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Slovo StaroStky
Vážení spoluobčané,

tentokrát se chci s  vámi podělit 
o krásné zážitky ze dvou koncertů, které 
proběhly nedávno. Nejprve to byl kon-
cert rockové skupiny Perfekt Základní 
umělecké školy Buštěhrad a jejího dět-
ského pěveckého souboru. Koncert se 
konal 14. května v 19.00 hod. na horním 
náměstí. Už samotné podium poutalo 
pozornost posluchačů, protože jej tvo-
řila korba velkého nákladního kamionu. 
A ta byla skoro celá zaplněna aparaturou 
skupiny, protože jak známo – rock potře-
buje pořádný zvuk! A tak bylo co poslou-
chat. Za doprovodu Perfektu předvedly 
děti rockovou operu „Karkulka“ od pánů 
Svěráka a Uhlíře. Známý příběh malé 
dívenky v podání rockových muzikantů 
a zpěváků bylo něco opravdu neob-
vyklého. Děti krásně zpívaly, hoši hráli 
jako o život, i když obě skupiny měly za 
sebou podobný odpolední koncert na 
Zahradě Čech v  Litoměřicích. Všichni 
účinkující předvedli úžasný výkon, který 
přítomné publikum – a že bylo opravdu 
početné – ocenilo bouřlivým potles-
kem a dokonce skandováním. To, že se 
zpěváci i kluci vypracovali tak daleko, 

že už mohou pořádat koncerty po růz-
ných městech, svědčí o podpoře vedení 
Základní umělecké školy a o odborném 
vedení pana učitele Petra Vaňka, který je 
autorem myšlenky založit při Základní 
umělecké škole v Buštěhradě hudební 
skupinu. Jeho úsilí a nadšení pro práci 
s tímto souborem je úžasné, chuť všech 
chlapců dát do svého projevu maximum 
je chvályhodné a tak jsme byli svědky 
obdivuhodného výsledku. Tento kon-
cert, technicky zajištěný hlavně panem 
Horákem, byla zkrátka bomba, kterou 
zatím Buštěhrad nezažil. Máme důvod 
se těšit na další vystoupení „našeho“ 
Perfektu i „našich“ zpěváků! Přijďte si je 
poslechnout, určitě budete nadšeni. 

Druhým koncertem bylo tradiční 
setkání pěveckých sborů z  Jindři-
chova Hradce, Kamenice nad Lipou 
a Buštěhradu. Tentokrát byla řada na 
uspořádání koncertu v  Buštěhradě. 
Proto se všichni příznivci sborového 
zpěvu sešli v  buštěhradské sokolovně 
v neděli 22. května v 16.00 hodin. Tra-
dice nebyla porušena, všechny sbory 
nám připravily krásné zážitky, tentokrát 
umocněné dvěma překvapeními. Jako 

hosté vystoupily Song Ladies z Kladna, 
které s sebou přivezly jiné tóny, než na 
jaké jsme od pěveckých sborů zvyklí, ale 
o to pestřejší. Dámy zaslouženě sklidily 
velký potlesk. Druhým překvapením, 
a to zvláště milým, bylo společné vystou-
pení buštěhradského sboru s pěveckým 
souborem dětí z družiny při buštěhrad-
ské základní škole. A přednes? Pro děti 
náročná školní scéna z Dvořákovy opery 
Jakobín! Úžasný zážitek! Vřelý dík paní 
Anně Holeyšovské, vedoucí vychova-
telce školní družiny, která s dětmi tuto 
náročnou scénu nacvičila! A publikum? 
Nadšené! Závěrečná skladba Ó lásko 
v  podání všech tří sborů - i toho dět-
ského - jen umocnila umělecký záži-
tek z celého koncertu. Bylo to opravdu 
krásné odpoledne a proto všem účinku-
jícím, i panu Marku Veselému, který celý 
koncert se šarmem a humorem prová-
zel, patří upřímné poděkování.

A protože se blíží léto a s ním doba 
dovolených a prázdnin, přeji všem, kteří 
na léto netrpělivě čekají, aby si tohoto 
krásného času náležitě užili a aby se plni 
sil a krásných zážitků bezpečně vrátili do 
svých domovů. 

