyčleněno 300 000 
Kč. Dar byl dán na základě podpory obcí 
sdružených v mikroregionu ULP s pro-
vozováním paralelní dráhy letiště.

Na závěr jednání byla schválena 
redakční rada Buštěhradského zpravo-
daje. Předsedkyní redakční rady byla 
zvolena paní Daniela Javorčeková. 
Z mnoha dalších bodů, které se na závěr 
projednávaly, stojí za vyzdvižení volba 
dvou dalších oddávajících kromě sta-
rostky a místostarosty. Byli zvoleni pan 
Oplt a paní Burešová. Město dále potvr-
dilo roční příspěvek na Sbor dobrovol-
ných hasičů Hřebeč ve výši 20 000 Kč, 
protože Buštěhrad nemá vlastní hasič-
ský sbor a ze zákona má povinnost zajis-
tit na svém území tuto ochranu. 

Program jednání byl plný infor-
mací a připomínek ze strany přítom-
ných občanů i zastupitelů. Zasedání se 
zúčastnilo kromě zastupitelů více jak 30 
občanů. Zasedání trvalo asi dvě hodiny.

zapsal JJ

veřejné zaSedání zaStuPitelStva
ze dne 1. 12. 2010

rozhovor
Dotazy k místostarostovi panu Sejkorovi

Zvolením nové starostky a místostarosty vzniká řada otázek, na které by občané možná rádi znali odpověď. Z tohoto 
důvodu jsem se na některé zeptal, jak paní starostky Leflerové, tak pana místostarosty Sejkory. Paní starostka využila 
možnosti se vyjádřit ve Slovu starostky a na dotazy dosud neodpověděla. Doufáme, že v příštím čísle Buštěhradského 
zpravodaje se tak stane a dozvíme se o paní Leflerové něco bližšího, podobně jako nyní od pana Sejkory. Jistě si se 
zájmem přečtete, kdo vlastně na radnici na pozici místostarosty sedí a jaké má za sebou zkušenosti a jaké má vize. Již jen 
jeho průběh činnosti v minulosti vyvolává  další otázky, které nás možná budou zajímat v příštích číslech zpravodaje.

Pane místostarosto, předně gratu-
luji k  vašemu zvolení. Pracujete záro-
veň stále jako učitel. Skloubit obě 
pozice nebude snadné. Jaká opatření 
máte v  plánu, abyste nešidil ani své 

zaměstnání ani novou pozici na radnici?

Vážený pane redaktore, uvědomuji 
si, že časové skloubení těchto dvou 
pozic nebude jednoduché. Z definice mé 

funkce na radnici především vyplývá, že 
zastupuji starostu v případě jeho nepří-
tomnosti. V  tomto smyslu budu doufat 
v  pevné zdraví a nervy paní starostky 
Leflerové.
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Jako místostarosta jsem také přijal odpo-
vědnost za technické zabezpečení města, 
za dodržování plánu zimní údržby, zajištění 
udržování čistoty ulic a veřejných prostran-
ství. Vím, že Technické služby Buštěhrad jsou 
svérázný podnik schopných lidí. Rád bych 
s nimi diskutoval co nejefektivnější fungo-
vání tohoto aparátu. Nebudu však každé 
ráno docházet do sídla technických slu-
žeb (TS), jak tomu bylo v případě bývalého 
místostarosty.  Navrhnu upřesnit kompe-
tence a odpovědnost stávajícího vedoucího 
a všech ostatních pracovníků TS. S vedou-
cím TS budeme 1x týdně konzultovat plán 
práce a jeho pozdější plnění. Projednám se 
starostkou způsob osobního ohodnocování 
jednotlivců podle plnění svých povinností.  

K činnosti kulturně-sportovního výboru 
jsem přizval ke spolupráci velice činné lidi. 
Vítám každého člověka, který se chce podí-
let na dění ve městě a doufám ve spolupráci.

Mým hlavním zaměstnáním zůstává 
výuka angličtiny na buštěhradské 
základní škole. Práce s dětmi a spoluúčast 
na výchově mladé generace je pro mě 
stále prioritním závazkem. Z  některých 
úst již zazněla myšlenka o zřízení funkce 
2.  místostarosty. V  případě, že by tento 
krok nezatížil městský rozpočet, nebudu 
vznik (staronové) funkce blokovat.

Pokud budu mít pocit, že svěřenou 
funkci z nejrůznějších důvodů nezvládám 
zajistit, nejsem z těch, kteří neumí odstou-
pit a nabídnout šanci jiným.

Můžete nám krátce přiblížit váš pra-
covní životopis a jaké zkušenosti jste 
v pozicích, které jste vykonával, načerpal?

Pane redaktore, budu opravdu velice 
stručný.

Sloužil jsem v armádě. 
Pracoval jsem v  obchodním oddělení 

firmy Kelcom International v Hradci Králové. 
Studoval jsem v Chicagu anglický jazyk 

a svůj pobyt tam, jsem finančně zajišťo-
val nejdříve brigádně a později na plný 
úvazek v pokrývačské firmě. Založil jsem 
vlastní pokrývačskou firmu. Získal jsem 
smlouvu na odklízení sněhu ze smluvních 
míst firem Motorola, Target a K-Mart na 
periferiích Chicaga.

Studoval jsem Biblickou literaturu 
v  Honolulu. Svůj pobyt na Havajských 

ostrovech jsem finančně zajišťoval tech-
nickou správou církevní budovy, správou 
bytové rezidence a přilehlých pozemků 
a údržbou zahrad komplexu rodinných 
domů. V  rámci studia jsem absolvoval 
kurz pro vykonávání funkce vedoucího 
křesťanské mládežnické organizace 
Royal Rangers, pracoval jsem na projektu 
církevní tísňové tel. linky National Pra-
yer Center a aktivně jsem se podílel na 
duchovní osvětě v  havajských náprav-
ných zařízeních pro mládež.

Po návratu do vlasti jsem absolvoval 
akademii pro učitele angličtiny a učil jsem 
anglický jazyk na soukromé jazykové 
škole v Praze.

V  roce 2007 jsem přijal nabídku učit 
anglický jazyk v Buštěhradu.

S jakými hlavními předsevzetími vstu-
pujete do vašeho funkčního období?

Rád bych plnil volební program, který 
jsme s kolegy v místní organizaci TOP 09 
Buštěhrad sestavili. V tomto smyslu jsem 
obklopen schopnými a pracovitými lidmi, 
kteří se již angažují v jednotlivých výborech 
města. Získali jsme jeden mandát, uvidíme 
nakolik se nám podaří naše plány plnit.

Mým osobním zájmem je urychlené 
přestěhování Městského úřadu Buštěhrad 
a uvolnění budovy pro navýšení kapacity 
Mateřské školy. 

Chci spolupracovat na pořádání 
a propagaci zajímavých kulturních 
a sportovních akcí ve městě a poku-
sit se tak odpoutat nejen naši mlá-
dež od televizních obrazovek.

V  rámci svých možností se 
zasadím o  zlepšení komunikace 
s  občany a přiblížení komunální 
politiky buštěhradské veřejnosti.

Jsem připraven dbát na spo-
lehlivé fungování Technických 
služeb Buštěhrad.

Nemohu nezmínit zájem o pro-
sazování biblických ideálů nejen 
v komunální politice, ale i ve veřej-
ném životě.

Za bývalého starosty pana 
Nového se zrealizovala řada 
věcí. Myslíte si, že některé byly 

v neprospěch obce a proč? Co naopak 
vidíte jako pozitivní realizaci?

Myslím si, že bývalé vedení města 
v čele s panem Ing. Novým odvedlo cel-
kově dobrou práci. Například srovnáme-li 
situaci Buštěhradu se situací zadlužených 
obcí, můžeme v tomto smyslu spokojeně 
spát. Pozitivně hodnotím rozumné naklá-
dání s majetkem města a řešení palčivé 
otázky buštěhradského zámku.

Jednoznačně kladně hodnotím fakt, že 
pan Nový ustál tlak části veřejnosti a pod-
pořil reformu a nové vedení Základní 
školy a Mateřské školy Oty Pavla. Za jeho 
působení udělala škola veliký pokrok 
směrem k  evropským a světovým stan-
dardům základního vzdělávání.

Ne všichni přesně víme, jaké je pozadí 
jednotlivých případů nedostavěných ulic, 
přípojek na kanalizaci, dlužníků města, 
dotačních a grantových programů apod. 
Je pravdou, že zákony a procesní postupy, 
které starosta musí dodržovat, často hovoří 
proti zdravému rozumu. Nejbolavějším 
místem tak podle mého názoru zůstane 
neochota starosty Nového, vysvětlovat svá 
rozhodnutí dotčené části veřejnosti.

Děkuji za odpovědi. Otevřel jste pro-
stor na další témata, která nás budou 
podrobněji zajímat. 

zapsal JJ
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základní škola a mateřSká škola oty Pavla
Návštěva seniorů

Často se zdá, že poznávání svého byd-
liště není až tak těžká věc. Projdeme se  
ulicemi, zjistíme, kde jsou důle-
žité budovy, úřady a obchody,  
pozdravíme nejbližší sousedy, 
usedneme  chvíli v  parku na 
lavičku a mohlo by se zdát, že  
známe vše, co se našeho města 
týká. Každé místo, kde žijí lidé 
ale potřebuje svoji duši, která 
je kromě jiného tvořena radostí, 
veselím, bezstarostností, moud-
rostí i zkušeností.

Právě ona radost z poznáva-
ného, spojená s bezstarostností 
a veselím malých dětí se v minu-
lých dnech spojila s moudrostí 
a zkušeností těch, kterým čas už 
dávno vetkal stříbro do vlasů. 

V  pátek 26.listopadu 2010 
se uskutečnilo ve školní dru-
žině  velice zajímavé setkání. 
Na návštěvu přijeli obyvatelé 
Domu s pečovatelskou službou 
v Buštěhradě v doprovodu  jeho 

ředitelky, paní   Stanislavy Šumné. Děti 
na své hosty netrpělivě čekaly. Tentokrát 

si pro ně připravily vyprávění o škole, 
krásných učebnicích, sešitech, pomůc-

kách, úspěších i nezdarech. Uká-
zaly hostům oblíbené knihy 
a  naučily je svoji nejoblíbenější 
společenskou hru. Předvedly, jak 
se nejlépe nakreslí vánoční zvo-
neček na přáníčko pro nejmilejší 
přátele. Bylo mnoho povídání 
o  školním životě dnes i v  minu-
losti a čas, určený pro toto milé 
setkání  dvou generací, uply-
nul velice rychle. Loučení však 
smutné nebylo, protože všichni 
víme, že proběhne návštěva 
další. Měla by ještě více přiblížit 
nejmenším žáčkům  život nej-
mladších obyvatel našeho města 
v minulosti, protože tentokrát se 
budou děti ptát, kolik volného 
času měli dědečkové a babičky na 
hry a hraní ve svém mládí.  

Anna Holeyšovská

vedoucí vychovatelka školní družiny

při ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad

Senioři z DPS ve školní družině                       foto: A. Holeyšovská

Senioři z DPS ve školní družině                       foto: A. Holeyšovská

V Pelíšku je 11. listopad synonymem 
rozzářeného průvodu originálních lam-
pionů a sladkých martinských rohlíčků, 
je příležitostí k přátelskému setkání 
malých i velkých sousedů žijících v jed-
nom městě. A letos se skutečně vydařil...

