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Slovo StaroStky

Příprava nových obecně závazných vyhlášek Městského úřadu

Vážení spoluobčané,
v prvním čísle BZ letošního roku 

jsem Vám slíbila informovat vás 
o novinkách, které považuji za důležité. 
Tak tedy:

Jistě jste slyšeli o tragické příhodě, 
která se stala na přechodu komunikace 
Kladno - Praha u Lidic v zimě. Protože 
tento přechod je velmi frekventovaný 
a slouží občanům obou obcí, domní-
váme se, že by měl být především 
bezpečný. Proto paní starostka z Lidic, 
Veronika Kellerová, domluvila schůzku 
na Středočeském krajském úřadě 
u pana Robina Povšíka, náměstka hejt-
mana pro dopravu, které jsme se obě 
25. února t. r. zúčastnily. Tématem 
byl onen nechvalně známý přechod. 
Účastníky této schůzky byli i zástupci 
Českého vysokého učení technického, 
fakulty dopravní, kteří vypracovali 
studii úpravy přechodu. Jejich stu-
die vychází z dopravního průzkumu, 
který byl jimi proveden a návrh řešení 
z analýzy, která z průzkumu vyplynula. 
Nechci uvádět podrobnosti, ale rovnou 
vám sdělím návrh řešení: kombinace 
středního dělícího ostrůvku a místa 

přecházení, tzn. že místo přecházení 
by nebylo značeno klasickou zebrou 
ani označeno svislým dopravním zna-
čením, byla by to svým způsobem pře-
kážka ve vozovce, kterou by museli 
respektovat jak řidiči, tak i chodci. Řidiči 
by nemohli projíždět kolem ostrůvku 
vysokou rychlostí, chodci by museli 
dbát zvýšené pozornosti při vstupu 
do vozovky. Protože komunikace I/61 
je v majetku Středočeského kraje, 
musí o tomto opatření rozhodnout 
kraj. Jak výsledek dopadne nevíme, 
ale pan náměstek Povšík nám slíbil, že 
tento problém bude řešit přednostně. 
O výsledku vás budeme samozřejmě 
informovat. Další dobrou zprávou je, 
že nám Ministerstvo kultury přidělilo 
opět prostředky na opravu zámku, a to 
ve výši max. 1575 tis. Kč na letošní rok. 
Opravy stále pokračují, po této finanční 
injekci je chceme ještě urychlit. A to 
stále ještě čekáme na rozhodnutí Stře-
dočeského kraje, který jsme požádali 
pro stejný účel o částku 2 miliony Kč. 
Uvidíme v dubnu, kdy máme znát výsle-
dek. Na zámek počítáme i s vlastními 
prostředky, rovněž ve výši 2 miliony Kč. 

Dne 22. března se konala na Městském 
úřadě v Buštěhradě schůzka s vedením 
společnosti Městský podnik služeb 
Kladno. Pominu tentokrát informace 
o bioplynové stanici, na toto téma se 
bude konat ještě jedna schůzka, a to 
nejen s Buštěhradem, ale i s ostatními 
zainteresovanými subjekty. Informace 
o jednání zase vydáme. Ale tentokrát 
jsme domlouvali možnost odvozu 
biologického odpadu v popelnicích 
k  tomu určených. Pánové z MPS nám 
slíbili zaslat nabídku s přesnými údaji, 
abychom vás mohli také informovat 
v  detailech. Tuto informaci uvádím 
hlavně proto, že se blíží sezóna sekání 
trávy a není pro každého jednoduché 
stíhat otevírací hodiny na zdejším sběr-
ném dvoře. Tento způsob odstraňování 
biologického odpadu z domácností by 
byl mnohem jednodušší. Odvoz by 
zajišťoval MPS. Ještě se na toto téma 
ozveme.

 Přeji vám všem krásné jaro, na které 
se jistě všichni těšíte, já se budu těšit 
na setkání s vámi na stránkách dalšího 
čísla Buštěhradského zpravodaje s dal-
šími dobrými zprávami.  

J. Leflerová

První připravovaná vyhláška se týká 
pohybu psů na území města a přináší 
některé nové povinnosti pro jejich maji-
tele, například, že pokud je doprováze-
jící osoba osobou nezletilou, je vlastník 
povinen opatřit psa nasazeným košíkem. 
Nebo také, že po splnění zákonné ohla-
šovací povinnosti, obdrží majitel psa od 
úřadu evidenční známku, a zajistí, aby jí 
byl pes pohybující se po veřejném pro-
stranství vždy označen. Známka je nepře-
nosná a její ztrátu je majitel psa povinen 
ohlásit, nejpozději do třiceti dnů na MÚ.

Další vyhláška se zaobírá udržová-
ním čistoty ulic a ostatních veřejných 

prostranství, ochranou životního pro-
středí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné 
zeleně. Ta přinese povinnosti nejen pro 
vlastníky psů, ale také pro chovatele 
drůbeže a jiného hospodářského zvířec-
tva, kteří budou muset zajistit, aby jejich 
zvířata neznečisťovala veřejná prostran-
ství a veřejnou zeleň, a v případě, že se 
tak stane, budou povinni neprodleně 
znečistění vlastnoručně nebo na vlastní 
náklady odstranit.

Přestože město vždy zohlední 
povahu, závažnost, dobu trvání i pří-
padné následky protiprávního jed-
nání, může, za porušení povinností 

stanovených obecně závaznou vyhláš-
kou, uložit fyzické osobě pokutu až do 
výše 30000 korun. Podnikatelé a  živ-
nostníci, ať fyzické nebo právnické 
osoby, mohou být sankcionováni až do 
výše 100000 korun za narušení vzhledu 
města, například neudržováním pořádku 
na pozemku, který mají v užívání nebo 
jej vlastní, nebo tím, že odloží věc mimo 
jí vyhrazené místo. Ještě o sto tisíc korun 
vyšší pokuta jim potom hrozí za nespl-
nění povinností stanovených právními 
předpisy města. 

Mgr. Petr Mencl

Městský úřad Buštěhrad



Buštěhradský Zpravodaj

Z RADNICE

3

Z RADNICE

Zpráva Z finanČního výBoru
Finanční výbor se nyní intenzivně 

zabývá sestavením rozpočtu Města 
Buštěhradu pro rok 2011.

Sestavení rozpočtu je v  tomto roce 
obzvláště obtížné. Bohužel, ani v našem 
městě se nevyhneme škrtům a úspor-
ným opatřením. Stejně, jako se ekono-
mická krize promítla v  celé republice, 
nevyhne se bohužel, ani takto malým 
městům, jako je to naše.

Stav fi nancí města, který nově zvo-
lení zastupitelé převzali od předcho-
zího vedení města, navíc není příliš 
příznivý. Vycházet tedy musíme ze 
stavu věcí a rozpočet sestavit zod-
povědně a bez jakýchkoliv dalších 
závazků vůči třetím stranám. Členové 

fi nančního výboru mají v úmyslu sesta-
vit vyrovnaný rozpočet.

Při našem napjatém rozpočtu přesto 
nezapomeneme na neziskové organizace 
v našem městě, které požádaly o dotace. 
Předem upozorňujeme, že dotace obdrží 
především ty organizace, které mají ve své 
členské základně děti do 18ti let věku a ty, 
které se dětem věnují, organizují a vypl-
ňují jejich volný čas. Ostatním neziskovým 
organizacím budou přidělovány dotace 
podle zbylých možností města.

Dagmar Novotná

Člen fi nančního výboru Města Buštěhrad

Zpráva 
z kontrolního 
výboru

V měsících únoru a březnu byli kon-
trolním výborem provedeny kontroly 
DPS, zateplení ZŠ a DPS, komunikace 
Buštěhrad – Bůhzdař a několik kontrol 
při kácení stromů. 

Za kontrolní výbor Roman Dědič

Kulturní 
výbor
Vážení čtenáři,

kulturní výbor pro 
Vás připravil několik 
zajímavých akcí, na 
které si Vás dovoluje 
pozvat.

Jsou to:

•	 30. 4. Čarodějnice
•	 8. 5. Jarní jarmark 

mezi rybníky
•	 4. 6. Den dětí

Za kulturní výbor 
Petr Sejkora

Zpráva sociálně – 
zdravotního výboru

Sociálně – zdravotní výbor pra-
cuje v současné době ve složení 
paní V. Mrázková, paní H. Vaváková, 
paní Z. Rašková, pan A. Kadlec a pan 
Z. Štefek. Výbor začal svoji práci již 
začátkem prosince, kdy řešil závaž-
nou sociální pomoc místního občana. 
Ke konci roku nám bylo oznámeno 
ředitelkou DPS Buštěhrad paní Šum-
nou uvolnění bytu v DPS. Vzhledem 
k tomu, že nikdo z místních občanů 
zařazených v evidenci uchazečů 
o byt neměl zájem, byli osloveni 
i  občané z  okolních obcí. Bylo zjiš-
těno, že o umístění mají zájem dvě 
žadatelky z V. Čičovic a Brandýska. 
U těchto žadatelek bylo provedeno 
šetření v místě bydliště a  následně 
sociálně – zdravotní výbor posou-
dil obě žádosti a navrhl zastupitel-
stvu jednu ze žadatelek přijmout.
V průběhu března řešil soc. - zdrav. 
výbor dvě žádosti o zařazení do 
evidence uchazečů o byt v DPS 
Buštěhrad, opět byla provedena šet-
ření v místě bydliště a výborem bylo 
schváleno jejich zařazení.

Věra Mrázková

Upozornění
Dne 30. června 2011 bude ukončeno 
zapisování dětí do cestovních dokladů 
jejich rodičů. Pokud byl zápis občana 
v cestovním dokladu jeho rodiče pro-
veden přede dnem 1. července 2011, 
smí i po uvedeném datu tento občan 
překročit hranice bez vlastního ces-
tovního dokladu s  rodičem, v  jehož 
cestovním dokladu je zapsán, nejpoz-
ději do 26. června 2012. 
Zápis občana v  cestovním dokladu 
jeho rodiče, který byl proveden přede 
dnem 1. července 2011, pozbývá 
platnosti dnem 26. června 2012  
s tím, že není dotčena platnost ces-
tovních dokladů pro jejich držitele.
V současné době k provedení zápisu 
dítěte do cestovního dokladu rodiče 
žadatel předloží vyplněnou žádost, 
platný cestovní pas a občanský prů-
kaz, originál nebo ověřenou kopii 
rodného listu dítěte. Správní popla-
tek za zápis občana mladšího 10 let 
do vydaného cestovního dokladu 
rodiče je 50,- Kč za každý zápis.

Jana Zemanová
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Stavební výbor řešil v  uplynulém 
období především tyto záležitosti:

•	 Kontrolní prohlídka nových komu-
nikací v  lokalitě Ořešín a v  nové 
zástavbě jižně od Hřebečské ulice, aby 
mohlo tyto komunikace (a na Ořešíně 
také veřejné osvětlení a kanalizaci) 
převzít město. Nebyly shledány žádné 
závady.

•	 Záměr ČEZu – přeložení nadzemního 
elektrického vedení do země – a  to 
v některých ulicích (především od tra-
fostanice u horního rybníka směrem 
na západ, a v okolí ulice Krátké smě-
rem k Hřebečské. Záměr sám o sobě 
by byl pro město přínosný (nadzemní 
vedení není nic pěkného, a leckomu 
asi vadí betonové sloupy v  těsném 
sousedství domu), jenže bohužel 
neřeší, že na některých sloupech má 
město veřejné osvětlení a rozhlas. 
Bude tedy otázka, kolik by přeložení 

těchto věcí stálo a zda na to město 
bude mít v tomto roce prostředky.

•	 Vícepráce na zateplování fasád 
Základní školy a Domova s  pečova-
telskou službou: zjistilo se, že do nově 
zateplených fasád zatéká, neboť je 
špatně vyřešen detail okraje střechy 
a okapního žlabu. Toto bylo řešeno 
reklamací projektu u projektanta, nic-
méně bude nutné provést vícepráce. 
Doufejme, že se to stihne včas, aby to 
neohrozilo dotace které máme na obě 
akce slíbeny ze SFŽP.

•	 Dále přišlo několik dalších žádostí 
o změnu územního plánu. Zjistili 
jsme však, že musíme mít ze zákona 
schválený nový územní plán do roku 
2015. Zdá se tedy, že další změny již 
nebudeme provádět (schvalování 
trvá mnoho měsíců až let), ale raději 
začneme připravovat zcela nový 
územní plán. Pro občany, jejichž 
žádosti o změnu by byly schváleny 

a zařazeny do nového ÚP, by to mělo 
tu výhodu, že by se nemuseli na 
změně finančně podílet.

•	 Na zámku pokračují opravy. Dostali 
jsme přislíbenou dotaci cca 1,5 mili-
onu Kč z  Programu záchrany archi-
tektonického dědictví, se kterou jsme 
příliš nepočítali. Vypadá to tedy, že 
finanční prostředky na dokončení 
nového městského úřadu v  zámku 
letos budou.

Po zimě také došlo na řadě míst 
k  poruchám opěrných zdí. Vyzýváme 
tímto majitele k provedení zajišťovacích 
prací (navíc při zanedbání problému 
se finanční nálady na opravu většinou 
zmnohonásobují). V lokalitě Starý Hrad 
pak je třeba si uvědomit, že tyto opravy 
musejí schválit památkáři, i když jsou 
pouze na ohlášku.

Ing.arch. Daniela Javorčeková

Vážení občané, dovolte, abychom 
se my členové Výboru pro životní pro-
středí, s Vámi podělili o naši práci a před-
pokládané spolupráci s  Vámi. Co říci 
úvodem? V rámci našeho MěÚ pracuje, 
jak jistě víte, celá řada výborů, které bez 
výjimky řídí vámi zvolení zastupitelé. Je 
jen velmi obtížné říci, který z výborů má 
větší či menší zodpovědnost. Ostatně 
takto položit otázku by jistě nebylo 
správné. Nicméně se domníváme, že 
Výbor pro životní prostředí má určitou 
specifiku. Spočívá v tom, že naše město 
se nachází právě z  hlediska životního 
prostředí v  exponovaném, s  negativ-
ními vlivy, regionu. Samotný pojem 
životní prostředí představuje velmi 
široké spektrum problémů. Od investič-
ních záměrů, které mohou po své rea-
lizaci přímo ovlivnit životní prostředí 
až po revitalizaci a výsadbu zeleně, ale 
i opravy chodníků či komunikací atd.

Bylo by asi „nošení dříví do lesa“ hovo-
řit v tomto článku např. o problematice 
reaktivace průmyslové zóny Kladno 

– východ, tedy oblasti bývalé „Poldi“, 
kde se „rodí“ jak jistě víte, jeden inves-
tiční záměr za druhým. Připomeňme 
si zde navrhované obalovny asfalto-
vých směsí, nebo dnes velmi ostře sle-
dovanou problematiku investičního 
záměru, kterým je Bioplynová stanice, 
ale i tzv. byť bezproblémová výstavba 
Universitního centra nízkoenergetic-
kých budov Buštěhrad apod. V  tomto 
kontextu je třeba připomenout, že 
i těleso buštěhradské haldy nezůstává 
mimo  pozornost různých organizací či 
investorů, kteří přicházejí pod „rouškou“ 
její rekultivace s  nejrůznějšími návrhy 
včetně jejího navršování. Výbor pro 
životní prostředí zastává názor, že nej-
lepší rekultivací buštěhradské haldy je 
ponechat ji v dnešním relativně již kon-
solidovaném stavu. 

Jde ale i o řešení celé dopravní 
infrastruktury kolem našeho města, 
která úzce s výše uvedenými investič-
ními záměry souvisí, s bezprostředním 
dopadem na životní prostředí. Zcela 

samostatnou otázkou je řešení napros-
tého nedostatku zeleně v  našem 
vnitřním městě, ale i jeho nejbližším 
okolí. Nemáme na mysli jen rozsáh-
lou výsadbu, či rekultivaci zeleně tak, 
jak je plánována např. v parku Ořešín 
či Zámeckém parku. Jde i o výsadbu 
drobné zeleně v  našem vnitřním 
městě. Výbor se v  této souvislosti, 
vážení občané, obrací i na Vás, aby 
jste se na Výbor pro životní prostředí 
obraceli s Vašimi náměty na výsadbu 
zeleně, ale také pečlivě zvažovali, který 
ze stromů, ať již ovocných či okras-
ných by měl být na Vašem pozemku 
pokácen. Jen v  průběhu uplynulých 
dvou měsíců řešil Výbor šest žádostí 
o pokácení dřevin.