J. Leflerová

Koncert Perfectu foto: Jaroslav Pergl
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Informace z radnIce
Vážení občané, do Vašich schránek 

Vám byla doručena nabídka od Měst-
ského podniku služeb Kladno spol. s r. o. na 
odvoz a zpracování kompostovatelného 
odpadu ze zahrádek. Jedná se o nádoby 

speciálně upravené k ukládání bioodpadu, 
které Vám budou zapůjčeny a  dodány dle 
Vašich požadavků k jednotlivým domům. 
Svoz probíhá 1  x za 14 dní (úterý sudý 
týden) od června do října.

Cena služby pro rok 2011 činí u  nádoby 
140 l - 490 Kč a u nádoby  240 l - 640 Kč. 
Pokud máte zájem o tyto nádoby, oznamte 
Vaše požadavky na Městský úřad.

Hana Soukupová

Hlavní úkoly na léta 2011 – 2014
Programové prohlášení zastupitelů města na léta 2011 – 2014

Cílem tohoto dokumentu byla snaha, 
při respektování volebních programů 
subjektů, které se voleb zúčastnily, nalézt 
shodu, či blízkost úkolů, cílů či záměrů, 
které zmíněné programy obsahují. Podle 
abecedy ČSSD, ODS, Pro Buštěhrad, 
TOP O9 starostové a nezávislí. Po pro-
studování výše uvedených programů 
lze jako pozitivum konstatovat, a to je 
pro komunální úroveň práce zásadní, že 
nejde o jejich vzájemnou negaci. Z této 
důležité premise je třeba vycházet. Snad 
určitá obtížnost při zpracovávání tohoto 
dokumentu spočívala ve dvou věcech. 
Za prvé v různosti názvu či členění kapi-
tol nebo statí volebních programů. Za 
druhé ve stanovení priorit a časovém 
horizontu plnění jejich úkolů či cílů. 

Aby nevznikl určitý pocit protěžování 
některého z volebních programů, poku-
sil jsem se koncipovat tento dokument 
v porovnání s volebními programy zcela 
jinak. Úkoly, cíle či záměry obsažené 
ve  volebních programech jsou rozdě-
leny do čtyř skupin. 
Skupina č. 1. Průběžné úkoly bez 
časové vazby (označené písmenem P). 
Skupina č. 2. Krátkodobé úkoly s pri-
oritní realizací, nejpozději do jednoho 
roku (označené písmenem K). 
Skupina č. 3. Střednědobé úkoly s ter-
mínem splnění do dvou let ze čtyřle-
tého volebního období (označené pís-
menem S). 
Skupina č. 4. Dlouhodobé úkoly s ter-
mínem plnění do čtyř let, ev. úkoly, které 
bude řešit i příští zastupitelstvo, tj. po 
roce 2014 (označené písmenem D).

1. PRŮBĚŽNÉ ÚKOLY (P).
•	 Změnit a zlepšit komunikaci s občany 

města v celém jejich spektru. 
•	 Usilovat o to, aby veřejná zasedání byla 

místem pro informování občanů, ale 
také pro spolurozhodování o  zásad-
ních otázkách života ve městě. 

•	 Vytvářet podmínky pro soužití staro-
usedlíků s  novými obyvateli našeho 
města, včetně motivace pro zvýšení 
počtu obyvatel s  trvalým bydlištěm 
v našem městě.

•	 Usilovat o širší spolupráci města s míst-
ními sdruženími a neziskovkami. Spo-
lupracovat s podnikatelskými subjekty 
při vytváření nových pracovních míst.

•	 Výrazně zlepšit spolupráci mezi zřizo-
vatelem školy, školskou radou, SRPŠ 
a vedením školy. 

•	 Věnovat mimořádnou pozornost zaří-
zením pro předškolní výchovu. 

•	 Všestranně podporovat vysokou 
odbornou úroveň ZUŠ.

•	 Nadále podporovat vzdělávání a roz-
voj dětí a mládeže. Dbát na zvyšo-
vání kvalifikace pedagogického sboru 
včetně jazykové výuky. 