Před branami Pelíšku děti netrpělivě 
vyhlížela Čepulda Okatá, pod jejímž 
velením se krátce po osmnácté hodině 
vydal pestrobarevný průvod zářících 
lampiónů večerním Buštěhradem 
směrem k rybníku. Tam pod taktov-
kou Lenky Filové za doprovodu muzi-
kantů z buštěhradské umělecké školy 
zazněly martinské písně. Díky spoje-
ným hlasivkám všech zúčastněných 

dětí se nakonec podařilo přivolat pro-
tagonistu večerní slavnosti, samot-
ného svatého Martina. Před očima 
všech návštěvníků se odehrálo jeho 
osudové setkání s promrzlým žebrá-
kem, nad kterým se Martin slitoval 
a  daroval mu polovinu svého pláště. 
Tak, jako se Martin rozdělil s  žebrá-
kem, se podělily i děti o nalezený 
poklad. Každý martinský rohlíček ze 
zlaté krabice byl rozlomen na dva díly, 
jeden do pusy, druhý pro kamaráda. 
Slavnost zakončila martinská světélka 
plovoucí v ořechových skořápkách po 
rybníce, každé z nich symbolem, že 
někdo vykonal něco hezkého.

aktuality z mateřSkého centra 
BuštěhradSký Pelíšek
Svatomartinský lampiónový průvod

Děti s lampiony              foto: Monika Žitníková



Z RADNICE

Buštěhradský Zpravodaj
11

ORGANIZACE A SPOLKY

DPS Buštěhrad je název uvedený 
v obchodním rejstříku pro nám všem 
známý „dědkodům“,  „domeček“, 
„DéPéEsku“, prostě Domov s  pečo-
vatelskou službou. Tento název si 
výše jmenovaná budova hrdě nese již 
více než 10 let, přesto stále zjišťuji, že 

význam služeb, které se v  jejím nitru 
odehrávají, není všem tak docela 
jasný. Myslím, že je velmi důležité, aby 
všichni občané věděli, kam se mohou 
obrátit o pomoc, o jakou pomoc a na 
co přispívá Město Buštěhrad, které je 
naším zřizovatelem. 

Prvním posláním DPS Buštěhrad  
(jen DPS) je možnost bydlení v bytech 
zvláštního určení. O tento byt mohou 
zažádat občané, kteří již nezvládají 
žít samostatně ve svých domovech 
a potřebují pomoc, kterou jim může 
poskytnout pečovatelská služba. 

My jsme ze svatomartinské akce 
odcházeli s hřejivým pocitem dobře 
vykonané práce, s pocitem, že město 
žije a že jeho obyvatelé jsou ochotni pro 
to něco učinit, a to i nad rámec svých 
všedních povinností.

Děkujeme všem, kteří jakýmkoliv 
způsobem tuto krásnou akci podpořili 
a bez jejichž přičinění by její realizace 
nebyla možná.

Velký dík patří celému úžasnému 
týmu našeho Mateřského centra: Kate-
řině Mrkvičkové, Ireně Vřešťálové, Vieře 
Briestenské, Libuši Zamprové a Kristině 
Reist. Děkujeme spřízněným  duším, 
které se s nadšením do příprav a  rea-
lizace zapojily: Lence Filové a DS 

Sluníčko, Anně Holeyšovské a družině 
ZŠ Buštěhrad, ZUŠ Buštěhrad. 

Děkujeme Ireně Novákové, jejíž fan-
tazie a tvořivé ruce oblékly do krásných 
dobových kostýmů herce a světlonoše. 
Děkujeme hercům Evě Nádaždyové, 
Janu Swartovi a Jiřímu Žitníkovi za krásný 
divadelní výstup a kreativitu, s kterou při-
stupovali k úpravě divadelních replik.

Kateřině Dršťákové, díky jejímž rozplý-
vajícím se rohlíčkům jsme dětem mohli 
ukázat morální sílu martinského pří-
běhu. Děkujeme Lence Filové a žákům 
ZUŠ za krásný hudební doprovod. 
Děkujeme světlonošům Tomáši Vřešťá-
lovi, Janu Všetečkovi, Evě Boudníkové 
a Víťovi Helískovi za osvícení průvodu 

a divadelní scény. Vlastě Pláškové děku-
jeme za téměř nadlidský výkon zajištění 
pochodní mimo zahradní sezónu. Děku-
jeme Daniele Swart za iniciativu při pro-
pagaci akce. Děkujeme Blance Kufne-
rové za kreativní podněty a originální 
lampióny vyráběné pod jejím vedením 
na výtvarném kouzlení.

Velký dík patří Monice Žitníkové, díky 
jejímž obrázkům si budeme moci tuto 
krásnou akci kdykoliv připomenout. 
Fotografie naleznete na: http://www.
mcpelisek.cz/fotogalerie/a2010/ 

Dále za podporu děkujeme MěÚ 
Buštěhrad a Tomáši Musilovi. Za finanční 
podporu děkujeme Grantovému fondu 
Pomáháme společně s ČSOB a PS.

Nenechte si ujít Výlet za paní Hudbou 
či pelíškovský karneval se soutěžemi. 
O datu konání Vás budeme informovat, 
sledujete naše stránky www.mcpelisek.cz

Výtvarné kouzlení
Přijďte si zakouzlit se štětci, barvami a 

vlastní fantazií! Vždy v pondělí od 15.30 
hod. V lednu a únoru si s námi můžete 
vyrobit:

3. 1. Krásný talíř zdobený modelínou 
zvládnou i ti menší výtvarníci.
 
10. 1. Mikro - sáňky z krabiček od sirek 
Už jste někdy sáňkovali doma? Že vám 
to rodiče nedovolili? Vyrobte si maličké 
sáňky i se sáňkaři v Pelíšku, a můžete 
s nimi sjíždět ,,kopce,, v obývacím pokoji. 
Ať vám to pěkně sviští!

17.1. Uděláme si krmítko, ptáčka , nasy-
peme mu zobání a naučíme se říkadlo 
o sýkorce. Přijďte!
 
24. 1. Když bude venku sníh, postavíme 
si opravdického, sněhového sněhuláka. 
Když to nepůjde, nevadí! Naučíme se sně-
huláky i bez sněhu.
 
31. 1. Papírové rukavičky. Malba inkous-
tem a zmizíkem, zdobení vatou. To se vám 
bude líbit!

7. 2. Sněhuláci natištění prsty
 
14. 2. Tkané srdce z papíru
 
21. 2. Skleněná pokladnička
 
28. 2. Chcete, aby vás nikdo nepoznal 

v masopustním průvodu? Vyrobte si 
v  Pelíšku svoji originální masku. Těšíme 
se, až budeme hádat, kdo je kdo...

Kurzy
Nestihli jste své děti přihlásit do hudeb-

ního kurzu Yamaha? Informace o volných 
místech si můžete vyžádat e-mailem na: 
mcpelisek@email.cz 

Chcete se učit anglicky? Informace 
o kurzu si můžete vyžádat e-mailem na: 
mcpelisek@email.cz 

Těšíme se na Vás. Sídlíme v 1. patře 
kulturního střediska, Kladenská 207, 
Buštěhrad mcpelisek@email.cz Tel.739 
771 706 www.mcpelisek.cz

Za MC Pelíšek Kristina Reist

dPS Buštěhrad je Sídlem 
PečovatelSké SlužBy

V nejbližší době jsme pro Vás připravili:
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 rok 2009 rok 2010 (10 měsíců)
Dohled nad dospělým občanem 42 hod 120 hod o 240 % více
Obědy 2017 3 955 o 135 % více
Osobní hygiena 165 hod 274 hod o 100 % více
Příprava a podávání jídla 29 hod 46 hod o   84 % více
Úklid domácnosti 731 hod 884 hod o   27 % více
Podpora léčebného režimu 453 úkonů 520 úkonů o   14 % více
Doprovod na úřady 156 hod 124 hod o  0,5 % méně
Nákupy 824 úkonů 531 úkonů o   23 % méně 
Praní prádla 1005 kg 613 kg o   27 % méně
Dovoz osobním vozem 1778 km 1059 km o   28 % méně
(Výsledná procenta vychází z převodu čísla z r. 2010 na 12 měsíců)

Pečovatelská služba v DPS Buštěhrad není pouze rozvážka obědů
Opět nám končí další rok činnosti 

pečovatelské služby v DPS Buštěhrad. 
To, že naši klienti mohou celý rok využí-
vat různé programy, je už tradiční. Cvi-
číme, tvoříme, kvízujeme, čteme, jez-
díme na výlety, hrajeme karty, šipky, 
pořádáme turnaje v Člověče nezlob 
se, jezdíme na seniorskou olympiádu, 
zúčastňujeme se výtvarné soutěže – 
vyhráváme.

To je jedna z milých povinností naší 
péče, která vyplývá ze zákona o sociál-
ních službách, o které se každoročně 
zmiňujeme. 

Největší podíl naší péče však leží na 
zajišťování základních potřeb člověka. 
Patří sem v nadpisu zmíněné obědy, 
péče o osobní hygienu, zajišťování 
úklidu, nákupů a různých pochůzek na 
úřady, k lékaři, praní a žehlení prádla, 
poradenství v oblasti sociální pomoci 
a spoustu dalších běžných úkonů.

Pro rekapitulaci si dovolím porovnat 
letošních uplynulých 10 měsíců  s celým 
rokem 2009.

Uvedeny jsou pouze nejvíce pou-
žívané služby. Jaké další služby posky-
tujeme si můžete přečíst v našem pro-
pagačním materiálu, který najdete na 
webových stránkách MÚ Buštěhrad, 
na vývěskách a dále pak letáčcích. Ty 

jsou, mimo DPS, k dispozici také na MÚ 
a v ordinaci MUDr. K. Jeřábka.

Z těchto čísel pro nás vyplývá, o jaké 
služby mají klienti zájem a kterým smě-
rem se máme ubírat. Jsou to ukazatele 
důležité pro další plánování PS.  Zájem 
o naši službu se stále zvyšuje i v okol-
ních obcích, o což se snažíme již sedm 
let. Zaplňujeme tak mezeru v poptávce 
po PS v menších obcích. 

Na závěr roku chci poděkovat zřizo-
vateli za finanční podporu a podporu 
při zajišťování plynulého chodu a stá-
lého rozvoje PS. 

Můj velký dík patří mým milým spo-
lupracovnicím z DPS, které jsou vždy při-
praveny pomoci všem, kdo pomoc potře-
bují a služby vykonávají s maximálním 

nasazením a velkým pochopením pro 
všechny naše klienty. Svou práci zvládaly 
na konci letošního roku v nelehkých pod-
mínkách, kdy dochází k rozšiřování spo-
lečenských prostor, zateplování fasády 
a výměně oken. Přeji jim hodně štěstí 
v osobním životě, příjemné pracovní 
prostředí adostatek sil na plnění svého 
poslání.

Do nového roku přeji hodně zdraví 
a  štěstí také všem našim klientům 
a spolupracovníkům, zejména ZŠ a MŠ 
Oty Pavla a ZUŠ. Za velkorysé sponzor-
ské dary děkuji a úspěšný rok 2011 přeji 
našim štědrým dárcům, paní V. Kelle-
rové, Dětskému studiu Sluníčko, panu 
V. Horníčkovi a panu Ing. J. Preclíkovi.

Stanislava Šumná

Přidělování bytů se uskutečňuje na 
základě kritérií, které jsou k  nahléd-
nutí v  kanceláři DPS. Jedním z  nej-
důležitějších kritérií je trvalé bydliště 
v Buštěhradě, tito žadatelé mají téměř 
vždy přednost. V případě, že není zájem 
ze strany buštěhradských obyvatel, 
mohou tento byt získat i občané byd-
lící mimo Buštěhrad. Návrh na přidělení 
bytu podává sociálně - zdravotní výbor 
MÚ Buštěhrad a konečné rozhodnutí o 
tom, komu bude byt přidělen, vyslovují 
zastupitelé města. 

Bydlení v bytě v DPS se řídí běžnými 
podmínkami nájemních bytů. 

Žádost o byt v DPS si můžete vyzved-
nout přímo v DPS, na MÚ nebo je k dis-
pozici na webových stránkách města 
Buštěhradu. 

Pečovatelská služba je druhým 
posláním DPS – pečovatelská služba 
(jen PS) sídlí v  DPS a používá i stejný 
název. Tato služba je poskytována podle 
zákona č.108/2006 Sb. a prováděcí 
vyhlášky č. 505/2006 Sb. a podléhá dal-
ším platným předpisům, podle kterých 
tato služba může být poskytována. Tyto 
předpisy jsou veřejně přístupné v kan-
celáři DPS. 