Výbor pro životní prostředí se na 
svém prvém zasedání, které se konalo 
již začátkem února 2011 rozhodl, že 
bude zasedat pravidelně každých šest 
neděl, takže do konce tohoto roku usku-
teční sedm až osm řádných zasedání. Je 
samozřejmě připraven operativně řešit 

Výbor pro životní prostředí

Zprávy ze stavebního výboru
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Ve večerních hodinách proběhlo 
další zasedání zastupitelstva. Začalo 
v 17, 19 hod. a skončilo v 19,00 hod., bez 
schválení usnesení a zápisu. Probírala se 
řada bodů, z  nichž hlavní byly změna 
územního rozhodnutí č. 3 a situace 
kolem bioplynové stanice. Přítomni byli 
všichni zastupitelé kromě pana Oplta 
a paní Kindlové.

Na žádost fy. Houska a Douda Pasíř-
ství, byla jednomyslně schválena změna 
územního rozhodnutí č. 3, a to tak, že 
zóna, která byla určena na obytnou, byla 
změněna na smíšenou zónu. Zmíněná 
firma má úmysl přestěhovat své aktivity 
na takto přeřazený typ pozemku. Změnu 
hodlal podpořit i přítomný pan inženýr, 
který měl vysvětlit případné dotazy, ale 
díky pozdnímu příchodu bylo schválení 
uskutečněno i bez jeho iniciativy.  

Paní starostka informovala přítomné 
o dalším průběhu aktivit kolem výstavby 
bioplynové stanice (BPS). Konstatovala, 
že přestože MPS s.r.o. Kladno slíbil dne 
13. 1. na schůzce ve Stehelčevsi do 15. 2. 
dodat dotčeným starostům obcí, kte-
rých se výstavba dotýká, další podklady, 
dosud se tak nestalo. Jednalo se napří-
klad o informace k procentuální skladbě 
odpadů, které se mají v BPS zpracová-
vat a detaily k vnitřnímu vybavení BPS. 
Proto se starostové ve Stehelčevsi roz-
hodli pověřit paní starostku Leflerovou, 
aby vyjádřila svým dopisem, jménem 
všech, rozhodné odmítnutí výstavby. 
Toto vyjádření má být podpořeno 
i novou peticí občanů Buštěhradu, kte-
rou prozatím podepsalo 210 z nich. 

Dále se zamítla možnost zdarma 
vytyčit od pozemkového úřadu pásma 
zeleně. Město o to nemá zájem. 

Dar 300  000 Kč od Správy Leti-
ště Praha bude vyčleněn na vyřešení 
dopravní situace na ulici Hřebečská, 
a to buď dvěma retardéry nebo formou 
zpomalovacího radaru a světelné sig-
nalizace. Důvodem směřování investice 
v této ulici je udělat bezpečnější prostor 
před školkou a hřištěm. 

Nnabídku pana Jiřího Lhoty, k odkou-
pení pozemku o rozloze  11 988 m2 do 
majetku obce za 300 000 Kč, nebyl ze 
strany zastupitelstva zájem. Jde o poze-
mek č. 1936/5 a je na něm umístěno 
vedení vysokého napětí. Pan místosta-
rosta navrhl při podstatném snížení 
ceny o odkupu dále jednat.

Byla konstatována neuspokojivá situ-
ace u  budovaného zateplování školy 
a  Domova s  pečovatelskou službou. 
Střecha nepřesahuje přes nově vybu-
dované zateplení, což způsobuje efekt 
zatékání mezi zateplením a původní 
fasádou budovy a vzhledem k  teplot-
ním výkyvům vede k  ničení obložení 
budovy. Výbor pro výstavbu tedy řešil 
vznikající nárok stavebních firem na 
vícepráce. Obě firmy, které zateplení 
dělají, podaly své návrhy. Firma MAO, po 
argumentech stavebního výboru, snížila 
svůj návrh o 40 000 Kč na 141 062 Kč 
(bez DPH)  u úprav domova pro seniory 
a firma  FISA zůstala u částky 141 931 Kč 
(bez DPH). Byli uplatněny reklamace 
u projektanta, že se tato situace neza-
hrnula do projektu,ale podle slov pana 
Kohla je malá pravděpodobnost na 
vymožení částky, které město musí 
vynaložit na vícepráce, aby se problém 
odstranil. Investice do zateplování byla 
řešena z  dotací státního fondu pro 
životní prostředí. 

Dále byl odsouhlasen požadavek 
o  výjimku na počet dětí v  mateřské 
škole, tedy na 28 dětí v jedné třídě. 

Zastupitelstvo mile překvapilo sdělení 
z Ministerstva kultury o přidělení finanč-
ního příspěvku na pokračování rekon-
strukce západního křídla zámku ve výši 
1 575 000 Kč. V minulém roce se příspě-
vek pohyboval kolem 0,5 milionu Kč. 

Zastupitelstvo obdrželo od Domova 
s pečovatelskou službou (DPS) finanční 
aktualizaci k 31.12. 2010. Majetek DPS 
činil 1 038 201 Kč, majetek města v DPS 
činil 1 810 906 Kč. Bylo odsouhlaseno, 
že ředitelka má právo přijímat finanční 
a hmotné dary pro DPS. 

i vše to, co do jeho agendy patří v mezi-
dobí svých zasedání. Zásadní pro jeho 
práci bude připravit o důležitých otáz-
kách, které se životního prostředí týkají, 
podklady pro jednání zastupitelů a po 
té i pro veřejné zasedání, tedy pro Vás, 
občany Buštěhradu. Výbor pro životní 
prostředí si také vyjasnil, že ne vše, co 
nepřekračuje hygienické normy, ať již 
z hlediska imisí, emisí či hluku, nemusí 
být vždy ekologické. Je tady i kritérium 
krajinotvorby. Tzn. posuzovat nejrůz-
nější záměry i z tohoto důležitého hle-
diska. Pro přiblížení o čem jde řeč, což 
může být chápáno i jako subjektivní 
názor, slouží jako příklad fotovoltaická 
elektrárna v  údolí za Buštěhradem, 
která byla sice odsouhlasena jedno-
hlasně minulým zastupitelstvem, ale 
která nakonec místo ozelenění údolí 
jej „zaplechovala“ a vytvořila „zdařilý“ 
přechod na plechové stěny Třineckých 
železáren. 

Proto, aby Výbor pro životní prostředí 
mohl řadu otázek kvalifikovaně posou-
dit, bude spolupracovat v  prvé řadě 
s  výše uvedenými našimi výbory, ale 
především s organizacemi, které se pro-
blematikou životního prostředí profesi-
onálně zabývají. Jde o spolupráci s MŽP, 
Pozemkovým fondem Kladno, Agentu-
rou pro zemědělství a venkov Kladno, 
Katedrou krajinné architektury ČZU 
Praha, Ústavem územního rozvoje Brno 
a dalšími. Svoji činnost chce také úzce 
koordinovat s  Mikroregionem Údolí 
lidického potoka, především při řešení 
extravilánu nejen jednotlivých obcí, 
členů Mikroregionu, tedy i Buštěhradu, 
ale celého regionu. 

Na závěr bychom Vás chtěli, vážení 
spoluobčané, ještě jednou ujistit, že 
péče o životní prostředí v našem městě 
nám leží na srdci. Očekáváme i Vaši 
aktivní spoluúčast při řešení všech 
těch problémů, o kterých jsme se zmí-
nili výše.       

Snad jen poznámka na závěr. Výbor 
pro životní prostředí má zatím  čtyři 
členy a předpokládá, že v nejbližší době 
získá další dva oborníky.

Lucie Dlouhá, Jana Lansingerová, Pavel 
Mikšovič, Miroslav Oplt.  

ZaSedání ZaStupitelStva 
9. 3. 2011.
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Dále bylo odsouhlasena úhrada nedo-
platků po paní Bílkové ve výši 1 753 Kč. 

S ohledem na klid obyvatel DPS zastu-
pitelé rozhodli o odložení úprav uvnitř 
budovy v době venkovních prací v sou-
vislosti s žádostí o zvýšení počtu jističů 
v budově. Na rok 2011 upozornila ředi-
telka na výši úhrad za elektřinu. Tedy  
5,22 Kč za KWh a 436 Kč za jistič na měsíc. 

Pan Mencl informoval o aktivitách 
kolem vymáhání dlužných částek za 
svoz odpadků. 

Byla provedena ve spolupráci s vodár-
nami soupiska obyvatel, kteří platí vodné 
a stočné. To bude dále podrobeno kon-
trole, protože v souvislostí s poskytnu-
tou dotací na kanalizaci ve městě musí 
být dodržena kvóta počtu obyvatel, kteří 
kanalizaci používají, aby při  následných 
kontrolách komise Evropské unie nedo-
šlo k odebrání dotace. 

V rámci dokončení parku Ořešín byla 
poskytnuta prodloužená lhůta stavební 
firmě o jeden měsíc na termín do 31. 5. 

Na návrh pana místostarosty bylo 
odsouhlaseno výpočtové rozdělení 
nákladů na energie mezi mateřskou 
školu (MŠ) a městský úřad (MÚ). Ve svém 
důsledku to povede zřejmě ke zdražení 
poplatku na dítě v MŠ. Ze 160 Kč až na 
odhadovaných  300 Kč. Pro sociálně 
slabší rodiny bude přihlédnuto ke snížení 
poplatku na jejich žádost. Rozdělení ener-
gií se odhaduje na 80 % MŠ a 20 % MÚ. 

Po probrání jednotlivých bodů zase-
dání byl dán prostor přítomným obča-
nům. Bylo přihlédnuto k návrhu občanů 
na vybudování světelné signalizace 

s ohledem na povolenou rychlost jako 
k lepší variantě před retardéry. 

Pan Blesk poukázal na skutečnost, že 
zakončení zateplení pod střechou má 
být klasickou součástí projektu, a proto 
by město mělo trvat na reklamaci v sou-
vislosti s  požadovanými víceprácemi. 
Dále upozornil na nefunkčnost webo-
vých stránek města u bloku návštěvní 
knihy, bloku názory čtenářů Buštěhrad-
ského zpravodaje a další. 

Na dotaz, jaká halda vzniká v  are-
álu bývalého zámeckého statku, byla 
podána odpověď, že jde o prozatímní 
opatření v  rámci stavební práce pro 
firmu Dynex, která se zabývá prodejem 
a servisem laboratorních a diagnostic-
kých přístrojů pro mikrobiologii, imuno-
logii a molekulární biologii  (dnes sídlí 
v Praze 6, Na čihadle). 

Na dotaz o výši investice 300 000 Kč na 
dopravní opatření v ulici Hřebečské bylo 
sděleno, že zbytek peněz se převede na 
další aktivity, ale primárně bude tato 
částka určena na tento projekt. Připo-
mínka na vysokou investici retardéru 
před školou ve výši 500 000 Kč, paní sta-
rostka upřesnila, že se jednalo o částku 
420 000 Kč, ale i tak se jí zdá uhrazená 
částka nepřiměřeně vysoká. 

Pan Marák reklamoval situaci 
u zámeckých schodů, kde upozorňoval 
a žádal řešení na zatékání dešťové vody 
na jeho pozemek. Od města dostane 
písemné vyrozumění.

V souvislosti na evidentní snahu 
podělit se spravedlivě o náklady mezi 
MŠ a MÚ vznesl J. Janouškovec dotaz na 

fungování mateřského centra Buštěhrad-
ský pelíšek (MC) v budově města, pro-
tože mateřské centrum neplatí žádný 
nájem a funguje zadarmo v prostorách 
majetku města. Dotaz zodpověděl pan 
Mencl a vysvětlil, že MC nedostává od 
města žádnou finanční podporu, a tedy 
podpora města je formou úhrady všech 
energií, režií a odpuštění nájmu. Zastupi-
telé shodně vyzdvihli užitečnost přítom-
nosti mateřského centra a jeho finanční 
rozklad, který je veřejně přístupný. 

Otevřením této otázky vznikly 
následně další diskutované záležitosti 
ohledně příspěvků ze strany města jed-
notlivým zájmovým a sportovním orga-
nizacím. Například příspěvky na teni-
sový klub, který je prakticky uzavřenou 
společností svých členů. 

Přítomné zástupkyně organizace 
Červeného kříže v Buštěhradě si postě-
žovaly na nezájem o organizaci, která 
má v obci tradici a vychovala řadu kva-
litních ošetřovatelek a zdravotních ses-
ter. Dále o žádnou informovanost na 
stránkách Buštěhradského zpravodaje 
(BZ). Paní J. Müllerová přislíbila pomoc 
s  dodáním příspěvku ve spolupráci 
s členkami organizace se snahou o větší 
zviditelnění jejich činnosti v BZ.

Byla vyslyšena i připomínka občanů 
na nedodávku posledního vydání BZ do 
některých částí města. Paní starostka 
vysvětlila, že došlo ke změně distribu-
torů a je možné, že na poprvé došlo 
k nesrovnalostem v distribuci a vyjádřila 
naději, že se to příště již nestane.

(Zapsal: Jiří Janouškovec)

Zasedání zastupitelstva 9. 3. 2011 foto: Jaroslav Pergl
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dotaZy ke StaroStce paní leflerové
1) Paní starostko, byla jste opět 

zvolena do funkce vedení města 
Buštěhrad. Mnoho nových 
občanů města vás moc nezná. 
Mohla byste se krátce vyjádřit, 
kde jste dosud působila ve své 
profesní kariéře a proč jste se roz-
hodla opět kandidovat do měst-
ského zastupitelstva?

V úvodu svého povídání musím uvést, 
že jsem celý svůj dosavadní život strá-
vila v Buštěhradě. Jsem místní rodačka 
a zůstávám Buštěhradu stále věrná. 
Pominu-li svá studentská léta v praž-
ských školách, začínala jsem svou pro-
fesní dráhu ještě na tzv. „umístěnku“. 
Pro ty, kteří nad tímto výrazem povy-
táhnou obočí na vysvětlenou - to byla 
smlouva, kterou za nás studenty vyplňo-
vala škola a ta nám vybrala místo, kam 
jsme jako absolventi museli nastoupit. 
Pro zajímavost - můj nástupní plat činil 
Kčs 820,- hrubého! Po skončení tohoto 
smluvního období jsem nastoupila do 
jednoho pražského podniku zahranič-
ního obchodu a v tomto oboru jsem 
pracovala prakticky až do důchodu. Do 
zdejšího zastupitelstva jsem kandidovala 
v roce 1998, v polovině r. 2003 jsem byla 
zvolena starostkou. Moje funkce skončila 
po volbách v r. 2006. A proč jsem znovu 
kandidovala? Na přání mnoha obyvatel 
města a na výzvu lidí, kteří se rozhodli 
založit sdružení nezávislých kandidátů.  

2) Uplynula již nějaká doba od 
vašeho uvedení do funkce. Slo-
žení zástupců města je dosti růz-
norodé, jak se vám daří vzájemná 
spolupráce v  rámci různých 
názorů a prosazování řešení? 
Není to někdy vyčerpávající? 

Je pravda, že složení tohoto zastupi-
telstva je různorodé. Ale to je, myslím, ku 
prospěchu společného snažení. Máme na 
různé věci různé názory, někdy zcela pro-
tichůdné, ale zatím se nestalo, že bychom 
si „vjeli do vlasů“. Rozhodně tato různoro-
dost není vyčerpávající tak, jako jsou vyčer-
pávající některá nařízení a požadavky 

různých orgánů, s kterými musíme spolu-
pracovat. Na příklad různá hlášení, výkazy, 
žádosti, hlavně žádosti o dotace. V tom 
jsou naše instituce opravdu mistry. Kolik  
papírů a potvrzení je třeba, i těch, které se 
každoročně opakují a zasílají se na stejná 
místa, např. doklady k žádostem o dotace 
na zámek! Administrativní práce se stále 
více komplikují a narůstají, ale bohužel se 
stát nestará o to, jak ona nařízení „shora“ 
máme finančně zajistit. S tím se ostatně 
setkávají občané také, když se rozhod-
nou podstoupit podobné procesy. Když 
takové žádosti věnujete spoustu času 
a úsilí a ono to pak nevyjde, jste vyčerpaný 
a hlavně naštvaný. Ale snažíme se rozdělit 
si práci tak, aby ona míra naštvanosti byla 
rozdělena mezi všechny zastupitele. 