PS je poskytována pro 55 klientů na 
základě registrace z  roku 2007 u Kraj-
ského úřadu Středočeského kraje a Zři-
zovací listiny, na které se usneslo zastu-
pitelstvo města Buštěhrad.

PS pomáhá svým klientům na základě 
smlouvy. Pomoc se týká hlavně zvlád-
nutí péče o základní potřeby člověka, o 
domácnost, o kontakt s úřady, lékařem a 
udržení kontaktu se svým okolím. 

Žádosti o PS jsou k dispozici v DPS, 
na MÚ,  v ordinaci MUDr. K. Jeřábka a na 
webových stránkách města Buštěhrad.

Výhodou rozdělení bytů a PS je hlavně 
to, že bytů je pouze 17, ale PS můžeme 
poskytovat většímu počtu klientů. Není 
tedy nutné žádat si o byt v DPS, kde je vět-
šinou delší čekací doba, ale stačí si zažá-
dat o PS, kterou poskytujeme v současné 
době okamžitě v místě vašeho bydliště.

Veškeré vaše dotazy rádi zodpovíme 
na telefonních číslech 312 250 003, 312 
250 280. Další informace můžete získat 
také na stránkách MÚ Buštěhrad www.
mestobustehrad.cz.

V  příštích vydáních Zpravodaje vás 
budu informovat o dalších skutečnos-
tech souvisejících s bydlením a posky-
továním pečovatelských služeb.

Stanislava Šumná
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měStSká knihovna  Buštěhrad

Junáci Buštěhrad Vás zvou na tradiční dětský

který se uskuteční
v neděli 16. ledna 2011

od 15 hodin 
v buštěhradské Sokolovně

Svaz knihovníků a informačních pra-
covníků ČR vyhlásil již IV. ročník celo-
státní akce „Den pro dětskou knihu“.

     Městská knihovna v Buštěhradě se 
zapojila do tohoto projektu k podpoře 
dětského čtenářství.

Děti se v týdnu od 22. 11. - 26. 11. 
2010 mohly zaregistrovat zadarmo 
(roční registrace pro dospělé čtenáře 
činí 80 Kč, pro důchodce 60 Kč a pro děti 
40 Kč). Této nabídky využilo 25 nových 
mladých čtenářů (hlavně žáků druhých 
tříd). K 30. 11. 2010 má knihovna 252 
registrovaných čtenářů.

26. 11. pak proběhla beseda „Jak se 
dělá kniha“, na které se žáci 3. a 4. třídy 
velice vhodnou formou dozvěděli od 
pana Novotného z nakladatelství Frag-
ment „kdo je kdo“ (autor, redaktor, ilu-
strátor, korektor, grafik, ...) a „co je co“ 
(rukopis, maketa, předsádka, lepená 
a vázaná vazba, skládání, ...). 

Všechny děti na závěr besedy obdr-
žely drobné dárky od nakladatelství.

Od posledního vydání Zpravodaje se 
uskutečnily další dvě besedy - Japonsko 
a Jak se žije v Africe. Další besedy se plá-
nují.

Na závěr chci popřát všem veselé 
vánoční svátky a všechno nejlepší do 
nového roku.

Mgr. D. Čermáková

Pan Novotný foto: D. Čermáková

Přednáška Jak se žije v Africe foto: J. Pergl
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VÍTE, ŽE…

… uplynulo již sedmdesát let od chvíle, kdy 
pražský akademický malíř Otakar Štáfl slav-
nostně předal veřejnosti dokončený Symbo-
lický cintorín ve Vysokých Tatrách? Nápad na 
jeho vybudování se v hlavě tohoto aktivního 
horolezce zrodil poté, co našel spoustu tabu-
lek s upomínkami na zahynulé na různých 
místech v horách. Pod patronací Tatranské 
komise Klubu československých turistů začal 
v roce 1936 s jeho stavbou za pomoci svých 
přátel, zejména pak manželky Vlasty, jenž byla 
spisovatelkou a také výbornou lezkyní. Pod 
západními srázy Ostrvy nedaleko Popradského 
plesa (na začátku Mengusovské doliny) je asi 
padesát dřevěných vyřezávaných křížů, kap-
lička a najdeme tu na 160 pamětních desek, 
jenž připomínají horolezce, turisty nebo lyžaře, 
kteří v Tatrách přišli o život (výjimečně jsou tu 
i jména těch, kteří zahynuli jinde).

… plechová lajnovačka na značení hřišť a kurtů 
je prý vynálezem buštěhradského rodáka? 
Avšak šikovný zámečník pan Minařík ze Šver-
movy ulice zřejmě patent na tento užitečný 
vynález nepřihlásil, takže je jeho autorství 
nepodložené záznamem u Úřadu průmyslo-
vého vlastnictví.  

… varan komodský, jeden z největších svě-
tových plazů, má „jedovaté sliny“? Jed ovšem 
nepochází z váčků, jako třeba u některých 
hadů, nýbrž se jedná o bakterie vzniklé ze 
zbytků potravy, která mu ulpívá mezi ostrými 
zuby. Zvířecí kořist tedy většinou infikována 
umře, ačkoliv predátorovi po kousnutí uprchla. 
Zdravý člověk varanovo kousnutí přežije. Varan 
sám přežije díky imunitě, i kdyby se kousnul do 
vlastního jazyka.

… důl Mayrau (Fierlinger I nebo také Gott-
wald II) na kopci Homolka u Vinařic (pojmeno-
vaný po předsedovi správní rady Pražské žele-
zářské společnosti – JUDr. Kajetánu Majerovi) 
má mnoho jedinečností? 
•	 jeho první jáma (hloubena 1874-1877) měla 

jako jedna z prvních kruhovitý profil
•	 druhá jáma zvaná Robert (1880-1884) byla 

poprvé na Kladensku ražená z obou stran
•	 o „majrovce“ je uchováno nejvíce doku-

mentů a fotografií - skanzen byl založen 
1995, ale myšlenka na jeho založení vznikla 

zPráva o činnoSti  ččk
Základní organizace ČČK za přispění MěÚ pořádá humanitární sbírku 

použitého oblečení pro sběrné středisko Diakonie Broumov. Tato sbírka 
pomáhá při zajištění sociálních služeb – vlastní azylové domy a tím také 
poskytuje zaměstnání mladým lidem. Chtěla bych Vás seznámit blíže s jejich 
činností. Jako dokument přikládáme schéma “ Co se stane s použitým oble-
čením?“ a poděkování Diakonie Broumov.

Za ČČK Olga Procházková
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již v sedmdesátých letech minulého 
století

•	 na jediném místě v Evropě byl při 
dolování nalezen přírodní koks 
starý 27 miliónů let, který zde vznikl 
proniknutím lávy při vulkanické čin-
nosti na Vinařické hoře

•	 kvůli nebezpečným podmínkám 
v dole vznikla v roce 1924 báňská 
záchranná služba

•	 patřil mezi největší kladenské doly – 
za 120 let se vytěžilo přes 34 miliónů 
tun uhlí

•	 po roce 1945 byl nedaleko postaven 
lágr pro politické vězně, kteří zde 
museli fárat

•	 byl to poslední důl, kde bylo 
k dopravě používáno koní

•	 patří mezi nejvýznamnější chráněné 
technické památky kraje - je dodnes 
plně funkční

 
… planeta Země není dokonale 
kulatá? Díky tomuto nepravidelnému 
tvaru patří peruánská hora Huascarán 
(6786 m/m) a ekvádorská sopka Chim-
borazo (6310 m/m) k místům nejvzdá-
lenějším od středu zeměkoule.

… naše republika má (v rámci Evropy) 
nejvíce supermarketů na počet oby-
vatel? Diskontních prodejen (uplat-
ňujících systém slev) už máme 600 
a k tomu 250 hypermarketů! Na jeden 
tisíc Čechů připadá zhruba 117 metrů 
čtverečních prodejní plochy. Je vidět, 
že se máme dobře…

  JB

... město Buštěhrad letos realizuje akce, 
na které získalo dotace ze Státního 
Fondu životního prostředí a z fondů EU? 
Jedná se jednak o zateplení základní 
školy a Domova s pečovatelskou služ-
bou, jednak založení nového parku Oře-
šína (bude dokončen na jaře).

D. Javorčeková

… ve čtvrtek 14. 10. 2010 odpoledne 
zažilo naše město malou slavnost. V kři-
žovatce ulic Kladenská a Revoluční, 
v cípu parčíku před bytovkou, se v plné 
kráse znovu objevil a byl slavnostně 

předán veřejnosti nový Marián-
ský sloup. Symbolickou pásku 
přestřihli: starosta města ing. Vác-
lav Nový, zástupce středočes-
kého hejtmana ing. Marcel Hrabě 
a akad. sochař a restaurátor Jan 
Bradna, pod jehož vedením dílo 
vzniklo. Hudební doprovod zajis-
tili pedagogové sousední ZUŠ. 
Pan místostarosta Kadlec zajistil 
pro zúčastněné malé pohoštění 
ve formě horkého čaje a svaře-
ného vína.
   Umístění nového sloupu se 
aktivně účastnili i pracovníci 
našich technických služeb, kteří 
vhodně upravili místo i  jeho 
blízké okolí včetně chodníku. 
Původní originál sloupu byl 
umístěn do výklenku uvnitř 
zámeckého areálu.
   Na podstavci sloupu je vytesán 
znak rodu Sasko – Lauenburského, 
z nějž pocházela Anna Marie Fran-
tiška velkovévodkyně Toskánská, 
která jej zde, za dobu svého zdej-
šího působení, nechala postavit. 
Hlavice, umístěná na korintském 
zakončení sloupu, představuje 
andílky nesoucí vyobrazení Panny 
Marie Staroboleslavské připomí-
nající svatováclavské paladium.
   Budeme se těšit, že sloup, na 
jehož rekonstrukci bylo za finanč-
ního přispění kraje vydáno cca 
1 280 000 Kč, bude naše město 
zdobit několik dalších staletí.

             Jaroslav Pergl

Barokní sloup foto: J. Pergl

Přestřihnutí pásky foto: J. Pergl

Hudební doprovod foto: J. Pergl
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA/PAMÁTNÍK LIDICE

Přehled kulturních 
představení  
Památníku Lidice 
připravovaných v rámci 
“Lidických zimních večerů“
4. 1. 2011 od 18°° hod.

Josef Vejvoda TRIO – jazzový koncert
účinkují: Josef Vejvoda-bicí, Ondřej Kabrna–piano, 
Ondřej Štajnochr-kontrabas

13. 1. 2011 od 18°° hod.
Koncertní turné 
housle Tomáš Vinklát (člen vídeňských filharmoniků), 
klavír Martin Fila, večerem provází M. Veselý

13. 1. 2011 od 18°° hod.
Křeslo pro Martinu Kociánovou
večerem provází a na flétnu hraje Žofie Vokálková, 
harfa – Zbyňka Šolcová

20. 1. 2011 od 18°° hod.
Křeslo pro Martina Hilského
hosta uvede ředitel PL, klavír Marcel Javorček

24. 1. 2011 od 18°° hod.
George Gershwin a slavné světové 
muzikály
účinkují: Pražští koncertní umělci (agentura Lydie)

31. 1. 2011 od 18°° hod.
Křeslo pro Zdeňka Mahlera
večerem provází Robert Tamchyna, klavír Martin Fila

15.2. 2011 od 18°° hod.
Slavné operní maličkosti
účinkuje: Musica Festiva di Praga ve složení - Olga 
Krumpholzová – soprán, Gabriela Plachá – hoboj, 
anglický roh, Šárka Trávníčková – housle, Pavel 
Kloub – kytara

24. 2. 2011 od 18°° hod.
Nebe nad námi – literární pořad
účinkují Táňa Fischerová a Jana Richterová

7. 3. 2011 od 18°° hod.
Poetická zastavení
účinkuje: Musica Dolce Vita ve složení - Daniela 
Demuthová – mezzosoprán, Žofie Vokálková – 
flétna, Zbyňka Šolcová – harfa, autorka básní

Vstupenky a předplatné na kulturní akce je možno zakoupit v recepci Lidické galerie
cena vstupného je 80,- Kč pokud není uvedeno jinak; cena předplatného je 800,- Kč 

s platností do 04/2011, 
místa je nutno rezervovat 3 dny před představením

změna programu vyhrazena
kontakt: Památník Lidice, Tokajická 152, 273 54 Lidice; tel: 312253063, 312253702

e-mail: lidice@lidice-memorial.cz       www.lidice-memorial.cz

SPolečenSká ruBrika

Poděkování
Děkuji ZO KSČM za gratulaci 

a květiny k mému výročí narozenin 
90ti let, předané panem A. Topičem 
a panem J. Čížkem.

 Irene Fišerová

Dovoluji si touto cestou podě-
kovat mé rodině, družstvu Jednota, 
Městskému úřadu, Červenému kříži, 
Baráčnické obci a paní Martě Bur-
grové za blahopřání a krásné dary 
k mým 80. narozeninám, které jsem 
oslavila 20.  října 2010. Všem výše 
uvedeným patří mé srdečné podě-
kování.

 Hana Zíková

Poděkování redakční rady

Bývá vždycky trochu problema-
tické napsat, kdo se jakou měrou 
podílí na takovém společném díle, 
jakým bezesporu je Buštěhradský 
zpravodaj. Jména z tiráže se sice 
více či méně objevují pod články 
uvnitř jednotlivých čísel, ale tomu, 
než se časopis dostane do schránek, 

předchází spousta jaksi neviditelné 
práce, která podepsána není.  

Redakční radu k závěru roku 
opouštějí manželé Kateřina a Martin 
Ježkovi. Rádi bych jim tímto vyslovili 
dík za řadu let pilné práce a obdivu-
hodnou vytrvalost, s jakou se s námi 
na tvorbě buštěhradského časopisu 
oba podíleli. 

Dovolíte-li příměr, Katka pro nás 
vždy představovala jakousi klidnou 
mateřskou letadlovou loď, kam jsme 
se mohli rozervaní vracet z redaktor-
ských bojů, a kterou neotřásla ani 
lecjaká nepřátelská torpéda. Martina 
bychom pak mohli přirovnat k úcty-
hodnému bombardéru směřujícímu 
v čele naší letky důstojně a neo-
chvějně k vytčenému cíli. Nebude 
zřejmě jednoduché jejich místa ve 
formaci rychle nahradit. Věříme však, 
až se nám to i s jejich pomocí podaří, 
že zůstaneme nadále v dohledu. 
Vždyť Libušín, kam se Ježkovi odstě-
hovali, není tak vzdálený, když k sobě 
pořád máme blízko.

Díky a nashledanou!
Redakční rada Buštěhradského 

zpravodaje

Zleva sedící: Rozálie Krupková, Alexandr Růžička, Kristýna Černohorská, 
Natálie  Chocholáčková, Nikola Šimlová, Viktor Vlach, Zleva stojící: Eliška Židlická, 
Jaromír Šturm, Bert Šípkovský, Alžběta Buková, Martin Sýkora foto: P. Suchopár

Vítání občánků
V úterý 5. 10. 2010 jsme uvítali do života další nově narozené občánky. Rodičům 
přejeme hodně radosti a spokojenosti z dětiček.

Památník Lidice 
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Ukázkový den v Bráně zdraví            www.brana-zdravi.cz 
      v sobotu 5. února 2011       vás zveme do Brány zdraví s následujícím programem: 

 

09:00 – 10:15 hod. cvičení Pilates  (8 cvičenců) zdarma 
11:00 – 12:15 hod. cvičení na klouby a páteř, čínská cvičení (8 cvičenců) zdarma 
15:00 – 16:00 hod. ukázkové měření energie orgánů dle principů čínské medicíny  

na přístroji DiaCor na dobrovolníkovi s projekcí na plátno, rozbor  
naměřených hodnot (18 účastníků) zdarma 

17:00 – 17:30 hod. zpěv manter od Henryho Marshalla (18 účastníků) zdarma 
 
Nabídka doprovodných služeb s 50% slevou z ceny: 
Od 9:00 – 17:00 hod. 
Služba cena po slevě 
poradenství vizážisty – 30 min. 100 Kč 
denní nebo večerní líčení – 40 min. 150 Kč 
masáž na lehátku Nugabest – 40 min. 100 Kč 
Pyramidální léčení – 30 min. 75 Kč 
Hydrodetoxikace – 30 min. 75 Kč 
 
Od 9:00 – 10:30 a 13:00 – 14:30 hod. 
Masáže regenerační, baňkové, medové, energetické – 30 min. 150 Kč 
V případě zájmu si zajistěte místo na tel. Č. 607980583 nebo mailem na hrabinova.tatana@centrum.cz 

 

Věnujte pár chvil jen sobě a přijďte si odpočinout do Brány zdraví. Těšíme se na vás. 

čtenáři nám Píší
Oprava: Popisek pod jednou z fotografií ke článku z minulého čísla o Show on the water byl chybný. Správně mělo 

být: „Jimi Hendrix“.

Znak Středočeského kraje
Naše město leží ve středočeském 

kraji. Buštěhradský znak je pěkný 
a  hodně z nás by ho umělo, byť neu-
měle, zpaměti nakreslit. Odvažuji se tvr-
dit, že těch, co znají znak naší správní 
instituce – Středočeského kraje, je pod-
statně méně.

Vzhledem k tomu, že je odnedávna 
krajský úřad spoluvlastníkem našeho 
zámku, bylo by vhodné si jej představit.

Znakem Středočeského kraje je čer-
veno – stříbřitě čtvrcený štít. V jeho prv-
ním a čtvrtém poli je český lev, ve dru-
hém poli plamenná orlice s červenou 
zbrojí a stříbrným perizoniem (stužka 

na hrudi orlice) a ve třetím poli jsou dvě 
vlnitá modrá břevna.

 Znak má zdůrazňovat klíčové posta-
vení SČK mezi ostatními kraji v českých 
zemích a v jejich historii. Opaková-
ním figury českého lva se připomíná, 

že právě na území SČK byly položeny 
základy českého státu. Užití svatovác-
lavské orlice, dynastického znaku Pře-
myslovců, zároveň zdůrazňuje, že jádro 
přemyslovského knížectví se nacházelo 
právě na územ kraje. Vltavu a Labe, dvě 
největší české řeky, symbolizují výrazné 
modré vlnovky ve třetím poli. Doplňují 
také barvy české trikolory na štítě.  /pře-
vzato z internetu/

Stejné symboly a jejich rozložení 
můžeme najít také na vlajce Středočes-
kého kraje. 

/podle internetu připravil J. Blesk/
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DALŠÍ PRAŽSKÝ ÚSPĚCH BUŠTĚHRADSKÝCH ROCKERŮ

Buštěhradští rockeři vítali České slavíky

Chlapecká rocková kapela PERFECT při 
ZUŠ Buštěhrad se ve sváteční den 17. listo-
padu předvedla na benefičním koncertu 
v Praze a zasloužila si nadšený potlesk.

Mladí rockeři ve složení Jakub Škoda 
(zpěv), Matyáš Homola (elektrická kytara), 
Daniel Horák (klavír), Miroslav Dušek 
(baskytara) a Kryštof Gráf (bicí) se po 
roce podíleli na již tradičním benefičním 
koncertu ve prospěch dětí z  dětských 
domovů. V pražském Divadle U Hasičů po 
loňském úspěchu dostali znovu krásnou 
příležitost předvést své schopnosti před 
zcela zaplněným vinohradským hlediš-
těm a současně pomoci svým méně šťast-
ným vrstevníkům. Sklízeli ovace nejen za 
skladby svého standardního repertoáru, 
ale také za společné vystoupení se slav-
nou zpěvačkou Evou Pilarovou, která letos 
slaví padesát let svého působení na praž-
ských jevištích.

Oproti loňskému vystoupení bylo 
naše muzikanty na jevišti více vidět 
nejen díky vzrostlejším postavám, ale 
i pro vyzrálejší a jistější výkon. 

Celý koncert známých osobností 
našich hudebních a divadelních scén 
se velmi líbil a je potěšující, že skupina 
PEFRECT se spolu s Petrem Vondráčkem 
zasloužila o „živé“, tedy plně autentické 
provedení. 

Dost možná, že se v těchto bene-
fičních koncertech rodí dobrá tradice. 
Účinkujícím byl odměnou za výkon 
aplaus posluchačů a květina předaná 

dětmi, které vyrůstají mimo láskyplné 
prostředí rodin.

 Obětavým pedagogům - kapelníkovi 
skupiny Petru Vaňkovi a dlouholetému 
řediteli buštěhradské Základní umě-
lecké školy Bohumíru Bednářovi, kteří 
od roku 2008, kdy s jejich podporou 
kapela vznikla jako pokus o souboro-
vou hru, systematicky rozvíjejí svěřené 
talenty - náleží velký dík.

  Marie Valasová

Poslední listopadovou sobotu se 
pětici nadaných mladíků ze skupiny 
Perfect dostalo cti, aby své muzikální 
umění předvedli podruhé v tomto 
měsíci v  Praze. Celou hodinu před 
zahájením vyhlášení 45.ročníku Čes-
kého slavíka hráli na uvítanou všem 
pěveckým hvězdám i pozvaným 

hostům ve vchodu do Státní opery 
v  Praze. Organizátoři slavnostního 
galavečera s vyhlášením nejpopu-
lárnějších interpretů české hudební 
scény si je vybrali pro zpestření jeho 
uvítací fáze. Že šlo o šťastný nápad, 
dosvědčil i živý zájem příchozích, 

který vyvrcholil spontánní reakcí 
frontmana legendární skupiny Olym-
pic Petra Jandy, který neplánovaně 
přiskočil k mladé kapele na pódium 
a s  chutí a  nakažlivou vervou si s ní 
zazpíval svůj nestárnoucí hit Dynamit.

Milan Vala

Perfect a Eva Pilarová foto: M. Aushaus

Petr Janda a Perfect na Českém Slavíku foto: M. Aushaus

Perfect na Českém Slavíku foto: M. Aushaus
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PERU 1970
Myslím, že skoro každý Buštěhraďan ví o kontaktech naší 

základní školy s partnerskou školou v peruánské Haparquille. 
Na nejrůznějších výstavách nebo v časopisech byla k vidění 
spousta fotek z této drsné hornaté země. Ze školních let si 
pamatujeme, že toto území při severovýchodním pobřeží Jižní 
Ameriky bylo centrem velké říše Inků. A tomu, kdo měl to štěstí, 
že Peru navštívil, určitě zůstanou v paměti světoznámá místa, 
jako opuštěné město Machu Picchu, bájné jezero Titicaca nebo 
záhadná planina Nazca. Nezapomenutelné všem zůstanou 
určitě pohledy k majestátním vrcholkům And. Avšak úžasná 
krása se v horském pásu jihoamerických Kordilér se vždycky 
snoubila s neustále hrozícím nebezpečím – tektonickými poru-
chami a vulkanickou činností. S jejich důsledky žijí obyvatelé 
Peru už po celé věky. Ale tragédie, kterou způsobilo květnové 
zemětřesení v roce 1970, však neměla v dějinách Peru obdoby.    

Mottem mého článku budiž (mírně opožděné) připome-
nutí čtyřicátého výročí největší přírodní katastrofy, jenž se 
doslova vryla do tváře této krajiny a tragického osudu česko-
slovenské horolezecké expedice Peru 1970.