3) Co vidíte za hlavní úkol pro 
vedení města ve vašem volebním 
období? Můžete být, co nejvíce 
konkrétní?

Nebudu konkrétní. Těch úkolů jsme 
si všichni ve volebních programech dali 
dost. Teď  se snažíme o to, abychom 
naše volební programy stmelili tak, aby 
se nepřekrývaly, ale aby z nich  vyply-
nuly společné úkoly, které chceme také 
společně plnit. S těmi pak seznámíme 
veřejnost. Chceme postupovat v sou-
ladu se Strategickým plánem, který při-
jalo minulé zastupitelstvo, chceme jej 
přizpůsobit daným možnostem a plnit 
dílčí předsevzetí tak, abyste vy všichni, 
občané města - původní i noví - byli 
v našem městě spokojeni. Úkolů máme 
hodně a my chceme hodně udělat. Za 
každý drobný krok, který se nám podaří, 
budeme rádi. A když to vy, občané, oce-
níte, budeme šťastni. Myslím, že právě 
tyto drobné kroky je to, co vy oceníte. 
Nechceme říkat, že se nedají dělat velké 
věci, ale ty potřebují velké peníze. A to 
vždycky nevyjde. Proto nebudu kon-
krétní, proto nebudu hlásat, co velkého 
budeme dělat. Ale chceme vás o všem 
informovat. A výsledky posoudíte sami. 
Všichni víme, co nás v nejbližší budouc-
nosti čeká - a že to nebude procházka 
růžovým sadem! A bude se to týkat také 

obcí. Takže: vaše spokojenost - naše 
radost!

4) V souvislosti s bioplynovou sta-
nicí se chci zeptat, zda věříte, že 
všechny protesty, které dosud 
byly vzneseny nebo ještě budou 
vzneseny, zamezí výstavbě? 
Pokud ne, máte v  plánu nějaká 
konkrétní opatření při výstavbě 
jako účastník stavebního řízení? 
Můžete prozradit jaká?

Pokud jde o bioplynovou stanici. Podle 
dosavadního vývoje kolem bioplynové 
stanice se dá předpokládat, že v případě, 
že investor, tj. Městský podnik služeb 
Kladno, sežene  na výstavbu  dostateč-
nou částku v řádu mnoha milionů korun, 
vyvine maximální úsilí k tomu, aby bio-
plynová stanice stála. Město Buštěhrad, 
jako hlavní účastník stavebního  řízení, 
ani ostatní, kteří se přidali na naši stranu 
odpůrců, nemůžeme výstavbě zabránit. 
Naše  snaha o zvrácení rozhodnutí pří-
slušných orgánů přišla bohužel pozdě 
po volbách.  Nezbývá proto, než každý 
krok, který MPS podnikne, sledovat 
velmi pozorně a donutit investora, aby 
dodržoval veškeré parametry, které jsou 
nutné k tomu, aby celá BPS fungovala 
přesně podle norem, které pro daný 
objekt platí. Spojili jsme se s odborníky, 
kteří nám pomáhají se v této problema-
tice orientovat, navázali jsme spolupráci 
s právníkem. Protože je nás na tento pro-
blém více, scházíme se ve Stehelčevsi 
společně se zástupci Stehelčevsi, Vra-
pic, Lidic, Mikroregionu Údolí lidického 
potoka, občanských sdružení Buštěhrad 
sobě a Za životní prostředí Stehelčevsi, 
i jednotlivých občanů. Stále se ale sna-
žíme dát investorovi najevo, že je pro 
nás výstavba BPS podle dosud předlože-
ných dokladů nepřijatelná, protože jsme 
dosud neobdrželi z jeho strany hmata-
telné důkazy o tom, že všechny tech-
nické normy (hlavně pro zvolenou tech-
nologii) budou dodrženy. Dne 10. března 
t. r. odešel na vedení MPS dopis s naším 
kategorickým NE výstavbě, pode-
psaný všemi shora uvedenými subjekty 
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a podepřený další částí petice s podpisy 
občanů. Očekáváme reakci investora, 
hlavně ale jeho důkazy o tom, co poža-
dujeme. Další informace o celém vývoji 
občanům samozřejmě podáme.   

Děkuji za vaše odpovědi. Přeji 
hodně úspěchů při řešení problémů, 
které vaše funkce přináší a děkuji za 
dosavadní práci pro město.

(zapsal Jiří Janouškovec)

Sdělení čtenářům
Vážení čtenáři,

slibovaný rozhovor se zástupci Čes-
kého červeného kříže v  Buštěhradě, 
bude uveřejněn v příštím čísle BZ.

Pokud má někdo z Vás návrh na rozho-
vor nebo článek o tématu, které je podle 
Vás BZ opomíjeno, je možné nás oslovit 
na adrese bzpravodaj@seznam.cz nebo 
nechat vzkaz na MěÚ a pokud to bude 
v našich silách, rádi Vám vyhovíme. 

Byla jsem požádána, zda by nebylo 
možné v BZ uveřejňovat ve Společenské 
rubrice nejen oznámení o narození, ale 
také o úmrtí občanů Buštěhradu. Toto je 
možné pouze na přání rodiny, pokud nás, 
tedy Buštěhradský zpravodaj, případně 
MěÚ, pozůstalí osloví, jejich oznámení 
otiskneme v následujícím čísle.

Jitka Müllerová

Ministr Kalousek u Bečvářů
Začátkem měsíce března, v rámci předvolební kampaně doplňovacích voleb 

do senátu,  pan ministr financí Kalousek pořádal návštěvu Kladna. Při této příleži-
tosti projevil zájem pohovořit si, zcela neformálně, s naší místní organizací TOP 09, 
v Buštěhradě.

Místní organizace TOP 09 přivítala pana ministra v restauraci U Bečvářů. Měli 
jsme tak možnost pohovořit s panem ministrem o mnohých tématech, vztahujících 
se k našemu městu. Porovnali jsme si zkušenosti také s panem starostou Kmeti-
něvsi, panem Kvapilem, který kandidoval do senátu právě za TOP 09.

Pan ministr se zajímal o naši práci na úrovni komunální politiky v Buštěhradě, 
nabídl několik rad i pomoc, stejně tak, jako i trochu humoru. Projevil podporu 
místní organizaci TOP 09, a popřál mnoho úspěchů v nelehké práci.  Setkání pro-
běhlo v příjemné atmosféře, s příslibem, že nebylo poslední.

Dagmar Novotná, Člen TOP 09 Buštěhrad

Ministr financi Kalousek foto: Jaroslav Pergl

Základní škola 
a MateřSká škola oty pavla
Co je ve škole nového

Ve dnech 26. a 27. ledna proběhl zápis 
dětí do první třídy. Bylo zapsáno 57 dětí, 
z  tohoto počtu bude 8 rodičů žádat o 
odklad docházky svého dítěte.  Více nežli 
polovina zapsaných dětí je z  okolních 
vesnic,  často i  z těch, které mají vlastní 
školu. Od 1. 9. 2011 budou opět  otevřeny 
dvě první třídy. Celkový počet žáků školy 
se zvýší o 32, neboť školu letos opouští 
pouze 17 žáků deváté třídy.  

 Ve středu 2. března převzala žákyně 
7. třídy Kateřina Vávrová v  Anežském 
klášteře v  Praze  prestižní 1. cenu 

v  celostátní výtvarné soutěži Přemys-
lovna  sv. Anežka Česká. Obraz formátu 
A2 vypracovala Kateřina pod vedením 
paní zástupkyně Mgr. Lidmily Vošmi-
kové.   Soutěž vypsalo ministerstvo škol-
ství k 800. výročí narození této světice. 
Slavnostního předávání cen se kromě 
zástupců ministerstva školství a  minis-
terstva kultury zúčastnil a ceny předával 
Monsignore Dominik Duka , arcibiskup 
pražský, profesor Petr Piťha, který před-
nesl slavnostní projev a  profesor Milan  
Knížák, který   zahájil výstavu žákovských  
prací. Na této výstavě je umístěna i práce 

Elišky Peslové také ze 7. třídy, která sice 
nedostala cenu, ale její práce  se porotě 
složené ze samých akademických malířů 
také  velmi líbila.

   K velký změnám došlo i ve školní 
jídelně. Protože učení bereme jako kom-
plexní působení na žáka, není proto  
jídelna pouze místem, kde dítě zhltne 
něco k obědu a honem  běží do družiny, 
ZUŠky  nebo na  kroužek.  Jde nám o to, 
aby se žáci naučili jíst kvalitní jídla zdravé 
výživy, aby obědvali v příjemném pro-
středí a naučili se správnému stolování. 
Jídelna proto kromě nového personálu 
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byla  vymalována veselými barvami 
a  dostala i  nové vybavení. Obdobně 
tomu bylo i v kuchyni. Tam byla instalo-
vána nová vzduchotechnika, sporák, kon-
vektomat i pánev. Díky tomuto zařízení 
a šikovnosti kuchařů mohou mít stráv-
níci kvalitní  jídla   netradičních receptur 
i z netradičních surovin. Kdo by čekal, že 
jíme jen tofu, sojové maso nebo dušenou 
mkrev je na  omylu. Ale  zapečené gnochi 
s listovým špenátem a kuřecím masem, 
lassange se špenátem, nebo americké 
brambory s masovou směsí s fazolovými 
lusky obložené zeleninou  našim dětem 
už připadá docela samozřejmě, a  po 
knedlících a  UHO (univerzální hnědá 
omáčka) se jim už  nestýská. Kromě toho 
získávají  nové stravovací návyky, které 
by pro ně  v budoucnu měly znamenat 
méně cévních a srdečních onemocnění, 
méně obezit a větší radost z  pohybu 
a tím i prodloužení aktivního života.

Všichni ještě netrpělivě čekáme, až se 
spustí čipovací systém místo stravenek, 
kde si budeme moci objednat jídla na 
celých 14 dnů dopředu a ještě si je pro-
hlédnout na obrazovce. 

V rámci grantu EU „ Operačního pro-
gramu pro konkurence schopnost škol“  
běží  semináře  pro pedagogy i výuka pro 
žáky. Největší zájem odborné  veřejnosti 
i  médií je o  projekt „Rozumíme peně-
zům“. Opakovaně nás navštěvují novi-
náři, kteří se chtějí podívat do hodin a zís-
kat podrobné informace.  V rámci tohoto 
projektu se žáci účastní  celorepublikové 
soutěže „Finanční gramotnost“. Nyní 
postoupili do okresního kola.

Výuka se oživuje i jiným způsobem. 
Například možnost zakoupení programu 
na tvorbu školního časopisu umožnila 
vydání  školního časopisu  na zcela jiné, 
profesionálnější úrovni. Také přírodo-
vědná praktika mají nyní bohatší náplň. 

Díky novým elektronickým  mikrosko-
pům se výuka obohacuje  o nové, odbor-
nější  poznatky. 

Velký rozruch u  odborníků i neod-
borníků vzbudily mediálně zveřejněné  
výsledky mezinárodního testování  PISA. 
Tohoto testování se účastnili žáci 8. třídy  
naší školy. Výsledky v matematické i čte-
nářské  gramotnosti posunuly naši školu 
do první třetiny škol v ČR. Tohoto testování 
se hodláme účastnit i v budoucnu. Dou-
fáme, že naše společná usilovná práce se  
do těchto testů  promítne a posune naši 
školu mezi nejlepší v republice.   

V současné době začínají přípravy na 
oslavy 120. výročí otevření školy. Zatím tří-
díme dostupné materiály, sháníme další 
informace  a fotografie  dokumentující 
minulost Buštěhradu a Lidic, hledáme 
sponzory, plánujeme program a další.

Mgr. Věra Sklenářová, ředitelka školy 

Lidické děti mezi dětmi
Bylo krásné jarní odpoledne se zvě-

davým sluníčkem za okny, když do 
herny v prvním patře staré budovy školy 
vstoupili mezi mezi žáky ze všech oddě-
lení školní družiny vzácní hosté. Byli to 
přeživší lidické děti, paní Marie Šupí-
ková a pan Pavel Horešovský. 

Jejich návštěva byla spojena s velice 
citlivým a poutavým vyprávěním 
o vlastním a v mnohém neradostném, 
dramatickém dětství.

Paní Šupíková vyprávěla svůj příběh 
desetileté školačky, která se najednou, 
během krátké doby ocitla bez rodičů 
a příbuzných v cizím prostředí v Polsku 
a později v Německu.

Smutné bylo vzpomínání pana Hore-
šovského, který znal do svých tří let 
pouze osoby sestřiček a lékařů v bílých 
pláštích a  odmítal jít po válce ke své 
mamince, protože ji neznal.

Děti měly ke svým hostům spoustu 
dotazů. Chtěly znát podrobnosti o mís-
tech, kde paní Šupíková žila v  Polsku. 
Zajímaly se o  vše, co prožila v  Německu, 
jak se tam domluvila, ptaly se na souro-
zence i její návrat domů.

Otázky přímo pršely a plánovaná půlho-
dinová beseda se díky nesmírné ochotě a 
vstřícnosti hostů protáhla na hodinovou.

„Milé děti, žijete v  míru, jste zdravé, 
máte milující rodiče a netrpíte nouzí. Važte 
si všeho, co máte.“ Těmito srozumitelnými 
slovy zakončila paní Marie Šupíková poví-
dání s dětmi. 

To se uskutečnilo  v  době, kdy se 
žáci chystají na společenskou událost. 

Jmenuje se Vítání jara, proběhne na 
pietním území a u Pomníku dětských 
obětí války dne 31. 3. 2011. Stane se jed-
nou z částí zahájení další návštěvnické 
sezony v Památníku Lidice. 

Děkujeme paní M. Šupíkové a panu 
P. Horešovskému za jejich slova.

 Anna Holeyšovská, vedoucí vychovatelka 

školní družiny při ZŠ Buštěhrad

Zaujetí dětí z družiny foto:  A. Holešovská
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Vítání jara
Větrné odpoledne a nebe plné 

mraků provázelo dne 31.3.2011 děti ze 
školní družiny na  cestě do Lidic. Jejich 
první zastavení patřilo místu u glorietu 
v  Památníku Lidice, kde se zúčastnily 
odhalení pamětní desky akademické 
sochařce Marii Uchytilové, autorce 
sousoší Pomník dětských obětí války. 
Právě tam zazpívaly svoji první písničku 
a se všemi přítomnými hosty, rodiči 
a návštěvníky se přesunuly na další 
významné místo.  

Symbolickému vítání jara předchá-
zelo položení květin k sochám zavraždě-
ných dětí, a pak stíhala jedna píseň dru-
hou, nechyběl jednoduchý tanec, ani 
přizvání nejmenších žáčků z MŠ Lidice 
ke společné produkci.  

Deník MLADÁ FRONTA DNES uve-
řejnil v pátek 1. 4. 2011 po vystoupení 
školáků na tomto místě následující 
slova paní Miloslavy Kalibové: „Je to pro 
nás těžký pohled, když vidíme krásné, 
veselé děti před sochami těch lidických. 
Je to těžká vzpomínka.“

Další zastavení bylo uprostřed piet-
ního území. Děti z  MŠ Lidice v  úvodu 

zatančily a zazpívaly českou besedu. Pak 
už se rozběhlo pásmo žertovných lido-
vých říkadel a písniček v  podání žáků 
školní družiny.

Jejich závěrečné zpívání ale patřilo 
vodě, vodníkům, hastrmanům, hastr-
mankám, kachničkám, ale i dešti. Všechny 
děti při něm stály u Dolanského potoka, 
který protíná pietní území bývalých Lidic. 
Zde se definitivně rozloučily s Moranou. 
Byla energicky vhozena do potůčku, aby 

se mohlo s plnou sílou ujmout své vlády 
dlouho očekávané jaro.  

Pietní území ožilo na krátkou dobu 
zpěvem padesáti dětí z obou zařízení, 
jejich tleskáním, výskáním a dupáním 
malých nožiček, aby se posléze opět 
vrátilo ke svému důstojnému tichu, 
které nutí nejen dospělé návštěvníky 
k vážnému zamyšlení.

 Anna Holeyšovská, vedoucí vychovatelka 
školní družiny při ZŠ Oty Pavla Buštěhrad

Základní umělecká škola ve II. pololetí školního roku  2010-2011
Činnost ZUŠ Buštěhrad se řídí plá-

nem činnosti schváleným na začátku 
školního roku. Ve II. pololetí je pláno-
váno provést celkem 7 koncertů žáků 
s výstavou prací žáků VO.