Horolezecká expedice - Peru 1970
Na začátku stál odvážný nápad, 

vyrazit k nejvyššímu vrcholu Ameriky 
(Mount McKinley 6194 m/m). Koncem 
roku 1968 byl vybrán šestnáctičlenný 
tým špičkových horolezců, začaly pilné 
přípravy a shánění sponzorů. Zhruba 
za rok však přišlo vyjádření předsedy 
ČSTV, že „není vhodné cestovat na 
území USA“, proto horolezecký svaz 
přidělil výpravě pozvání peruánských 
horolezců. Byl tedy vybrán náhradní 
cíl, prvovýstup jižní stěnou Huandoye 
(6395 m/m) v pohoří Cordillera Blanca. 
Všichni účastníci expedice měli s teh-
dejšími úřady problémy, ale nako-
nec jich patnáct povolení k výjezdu 
dostalo. Kvůli jeho otevřeným názo-
rům „nebylo v zájmu republiky“, aby 

odcestoval liberecký lezec J.  Bolech, 
přestože už měl letenku, takže do Peru 
odletělo 23. 4. 1970 celkem patnáct 
členů výpravy.

Po mnoha problémech při pře-
sunu, založila výprava 13.5. základní 
tábor u jezera Llanganuco a o několik 
dní později i další tábor pod stěnou 
Huandoye. Bohužel, při návratu z této 
předsunuté základny, tragicky zahynul 
(uklouznutí po mokré skále a následný 
třicetimetrový pád) nejlepší horolezec 
výpravy, Ivan Bortel. Vzhledem k tomu 
se výprava rozhoduje pro změnu plánu 
- místo prvovýstupu na Huandoy, zdo-
lat vrcholy Pisco a Huascarán. O něko-
lik dní později, při popsaném zemětře-
sení, zahynou všichni členové výpravy 

i s chilským průvodcem. Expedice Peru 
1970 se tak do dějin horolezectví tra-
gicky zapsala jako jediná, ze které se 
nikdo nevrátil.

Na počest této výpravy byl čtvrtý 
ročník známého lyžařského závodu 
„Jizerská padesátka“ (třetího ročníku se 
ještě členové výpravy zúčastnili) nazván 
„Memoriál Expedice Peru 1970“.

30. května 2010 byl nedaleko stadi-
ónu v Bedřichově slavnostně otevřen 
„Památník Expedice Peru 1970“, ke čty-
řicátému výročí této tragické události.

/Ke článku byly použity informace z knihy 
J. Suchla  „Cesta končí pod Huascaránem“, 
článku z časopisu „National Geographic – 

červenec 2003“  a z internetových stránek./

Jiří Blesk 

Dne 31. května 1970, kolem půl 
čtvrté odpoledne došlo v peruánské 
provincii Anash k otřesům síly 7,5 
stupně podle Richterovy stupnice, 
které způsobily bezpočet sesuvů půdy 
a zřícení mnoha staveb na rozsáhlém 
území. Během chvíle se ocitlo 200000 
lidí bez přístřeší, zasaženo bylo 250 měst 
a obcí (doslova ve vteřině zmizela města 
Rangrahirca a Yungay), zpustošeno bylo 
celkem přes osmdesát čtverečních 

kilometrů krajiny, asi padesát tisíc lidí 
přitom bylo vážně zraněných a pětase-
dmdesát tisíc lidí zahynulo. 

Při tomto zemětřesení se z vrcholu 
Nevado Huascarán (6786 m/m) uvol-
nila několik desítek metrů silná vrstva 
ledu a zřítila se do západní stěny, kde 
strhla spoustu skal, aby pak tato masa 
dopadla o 2500 metrů níž na údolní 
ledovec, který takový nápor nevydržel a 
dal se do pohybu. Obrovská lavina ledu, 

bahna a kamení (odhadem 50 miliónů 
tun) následně prolétla děsivou rych-
lostí (400 km/h) dvacet osm kilometrů 
daleko a smetla vše, co jí stálo v cestě.

Současně s touto hlavní lavinou se 
severním směrem zřítila ještě lavina boční, 
jenž doslova přehradila kilometr široké 
údolí mezi jezery Llanganuco a Orcoco-
cha. Bohužel právě na tomto místě stál 
základní tábor československých horo-
lezců, které během okamžiku zasypala.

Nevado Huascarán 
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Již řadu let se naši chovatelé a posu-
zovatelé účastní letní soutěže ve zpěvu 
chovných kanárů ve Vrútkách na Slo-
vensku. Pod kulisou vápencových hor-
ských vrcholů a tentokrát za horkého 
počasí tam 12. června tradičně na rekre-
ační chatě Kamka proběhl již 24. ročník 
této jedinečné akce. Již podruhé jsme 
se této soutěže zúčastnili i my. Již 11. 
června jsme za tropického počasí vyra-
zili na dlouhou cestu do Vrútek. Po při-
vítání jsme svým slovenským kolegům 
rozdali suvenýry města Buštěhradu, 
které nám věnoval městský úřad města 
Buštěhrad. V uvítací večer se pekly špe-
káčky na ohni, vyměnili jsme si zkuše-
nosti a názory s kolegy chovateli. 

12.června od 9.oo -14.oo proběhla 
soutěž ve zpěvu,které se zúčastnilo 29 
kanárů ,od nás se zúčastnili 4 zástupci 

Z O  B u š t ě h r a d 
(Bohumil Fábera , 
Bohdan Vejr , Josef 
Kotouč , Václav 
Tichý). Mezi posu-
zovateli byl i náš 
člen Bohdan Vejr 
a grantem Josef 
Kotouč. Ještě před-
loni mohl každý 
chovatel soutěžit se 
dvěma kanáry, od 
loňska však musel 
být tento počet sní-
žen na kanára jedi-
ného, vzhledem k rostoucímu počtu 
soutěžících a z toho plynoucí časové 
náročnosti na posouzení kanárů. Po 
sečtení výsledků bylo vyhlášení vítězů, 
kterými se stali kolegové ze Slovenska. 

My jsme skončili 
v druhé desítce. 
Naší organizaci 
jako nejvzdále -
nější byl odměnou 
30kg pytel krmení 
pro kanáry. Sou-
těž jsme ukončili 
večerní veselicí, 
s přislíbením účasti 
i do dalších let. 

Pořadatelům ze 
ZO Martin děkuji 
za úsilí, s nímž 
nám připravili tyto 

krásné chvíle. Rád bych poděkoval MÚ 
Buštěhrad za podporu  v této akci a také 
soutěžícím se patří poděkovat za před-
vedení kanárů, kteří 

Josef Kotouč

 Vážený pán
  Ing. Václav Nový
 starosta mesta BUŠTĚHRAD
Vážený pán starosta,
naša chovateľská organizácia koná nepretržite už viac ako dve desaťro-

čia letnú súťaž v speve kanárikov. Táto súťaž sa teší čoraz väčšiemu záujmu 
nielen zo strany slovenských, ale aj rakúskych, nemeckých a hlavne českých 
chovateľov, s ktorými aj po rozdelení spoločného štátu udržiavame pravi-
delné kontakty.

Sme veľmi radi, že v roku 2009 aj 2010 sa medzi nami zúčastnili aj chova-
telia z Vášho mesta Buštěhrad na čele s lídrom pánom Josefom Kotoučom. 
Ich účasť bezpochyby prispela k úspešnosti  podujatia a tešíme sa na ich 
návštevu aj v budúcnosti. Ostatných účastníkov obdarovali informačnou publikáciou o Vašom meste ako aj ďalšími upomienko-
vými predmetmi z čoho mi je zrejmé, že ich činnosť má podporu aj u mestských orgánov s Vami v čele, za čo Vám úprimne ďakujem.

S úctivým pozdravom           Bc. Vladimír Kubík v. r.

                                                                           predseda oblastnej organizácie SZCH  Martin

Letní soutěž ve zpěvu harckých kanárů na Slovensku

Co ukázaly komunální volby v Buštěhradě
Dne 15. a 16. října se konaly v našem 

městě komunální volby. Výsledek 
známe. Starosta Ing. Václav Nový a 
místostarosta pan Antonín Kadlec šli 
do voleb na předních místech kandi-
dátek stran ODS a ČSSD. Oba nebyli 
zvoleni do devítičlenného zastupitel-
stva města. Absolutním vítězem voleb,  
za účasti 48,52 % oprávněných voličů, 
byli kandidáti nezávislého sdružení 
„Pro Buštěhrad“. Získali z odevzdaných 

hlasů 40,76 %. Následovaly strany ODS 
(22,52  %), ČSSD (21,69  %) a uzavírala 
strana TOP 09 a „Starostové a nezávislí“ 
(15,04 %). 

Srovnáním s volbami do zastupitel-
stva z 20. a 21.10. 2006 zjišťujeme, že 
letošní účast voličů byla mírně větší než 
ta předchozí (47,36 %). ODS ztratila, ze 
4 mandátů má jen dva. O jeden mandát 
méně má i ČSSD. Ze 3 zůstaly 2  man-
dáty. Ze hry vypadla Komunistická 

strana Čech a Moravy se svými dvěma 
hlasy, která nesestavila samostatnou 
kandidátku. Na druhé straně se oba její 
kandidáti, kteří fungovali v minulém 
zastupitelstvu opět prosadili jako kan-
didáti jiných seskupení. RNDr. Miroslav 
Oplt CSc. v hnutí „Pro Buštěhrad“ a paní 
Miroslava Burešová tamtéž. Nejvíce 
hlasů tehdy získala paní Jana Zemanová 
z ODS (473) a nejméně paní Miroslava 
Burešová z KSČM (214). 

Kanár 
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Vojtěch Lanna

Z bývalých zastupitelů kan-
didovali, obstáli a do nového 
zastupitelstva byli tedy zvo-
leni Ing. arch. Lukáš Kohl, 
paní Miroslava Burešová, Mgr. 
Magda Kindlová a RNDr. Miro-
slav Oplt CSc. 

Z hlediska politických stran 
byla dána důvěra a podpora 
sdružení nezávislých kandi-
dátů „Pro Buštěhrad“. Logicky 
přichází na mysl otázka, proč 
tolik propadly tradiční strany ČSSD 
a ODS. Může to být prvními kandidáty 
v pořadí poražených stran, kteří nebyli 
v očích voličů vhodnými na zvolení do 
zastupitelstva a „odnesla“ to strana, 
která je kandidovala? Zřejmě je to jedna 
z pravděpodobných možností. Naopak 
hnutí „Pro Buštěhrad“  získalo jmény paní 
Leflerové a dalších známějších osob na 
jejich kandidátce. Snad přání vidět na 
místě starosty bývalou starostku, se kte-
rou již občané měli také své zkušenosti, 
hrála v podpoře svou roli.

Volby jednoznačně vyjádřily vůli 
voličů, že chtějí nové vedení města. Co 
toho bylo příčinou? Dovolím si vyjád-
řit svůj názor, že to nebylo nečinností 
bývalého vedení města a jeho zastu-
pitelů jako celku, ale tím, že město 
dostatečně nekomunikovalo s občany 
Buštěhradu a  neinformovalo o  všech 
úspěších města i  zápasech na obranu 
města a v jeho prospěch. Občané mohli 
mít pocit autoritativního, autonomního 
vedení města. Rozhodování bez dosta-
tečného objasnění pro veřejnost.  

Co můžeme očekávat? 
Zlepšení komunikace? Lepší 
informovanost i na stránkách 
tohoto zpravodaje o dění na 
radnici? Jistě bychom to jen 
uvítali. Ozývají se ale i hlasy, 
že nové vedení bude fungovat 
„opatrnicky“ a mnoho nového 
se za následující 4 roky v obci 
nevykoná. Necháme se pře-
kvapit. 

Těšíme se i na jediného 
zástupce TOP 09 a hnutí „Starostové 
a nezávislí“ pana Petra Sejkoru, novou 
tvář ve vedení města a další nově zvo-
lené zastupitele. O Petru Sejkorovi již 
nyní víme, že je novým místostarostou 
a spolupráci, vstřícnost a otevřenost má 
za své motto, kterým se řídí, jak bylo 
deklarováno v předvolebním letáku. 

Všem novým zastupitelům přeji 
hodně plodné spolupráce ve prospěch 
města a všech jejich občanů.