Žáci hudebního oboru se zúčast-
nili  Národní soutěže žáků ZUŠ a nejú-
spěšnější byli žáci kytarového oddělení 
6 žáků a 1 komorní hra postoupila do 
krajského kola. Celkové výsledky budou 
známy až po ukončení soutěže do konce 
měsíce května.

Učitelský sbor pracuje na ŠVP, které 
budou vyhotoveny do konce června.
Všechny ZUŠ v republice budou učit ve 
všech uměleckých oborech podle škol-
ských vzdělávacích plánů /ŠVP/, které 
navazují na rámcové vzdělávací plány 
/RVP/. Tyto osnovy budou založeny na 
moderním pojetí vyučování navazují-
cím na měnící se způsob života. V každé 

ZUŠ na těchto plánech pracují zkušení 
plně vzdělaní pedagogové, kteří se pra-
videlně zúčastňují příslušných školení.

Vzhledem k  tomu, že o tyto typy 
základních uměleckých škol je velký 
zájem, který bohužel přesahuje jejich 
kapacitu, která je dána a nemůže být 
navýšena hlavně z důvodů finančních, 
dochází k  daleko přísnějšímu výběru 
do všech uměleckých oborů. I ZUŠ 
Buštěhrad má velký problém s přijetím 
nových zájemců. Kapacita školy je napl-
něna a uvažujeme o neotevření příprav-
ných oddělení  pro nový školní rok.

Cílem výchovy dětí uměním je pře-
devším seznámit žáky se zákonitostmi 
hudby, výtvarného umění a tance 
(baletu). Dobrý amatér v  dospělosti 
doplňuje různé amatérské soubory, 
orchestry nebo pěvecké sbory, kte-
rých v naší republice působí v různých 

regionech celé řady a dávají radost nejen 
svým členům, ale i velké části veřejnosti. 
Samozřejmostí je i příprava mimořádně 
nadaných žáků pro umělecké školy /kon-
zervatoře, nebo školy střední s hudeb-
ním nebo výtvarným zaměřením/.

Okresní umělecká rada organizuje 
festivaly žáků ZUŠ okresu Kladno, jak 
hudebního oboru, tak i oboru taneč-
ního v měsících březnu a dubnu 2011.

•	 Taneční setkání proběhne ve čtvrtek 
31. 3. 2011 v divadle ve Slaném.

•	 Hudební setkání v  Sokolovně 
Buštěhrad  se koná ve středu 
6. 4. 2011 v 18 hod. Vystoupí skupiny  
Saxtet, Panteři, U-band, Perfect

•	 Hudební setkání v Divadle ve  Sla-
ném  se koná 28.  4.  2011 /sólisté, 
komorní soubory, Unhošťský orchestr, 
pěvecké sbory/ 

Srdečně Vás zveme. Bohumír Bednář

Morana foto:  A. Holešovská
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několik Slov 
o Mikroregionu 
Údolí lidického potoka 

Jeho složení  je stejné jako v roce 
2010. Jen pro připomenutí, od 
východu na západ jej tvoří tento sva-
zek obcí. Čičovice, Makotřasy, Lidice, 
Buštěhrad, Stehelčeves, Hřebeč, Malé 
Přítočno, Velké Přítočno, Dolany, Ple-
tený Újezd. I když počet obcí, členů 
Mikroregionu, jak bylo řečeno, je 
stejný, po volbách v roce 2010 zastu-
puje výše zmíněné obce 5 nových 
starostek a  starostů. Konkrétně 
z Buštěhradu, Makotřas, Lidic, Čičovic  
a Pl. Újezdu. 

Praxe ukazuje, že Mikroregion 
nabývá na svém významu, protože 
právě díky uvedenému svazku obcí 
lze sledovat či pomoci řešit problémy, 
které překračují svým rozsahem mož-
nosti jednotlivých obcí, členů Mikro-
regionu. Jako příklad lze uvést aktivní 
podíl, byť zatím skromný, Mikroregi-
onu při diskusích týkajících se investič-
ního záměru BPS v průmyslové zóně 
Kladno-východ. Nebo aktivní účast 
Mikroregionu při podpoře výstavby 
paralelní dráhy Letiště Praha a.s. 

a  uzavření „Dohody o  spolupráci mezi Mik-
roregionem ÚLP a Letištěm Praha a.s.“, která 
byla uzavřena v roce 2010 a která otevírá mož-
nosti realizace projektů přispívajících k rozvoji 
v  oblasti kultury, školství, požární ochrany, 
podpory a ochrany mládeže, vzdělávání, tělo-
výchovné a sportovní činnosti či na sociální 
zdravotnické, humanitární, charitativní účely. 

Mikroregion aktivně sleduje i vývoj dopravní 
infrastruktury v těch částech, která je jeho inte-
grální součástí. Jde např. o projektové řešení sil-
nice I/61, která lemuje naše město, ale která se 
dotýká i dalších obcí, členů Mikroregionu.

V  současnosti byly zahájeny přípravné 
práce na „Konferenci Mikroregionů Středo-
českého kraje a vybraných Mikroregionů 
ČR“, která by se měla uskutečnit na podzim 
l.r. Záštitu nad konferencí převzal ministr pro 
Místní rozvoj pan Ing. Kamil Jankovský, před-
pokládáme, že záštitu převezme i hejtman SKÚ 
pan MUDr. David Rath. Jde o přípravu konfe-
rence, která by umožnila historicky prvé setkání 
zástupců uvedených Mikroregionů Středočes-
kého kraje (pro Vaši informaci jde o 79 Mikrore-
gionů) za účasti představitelů či zástupců MŽP, 
MMR, SKÚ, Magistrátu, Pozemkového fondu, 
Agentury pro zemědělství a venkov, ČZÚ Praha, 
Ústavu pro územní rozvoj a dalších organizací. 

Kromě samotného setkání, což není tak 
zcela bezvýznamné, by Konference měla dát 
odpověď na některé nejaktuálnější otázky se 
kterými se komunální politika dnes zabývá. 
Program Konference je ve stádiu příprav 
tak, jako všechny protokolární otázky, které 
s  Konferencí souvisí. Že jde o mimořádně 
náročnou akci, je zřejmě patrné. 

Mikroregion počítá i v roce 2011 s pokra-
čováním spolupráce na základě uzavřené 
„Dohody o spolupráci s ČZU, katedrou kra-
jinné architektury a zemědělství“ především 
při řešení extravilánu obcí, členů Mikroregi-
onu a tím i řešení krajinných prvků celého 
Mikroregionu. 

Budeme pečovat a dávat do pořádku po 
zimním období v  m.r. vybudované cyklo-
stezky v  pokračování cyklostezkové trasy 
Běloky-Dolany.

Chceme využít k  propagaci našeho Mik-
roregionu tabuli, která se nachází vedle MěÚ 
Buštěhrad pro umístění obecních či měst-
ských znaků, členů Mikroregionu s  mapou 
regionu uprostřed, takže Mikroregion  ÚLP, 
který, jak jistě víte, má sídlo v Buštěhradě bude 
mít svůj poutač, či symbol.

RNDr. Miroslav Oplt,  CSc., tajemník Mikroregionu  
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Novinkou letoš-
ního jara  jsou 
pondělní dopole-
dní herny s krát-
kým programem. 
V  rámci těchto 
h e re n  j s m e  s i 
n a p ř.   b á j e č n ě 
pohráli s dřevě-
nými vláčky a kole-
jemi při stavbě té 
největší železnice 
p e l í š k o v s k é h o 
vláčkohraní, které 
bychom pro velký 
úspěch rádi zopa-
kovali.

V pondělních 
herničkách bude na naše nejmenší 
návštěvníky čekat prográmek s říkan-
kami, budeme se spolu učit poznávat 
různé věci, hrát hry nebo si vyzkou-
šíme jednoduché výtvarné techniky. 
Nebudou se nudit ani ti starší, protože 
program bude vždy přizpůsoben věku 
dětí, které do herničky přijdou.

Programu se účastnit nemusíte, 
můžete si s dětmi přijít jen tak pohrát, 
volná hernička je vám k dispozici. 
Vstupné je stejné jako do volné herny, 
tj. 15 Kč pro členy, 30 Kč pro ostatní. Za 
první dítě v plné výši, druhé za polo-
vic a pro třetího a další sourozence je 
vstup zcela zdarma!

Od března 2011 funguje 
výkonný výbor ve složení:
Kateřina Mrkvičková: předsedkyně
Libuše Zamprová: místopředsedkyně, 
finanční manažerka
Gabriela Plachá: projektová koordinátorka
Kristina Reist: propagace, komunikace 
s veřejností
Revizní komise: Jana Kvapilová, 
Iva Kowalská, Romana Popovská
Koordinátorky herny: Irena Vřešťálová, 
Věra Špelinová

ORGANIZACE A SPOLKY

aktuality Z MateřSkého centra 
BuštěhradSký pelíšek

V nejbližší době 
jsme pro vás připravili
2. 5. Výtvarné kouzlení: Srdíčko pro maminku. 
Maminkám vyrobíme ke dni matek srdíčko pokryté 
růžičkami z papíru. Začínáme v 15.30 hod.

9. 5. Výtvarné kouzlení: Rozkvetlá louka. Od 
15.30 hod. budeme z kartonu od vajec vyrábět jarní 
louku plnou motýlků a kytiček.

11. 5. Májové veselení: Odpoledne plné zábavy 
na hřišti u Pelíšku začíná v 15.30 hod.

14. 5. První pomoc u dětí: Dopolední kurz první 
pomoci zaměřený na akutní stavy u dětí. Do kurzu 
je nutné se předem zapsat, počet účastníků je ome-
zený na max.12. Pro více informací konzultujte naše 
stránky www.mcpelisek.cz

16. 5. Výtvarné kouzlení: Pelíškovský strom. 
Máme pro vás připravený velký pelíškovský strom 
a v květnu by měl kvést. Přijďte si ho vyzdobit 
květy s vaším jménem nebo fotografií. Květy si 
odnesete i domů , jako dekoraci do svého pokojíčku. 
Maminky, přineste s sebou pár fotografií, které 
bude možné rozstříhat. Za pěkného počasí budeme 
tvořit na hřišti u Pelíšku. Začínáme v 15.30 hod.

23. 5. Výtvarné kouzlení: Létající panáček. 
Přijďte si s námi v 15.30 hod. vyrobit panáčka z balo-
nku. Obličej a vlásky mu dolepíme z krepáku. 

30. 5. Výtvarné kouzlení: Barevný motýl. 
Vodovkami si namalujeme krásného motýla. Začí-
náme v 15.30 hod.

6. 6. Výtvarné kouzlení: Myší rodinka a dětská 
svačinka. Že myšky občas nějaké jídlo ukradnou, 
to určitě víte . Ale myšky, které si vyrobíte v Pelíšku, 
vám nějakou dobrůtku přinesou. A když bude pěkně, 
zavyrábíme si na hřišti u Pelíšku. Přijďte v 15.30 hod.

13. 6. Výtvarné kouzlení: Meloun
Máte rádi meloun? Od 15.30 hod. si ho s námi 
můžete vyrobit z kousků barevného papíru a papí-
rového  talíře.

15. 6. Jak zvládnout vzteklouna
Povídání s psycholožkou Laďkou Doležalovou 
o tom, jak přežít období dětského vzdoru začíná 
v 15.30 hod. Po dobu přednášky se vaše děti zabaví 
v herničce Pelíšku.

20. 6. Výtvarné kouzlení: Sluníčko
Přijďte si s námi vyrobit sluníčko, bez kterého se 
léto neobejde. Začínáme v 15.30 hod.

24. 6. Svatojánské putování za pokladem
Na tajemnou pouť Buštěhradem za pohádkovými 
bytostmi a sladkým překvapením se vydáme 
v 16 hod.  z MC Pelíšek.

27. 6. Výtvarné kouzlení: Chobotnička
Veselou chobotničku si vyrobíme v 15.30 hod. 
z roličky od papíru.

Bližší informace o našem programu, jeho případ-
ných změnách a cenách se dozvíte na

 www.mcpelisek.cz

Kontaktovat nás můžete i e-mailem na: 
mcpelisek@email.cz 

nebo telefonicky: 739 771 706

Přijďte mezi nás, sídlíme v prvním patře kultur-
ního střediska, Kladenská 207, Buštěhrad. 

Za MC Buštěhradský pelíšek Kristina Reist

Na výletě za paní Hudbou foto: Gabriela Plachá
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MěStSká knihovna
V novém roce začaly pravidelné cestovatelské besedy 

a přednášky. První se uskutečnila 27. 1. – „Druhá strana Srí 
Lanky“ (Jan Mrkvička), další 3. 3. – „Cestou po Svaté zemi“ 
(Jaroslav Novotný). 

Další besedy jsou již naplánovány: 

•	 duben – Argentina (Roman Feda), 
•	 květen – Střípky z buštěhradské historie (Jaroslav Pergl), 
•	 červen – Putování po jihovýchodní Asii (Dominik Franěk). 
•	 Během prázdnin se besedy konat nebudou, ale v září zase 

začneme.

Březen – měsíc čtenářů

Pravidelné návštěvy dětí ze školy se již staly zvykem. Jed-
nou za měsíc zavítají do knihovny žáci 2. A (p. učitelka Odvár-
ková), 2. B (p. učitelka Mgr. Maršnerová) a 3. třídy (p. učitelka 
Ludvíková).

V měsíci březnu však knihovnu navštívili i nejmenší čte-
náři – děti z mateřské školy: Berušky, Žabky a Krtečci, kteří 
dokonce přinesli výkresy, které pak s pomocí paní učitelky 
vyvěsili v dětském koutku s příslibem, že zase brzy přijdou 
s novými namalovanými obrázky.

Ale malí–velcí čtenáři nenavštívili jen 
knihovnu! 18. 3. žáci 2. A s paní učitelkou 
Odvárkovou navštívili Dům s pečovatel-
skou službou. Na děti netrpělivě čekali 
dědečkové a babičky, měli jen trochu 
obavy, jestli děti dorazí, protože sněžilo 
a sněžilo. Dobře to dopadlo, děti měly 
knížky schované pod bundami. V zase-
dací místnosti DPS již bylo všechno při-
praveno, voněl horký čaj. Děti se pustily 

do čtení. Četly knihu Žabinka§spol. od 
Magdalény Wágnerové. Knížka je to 
veselá, všichni posluchači se dobře bavili 
a zároveň obdivovali, jak děti ze druhé 
třídy umějí dobře číst. Děti na konec 
svého vystoupení zazpívaly i písničku.

Babičky a dědečkové se nenechali 
zahanbit. Připravili si pohádku O Čer-
vené karkulce, děti musely dokončovat 
věty. To se jim dařilo, protože pohádku 

dobře znají. I oni zazpívali, zpívali 
vlastně všichni přítomní.

Protože se tato společná akce, kte-
rou jsme nazvali „Děti čtou babičkám 
a dědečkům a babičky a dědečkové 
čtou dětem“, velmi líbila, slíbili jsme si, 
že brzy zase něco podnikneme. Děkuji 
paní učitelce Odvárkové a vedení DPS 
za spolupráci.

Mgr. D. Čermáková

BuštěhradSký pěvecký SBor
Smíšený pěvecký sbor města 

Buštěhradu chystá pro letošní jarní 
sezónu tři koncerty. První z nich se usku-
teční v  kostele ve Středoklukách, kde  
bude uvedena o Velikonočním pondělí 
25. dubna od 18 hodin koncertní for-
mou Proškova Velikonoční mše. Kon-
certy našeho sboru ve Středoklukách se 
stávají pěknou tradicí.

V neděli 22. května se v Buštěhradě 
setkají sbory z  Jindřichova Hradce a 
z Kamenice nad Lipou s naším pěvec-
kým sborem. Společný koncert se bude 
konat v  sokolovně od 16 hodin. Na 
koncertu jako host vystoupí kladenské 
ženské sdružení Song Ladies. S naším 
pěveckým sborem bude účinkovat dět-
ský sbor Duha z buštěhradské základní 

školy. Už se na děti  těšíme. Prý jich je víc 
a jsou zase lepší než loni.

Jednáme s  vedením hradu Křivo-
klát o uspořádání koncertu v hradních 
prostorách na závěr  koncertní sezóny 
v červnu.

Během uplynulého podzimu 
jsme z  finančního příspěvku města 
Buštěhradu pořídili našim ženám nové 

Po svaté zemi s p. Novotným foto: J. Pergl Školka v knihovně foto: Dagmar Čermáková
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šaty a pro pány zbylo ze zakoupené 
látky i na  motýlky. A po prázdninách 
hned počátkem září bychom chtěli 
po dlouhých sedmi létech uskutečnit 
víkendové pracovní soustředění.

Zkoušky sboru se konají stále každé 
pondělí od 18 hodin v  Kulturním 

středisku. Sbormistrem je pan Blahoslav 
Rataj. Rádi  přivítáme nové zájemce.

Nemohu si odpustit vyjádřit určité 
překvapení, že v  takové obci, jakou 
je Buštěhrad, a také v  nových obyt-
ných zónách, které v poslední době na 
území Buštěhradu vznikly, a kde žije 
tolik obyvatel, se nenašel ani jediný, 

který by zájem o sborový zpěv pro-
jevil. Je pravda, že zpíváme skladby 
Smetany, Dvořáka, Janáčka, Martinů, 
Mozarta, Beethovena, že zpíváme spi-
rituály i  úpravy národních písní, a že 
nemlátíme do bubnů. Ale to snad je 
naše přednost, a ne nevýhoda.

František Paulík, předseda sboru

dpS Buštěhrad
Co jsou to AKTIVIZAČNÍ 
PROGRAMY pro seniory

Vážení čtenáři Buštěhradského 
zpravodaje, slíbila jsem pravidelné 
příspěvky, které budou více infor-
movat o fungování PEČOVATELSKÉ 
SLUŽBY v DPS Buštěhrad (dále jen PS).

To, že poskytujeme PS, které našim 
klientům zaručí základní lidské potřeby 
jako jídlo, hygienu, čistotu bydlení atd. 
jistě nikoho nepřekvapí. 

Člověk ke svému životu potřebuje 
ale také vyžití a naplňování svého času 
příjemnými zážitky, i když podle mého, 
zrovna dobré jídlo je jeden z nejsenzač-
nějších zážitků. Vrátím se ale k  potře-
bám člověka svůj čas vyplnit i různými 
aktivitami. 

Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních 
službách, který mimo jiné zmiňuji 
také velmi často,  nám ukládá  v § 40 
v  odstavci 2, písmeno e, zprostředko-
vání kontaktu se společenským prostře-
dím.  K tomu, abychom umožnili našim 
klientům život, který vedou jejich vrs-
tevníci v  běžném životě, slouží právě 
aktivizační programy.

AKTIVIZAČNÍ PROGRAMY v  sobě 
skrývají veškeré činnosti, které klienti 
dělají pro svou zábavu a potěšení.

Přímo V DPS Buštěhrad, byl vybudo-
ván za přispění Středočeského kraje, 
MěÚ Buštěhrad a soukromého dárce 
prostor k těmto programům. 

Klienti zde mohou využívat každý 
týden cvičení pro seniory, které vede 
profesionální cvičitelka, ruční práce, 

čtení, kvízování a setkání s Eliškou, které 
je plné zajímavých her a povídání. Kli-
enti mohou využívat možnost her, jako 
jsou šipky, člověče nezlob se, dostihy, 
hraní karet, společné sledování filmů 
z DVD, navštěvují nás zde děti z MŠ, ZŠ, 
družiny. Pořádáme oslavy svátků a naro-
zenin klientů, hudební odpoledne. 

Během roku jsou nabízeny klientům 
krátké výlety do blízkého okolí, napří-
klad návštěva solné jeskyně, cukrárny, 
obchodního centra, lidického parku atd. 

Navštěvujeme děti v  MŠ a družině, 
nabízíme účast na koncertech v  ZUŠ, 
případně nabízených akcí v  lidické 
OÁZE a spoustu dalších akcí ve městě 
a blízkém okolí. Všude klienty dovezou 

osobní vozy PS a je zaručen doprovod 
pečovatelek.

Aktivizační programy mohou navště-
vovat klienti PS, kteří mají sepsanou 
smlouvu s DPS Buštěhrad o pečovatel-
ské službě, ale nabízíme účast i ostatním 
seniorům ve městě, pokud bude volná 
kapacita.

Pro přehled nabízených aktivit 
budou programy na daný měsíc vyvě-
šeny ve vývěskách MěÚ Buštěhrad, 
včetně vývěsky na DPS (po dokončení 
zateplení) a webových stránkách MěÚ 
Buštěhrad.

Na společná setkání s  vámi se těší 
všichni zaměstnanci pečovatelské 
služby DPS Buštěhrad.

Stanislava Šumná

Druháci v DPS foto: D. Čermáková



Buštěhradský Zpravodaj
15

ORGANIZACE A SPOLKY

Společně pro Vaše energetické úspory
pod tímto názvem probíhá společná kampaň Pražské plynárenské a ITES Kladno v našem 
regionu. Celá kampaň, nebo lépe řečeno projekt vznikl spojením 2 firem z oblasti 
tepelného hospodářství a dodávek energií, nabízí se tak velice kvalitní servis v dodávce 
levnějšího plynu a současně i technického poradenství. Součástí kampaně jsou i besedy 

s občany ve vybraných obcích a městech. 

První setkání s  občany Buštěhradu proběhlo ve  středu 16.  2. 
v Kulturním středisku. Příchozí se mohli dozvědět více o vyúčtování 
energií, jak dosáhnout úspor při vytápění svých domů nebo jak zajistit 

úspornější chod plynového kotle nebo boileru.
Zástupci Pražské plynárenské, ITES Kladno i společného obchodního 

zastoupení v Kladně kvalifikovaně odpovídali na desítky dotazů. 
Největší zájem byl o cenové srovnání dodávek plynu od jednotlivých 
společností – jednoznačně nejlevnější je v  našem regionu 

Pražská plynárenská.
Další častý dotaz směřoval k seniorským slevám a slevám pro držitele 

průkazu ZTP/P, které jsou rovněž velice využívány.
Všichni příchozí hodnotili tuto akci jako velice přínosnou a proto se 
organizátoři rozhodli opět zorganizovat setkání na toto téma a zvou 

občany na další schůzku:

Opět do Kulturního střediska ve středu 4. května 
mezi 17,30 až 20,00

Malé doporučení - než půjdete na prezentaci nebo k  nám do 
kanceláře, tak si na internetu zadejte nezávislé srovnání cen 
plynu. Budete vědět koho si vybrat! Buďte chytří a nepodléhejte 

pochybným obchodníkům!
Přijďte i Vy, stojí to za to!

Nebo nás kontaktujte v  našem stálém obchodním zastoupení 
WT Concept, Osvobozených pol. Vězňů 379, Kladno /mezi Finančním 
úřadem a pěší zónou/ Pasáž Veselý dům v Kladně telefon 312 240 285 , 
739 086 447 nebo napište na wtc@wtc.cz a my Vás budeme kontaktovat.

iizerce
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VÍTE, ŽE…
… občanské sdružení Buštěhrad sobě 
má nové web-stránky?

… letos na jaře má hned dvě výročí 
známý český zpěváka a kytarista Jiří 
Schelinger? Narodil se před šedesáti 
lety – 6. března 1951 v Bousově u Čás-
lavi a před třiceti lety – 13. dubna 1981 
- zahynul při skoku ze Starého mostu 
v Bratislavě. Okolnosti jeho smrti nejsou 
dodnes přesně objasněny. Vzniklo 
mnoho fám a dohadů. Mimo jiné i proto, 
že se tehdejšímu režimu jeho rebelant-
ská postava rockového zpěváka jaksi 
nehodila do selanky socialistické popu-
lární hudby.  Mnoho zajímavého se lze 
dočíst například v životopisné knížce, 
kterou o svém bratrovi sepsal Milan 
Schelinger. 

… se dne 8. dubna slavil Mezinárodní 
den Romů? Toto datum se váže ke dni 
vzniku organizace International Romani 
Union (Mezinárodní romské únie) v roce 
1971 v Londýně. Každoročně se ve světě 
slaví od 4. kongresu IRU ve Varšavě roku 
1990. U nás jej organizuje sdružení 
Athinganoi od roku 2001. K  letošním 
oslavám zaslal svůj vzkaz i nový velvy-
slanec USA Norman Eisen, ve kterém 
upozornil na multimediální projekt 
Colorful but Colorblind (Barevný přesto 
barvoslepý) na webu amerického zastu-
pitelství. Jinou zajímavostí, o které asi 
mnozí nebudete vědět, je to, že vedle 
známější romské vlajky, existuje také 
romská hymna.   

… nově spadáme do působnosti kro-
čehlavského oddělení Policie ČR? 
Obvodní oddělení Kladno – Kročehlavy 
sídlí v ulici Kosmonautů 2117 – naproti 
prodejně nábytku Záře. Telefonní čísla 
jsou (také na web-stránkách města): 
312684669 a 974873568. Pro kontakt 
při stavu nouze lze případně použít 
i tísňové linky IZS: 158 nebo 112. Na ty 
lze volat zdarma, i bez telefonní karty, 
ovšem jejich zneužití je trestné (o čemž 
je třeba poučit zejména děti). 

Kanáři bez hranic
Buštěhradská orga-

nizace zpěvných kanárů 
uspořádala soutěž o pohár 
Města Buštěhradu, která 
se konala dne 18. pro-
since 2010 ve volební 
místnosti. Toto období 
je vyvrcholením práce 
kanárkářů. Kanáři zde 
předvedou co umí – tedy 
zpěv. Na soutěži se sešlo 
9 kolekcí – jedna kolekce 
čítá 4 kanáry a každá tato 
kolekce má 25 minut na 
to, aby ukázala co umí. 
Na zpěv kanárů dohlí-
žel posuzovatel ing. Jiří 
Lucák, který přijel z Plzně. 
Po šestihodinovém klání 
byly výsledky známy. Vítězem se stal přítel p. Rudolf Novotný s 359 body, na 
druhém místě p. Bohumil Fábera s 355 body a na třetím místě p. Josef Kotouč 
s 336 body. Tito tři chovatelé se kvalifikovali na mezinárodní mistrovství ve 
zpěvu kanárů, které se konalo na Slovensku ve Vrútkách. Soutěže se zúčastnili 
Bohumil Fábera a Josef Kotouč. Na soutěž jsme vyrazili 6. 2. 2011, náhlá změna 
počasí nám málem překazila odjezd na soutěž. Silnice byly namrzlé, ale náš 
řidič to zvládl, takže jsme mohli bez problémů vyjet z hlavního nádraží v Praze 
krátce po půlnoci 7. ledna 2011. Cesta proběhla v poklidu a po sedmihodi-
nové cestě jsme vystoupili ve Vrútkách. Město Vrútky leží na soutoku řek Váh 
a Turiec v severní části Turčianské kotliny v centru Žilinského kraje. Město má 
7408 obyvatel v nadmořské výšce 384m. Po ubytování a krátkém odpočinku 
jsme se sešli se všemi chovateli z České a Slovenské republiky. Tento ročník byl 
už 75. soutěží ve zpěvu kanárů. Této soutěže se zúčastnilo 44 chovatelů a to 
19 chovatelů ze Slovenské republiky a 25 chovatelů z České republiky. Meziná-
rodním mistrem se stal Láďa Svoboda ze ZO Petřvald, 1. vicemistrem Bohumil 
Fábera ze ZO Buštěhrad a 2. vicemistrem Zdeněk Hastrman ze ZO Tábor. Člen 
naší ZO p. Fábera navíc získal ocenění – Nejlepší duté role a nejlepší kanár 
soutěže. Druhý člen p. Kotouč se umístil na krásném 26. místě (oproti loňsku 
zlepšení o 20 míst) – takže bylo co oslavovat. Po krátkém odpočinku jsme se 
zúčastnili s přítelem Fáberou 1. mezinárodního ročníku – KANÁŘI BEZ HRA-
NIC. Tato soutěž proběhla 20.-21.  ledna 2011 v Čáslavi a zúčastnili se jí cho-
vatelé z České republiky, Rakouska a Německa – celkem 34 chovatelů. Tuto 
soutěž vyhrál pan Jiří Vrňata z Prahy. Na krásném pátém místě skončil Bohumil 
Fábera a já na 24. místě. Celou soutěž vyhrálo české družstvo ve složení: Jiří 
Vrňata, Bohumil Fábera Břetislav Severa. Putovní pohár dostala do držení ZO 
Buštěhrad, což je pro naši organizaci velké uznání. Tím končí úspěšná chovná 
sezóna 2010 připravujeme se na sezónu následující. Všech těchto soutěží jsme 
se mohli zúčastnit díky podpoře MěÚ Buštěhrad a sponzorům Karlu Chýskému 
a Jiřímu Kotoučovi za což jim děkujeme. Zájemci o chov kanárů nás mohou 
kontaktovat každý první čtvrtek v měsíci v  restauraci Na Krétě od 18. hodin 
nebo na internetové adrese: harckykanar@email.cz.

Jednatel ZO Josef Kotouč 

Vícemistr republiky Bohumil Fábera z ZO. Buštěhrad

foto: J. Kotouč
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Čtenáři náM píší
Jiný pohled na sčítání lidu

Zaujala mě výzva, kterou si každý mohl přečíst na internetu, a kterou přená-
ším i se zajímavými argumenty ze dne 15. 3. na stránkách www.nechcisecist.cz.  
Následuje její znění. Stojí podle mého názoru za úvahu:

Nechce být sečteno už 7.398 lidí.
Odmítáme naprosto nesmyslné a zbytečné sčítání lidu a požadujeme, aby se již 
nikdy neopakovalo. To zejména z těchto důvodů:
•	 Neexistuje důvod, proč by o nás měl tato data stát shromažďovat.
•	 Stát s daty neumí naložit! Centrální plánování nefunguje a nebude fungovat lépe 

jen proto, že se stát dozví, kolik nás je.
•	 Nejprve bylo rozhodnuto o provedení sčítání, až poté vymýšleny důvody, proč jej 

vlastně potřebujeme.
•	 Kdo údaje ze sčítání potřebuje, nechť si je sám zjistí nebo nechá zjistit - není 

důvod, proč bychom to měli platit všichni.
•	 Podnikatelům jsou data ze sčítání jednou za 10 let úplně k ničemu. Využívají 

především cenový systém a když potřebují něco o zákaznících zjistit, zadají si 
aktuální šetření.

•	 Stát o nás mnohé ze zjišťovaných údajů ví a eviduje je v registrech. Místo drobné 
úpravy zákonů, která by umožnila data získat z registrů, nás raději za 2,5 miliardy 
sečte.

•	 Přestože nás nutí do sčítání EU svým nařízením č. 763/2008, nevyžaduje plošné 
sčítání. Dokonce ve stejném nařízení nabízí možnost výběrového šetření či zís-
kání dat z registrů.

•	 V době, kdy dosahuje státní rozpočet nejhorších deficitů „stát vyhazuje z okna“ 
2,5 miliardy na nejdražší možnou formu získání údajů.

(Zapsal: Jiří Janouškovec)

… v úterý 15. března jsme si připomněli 72. 
výročí obsazení Československa německou 
armádou. Ve skutečnosti v té době jen Čech 
a Moravy, protože již 14. března v poledne 
dr. Tiso vyhlásil samostatný Slovenský Štát 
a Maďaři se drali na Podkarpatskou Rus 
a Poláci si šli pro svůj díl na Těšínsko. 

Byl to jeden z nejsmutnějších dnů naší 
země. Můžeme s  největší pravděpodob-
ností tvrdit, že nebýt okupace naší země 
a Adolfa Hitlera, byli bychom dnes srovna-
telnou zemí s dnešním Švýcarskem. Mezi-
válečné Československo mělo prosperu-
jící ekonomiku, silnou měnu a demokracii, 
která, co do kvality, fungovala daleko lépe, 
než ta dnešní. Snad také proto, že vlastenec-
tví a hrdost na to, že člověk byl Čech, a také 
morální standart společnosti, byl na daleko 
vyšší úrovni než dnes. Měli bychom doma 
silný český průmysl v českých rukách. České 
firmy by vlastnily své podniky v zahraničí 
a nikoli obráceně. A v případě nadnárodních 
společností by čeští společníci jistě nehráli 
druhé housle. Tehdy jsme se jako Češi 
nemuseli považovat za národ druhé kate-
gorie mezi například Němci nebo Francouzi. 
Je to však již minulost, a ta se nedá vrátit. 

Můžeme jen s  nostalgií vzpomínat, jak 
naši předkové jezdili do německého příhra-
ničí levně nakupovat, a kdy nebylo neob-
vyklé zahlédnout před alpskými letovisky 
většinou auta se značkou ČS, jako nejčastější 
zahraniční hosty.