(Zapsal: Jiří Janouškovec)

Spousta lidí, zejména těch, kteří 
nepocházejí z Kladna a okolí, shr-
nuje tento rozsáhlý průmyslový 
komplex ve východní části města 
pod zjednodušujícím názvem „Pol-
dovka“. Bylo by vhodné trochu si to 
upřesnit. Podíváme-li se na mapu, 
uvidíme jakési horizontální pře-
dělení Průmyslové zóny Kladno-
-východ ulicí Dubskou. Severní část 
je opravdu původní Poldina huť 
neboli „poldovka“- železárna pro 
výrobu ušlechtilých ocelí, zatímco 
jižní území patřilo Vojtěšské huti.

O Poldině huti resp.o jejím zakla-
dateli Karlu Wittgensteinovi jsem již 
dříve psal, budu se zde tedy věnovat 
zakladateli  huti Vojtěšské – Vojtěchu 
Lannovi.

Předkové významného českého 
průmyslníka Vojtěcha Lanny pochá-
zejí z okolí rakouského jezera Traun-
see v oblasti Salzkammergut a psali 
se prý jako Lahnerové nebo Lanne-
rové. Stavěli lodě a obchodovali se 

solí. Vojtěchův otec Tadeáš Lanna se 
časem usadil v Českých Budějovicích, 
aby zde kontroloval dopravu dřeva 
a soli ze Solné komory po Vltavě smě-
rem do vnitrozemí (pod Dlouhým mos-
tem v Budějovicích dodnes stojí stará 
Lannova loděnice). Vojtěch (Adalbert) 
Lanna se narodil 23.4.1866 v osadě 
Čtyři dvory. Lodě a řeka mu učarovaly 

už v dětství. Zajímal se o práci v dílnách 
i loděnici a rozhodl se studovat v Praze 
ve Stavovském polytechnickém ústavu. 
Moc dlouho tam však nevydržel, pro-
tože se zle pohádal s jedním z profe-
sorů a byl vyloučen. Vrátil se tedy domů 
a pracoval dál v otcově loděnici nebo 
se plavil na vorech. Byl šikovný a brzy 
se naučil spoustě dovedností. Ve dva-
ceti letech si sám postavil vor a „vyrazil 
do světa“. Začal zkusmo obchodovat 
s krumlovskou tuhou a budějovickým 
pivem, hlavně pak sbírat zkušenosti, 
které později bohatě zužitkoval jako 
pokračovatel v otcových šlépějích. 

Po smrti Tadeáše Lanny nastou-
pil Vojtěch do vedení firmy a dále 
jí rozšiřoval. Vedle stavby lodí také 
spolupracoval na splavnění Vltavy, 
Otavy, Lužice, Blanice, Nežárky a části 
Labe. Podílel se na budování první 
koněspřežné dráhy z Lince do Budě-
jovic a po roce 1832 i její provoz orga-
nizoval. U Litvínovic založil velkou 
pilu a později i  parketárnu. V  celém 

graf výsledků voleb  z webu městského úřadu  

Vojtěch Lanna 
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kraji stavěl silnice a tratě, měl v pro-
nájmu nejrůznější vodní díla, sta-
věl i mosty a nejrůznější konstrukce. 
V Praze postavil dnes již neexistující 
most Františka Josefa I. u Národního 
divadla a  k  němu přilehlá nábřeží, 
byl tvůrcem dnešního Masarykova 
nádraží, nejdelšího pražského mostu 
– Negrelliho viaduktu z  Karlína do 
Holešovic, později zhotovil i ocelovou 
konstrukci krovu Národního divadla. 
Stálým zájmem mu zůstá-
valy řeky a lodě, takže udr-
žoval splavnost průplavů 
a propustí nebo rekonstru-
oval jezy. Sám také navrhl 
několik plavidel, mezi nimi 
i vůbec první český parník 
Bohemia a nebo také první 
parník plující na Vltavě 
s názvem Praha-Prag. 

Velkou vizionářskou zají-
mavostí je Lannův návrh 
usnadnění lodní dopravy 
mezi Podbabou a Karlínem 
– prokopáním kanálu mezi 
Novomlýnským a  Císař-
ským jezem tunelem pod 
Letnou! Schválení tohoto 
houževnatě propagova-
ného nápadu Zemským sně-
mem se však bohužel nedo-
čkal. Projekt byl totiž přijat 
v únoru 1866, Vojtěch Lanna 
však zemřel již v lednu téhož 
roku. Tehdy přijatý návrh byl 
po prohrané válce s Pruskem 
stejně zavržen jako příliš 
drahý a neefektivní.

Je  pochopite lné,  že 
Lannu jeho podnikatelské 
aktivity zavedly až do kla-
denského revíru. Když se 
pražský podnikatel a spo-
lumajitel kladenských uhelných dolů 
Václav Novotný, po smrti partnera 
Jana Váni, ocitl ve finančních potí-
žích, nabídl mu Vojtěch Lanna spo-
lečné podnikání. Po dohodě vložil do 
podniku značnou sumu peněz a zalo-
žil šachty Václav a  Layer. Později se 
spojil s bratry Kleinovými a společně 
provozovali firmu Kladenské kameno-
uhelné těžařstvo.

Nápad, založit v Kladně železářské 
hutě, byl inspirován jeho podnikáním 
při výstavbě železnic. K jeho realizaci 
pak významně přispěla také blízkost 
vápencových lomů v Českém krasu 
a  právě objevená ložiska koksova-
telného uhlí a železné rudy u  Nučic. 
V roce 1854 tedy byla první kladenská 
huť otevřena a zahájena stavba první 
z  dvojice vysokých pecí belgického 
typu. O  rok později již byla pec slav-

nostně zapálena. Podnik byl na počest 
svého zakladatele nazván Vojtěšská 
huť (Adalberthütte). 

Rozvojem celého provozu se na 
konci 19.stol. stala Vojtěšská huť nej-
větší železárnou na českém území. 
V roce 1881 byla navíc rozšířena o stro-
jírnu a mostárnu.  Roku 1889 zahájila v 
sousedství provoz huť Poldi, zaměřená 
na výrobu ušlechtilých ocelí. Vojtěšská 

huť pak pokračovala v provozu tak tro-
chu ve stínu modernější konkurence. 

Kolem roku 1928 ještě vyrostly 
v  areálu známé vápenné pece. Nej-
prve byly postaveny čtyři a při rozší-
ření výroby v roce 1940 přibyla ještě 
jedna. S  ukončením produkce suro-
vého železa v  sedmdesátých letech 
minulého století byly pak dvě pece 
zbořeny a dodnes zůstává stát už 
jen upomínka zašlé slávy - takzvaná 

„svatá trojice“. V  devade-
sátých letech pak byla 
odstraněna většina zbý-
vajících součásti techno-
logické výstroje. V součas-
nosti se jedná o  zařazení 
této dominanty mezi chrá-
něné technické památky. 

Po druhé světové válce 
byla Vojtěšská huť znárod-
něna, v roce 1946 poněkud 
nesmyslně přejmenována 
na Huť Koněv (spolu s Pol-
dinou hutí byla začleněna 
do národního podniku 
Spojené ocelárny - SONP). 
Plánované hospodářství 
v  rámci RVHP však při-
neslo jen další ztráty, takže 
byla v šedesátých letech 
navržena koncepce likvi-
dace huti, jejímž výsled-
kem byla zastavená výroba 
neušlechtilých ocelí v roce 
1975. Většina vysokopec-
ních zařízení byly zbořena. 
Říkalo se tehdy, že „vyhaslo 
rudé Kladno“…

V posledních letech se 
hodně hovoří o začlenění 
obrovského průmyslového 
areálu znovu do života. 
Kladno získalo šest milionů 

korun na analýzu možností revitali-
zace celého území. Mezi nejrůznějšími 
návrhy na jeho využití jistě zaujme 
třeba nápad na vybudování moderní 
věznice nebo plánovaný průtah are-
álem pro odklonění dopravy mimo 
kladenské obytné zóny, který by měl 
také navazovat na severní obchvat 
našeho města. 

Belgické pece ve Vojtěšské huti 1880  foto: archiv Václava Kočího

Torza vápenných pecí ve Vojtěšské huti 2007               foto: archiv MDV



Buštěhradský Zpravodaj

Z RADNICE

23

SPORT

 V návaznosti dolů a hutí v Kladně se 
surovinovými zdroji stál Vojtěch Lanna 
také u zrodu Akciové společnosti 
Buštěhradské dráhy. Jejím cílem bylo 
propojení železnice do Kralup, napo-
jení na Podmokelskou dráhu do Děčína 
a dále do Saska. Opačným směrem pak 
vznikla trať kladensko-nučická. Těmito 
aktivitami se však zdroje zaintereso-
vaných podnikatelů poněkud vyčer-
paly, takže do Lannovy firmy vstou-
pil kapitál vídeňského obchodního 
domu Florent Robert a také plzeňský 
velkopodnikatel Hermann Lindheim 
– v roce 1857 tak vzniká Pražská žele-
zářská společnost. V očekávání stavby 

Západní dráhy, tedy i zvýšeného zájmu 
o železářskou produkci, přibyly v huti 
čtyři nové pece Vojtěchovy slévárny. 
Předpokládaný vzestup se však stále 
odkládal, což Vojtěch Lanna velice 
těžce nesl. Pražská železářská společ-
nost byla nucena se roku 1862 přemě-
nit na akciovou společnost se snížením 
dosavadních podílů. Postupem času se 
ale celá firma dostala do cizích rukou, 
Lanna byl nakonec z jejího vedení vyřa-
zen a zůstal dále už jen členem správní 
rady. Vojtěch Lanna nedlouho nato, v 
jednašedesáti letech, zemřel (15.1.1866 
v Praze).

Přestože se velmi významně zapsal 
nejen do historie Kladenska a do hos-
podářských dějin rakousko-uherské 
monarchie, přílišného uznání se mu 
v životě nedostalo. Císař František Josef 
I. mu sice (dost opožděně) udělil Řád 
železného kříže III.stupně (rok před 
úmrtím) a jeho vdově a dětem později 
i rytířský titul, ale ve městě Kladně po 
něm donedávna nebyla ani pojmeno-
vaná ulice. Nejvýraznější upomínkou 
na tohoto obdivuhodného člověka 
tedy nejspíš zůstane jen původní název 
dnes již zaniklých kladenských železá-
ren – Vojtěšská huť.

Jiří Blesk (informace a obrázky z internetu)

Nejlepší žáci z českých krajů sehráli 
své mistrovství v posledním říjnovém 
týdnu v Harrachově. Po výborném 
výkonu v Krajském přeboru měl náš 
oddíl tříčlenné zastoupení v nejsil-
nější kategorii do 16 let. Zatímco Mar-
tin Vytáček a Jenda Šefčík hráli poprvé 
a rozhodně nepatřili k favoritům (mezi 
60 účastníky byli 42. a 45. nasazený), 
od krajské přebornice Katky Budí-
kové jsme čekali boj o medaili v kate-
gorii dívek. Patnáct dívek hrálo spo-
lečný turnaj s chlapci, ale na konci 
byly vyhodnoceny zvlášť. Po 9 parti-
ích nasbíral nejvíc bodů překvapivě 
Jenda Šefčík, kterého turnaj zastihl 
v dobré formě. Se ziskem 4,5 bodu 
obsadil 28. místo, Martin získal body 
4 a skončil 33. mezi chlapci. Katka se 
i přes slabší druhou polovinu turnaje 
pohybovala na čele dívčího pořadí. 
Před posledním kolem vznikla velmi 
napínavá situace. Šest prvních dívek 
dělil jediný bod a vše bylo otevřené. 
Katka sehrála závěrečnou partii velmi 
dobře, dosáhla černými figurami 
vyhrané pozice, ale vítězné tahy se jí 
najít nepodařilo. Musela se spokojit s 
remízou a celkové 4 body stačily „jen“ 
na 5. místo.