Pro naši mladou nastupující generaci již 
tato událost moc neznamená a možná se 
budou jen divit, když se budou učit, co zna-
menala česká firma Škoda nebo Baťa doma 
a ve světě, a proč je dnes téměř vše v rukou 
cizích společností. 

Snad jen jedna skutečnost, která má pod-
statný vliv i na dnešní dobu, by mohla zau-
jmout. Tou je fakt, že díky Němcům máme 
od 15. 3. 1939 možnost na našich silnicích 
jezdit vpravo. Stálo to sice v noci ze 14. na 
15. březen pár nehod, když se překvapení 
čeští řidiči náhle setkali s  postupujícími 
kolonami německých vojsk ve svém jízd-
ním pruhu v protisměru, ale díky preciznosti 
našich sousedů, jsme se již probudili do éry 
pravidel jízdy vpravo a vzpomínka na minu-
lost se projevovala ještě nějaký ten rok po 
válce v autech, která měla volant umístěný 
vpravo…

(Zapsal: Jiří Janouškovec)

Oprava tabulky o počtu 
nezaměstnaných v obci

V Buštěhradském zpravodaji č. 1 
z  letošního roku došlo k  chybně 
vytištěné tabulce s  posunutými 
a vynechanými daty. Z  tohoto 
důvodu ji otiskujeme nyní správně. 
Děkujeme za pochopení.

celkem
z celku

základní 
vzdělání

střední 
a vyšší VŠ

113 35 72 6

muži muži do 
20 let

muži nad 
50 let

52 3 16

ženy ženy do 
20 let

ženy nad 
50 let

61 1 23
(Zapsal: Jiří Janouškovec)

Odpočívadla v obci    

Již dlouhou dobu můžeme oce-
nit možná trochu luxusně vybavené 
místo pro odpočinek občanů v  naší 
obci. Nalezneme jej u sběrného dvora 
s výhledem na komunikaci. Odpočíva-
jící kolemjdoucí musí počítat s tím, že 
odpočívadlo je umístěno možná až pří-
liš blízko krajnice. Lepší místo však u sil-
nice asi v  této části Buštěhradu nena-
jdete. Každopádně všechna auta, která 
projedou touto silnicí, mají možnost 
shlédnout vybavení Buštěhradu k odde-
chu pocestných a udělat si úsudek 
o  pohodlí našich občanů. Je to hezká 
vizitka našeho města. Samozřejmě, že 
podobných máme více a  nemáme se 
tedy zač stydět. Jiná města jsou na tom 
s odpočívadly rozhodně hůř…  Škoda, 
že někteří nezodpovědní občané 
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Ples městského zastupitelstva Buštěhrad
Dne 5. 2. se konal od 20, 00. hodin Ples městského zastupitelstva Buštěhrad. 

V místní Sokolovně se sešli milovníci tance a zábavy. Moderní hudba provázela 
tanečníky a někteří si to skutečně užívali. Bohatá tombola inspirovala účastníky 
k nákupu lístků, ale 
i tak tři „stoly“ nevy-
hrály nic a dostaly 
alespoň toaletní 
papír jako cenu 
útěchy. Tombolu 
vyhlašovala paní 
starostka Leflerová, 
které asistoval pan 
Kadlec. Nejstaršímu 
tanečníkovi bylo 
86 let a nejmladší 
tanečnici 12 let. Oba 
si tanec velmi užívali 
a dokázali se hezky 
pobavit. Zaujalo i 
nadšení skupiny 
b u š t ě h r a d s k ý c h 
tanečnic, které se dokázaly v kruhu před kapelou pěkně rozpálit. 

Doutnající boj proti bioplynové stanici signalizovaly patrně usmiřovací dary do 
tomboly od hlavního sponzora MPS s.r.o. Kladno.

Zábava se vydařila, a tak nezbývá, než popřát úspěšný průběh i příští rok. 
(Zapsal: Jiří Janouškovec)

Šibřinky po jedenácté
Jak prozrazuje název článku, naše Sokolské Šibřinky se konaly v roce 2011 

opravdu už po jedenácté. Zdá se to jako včera, kdy vznikla vůbec první myš-
lenka na to, uspořádat takovou akci i u nás v Buštěhradě. Obavy, zda se maškarní 
ujme a jestli tento styl zábavy bude lidi bavit, byly zbytečné. Šibřinky se staly 
tradiční maškarní zábavou pro dospělé, která se koná od r. 2001 každoročně 
kolem období masopustu. 

Nedávno se mě někdo ptal, co vlastně Šibřinky a jejich název znamená. 
Popravdě jsem o nich věděla jen to, že je to maškarní a že se konají. Samozřejmě 
mi to ale nedalo, zabrouzdala jsem po internetu a vybrala z toho všeho pár kra-
tičkých zajímavostí. 

Šibřinky se pořádaly již v předminulém století (1865 poprvé v Praze) a bývaly 
opravdu mimořádně velkou společenskou událostí. Dle vzpomínkové knihy 
Ignáta Hermanna „měly od svého počátku nesmírnou, přímo kouzelnou přitažli-
vost“. (Zúčastnění potvrdí, že v Buštěhradě je tomu nejinak)

Šibřiti se znamená starší češtinou veseliti se a tato zábava s  tancem byla 
záměrně v minulosti zvolena termínově v době maškar, čili masopustu. Smyslem 
je tedy také tvořivě se zapojit při přípravě masky a popustit uzdu své nápaditosti, 
případně zažít tu přípravnou činnost při vymýšlení a tvorbě skupinové masky.

Tomu, kdo se slávy nezúčastnil, se posílala bohatá výslužka, kdysi na Moravě 
zvaná šperky a v Čechách zabijačka. Výslužka většinou obsahovala huspeninu, 
klobásy, jelítka, jitrnice, ovar, škvarky. (inspirace pro další ročníky?)

zneužívají odpočívadlo k odložení svých 
zavazadel.

Poznámka: Aktuálně  již po několika 
měsících toto odpočívadlo neexistuje…

(Zapsal: Jiří Janouškovec)

Tipnete si správně?
Na následujícím obrázku je jeden 

z  buštěhradských domů. Pokuste se 
zjistit, zda znáte dobře město, ve kterém 
žijete a jeho historii. Víte, ze které doby 
snímek pochází? 

a) dům zasáhla bomba v  souvislosti 
s  bombardováním u kostela sv. Jana 
ve Vrapících v září 1944

b) dům v důsledku zanedbaných protipo-
žárních opatření částečně vyhořel, pro 
nedůslednost socialistických protipo-
žárních hlídek na sklonku roku 1988

c) současný dlouhotrvající stav domu 
v ulici Františka Palackého 

(Zapsal: Jiří Janouškovec)

Naše odpočívadlo ze dne 14.3.2011           foto: JJ

Buštěhradský dům, ze kdy?           foto: JJ

Vyhlášení výher v tombole foto: JJ
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Školní plesání
Na sedací kapacitu sálu tam 

bylo lidiček asi o trochu víc, ale 
zase se všichni v  pohodě srovnali. 
Bezchybná a ochotná obsluha za 
barem je už v restauraci U Bečvářů 
obvyklým standardem, takže ani 
na stolech nikomu nic nescházelo. 
K  plesu také tradičně patří před-
tančení. Nejprve nám nabídly své 
taneční variace žákyně sedmé třídy 
a později se předvedly i  orientální 
tanečnice. I  buštěhradští učitelé 
se opět „nechali vidět“. Šokujících 
zábavných vstupů měli několik, tak 
je těžké vybrat ten nejlepší. Play-
backové panoptikum interpretů 
světové popmusic, scéna středo-
asijského výrazového tance nebo 
vzádechmrazivé recitační pásmo 
budovatelských slátanin, to je 

vizitka báječně hravé recese našeho 
kantorstva, včetně jeho ředitelky. 
Taneční parket byl stále plný, muzika 
slušné kvality a nálada výborná, 
takže k zábavě nebylo co dodat. Jen 
chybějící loňskou taneční soutěž 
vystřídala veselá výuka řadového 
tance v  latinskoamerickém rytmu. 
Tombola, kde se hned dozvíte, zda 
jste vyhráli, už také patří mezi spe-
cifikum školního plesu, takže si 
sázející zase odnesli domů zajímavé 
ceny, včetně nazdobené kančí hlavy. 
Shrneme-li to všechno, tak je i tady, 
podobně jako u masopustních 
radovánek nebo sokolských šibři-
nek, laťka zábavnosti hodně vysoko.

Děkujeme všem pořadatelům 
a těšíme se zase napřesrok.

Helena a Jiří Bleskovi

ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ

Teď už ale ke zmiňovanému letoš-
nímu ročníku, který nesl název: RETRO 
– 20. STOLETÍ.

Během celého večera se tančilo, 
pilo, jedlo a veselilo. O hudební část 
se postarala jako vždy skupina A 
– Club z Číčovic a zahrála od val-
číku a polky až po Kabáty. Každý 
si zkrátka přišel na své. Občers-
tvení zajistila skupina milých lidí 
z Okoře z restaurace Dělová bašta. 
No a co se týče programu, ten byl 
jako vždy velmi nabitý.

Večer nám rozjely Buštěhradské 
Šťabajzny, které si už potřetí pro své 
šibřinkové diváctvo připravily origi-
nální tematické vystoupení. Na par-
ket se dobelhaly o holi, přijely na 
kolečkovém křesle nebo si pomá-
haly chodítkem. Jiné šůrovaly pod-
lahu kartáčem či roznášely obědy 
v jídlonosičích. Diváci netušili, co 
se za tímto může skrývat. Ženy ale 
nezklamaly, po chvíli odhodily zástěry 
a berle a v pastelkových barvách před-
vedly předtančení na hudbu z  Rebelů 
a Starců na chmelu. A protože přípravě 
věnovaly hodně času, potu a  hlavně 
nervů, chtěla bych jim tímto poděko-
vat. A kdo vlastně do této skupiny patří? 
Zdenka Bláhová, Helča Blesková, Míša 

Filková, Iva Forejtová, Táňa Hrabinová, 
Lenka Kozlerová, Jitka Menclová, Alča 
Míšková, Halina Mudrová, Iveta Oberrei-
terová, Alča Pešulová, Lída Rohlová, Eva 
Šáfrová a Iva Uhrová. Holky, děkuju!

V  další přestávce jsme mohli vidět 
excelentní stepařské vystoupení sku-
piny Caramelky. Tak moc se líbilo, že si 
diváci vytleskali přídavek. 

Poslední vystupující byla Mekeba 
neboli čtyři nádherné ženy, které všem 
přítomným předvedly netradiční břišní 
tance se třpytivými křídly. 

Nesmělo chybět vyhlášení nejlep-
ších masek a  pochopitelně tombola. 
Losovat se začala chvíli před půlnocí 
a bylo v ní více než sto cen. Tou hlavní 
byla jak jinak než prasečí hlava. Kdo 

se z ní nakonec radoval, to už si 
nepamatuji. Ale věřím, že radost 
měl velikou. Vždyť kdo by si 
nechtěl domů odnést kus pra-
sete za pět korun? 

Pak už zbývalo jen pár desítek 
minut do konce. Ty byly naplněny 
posledními panáky, posledními 
tanečními kreacemi a malým 
smutkem, že Šibřinky 2011 končí. 

Může se zdát, že to byla oby-
čejná vesnická zábava. A taky že 
byla. A byla skvělá! Že jste tam 
nebyli? Tak přijďte příště!

Na závěr chci poděkovat těm, 
bez kterých by tato akce určitě 
nebyla tak vydařená. Finanční 
částkou nebo darem nám při-

spěli: Štěpánek Auto, Lahůdky a cuk-
rárna Jindřicha Náprstka, Cargo – part-
ner ČR, Martin Peroutka, Zámecká 
vinotéka, RP Trade, rodina Macíkova, 
Potůčkova, Rákova a Hrabinova. 

Tak zase za rok!
Eliška Hrabinová

Šibřinky foto: Trochovi

Z plesu školy: „orientální tanečnice“ foto: JB
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Masopust 2011
Sluníčko, spousta báječných masek, 

skvělá kapela, lahodné občerstvení, 
úsměvy kam se podíváš, to byl recept 
pro letošní masopustní průvod. A výsle-
dek byl bezvadný. Účastníků bylo přes 
tři stovky! Nápady tvůrců masek a pře-
vleků neznaly meze, takže i letos byla 
opět pomyslná laťka posunuta výš. 
Jsem zvědav, zda příště dojde na disku-
tované alegorické vozy.

Mně se nejvíce líbily figury: kouřící 
zebra, muchomůrky, krotitelé duchů, 
pop, bílá panenka, Široký, Bystrozraký 
a samozřejmě opravdu Dlouhý a k němu 
Dlouhá víla.

Večer pak „Masopust 2011“ pokra-
čoval zábavou v  sokolovně, kde tra-
dičně vyhrávala výborná cimbálovka 
Buštěhradišťan Oty Pavlici, byť v maličko 
pozměněné sestavě. Letos bylo na par-
ketu vidět zase o něco víc krásných 
krojů, a vůbec přišlo víc lidí, kteří se 
dobře bavili až do nočních hodin.

Velmi kvalitní fotky z průvodu i z tan-
covačky lze najít na novém webu občan-
ského sdružení Buštěhrad sobě, který 
celo akci již tradičně zorganizoval. Mezi 

všemi pořádajícími, kteří si zaslouží 
dík a chválu, je třeba jmenovat hlavně 
Blanku Kufnerovou. 

Jiří Blesk

Sejít z cesty
Jistě jste na ně narazili také. Je jich tu 

celkem sedmnáct. Jsou ošklivé a jejich 
umístění nemá zjevnou logiku. Pokud na 
některých místech vysloveně nepřekážejí, 
tak alespoň hyzdí své okolí. Jako první 
viditelný krok aktivity Místní agenda 21, 
kterou k nám přinesla enviromentalistická 
organizace MNC, o.p.s. z Prahy 4, jeví se mi 
ty cedule jako „šlápnutí vedle“.

Enviromentalizmus, co to je? Ve 
slovníku jsem našel, že jde o „zaměření 
na studium, udržování a ochranu život-
ního prostředí“ nebo také o „směr zdů-
razňující převážný vliv prostředí na for-
mování osobnosti a jejích schopností“. 
Z toho jsem se snažil pochopit, že ony 
tabule mne mají vést k pochopení kom-
plexnosti a složitosti vztahů obyvatel 

k životnímu prostředí v Buštěhradě. To 
je sice chvályhodné, ale právě proto 
nechápu, proč byla k  tomuto účelu 
navržena, zvolena, schválena a nako-
nec i zrealizována v  ulicích našeho 
města právě tato nevkusná a zmatená 
„naučná stezka“. 

Nechám-li stranou estetiku onoho 
cyklu, zejména v porovnání s naší pěknou 

Z plesu školy: „popstars“ foto: JB Z plesu školy: „recitační pásmo“ foto: JB

Masopust foto: M. Aushaus

ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ
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a s erudicí zpracovanou Stezkou historií 
Buštěhradu, musím se pozastavit hlavně 
nad obsahem jednotlivých „zastavení“. 