Vedle tří mistrovských turnajů 
(v  kategoriích do 16, 14 a 12 let) se 
v Harrachově hrály i dva doprovodné 
Openy. V tom lepším se dařilo Michalu 
Schmalzovi. Z 58 účastníků byl 25. 
nasazený, po zisku 5,5 bodu skon-
čil na výborném 10. místě. Početné 
zastoupení jsme měli v Openu B. Z 92 
hráčů bylo 7 ze Sokola Buštěhrad. Nej-
lépe skončil Honza Šáfr, který se se 6,5 
bodem probojoval na 8. místo. Našim 
nejlepším žákem byl Ondra Škubal, 
s  5 body skončil na 31. místě. Týdne 
v Harrachově jsme využili k šachovým 
tréninkům a protože nám přálo počasí, 
tak i vycházkám do okolní přírody.

Nejmladší žáci (do 10 a do 8 let) 
hráli víkendové Mistrovství Čech už 
v polovině října v Seči u Pardubic a i na 
něm jsme měli zastoupení. Do Seče 
na vydaly Eva Vrbová (kategorie dívek 
do 10 let) a Lucka Dvořáková (dívky 
do 8 let), aby získaly zkušenosti z tur-
najů na nejvyšší úrovni. Jelikož hrají 
šachy aktivně první rok a šlo o jejich 
premiéru, znamenal jakýkoliv bodový 
zisk úspěch. Eva uhrála 2,5 bodu 
(12. místo), Lucka 2  body (7. místo). 
Lukáš Dvořák si zahrál  Open v rapidu, 

obsadil celkové 7. místo a získal cenu 
pro nejlepšího hráče do 14 let.

1. liga družstev mladšího 
dorostu - uhájili jsme 
(Buště)hrad!

Po úvodních 4 zápasech v Teplicích, 
v nichž se nám podařilo dosáhnout 
3 vítězství (viz minulý Buštěhradský 
zpravodaj), pokračovala liga 5. a 6. 
kolem v  sobotu 27. listopadu. Pořa-
datelem jednoho ze tří srazů byl náš 
oddíl. V Sokolovně se odpoledne 
konalo Posezení při muzice a tak jsme 
byli vděčni za vstřícný přístup vedení 
Základní školy. Ve školní jídelně 
jsme přivítali favorizovaná družstva 
ŠK Spartak Ústí n . L. (loni bojovalo 
o  postup a skončilo druhé) a  odpo-
ledne ŠK Viamont Teplice (loni 4.,  
v  páteční dohrávce nad Ústím zvítě-
zilo). V obráceném pořadí se s těmito 
týmy utkal ŠK Sokol Klatovy. Všechny 
zápasy řídila naše členka Jana Socho-
rová, která si vedle úspěšného hraní 
už stihla získat kvalifikaci rozhodčího 
2. třídy.

Na domácí půdě jsme nastoupili 
v nejsilnějším složení Katka Budíková, 

šachový oddíl Sokol Buštěhrad
Mistrovství Čech mládeže
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Martin Vytáček, David Duong (host 
z ŠK DDM Slaný), Jenda Šefčík, Lukáš 
Dvořák a Ondra Škubal. Ústecké druž-
stvo nechalo doma dva nejsilnější 
hráče (podcenění?) a toho jsme doko-
nale využili. Po rychlé výhře Lukáše 
přidal druhý bod po dobře sehrané 
partii Ondra. Když ve vyrovnané 
pozici remizoval David, měli jsme 
naději, že potřebnou půlku k celkové 
remíze ještě někde vydolujeme. Jen-
dovi se to nepodařilo - po soupeřově 
obětí figury v zahájení se nedokázal 
vymotat ze stísněné pozice. Katka 
ztratila materiál po chybě v zahájení, 
ale postavila nadějnou pozici, v  níž 
nebyla bez šance. Martin odvážně 
obětoval za útok, který se ale rozply-
nul. Když partie přecházela do kon-
covky, kterou by Martin mohl hrát 
i na výhru, pomohl soupeř hrubou 
chybou a na světě byl vítězný bod! 

Už nevadilo, že Katka byla při vzá-
jemných útocích na krále pomalejší 
a musela vzdát. Vítězství 3,5:2,5 nad 
Ústím asi nikdo nečekal.

Počkali jsme na dohrání dramatic-
kého zápasu Klatovy-Teplice, v němž 
se mladému družstvu Klatov podařilo 
remizovat 3:3, a společně s teplickými 
jsme šli před vzájemným zápasem na 
oběd. Svíčková v restauraci U Bečvářů 
všem chutnala a tak jsme se mohli 
s chutí pustit do odpoledního zápasu. 
Nezačal vůbec dobře, po chybě Katky 
v zahájení jí už soupeř (nejsilnější 
hráč naší skupiny 1. ligy) žádnou 
šanci nedal. Po chybě ztratil materiál i 
David a Lukáš se dostal do nepříjemně 
pasivní pozice. Bílými jsme zahájili 
lépe: Martin získal prostorovou pře-
vahu a pohodlně přemisťoval figury 
k útoku, Jenda a Ondra získali pěšce. 
Jenda se ale lekl duchů, trestuhodně 

oslabil pozici krále a najednou zjis-
til, že z matové sítě není úniku.. Stav 
0:2 byl nepříjemný, ale zápas nebyl 
ztracen - Ondra udržoval převahu 
a  v  partiích Davida a Lukáše se stří-
daly vzájemné chyby. Když se Mar-
tinovi podařilo krásnou objetí věže 
zasadit soupeřce smrtící úder a snížit 
na 1:2, byl výsledek zápasu otevřený. 
Ve večerních hodinách se ukázalo, že 
nervozita soupeřů je větší než našich 
hráčů. Davidovi se podařilo partii oto-
čit a vyhrát, Lukáš odrazil (za přispění 
soupeře) nepříjemné hrozby a přešel 
do vyhrané koncovky. Ondra se v této 
situaci spokojil s remízou a správně 
spolehl na Lukáše, který skutečně vzá-
pětí přidal vítězný bod! 

D vě neček ané v ýhr y 3 ,5 :2 ,5 
a remíza Klatov (zatím náš jediný pře-
možitel) i s Ústím znamená, že nám po 
6 kolech patří lichotivé 3. místo :

Hlavní cíl sezóny, udržení 1. ligy 
(sestupují 3, nebo 4 družstva) je (téměř 
s jistotou) splněn, zda budeme hrát 
dokonce o medaili, se ukáže 15. ledna, 
kdy se střetneme s domažlickými druž-
stvy v jejich městě. Držte nám palce!

Přebor Základní školy

Ve čtvrtek 4. listopadu se uskuteč-
nil 4. ročník Přeboru Základní školy. 
Díky  propagaci (učitelé Sejkora a Tan-
coš) a  podpoře vedení jsou šachy v 
naší škole oblíbeným sportem a počet 
účastníků to dokázal víc než jasně. 

Rekordních 58 (padesátosm!) hráčů 
může Buštěhradu závidět téměř celá 
republika! Shodli se na tom i  vedoucí 
ligových družstev 27.11. - tohoto 
počtu prý dosahují na okresních 
kolech..

 Přebor se hrál v tělocvičně (jinam 
by se nevešel :-) rozdělený na dva tur-
naje - zvlášť pro 1. a 2. stupeň. Oba tur-
naje (švýcarským systémem na 7 kol) 
řídil počítač, drobné spory a nejas-
nosti v pravidlech řešili jako rozhodčí 
členové šachového oddílu Honza Šáfr, 
Václav Buk a Pavel Buk. Po poledni 
bylo sehráno všech 196 partií.

V turnaji starších (26 žáků, 9 žákyň) 
opět dominoval suverénní Kuba Kru-
pička, který se s plným počtem 7 bodů 
stal počtvrté (a letos naposledy) Pře-
borníkem školy. Honza Macík, který 
prohrál jen s vítězem, získal 6 bodů 
a obsadil 2. místo, na 3. se probojoval 
Jirka Musel s 5 body. Nejlepší dívkou 
se s 5 body stala opět Ája Krupičková 
(celkově 4.) před Eliškou Müllerovou 
(3,5 bodu) a  Markétou Vřešťálovou 
(3 body).

Turnaj 1. stupně (13 chlapců, 
10  dívek) byl mnohem vyrovnanější 
a  napínavý až do posledního kola. 
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V něm se rozhodlo, že stupně vítězů 
obsadí výhradně dívky! Z vítězství se 
radovala Eva Vrbová (6  bodů) před 
(nováčkem!) Martinou Tajovskou (také 
6 bodů) a loňskou vítězkou Anič-
kou Leuchterovou (5 bodů). Nejlepší 
z chlapců, zkušený Adam Fialka, který 
jako jediný porazil vítězku, skončil 
na 4. místě s 5 body.  Mezi převahou 
páťáků se prosadila i jedna z nemlad-
ších účastnic,  Lucka Dvořáková 
z  2.  třídy, která se 4,5  bodu obsadila 
5. místo.

Regionální přebor 
mládeže

Regionální přebor mládeže je orga-
nizován jako seriál 8 turnajů, které 
se hrají v různých městech regionu 
(okresy Kladno, Rakovník, Beroun 
a  Praha-západ) v průběhu školního 
roku. Je vlastně základním kolem 
Mistrovství České republiky, nejlepší 
žáci (chlapci ve 4 věkových katego-
riích, kterým se započte 5 nejlepších 
výsledků) získají právo postupu do 
finálového turnaje Krajského přeboru 
mládeže. Vždy se hrají 2 turnaje - zvlášť 
pro mladší (kategorie do 10, 12  let 
a mladších dívek) a pro starší (katego-
rie do 14, 16 let a starších dívek), oba 
švýcarským systémem na 7 kol (maxi-
mem je tedy zisk 7 bodů).

Svatováclavského turnaje v září 
v  Chodouni se zúčastnilo 13 našich 
hráčů a nejlépe si vedli nejstarší. 
V  kategorii do 16 let si za suverénní 
vítězkou Míšou Hatašovou z  Úho-
liček (plný počet 7 bodů) došel 
Lukáš Dvořák (5 bodů) pro stříbrnou 
a  Jenda Šefčík (4,5 bodu) pro bron-
zovou medaili. Bronzovou medaili si 
odvezla i Lucka Dvořáková (3,5 bodu) 
v kategorii mladších dívek. Pětiletý 
Matyáš Buk získal medaili pro nej-
mladšího účastníka, ale nejen za účast 
- ve své premiéře uhrál výborných 2,5 
bodu! Dobrého výsledku na začátku 
sezóny dosáhli i další: v kategorii do 
10 let (=H10) získali Mates Mayrhofer 
a David Lang  po 4 bodech a obsadili 
4. a  5. místo, Ondra Varadi byl 6. za 

4,5 bodu v H12. V H14 uhráli 4 body 
Ondra Škubal (4.), Kryštof Budík (7.) 
a Jirka Šefčík (8.). 

Na druhý turnaj do Slaného 
(15 hráčů Sokola Buštěhrad) dorazila 
i výprava silných hráčů z Kralup, ale 
ovládli ho Jenda Šefčík a Lukáš Dvo-
řák. V posledním kole se spolu střetli 
o celkové vítězství na 1.  šachovnici 
a dosažená remíza stačila Jendovi 
k vítězství v celém turnaji starších 
a tím  ke zlatu v  H16, Lukáš skončil 
druhý celkově, takže i v H16 další stří-
bro. Z pěti našich hráčů v kategorii 
do 14  let byl neúspěšnější Mirek Šef-
čík se 4,5  bodem - o medaili ho při-
pravili kralupští, ale z našeho regionu 
byl v této kategorii nejlepší. V turnaji 
mladších dosáhli dva naši hráči výbor-
ných 5 bodů: zatímco Matyáši Mayr-
hoferovi stačily na stříbrnou medaili 
v H10, Ondra Varadi skončil v H12 na 4. 
místě. David Lang skončil v H10 šestý 
za solidní 4 body a  svůj první turnaj 
odehrála šestiletá Saša Mayrhoferová 
(1,5 bodu).