Již na první informační tabuli jsme 
pozváni na „procházku vaším městem“, 
kde prý „míjíme skautskou klubovnu“ 
a „na kraji města pak pozo-
rujeme vodojem, solární 
elektrárnu, čističku odpad-
ních vod a vedení elek-
trického napětí“. Já však 
žádnou klubovnu neviděl, 
ani čističku, natož elek-
trárnu, jak to? A pozoro-
vat vzdálené vedení nebo 
nefunkční vodojem mě 
tak nějak nebaví. Na dal-
ších zastávkách jsem pak 
musel číst zobecňující frá-
zovité popisky nejrůzněj-
ších jevů a objevů, na úrovni dětské 
obrázkové encyklopedie, povětšinou 
jen okrajově navázané na Buštěhrad 
jako takový, natož na konkrétní umís-
tění té které tabule. Například, detaily 
o trilobitech a ramenonožcích jsou 
sice zajímavé, ale území Barrandienu 
je odtud poměrně vzdálené, a navíc, 
působení pana Joachima na buštěhrad-
ském zámku mělo určitě jiný důvod. Jé, 
obří buštěhradští mloci! Hle, šnek velký 

jako včela, a k tomu motýlci…báječný 
vklad akademičky Slavíkové – Hruškové 
k  seznámení s  místním ekosystémem! 
A, znáte třeba nový zeměpisný název 
„Rybník Oty Pavla? Víte o kterou vodní 
plochu se jedná? Já, nevím. Možná proto 

mne šokovalo sdělení, že jeho „retenční 
funkce znamená, že je zde voda zadr-
žována“. No, raději pryč! U sokolovny 
si svou dávku nepřesností vyfasoval 
i  Junák Buštěhrad, ale na organizaci 
Sokol, pod jehož křídly se zde skauti 
scházejí, nikdo nevzpomněl. Nepříjemně 
překvapivé jsou i jiné cedule. Dozvěděl 
jsem se o tom, že propagovaná solární 
energie vyjde sakramentsky draho, že 
v  březnu oslavíme jakýsi Světový den 

vody, že se u toho „koukáme“ na jižní 
svah haldy. Ovšem porovnávání počtu 
jaderných elektráren, mezi naší repub-
likou, USA nebo Francií, bez dalších 
důležitých údajů, už postrádá jakýkoliv 
smysl. Ale co, bohužel, naučných nesmy-
slů je na stezce víc. I pan profesor Žebera 
by se podivil, že se nám v Buštěhradě, 
„dochovaly právě buližníky“. Nejen, 
že nejbližší výchozy této horniny jsou 
odtud asi čtyři kilometry daleko, a jejich 
vznik „ukládáním křemičitých schránek 
drobných vodních organizmů“ prokaza-
telně neprobíhal, ale geologické podloží 
našeho města přece tvoří křídové sedi-
menty, opuka, křídové jíly, jílovce, fluvi-
ální jílovito-písčité hlíny a spraše, a také 
algonkické břidlice…což u nás kdejaký 
chalupník ví, že? Otráveně jsem raději 
putoval dál, zmáčen kyselými dešti a trá-
pen skleníkovými plyny, od buštěhrad-
ských dlažebních kostek, přes Kanárské 
ostrovy a Island, až do někam do Mexika, 
a pak jsem zůstal stát na tom starém dláž-
dění, jenž „bylo svědkem dramatických 
událostí, které mohly mít vliv na tisíce 
lidí“. Přemýšlel jsem, jaký asi vliv bude 
mít Naučná stezka Města Buštěhrad, to 
rádobybuditelské dílo, které tak nějak 
sešlo ze své plánované cesty. 

Jiří Blesk

Vernisáž studentských projektů na obnovu buštěhradského pivovaru
Studentské projekty – celkem se 

jich sešlo 63 - byly vystaveny ve dvo-
raně nové budovy Fakulty architektury 
ČVUT v  Praze 6 – Dejvicích. Vernisáž 
proběhla 17. března za hojné účasti stu-
dentů, pedagogů i buštěhraďanů (i když 
z  vedení města jsme dorazili – s  kole-
gou Kohlem - pouze dva). Přítomen 
byl i rektor ČVUT Prof.Ing.Václav Havlí-
ček, CsC, a  děkan Fakulty architektury 
Doc  Ing  Arch. Zdeněk Zavřel. Všichni 
poděkovali firmě Level, kterou zde zastu-
poval Arch. Šustík, že umožnila konání 
této soutěže, a studentům za ohromný 
kus práce, který na projektech odvedli. 
Poté bylo vyznamenáno šest nejlepších 
projektů, a sice z ateliérů Arch. Lábuse a 
Prof. Girsy (firma Level dokonce poskytla 
peněžité odměny). Projekty jsou sku-
tečně zajímavé, od úplných “úletů 

kosmického typu“, 
které z  pivovaru 
mnoho nezacho-
vávaly,  přes návrhy 
„ k r a b i c o v é h o 
typu“, které by se 
také rozhodně do 
centra Buštěhradu 
nehodily, až po pár 
skutečně pěkných 
a citlivých návrhů. 
Většina návrhů 
také měla skvělou 
grafickou úroveň.

Je především 
potěšující, že firma Level zcela přehod-
notila svůj přístup. Slíbila, že pivovar 
nezbourá, a bude se naopak snažit ve stu-
dentských projektech najít inspiraci pro 
obnovu areálu. Výstava potrvá do konce 

března (v době, kdy vyjde toto číslo BZ, 
tedy již nebude), nicméně projekty roz-
hodně vystavíme také v  Buštěhradě, 
musíme pouze najít vhodný prostor.

Ing.Arch. Daniela Javorčeková

 „Temelín na Krétě“ foto: J. Blesk

Vernisáž foto: FA ČVUT
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

SpoleČenSká ruBrika

Naši jubilanti
(březen, duben)
70 let
Fencl Jaroslav Kladenská ul.
75 let
Dědič Jiří Zahradní ul.
80 let
Urbářová Božena Pražská ul.
Vilt Václav Kladenská ul
85 let
Preclíková Jarmila Prokopova ul
Rysová Libuše Bezručova ul.

Blahopřání
Dne 13. března 2011 se dožil požehna-
ných 89 let buštěhradský rodák, bývalý 
sportovec-hokejista, také primář Lázní 

Teplice v  Čechách t.č. v.v. pan MUDr. 
Josef Hudeček. Do dalších let jeho 
života mu přejí jen to nejlepší, včetně 
zdraví v  péči jeho manželky, přátelé 
a kamarádi z M.Č.

Vzpomínáme
Dne 8. března 2011 by se dožil můj 
manžel, tatínek, dědeček a praděde-
ček pan Josef Špimr 75. let. Kdo jste 
jej znali a měli rádi, věnujte mu tichou 
vzpomínku s námi.

Manželka s rodinami

Dne 2. 5. 2011 by se dožil 70. let pan 
Zdeněk Karásek. Kdo jste ho znali 
a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Sestra Božena Špimrová s rodinami

Dne 26.4.2011 by se dožil můj bratr 
Jaroušek Novák 70 let. V necelých 
11  letech ho střelil do hlavy spo-
lužák a  Jaroušek na následky zra-
nění zemřel. Stále vzpomínají sestra 
Alenka Rettová, roz. Nováková, a sest-
řenice Zdeňka Džulová, roz. Jiránková. 

Motto: 
Tak krátce jen jsem s vámi šel. 
Hle, tu se cesta dělí 
a ptáci nad hlavou mi píseň nedopěli. 

zleva: Vojtěch Berec, Adam Kiliáš, Kateřina Mrázková, Michael Prchal, Jaroslav Holeček, 
Monika Udržalová, Antonín Piskáček, Martina Kubešová                                    foto: P. Suchopár

Vítání občánků
V úterý dne 1. 2. 2011 jsme uvítali do života další nově narozené občánky. 
Rodičům přejeme hodně radosti a spokojenosti z dětiček.

zleva: Vilém Sztogrýn, Ella Novotná, Ela Keta Kasandová, Maxmilián Karhan, 
Lucie Liliana Hodanová, Filip Bakule, Emili Vlčková                                               foto: P. Suchopár

Poděkování
Velice rádi bychom jmenovitě poděko-

vali paní Heráňové, paní Pražákové, žáky-
ním deváté třídy ZŠ - slečnám Kůtové a Kos-
tečkové a s nimi i panu Sejkorovi, za úklid 
v lesíku Větráku. Obětavé vysbírání odpadků 
z tohoto kousku buštěhradské zeleně (bylo 
toho několik pytlů) by mělo být příkladem 
i pro nás, ostatní obyvatele města, a právem 
si zaslouží obdiv a vděk. 

Jitka a Petr Menclovi

Jarní tání

Po odtání  poslední sněhové nadílky v polo-
vině února se při procházce městem nabízí 
nehezký pohled na stovky psích exkrementů 
které hyzdí veškerou zeleň včetně sportovišť, 
chodníků a DĚTSKÝCH hřišť. Vážení spoluob-
čané nechte své mazlíčky vykálet doma nebo 
po nich na veřejnosti uklízejte. Pokud Vy maji-
telé Azorů, Alíků, Míšů, Pištů atd. neberete 
ohled na ostatní slušné spoluobčany a jejich 
děti, nechte si od svých miláčků nasrat doma 
a tam se v tom rochněte sami.

Roman Dědič 

Ředitelství ZŠ Buštěhrad hledá studenta nebo 
důchodce, který by se zejména v době prázdnin 
a víkendů staral o provoz školního hřiště. Jednalo 
by se o 2 – 4 hodiny denně, podle zájmu veřej-
nosti. Z předběžné kalkulace vychází cca 50-Kč/hod.
Bližší informace u vedení školy, tel: 312 250 530, 
e-mail zs.bustehrad@seznam.cz inzerce
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Maminky a tatínkové, babičky a dědečkové!

Nově od září 2011 nabízíme na Buštěhradě

hlídání vašich dětí
ve věku od 2,5 do 6 let!
Na rozdíl od státního zařízení budeme v naší Dopo-
lední školičce pracovat v malých skupinkách tj. 
max. 5 dětí na jednoho pedagogického pracovníka, 
tak, aby nabízený program i veškerý čas věnovaný 
dětem odpovídal co nejvíce domácímu prostředí.

B l i ž š í  i n f o r m a c e  a  p ř i h l á š k u  d o  n a š í  D o p o l e -
d n í  š k o l i č k y  n a l e z n e t e  n a  i n t e r n e t o v ý c h  s t r á n k á c h

http://dopoledniskolicka.webnode.cz,
nebo nás kontaktujte prostřednictvím emailu

dopoledniskolicka@seznam.cz
Těšíme se na vás! inzerce

PAMÁTNÍK LIDICE

Časový program pietní vzpomínky 
a doprovodných akcí 

k 69. VÝROČÍ VYHLAZENÍ OBCE 
LIDICE

11. června 2011

Pietní vzpomínka
09:00 – 09:45 Příjezd hostů na parkoviště Památníku, snídaně ve stanu
09:45 – 10:00 Přesun hostů od muzea ke společnému hrobu
10:00 – 10:35 Kladení věnců u společného hrobu 
10:35 – 10:40 Státní hymna – soubor Kvítek
10:40 – 10:45 Přivítání ředitelem Památníku Lidice
10:45 – 10:55 Hlavní projev předsedy Senátu P ČR Milana Štěcha
10:55 – 11:00 Modlitba lounského vikáře P. Wernera Horáka
11:00 – 11:05 Vystoupení předsedkyně ÚV ČSBS Anděly Dvořákové
11:05 – 11:10 Poděkování ředitele PL a pozvání k přehlídce dětských sborů
11:10 – 11:15 Vystoupení sboru Kvítek u společného hrobu
11:15 – 11:40 Přesun účastníků okolo sousoší dětí k muzeu

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

Celostátní přehlídka dětských pěveckých sborů 
„Světlo za Lidice“
11:30 – 11:40 Přijetí vedoucích sborů 1. místopředsedou Senátu P ČR Přemy-

slem Sobotkou, starostkou obce Lidice a ředitelkou přehlídky
11:45 – 12:00 Slavnostní zahájení – 1. místopředseda Senátu PČR Přemysl 

Sobotka, Čestná stráž Armády ČR, Ústřední hudba Praha, 
vystoupení Anety Langerové 

12:00 – 12:10 Vystoupení zahraničního sboru ze Slovenska
12:15 – 14:00 Vystoupení jednotlivých dětských sborů ze 14 krajů ČR
12:00 – 15:00 Pohoštění účastníků piety a přehlídky sborů v prostorách 

za muzeem

Přehled souvisejících akcí k 69. výročí lidické tragédie 
v roce 2011
3. 1. – 1. 5. 2011 Výstava „Nikdo není zapomenut, nic není zapomenuto“, 

Pod Tribunou
7. 4. – 30. 6. 2011 Výstava  „Genocida Romů v době II. světové války“,  IN MEMO-

RIAM
-
2. 5. – 12. 6. 2011 Výstava DUM SPIRO SPERO – 601. speciální skupina 

v Afganistánu, Pod Tribunou
2. 5. 2011 od 14:00  Seminář k projektu „Oběti a hrdinové“, Pod Tribunou
19. 5. – 22. 5. 2011 Výstava kaktusů a sukulentů, Pod Tribunou 
26. 5. – 29. 5. 2011 Výstava Irisů, Pod Tribunou
28. 5. 2011 od 15:00 Odhalení pamětní desky lidickým dětem v ZŠ Buštěhrad

1. 6. 2011 v 11:00 Zahájení 39. ročníku „Mezinárodní dětské výtvarné 
výstavy Lidice“ s předáním cen vítězům soutěže 
v Lidické galerii

8. 6. 2011 od 19:00 Koncert Brémského smíšeného sboru před muzeem
9. 6. 2011 od 21:30 Premiéra filmu LIDICE v prostoru zahrady LG
10. 6. 2011 v 8:00 Vzpomínka na pobyt lidických žen a jejich dětí v Reálném 

gymnáziu Kladno
10. 6. 2011 v 10:00 47. ročník etapového cyklistického závodu Lidice 2011
10. 6. 2010 od 19:30 Křest knihy „Hlasy z hořících domů“ u muzea Památníku 

Lidice
10. 6. 2011 ve 20:00 Koncert Václava Hudečka a orchestru Barocco sempre 

giovane u muzea Památníku Lidice
10. 6. 2011 ve 22:00  Start 23. ročníku štafetového běhu Javoříčko - Ležáky - 

Lidice
11. 6. 2011 v 10:00 Pietní vzpomínka u společného hrobu lidických mužů
11. 6. 2011 v 11:45 Zahájení přehlídky dětských pěveckých sborů z celé ČR 

pod názvem „Světlo za Lidice“ v prostoru nádvoří před 
muzeem

11. 6. 2011 ve 12:30 Předání Pamětních odznaků Památníku Lidice v IN MEMORIAM
13. 6 – 31. 8. 2011 Výstava Projekty ve školních družinách Pod Tribunou
16. 6. 2011 v 16:00 Položení kytice u pamětní desky lidickým dětem v Thoma-

yerově nemocnici v Praze 4 – Krči
16. 6. 2011 v 17:00 Položení kytice na domě, kde se narodilo 6 dětí po lidické 

tragédii, Praha 10 – Dykova ul.
16. 6. 2011 v 18:15 Pietní vzpomínka položení kytice v místě zastřelených 26 

lidických občanů, Praha – Kobylisy
16. 6. 2011 od 9:00 8. ročník triatlonu konaného k uctění památky Lidické 

tragedie 
4. 7. – 30. 9. 2011 Výstava Český Malín, In Memoriam

Zdroj: www.lidice-memorial.cz
kontakt: Památník Lidice, Tokajická 152, 273 54 Lidice; tel: 312253063, 312253702

e-mail: lidice@lidice-memorial.cz       www.lidice-memorial.cz
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šachový oddíl Sokol Buštěhrad
Mistrovství České 
republiky mládeže

V týdnu 12. - 19. března se nejlepší 
mladí šachisté utkali v boji o tituly 
mistrů republiky a postupy na Mist-
rovství světa a Evropy. V Koutech nad 
Desnou se hrálo šest mistrovských tur-
najů (kategorie do 16, 14 a 12 let, zvlášť 
chlapci a  dívky) a dva doprovodné 
turnaje. Sokol Buštěhrad reprezento-
vali tři hráči. Katka Budíková hrála své 
poslední žákovské mistrovství v  nej-
starší kategorii dívek a Honza Šáfr 
a Martin Vytáček se zúčastnili Národ-
ního Open turnaje.

V devítikolovém turnaji uhrála 
Katka 4  body, obsadila 10. místo 
a potvrdila příslušnost k republikové 
dívčí špičce. Martin se opět zlepšil 
(hraje teprve druhý rok) a  se ziskem 
5,5 bodu obsadil mezi 83  účastníky 

18.  místo. Hvězdou výpravy byl 
Honza. Jako třetí  nasazený tur-
naj suverénně vyhrál - s 8,5 bodem 
a  náskokem 1,5 bodu před zbytkem 
startovního pole!

1. liga družstev mladšího 
dorostu - 6 bodů 
od Chodů!

K zápasům 7. a 8. kola jsme cestovali 
do Domažlic v sestavě Katka Budíková, 
David Duong (host z SK DDM Slaný), 
Jenda Šefčík, Lukáš Dvořák, Ondra Šku-
bal a Mirek Šefčík. 

V dopoledním zápase s místní 
rezervou jsme byli favority a tuto roli 
naši hráči zvládli bez ztráty kytičky. Po 
rychlém vítězství Jendy a Mirka přidali 
vítězné body téměř současně Lukáš 
a Ondra. Těžší soupeře udolali po více 
než dvou hodinách hry i Katka a David. 

Po jednoznačném vítězství (6:0) oběd 
všem chutnal a odhodlaně jsme (už 
s  definitivní jistotou ligy v příštím 
roce) nastoupili k odpolednímu zápasu 
s domažlickým Áčkem. To dopoledne 
v napínavém zápase zdolalo Klatovy, 
takže se v přímém souboji bojovalo 
o průběžné 2. místo.

Mnohem zkušenější soupeř (loni 
obsadil 3. místo) nastoupil jen v pěti, 
Mirek si připsal bod zadarmo a vedli 
jsme 1:0. O výjimku z pravidla „první 
vyhrání z kapsy vyhání“ se po hrubce 
soupeře postaral Jenda a zvýšil na 
2:0. Zápas ale zdaleka nebyl rozhod-
nut - zatímco Ondra nadějně útočil, 
na zbylých třech šachovnicích stáli 
soupeři lépe. Po dvou hodinách se 
o obrat postaral Lukáš. Prokázal dobrý 
propočet, bez ohledu na dočasné 
materiální ztráty prosadil postup 
středních pěšců a soupeřova pozice 

Sport
Tenisový klub Buštěhrad se připravuje na sezónu 2011

Již 2.  4.  2011 budou svépomocí 
zahájeny práce na úpravu kurtů 
a  celého areálu Tenisového klubu 
po letos mimořádně náročném zim-
ním období. To znamená nejen úklid 
celého tenisového areálu, ale tech-
nicky docela náročná úprava povrchu 
antukových kurtů tak, aby vydržely 
a  sloužily celou tenisovou sezónu 
2011, tedy do října l. r. 

Tenisový k lub a jeho hráčky 
a  hráči bezesporu dobře propa-
gují sport v  našem městě. I v  této 
sezóně budeme hrát druhou a čtvr-
tou třídu Krajského přeboru. Byli 
jsme tedy schopni postavit pro 
tuto, docela z  hlediska výkonnosti, 
náročnou soutěž dvě družstva, což 
samo o sobě svědčí o dobré členské 
základně našeho TK. Ke dnešnímu dni 

registruje náš TK 63 hráček a hráčů. 
Všichni svými povinnými přispěvky 
pomáhají řešit finančně náročnou 
režii činnosti TK.

I pro letošní rok zůstává určitá 
možnost přijmout, byť v  omezeném 
počtu nové členky nebo členy našeho 
klubu, především z  řad buštěhrad-
ských občanů. Zvažujeme i otevření 
tenisové školičky pro ty nejmenší 
adepty tohoto sportu. Vše záleží na 
tom, zda se nám podaří získat tre-
nérku či trenéra pro tento záměr. 
Pokud někdo má o tuto činnost 
zájem, nebo o někom takovém ví, 
prosím dejte vědět výboru TK. 

V  druhé polovině roku se těšíme 
na již tradiční turnaje známé jako 
„Mazal Open“ pro muže, „Malý Mazal 
Open“ pro ženy, ale i tzv. a osvědčený 

„Buřťák“, který se stal kromě sportov-
ního zápolení i společenskou teniso-
vou tečkou vždy na závěr tenisové 
sezóny. 

Výbor TK přeje všem svým členkám 
a členům již tradiční dobrou atmo-
sféru v sezóně 2011, hodně dobrých 
backhandů a forhandů a Vám všem, 
kteří máte tento sport rádi, návštěvy 
v  našem areálu při tenisových zápa-
sech, ale i třeba pro Váš odpočinek.

Za výbor TK  RNDr. Miroslav Oplt, CSc., 
předseda
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se zhroutila jako domeček z karet. 
Stavu 3:0 a nutnosti všech soupeřů 
hrát pouze na výhru využil mazácky 
Ondra. Soupeře postavil před těžkou 
volbu: buď remíza opakováním tahů, 
nebo ztráta materiálu :-) Ten se roz-
hodl počkat, jak se vyvine situace na 
prvních dvou šachovnicích. „Vysvo-
bodil“ ho spoluhráč na druhé desce, 
který partii pokazil, a o našem vítěz-
ství bylo rozhodnuto! Ondra se tedy 
dohodl na remis a Katka po dlouhém 
boji podlehla. 

Vítězství 4,5:1,5 znamená, že 
v  posledních třech zápasech (16-17. 
dubna v Klatovech) budeme místo 
o udržení bojovat o medaili! 

Našimi soupeři budou postupně 
Planá, Most B a na závěr hlavní favorit 
Most A. K  případným odvážným spe-
kulacím o možnosti postupu do Extra-
ligy dorostu uvádím, že ztráta 3 bodů 
na prvního bohužel neznamená, že 
v posledním zápase můžeme hrát 
o postup, protože v šachových soutě-
žích družstev nerozhoduje při stejném 
bodovém zisku vzájemný zápas, ale 
skóre. Most A by tedy musel bodíky 
ztratit ještě jinde. Ale jak říkal Jarda 
Jágr na minulém MS v  hokeji: „hele, 
možný je všechno“.

Krajský přebor mládeže 
v rapid šachu - 
titul a 3 postupy 
na Mistrovství ČR

Krajský přebor mládeže v rapid 
šachu (zrychlená forma šachů) se hrál 
2. dubna v Českém Brodě. Ve třech 
turnajích podle věkových kategorií 
(do 14, 12 a 10 let) nastoupilo celkem 
11 našich hráčů.

V nejmladší kategorii (39 účastníků) 
získali (z devíti partií) David Lang, 
Matyáš Mayrhofer a Marek Střeska 
po 5 bodech, Ondra Varadi 4,5 bodu 
a  umístili se uprostřed startovního 
pole. Pro Evu Vrbovou znamenalo 

uhraných 4,5 bodu 4. místo mezi dva-
nácti dívkami (postupová místa byla 
jen dvě…).

V kategorii do 12 let (31 účastník, 
7 partií) se Jirka Šefčík ziskem 4,5 bodu 
probojoval na 10. místo. Vynikajícího 
úspěchu dosáhly dívky, které začaly hrát 
až po podzimním Přeboru školy. Míša 
Nová uhrála 3,5 bodu a stala se Krajskou 
přebornicí! Martina Tajovská (2,5 bodu) 
obsadila mezi dívkami 4.  místo a obě 
postoupily na zářijové Mistrovství 
republiky!!

V silně obsazeném turnaji nejstarší 
kategorie (16 účastníků, 7 partií) si 
postup vybojoval 4. místem Lukáš Dvo-
řák (4,5 bodu). Ondra Škubal (3,5 bodu 
- 8. místo) a Mirek Šefčík (3,5 bodu - 
9.  místo) o něj bojovali až do posled-
ního kola - tentokrát marně, ale šanci 
mají ještě příští rok.

Soutěže družstev 
dospělých - 
postupuje Áčko i Béčko

O skvělé sezóně našich „dospělých“ 
družstev, konečných výsledcích Regio-
nálního přeboru mládeže (poslední tur-
naj se hraje 30. dubna na Buštěhradě) 
a o Oddílovém přeboru (přeborníkem 
pro rok 2011 se stal Honza Šáfr) si pře-
čtete příště, nebo můžete navštívit naše 
internetové stránky www.sachybus.net.

Pavel Buk, 4. 4. 2011

Přenechám do dobrých rukou 

zrzavého kocourka a tři kočičky 

narozené 8. 3. 2011.

Tel. 720202203

1. liga mladšího dorostu - pořadí po 8. kole

Z V R P BODY skóre

1. DDM Most A 8 8 0 0 24 45,0
2. Sokol Buštěhrad 8 7 0 1 21 32,5
3. Sokol Domažlice A 8 6 0 2 18 29,5
4. ŠK Sokol Klatovy 8 5 2 1 17 34,5
5. ŠK Viamont Teplice 8 5 2 1 17 34,0
6. DDM Most B 8 5 1 2 16 27,0
7. ŠK Spartak Ústí n.L. 8 4 1 3 13 28,0
8. DDM Most C 8 2 0 6 6 14,5
9. ŠK DDM Planá 8 2 0 6 6 13,0

10. TJ Spartak Chodov 8 1 0 7 3 15,5
11. Sokol Údlice B 8 0 0 8 0 8,5
12. Sokol Domažlice B 8 0 0 8 0 6,0
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Vzpomínám, jakoby to bylo dnes, když jsem se onehdy pradávno v noci probudil. 
Nemohl jsem se nadechnout. Všude kolem byla prázdná děsivá tma. Na obranu před 
ní jsem zvedl ruce před obličej. Cíp peřiny, který jsem měl přes hlavu, se zvedl 
a do temného světa vniklo bledě modravé světlo pouliční lampy, jenž mi noc co 
noc šmírovala do oken pokoje. Nahrnul jsem si pokrývku pod krk, takže mi, plavci 
v pruhovaném moři, koukala jen hlava. Díval jsem se s nadějí do té elektrické záře, 

BuštěhradSký chodec
Doma je doma

Rozpis zápasů kopané 
jaro 2011

datum čas
so 16.4. 17:00 SK Buštěhrad "A"-Švermov
ne 17.4. 17:00 SK Buštěhrad"B"-Hrdlív B

ne 24.4. 17:00 Brandýsek B-SK Buštěhrad"A"

so 30.4. 17:00 SK Buštěhrad"A"-Běleč
ne 1.5. 17:00 SK Buštěhrad"B"-Velké Přítočno B

so 7.5. 17:00 Smečno-SK Buštěhrad"B"
ne 8.5. 17:00 Stochov B-SK Buštěhrad "A"

so 14.5. 17:00 SK Buštěhrad"A"-Slavoj Kladno
ne 15.5. 17:00 SK Buštěhrad"B"-Kačice
st 18.5. 17:00 SK Buštěhrad"B"-Svinářov

so 21.5. 17:00 Unhošť-SK Buštěhrad "A"
ne 22.5. 17:00 Pletený Újezd-SK Buštěhrad"B"

so 28.5. 17:00 SK Buštěhrad"A"-Vinařice
ne 29.5. 17:00 SK Buštěhrad"B"-Lidice B
st 1.6. 17:00 Hostouň B-SK Buštěhrad"B"

so 4.6. 17:00 Dřetovice-SK Buštěhrad "A"
ne 5.6. 10:15 Kamenné Žehrovice-SK Buštěhrad "B"

so 11.6. 17:00 SK Buštěhrad "A"-Stehelčeves
ne 12.6. 17:00 SK Buštěhrad"B"-Braškov B

ne 19.6. 17:00 Hřebeč B-SK Buštěhrad"A"
ne 19.6. 17:00 Třebichovice-SK Buštěhrad"B"

dodal R. Švejda

Zveme Vás na VELKOLEPOU CELOVEČERNÍ 

TRAVESTI SHOW
v čele s CHI-CHI TORNÁDO

(známá z talentové soutěže) 

dne 13. 5. 2011 v místní sokolovně 
od 20 hod.

Čeká Vás večer plný zábavy, kostýmů, 
tance, vtipu, a pod.

V průběhu večera vystoupí 
české, ale i zahraniční hvězdy jako např.
Tina Turner, Helena Vondráčková

a pod ... 

Nutná rezervace na tel: 775/087274. 
Omezený počet míst!!! 

Předprodej: cukrárna Buštěhrad, ul: Kladenská.

Těšíme se na Vás
Vaše TRAVESTI HVĚZDY PRAHA
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neboť jsem věděl, že pokud bude svítit, nemusím vstávat. „Jiříku, vstávej, půjdeme 
do té školky!“ spláchl náhle všechny naděje maminčin rozmilý hlas. Byla v něm cítit 
naléhavost a skrývaná nervozita. Rychle jsem se znovu zahrabal pod peřinu. Tma byla 
teple přívětivá. Chtěl jsem v ní zůstat napořád.
„Nemrač se, nedá se nic dělat, musím do práce. A babička musí k doktorovi. Bude 

to tam fajn, uvidíš. Potkáš tam nové kamarády. A budou tam jiné hračky, než máš 
doma.“ Neodpovídal jsem.To jsou teda argumenty. Maminka, můj člověk z nejmilejších, 
mně najednou byla nějaká cizí a vzdálená. Její věty, provázející mne téhle poslední 
cestě, měly takový stejný podivně chlácholivý tón. Znám ho dobře. Už jsem ho v 
životě slyšel vícekrát. Třeba, když jsme šli na očkování, a to bolí.
Chtělo se mi brečet. Cítil jsem se opuštěný, hrozně sám. Kdo vymyslel tu pitomou 

práci? Tátu kvůli ní vidím až pozdě večer, a jen krátce, než jdu spát. Bývá takový 
unavený. A nemá vůbec náladu si se mnou hrát. Nenávidím tu práci! A teď ještě mamka. 
Doma si spolu povídáme a zpíváme. Přijde hned, když jí pozvu, aby zhodnotila kvalitu 
mého nového opevnění z kostek nebo právě domalovaný obraz. A taky mi dá něco na 
zub, i když není právě čas oběda. A peče ty báječné štrúdly! A taky mojí zamilovanou 
vánočku s hrozinkami. Rád se taky dívám když šije. Za odpoledne klidně ušije celé 
šaty, jak je šikovná. A to ještě stačí uklidit a pověsit prádlo.
Slzy mi přeci jen vyhrkly. „Mami, já tam nechci. Chci být doma, s tebou.“ Vzhlédl 

jsem k ní psíma očima, prosebnější tón už jsem neuměl. Tak nějak divně se pousmála, 
byl to spíš takový úšklebek, ale na mne se raději nepodívala. „Prosím tě, to 
vydržíš. Pohraješ si tam, najíš se a vyspíš po obědě v takové malé postýlce, a pak 
pro tebe přijde babička. A půjdete spolu na procházku. Víš, třeba tam jak chodíme, 
nahoru do lesíka, co je ta studánka.“ Docela dobrý nápad, hm, ke studánce, tam to 
mám rád. Dají se tam dělat rybníčky a pouštět dřívka jako loďky. A taky tam rostou 
ostružiny. Vezmu si s sebou tu šestikolovou sklápěčku. A taky budu potřebovat nůž, 
na ty lodě.
Vůbec jsem to tam nemohl vydržet. Když jsem si chtěl chvilku s něčím pohrát, 

tak mi to hned někdo bral z ruky, kreslit jsme museli nudnou vázu s květinami na 
stolku, pořád jsme se museli převlékat a na pískovišti vůbec nebylo místo ani na 
tunel. Musel jsem sníst celý talíř slané polévky, takže jsem potom do sebe nemohl 
dostat docela dobrou bramborovou kaši. Ta spací postýlka byla fakt malá. Ale stejně 
jsem neměl na spánek ani pomyšlení. Nechtělo se mi vůbec ani jen tak zbytečně 
ležet. A byla mi trochu zima. Ještě, že se šlo odpoledne ven. Sice jsem se musel 
cestou držet za ruku s úplně cizím klukem, ale šlo se, světe div se, nahoru do 
lesíka. Sbírali jsme opadané listy a větvičky. Až ke studánce jsme ale nedošli, 
zůstali jsme jen na kraji. Rozeběhli jsme se mezi stromy, abychom stavěli skřítčí 
domečky. Učitelky seděly na palouku, povídaly si a přivíraly oči před sluncem. 
Nápad to byl doslova bleskový. Poodešel jsem nenápadně stranou a rychle se zahrabal 
do nafoukaného listí. Srdce mi bušilo ve spáncích, ani jsem nedýchal. Nikdo si mě 
naštěstí nevšiml. Trvalo snad hodinu, než všichni odešli. Pomaloučku jsem vystrčil 
hlavu z hromady a opatrně jsem se rozhlížel po tiše bzučícím podzimním lese. Nikde 
nikdo, takže hurá dolů, na Neklanku, tam budou kluci! 
Hledali mě až do večera. Byli jsme zrovna s Karlem a Péťou zalezlí v našem hlavním 

bunkru. Chystali jsme si dlouhé lískové oštěpy, odhodláni ubránit se proti celému 
tomu nepřátelskému světu. Když jsem uviděl tátovy oči, plné starostlivého vzteku, 
bázlivě jsem vstal a ustoupil do roští. Pomalu ke mně vztáhl ruku. Bylo cítit, jak 
se mu ulevilo. „Pojď, půjdeme domů,“ pronesl hlubokým klidným hlasem, „měli jsme 
o tebe strach.“ I mně se ulevilo. Překotně jsem mu vyprávěl o všem, co jsem za celý 
ten svůj první den ve školce zažil. Kdy jindy. I když mlčel, celou cestu domů mě 
držel za ruku. Věděl jsem, že dneska mamka nic neušila a nebude ani koláč. Hlavně, 
že už jsme doma, ulevilo se mi, když odemykal dveře. 

/JB/   
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