Přebor města Zdice se 17. listopadu 
hrál opět v Chodouni při rekordní 
účasti 79 startujících, z toho 14 ze 
Sokola Buštěhrad. Přes početnou 
(a  v  turnaji mladších velmi kvalitní) 
konkurenci z  jiných regionů byl pro 
nás nejúspěšnější. Eva Vrbová si po 
vítězství v Přeboru školy (1. stupeň) 
připsala další. S  rekordními 5 body 
zvítězila v  kategorii mladších dívek 
a odvezla si krásný pohár. Medaile 
v  kategorii H10 získali David Lang 
(stříbrnou za 5  bodů) i Mates Mayr-
hofer (bronz za 4  body). Turnaj star-
ších byl velmi vyrovnaný, první 4 hráči 
dosáhli shodně 5,5  bodu. Mezi nimi 
byli dva naši hráči : pro Lukáše Dvo-
řáka to znamenalo vítězství v katego-
rii H16, pro Ondru Škubala stříbrnou 
medaili v H14. Šestou medaili (bron-
zovou v H14) přidal Mirek Šefčík za zís-
kaných 5 bodů. Solidní 4 body uhráli 
Ondra Varadi (H12), Jenda Šefčík 
(H16), kterému se turnaj příliš nepo-
vedl, a Pepa Kožmín (H14), pro kterého 
je to naopak zisk rekordní. Poprvé 
hrála Míša Nová, v turnaji starších se 

neztratila, získala 2 body a ze sedmi 
starších dívek skončila pátá.

Pohled na celkové pořadí v jednot-
livých kategoriích Regionálního pře-
boru po 3 turnajích (body má zapo-
čten celkem 81 hráč z našeho regionu) 
je nadějný. 

Kategorii H16 vede Lukáš Dvořák 
před Jendou Šefčíkem.

V H14 jsou naši hráči Ondra Šku-
bal, Mirek Šefčík (hrál jen 2 turnaje) 
a Jirka Šefčík seřazeni na 5. - 7. místě, 
9. příčka patří Pepovi Kožmínovi.

V kategorii do 12 let je Ondra Varadi 
pátý a Eva Vrbová šestá.

V H10 jsou Mates Mayrhofer a David 
Lang na 2. a 3. místě, Lucka Dvořáková 
je 9.

V mladších dívkách je Eva druhá, 
Lucka Dvořáková třetí a Saša Mayrho-
ferová šestá. 

Soutěže družstev 
dospělých

V říjnu zahájily 1. kolem soutěže 
družstev. Velmi dobře si vede naše 
Áčko (kapitán Václav Buk) v Regionál-
ním přeboru (osmičlenná družstva). 
Se suverénně nejnižším věkovým 
průměrem 25 let (v základní sestavě 
jsou 3  junioři a  3  dorostenci) třikrát 
vyhrálo, jen jednou odešlo poraženo 
a patří mu 4. místo.

Do Regionální soutěže (pětičlenná 
družstva) jsme postavili týmy B, C 
a  nově i D. Po odehraných 3 kolech 
se daří Béčku (kapitán Míla Mleziva) 
plnit smělý cíl postupu a je ve vedoucí 
skupině týmů se 3 vítězstvími. Nově 
sestavenému Déčku (kapitán Mar-
tin Novák) se podařilo jednou zvítě-
zit a kapitán dává příležitost zahrát si 
všem, kteří mají zájem - premiéru už 
zažili 4 hráči. Bez bodu je pouze Céčko 
(kapitán Pavel Buk), které je složeno 
z nejlepších žáků. Podrobné výsledky 
a tabulky jsou na našich stránkách 
www.sachybus.net v sekci Soutěže.

Pavel Buk, 2. 12. 2010
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Bezpečnostní situace 
v Buštěhradě v období 
od 1. 10. do 31. 10. 2010

Trestné činy Počet
odcizení kabelu (NP) 1
poškození rodinného domu (NP) 1
postříkání plotu a rolet (NP) 1
ohrožení pod vlivem návykové látky (ZP) 1

Přestupky Počet
přestupek proti majetku (ZP) 1
oznamovaný přestupek v dopravě (ZP) 1

Zpráva o činnosti 
Městské policie Kladno 
v obci Buštěhrad 
za měsíc říjen 2010

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

Dne 9. 10. 2010 od 10.30 do 12.15 
hod. byla hlídkou prováděna kontrolní 
a  pochůzková činnost v obci, včetně 
dětského hřiště a dohled při konání 
burzy.

Dne 22. 10.  2010 byla od 15.30 do 
16.35 hod. provedena kontrolní činnost 
v obci. Řešeny 2 přestupky v dopravě.

Zpráva o činnosti Obecní 
policie Stehelčeves na 
území města Buštěhradu za 
měsíc listopad 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) předklá-
dáme tuto zprávu o činnosti obecní 
policie (OP) Stehelčeves za výše uve-
dené 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

2.11 20:00-21:00 1,2 Hlídková činnost
3.11 16:00-17:00 3,4 Hlídková činnost
5.11 20:00-21:00 3,4 Hlídková činnost
7.11 4:00-6:00 3,4 Hlídková činnost
9.11 22:00-23:00 1,2 Hlídková činnost
10.11 20:00-22:00 1,2 Hlídková činnost
11.11 9:00-10:00 3,4 Hlídková činnost

11.11 18:00-19:00 3,4 Zajištění lampiono-
vého průvodu

12.11 16:00-18:00 3,4 Hlídková činnost
14.11 4:00-5:00 3,4 Hlídková činnost
15.11 4:00-6:00 3,4 Hlídková činnost
15.11 10:00-11:00 1,2 Hlídková činnost
16.11 16:00-18:00 1,2 Hlídková činnost
17.11 22:00-23:00 1,2 Hlídková činnost
18.11 21:00-22:00 1,2 Hlídková činnost
20.11 16:00-18:00 3,4 Hlídková činnost
21.11 20:00-21:00 3,4 Hlídková činnost
22.11 20:00-21:00 3,4 Hlídková činnost
25.11 8:00-9:00 1 Hlídková činnost
26.11 9:00-11:00 1 Hlídková činnost
27.11 9:00-11:00 3,4 Hlídková činnost
29.11 20:00-22:00 3,4 Hlídková činnost

Při plnění činnosti dle čl. 2, odst. 2 
VPS ve městě Buštěhrad bylo ujeto slu-
žebním motorovým vozidlem celkem 
190 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

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

Poř. číslo Přestupek Počet

1 Nedovolené stání nebo zastavení vozidla na 
pozemní komunikaci 2

2
Vjezd do míst, kde je to místní nebo přechodnou 
úpravou provozu na pozemních komunikacích 
zakázáno

1

3
Pohyb chodce na pozemní komunikaci odpo-
rující pravidlům provozu na pozemních komu-
nikacích

4
Nedovolené vedení jízdního kola nebo jízda na 
něm v rozporu s pravidly provozu na pozemních 
komunikacích

5 Překročení povolené rychlosti
6 Kouření na autobusové zastávce
7 Neuposlechnutí výzvy úřední osoby
8 Zákaz vjezdu
9 Porušení vyhl. města.- alkohol 2

10 Rušení nočního klidu
11 Stání v křižovatce

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

Poř. číslo Trestný čin Počet

1 Řízení motorového vozidla bez řidičského 
oprávnění                               .   

2 Podnapilý řidič

Ostatní sdělení:
Přílohy:
Úz : 4.11. Odstavené vozidlo
      11.11. Zajištění průvodu
      12.11. Porušení OZV – alkohol
24.11. Nález odcizených RZ-předáno na 
odbor silničního hospodářství MÚ Slaný

Ve Stehelčevsi dne  1. 12. 2010

Zpracoval: str. Krym

Policie informuje
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BuštěhradSký chodec
Jak hrajeme u nás

Dneska byl od rána den jak obrázek. Ale bacha, krásně nebylo jen proto, 
že venku svítilo slunce a mrzlo až praštělo! Totiž, hlavně, bylo nad to 
slunce jasný, že se nás dneska sejde fakt hodně. Koukal jsem pořád ven ze 
třídy namrzlým oknem na tu nádheru a těšil se jako malej kluk. Dokonce 
i pětiminutovku z občanky jsem zmáknul levou zadní ve vteřině, jen abych se 
mohl zase kochat. Jenom mě maličko zaskočilo zkoušení z matiky, až jsem se 
trochu zapotil, ale nějaká ta trója člověku takovou báječnou náladu přece 
nezkazí. Dneska totiž bude ten největší zápas sezóny, hurá! Škoda jen, že máme 
do dvou…
Na hřiště pádím vyloženě tryskem. Včera do noci jsme ho s klukama čerstvě 

polejvali, tak to bude v tomhle mrazu úplná Kanada. Zebou mě v tom fofru 
sice trochu uši, ale běžím bez kulicha, abych nevypadal jako ňákej maminčin 
mazánek. Už je tu celá hokejová parta. Věčně užvaněnej Emil, Karel Pelikán 
z béčka, obr Tonda Roztočil, fintař Mrázek i Habánovic dvojčata, útočník Tomáš 
Špinka z Farkáně, pomalej Péťa Kuban, tlustej Mošnička, taky Honza Novotný, 
pochopitelně se ségrou, a k tomu ještě můj nejlepší kámoš Čenda. Všichni se 
rychle snaží rozbruslit, vyzkoušet si přesný přihrávky a střelbu. Já v kisně 
už sice schytal první banány, ale to se ještě nehraje, takže to se nepočítá. 
Už se taky na nikoho nečeká, tma je teď zatraceně brzo. Hokejky teda letí 
na jednu haldu. Rozhazovat bude Ivana , ta Novotnýho ségra, je sice holka, 
ale umí to, už nám to párkrát dělala. A hlavně proto, že si určitě nikdy 
nezapamatuje, čí je která kejda. Ale, teď už si zkušeně dřepla na bobek, zády 
k hromádce holí, šátrá za sebou malýma rukama, a už to lítá! Jeden klacek 
doleva a druhej zase vpravo, dokavaď je co házet. Už je konečně jasný, kdo 
s kým hraje. Někdo se spokojeně směje, někdo trochu šklebí, někdo dokonce 
vzteká, ale je to férový. Já osobně mám radost, že Tonda hraje s náma, a né 
opačně, protože je jednoduše nezastavitelnej a taky má děsný pecky. Takže, 
šup-šup,  rychlá domluva o taktice, kdo bude střídat v bráně a tak, a už se 
začíná!

Šourám se pod trychtýřema žlutých lamp dolů ulicí. Pozoruju svůj vlastní 
stín, jak se mi pod nohama natahuje a pak zase rychle mizí někam do chodníku. 
Připadá mi jako ňákej opuštěnej špinavej voříšek, co hledá, kam si na noc 
zalízt. V mokrých teplákách je mi zima. Myslím na to, že budu muset tátovi 
ukázat tu trojku v žákajdě. Už zase slyším tu jeho přednášku, kam až to dotáhl 
strejda Karel, protože se dobře učil, ach jo. Ale můžu já za to, že si na mě 
pančelka Volfová zasedla? Stejně bych žádným poslancem, ani náměstkem, nebo co 
to strejda dělá, bejt nechtěl. Určitě bych se ale jednou chtěl stát opravdovým 
hokejistou, nejlíp neprůstřelným brankářem, to by mě bavilo. Hokej je férová 
hra, má svoje jasný pravidla, i když se gól bůhvíproč jmenuje branka a ofsajdu 
se říká postavení mimo hru. Ale když mají lidi hokej rádi, tak jako my, tak 
není potřeba žádnej rozhodčí ani soudce. Protože, kdybychom si ty pravidla 
všelijak mordovali podle sebe, tak se furt jen hádáme a vůbec si nezahrajeme. 
A tak je všichni bez rozdílu dodržujeme, jasan, celá naše parta. To bysme 
na vytoužený mistrovství světa mohli kliďánko zapomenout. Víme hlavně sami 
o sobě, kdo na co stačí a zbytečně se necpeme tam kam nepatříme. K úspěšný 
a spravedlivý hře si prostě vystačíme sami. I když je fakt, že je dobrá nějaká 
ta šikovná holka, co umí rozhodit hokejky…

/JB/ 
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