•	 Vytvářet podmínky pro co nejširší zapo-
jení mládeže do sportovního dění.

•	 Sledovat práci DPS a vytvářet podmínky 
pro jeho efektivní a ekonomickou práci, 
včetně personálního obsazení. 

•	 Podporovat soc. služby pro seniory 
i mimo rámec DPS. 

•	 Usilovat o zkvalitňování práce TS a pravi-
delně seznamovat občany s jejich prací.

•	 Trvat na tom, že oživování průmyslové 
zóny v býv. Poldi je možné až po uspo-
kojivém dopravním řešení situace. 

•	 Vystupovat proti možnostem zno-
vuotevření či navršování tělesa 
buštěhradské haldy. 

•	 Aktivně rozvíjet spolupráci s Mikrore-
gionem ÚLP.

•	 V době krácení veřejných rozpočtů usilo-
vat o získání prostředků pomocí grantů, 
ROP, evropských fondů a dalších zdrojů.

2. KRÁTKODOBÉ ÚKOLY (K).
•	 Dokončení rekonstrukce západního 

křídla buštěhradského zámku pro 
potřeby MěÚ. 

•	 Zvýšení kapacity mateřské školy 
(podle zvažovaných variant)

•	 Sjednat pravidelné služby smluvní 
Městské policie v lokalitě U Hřbitova 
v době sběratelských burz. 

•	 Ve spolupráci s policií zajistit dodržo-
vání rychlosti v našem městě a posti-
hovat současnou živelnost jízdy 
nákladních vozů po městě, včetně 
jejich podílu na znečisťování města.            

•	 Usilovat o zvýšení čistoty města (počet 
odpadkových košů, kontejnerů apod.). 

•	 Vybudovat zpomalovací pruhy na Hře-
bečské ulici v zóně mateřské školy a dět-
ského hřiště (vedle fotbal. stadionu).

•	 Vybudovat větší počet přechodů pro 
chodce. 

•	 Vymezit parkovací místa na Kladenské 
ulici (alespoň v kritických místech).

•	 Posoudit Buštěhradský zpravodaj 
z hlediska jeho obsahu i rozsahu.  

•	 Posoudit připravované investiční 
záměry ve vazbě na ÚP města. 

3. STŘEDNĚDOBÉ ÚKOLY (S)
•	 Připravit novou koncepci odpado-

vého hospodářství. 
•	 Vybudovat kamerový systém pro sní-

žení kriminality ve městě. 
•	 Pokračovat ve spolupráci se svazem 

obcí Valle di Ledro
•	 Realizovat revitalizaci zeleně města 

podle již zpracované studie a propojit 
město s okolím pěšími cestami a cyk-
lostezkou. 

•	 Zajistit výstavbu malých relaxačních 
míst pro odpočinek občanů při jejich 
pohybu po městě včetně výsadby 
drobné zeleně.
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•	 Rozšířit sportovní možnosti o některé 
doplňkové sporty v  areálu fotbalu 
a tenisu (minigolf, kuželky, basketball 
a příp. další). 

•	 Vytvořit podmínky pro pořádání jar-
marků. 

•	 Pokusit se zavést kulturní tradici města 
v duchu „Buštěhradské kulturní léto“ 
nebo „Buštěhradský kulturní podzim“. 

•	 Postupně opravit vybrané chodníky 
a  komunikace včetně vodotečí ve 
vnitřním městě. 

•	 Využít celé Kulturní středisko „Seifer-
tovnu“ pro uvolněné aktivity mládeže. 

4. DLOUHODOBÉ ÚKOLY (D)
•	 Dokončit obnovu Buštěhradského 

zámku ve spolupráci se SKÚ.
•	 Pokračovat v  obnově a zpřístup-

nění zámeckého parku v součinnosti 
s Krajem. 

•	 Usilovat o zřízení městského informač-
ního centra spolu s knihovnou v pro-
storách rekonstruovaného zámku. 

•	 Obnovit dolní náměstí, jako místo pro 
poutě, farmářské trhy, jarmarky apod.

•	 Revitalizovat náměstí U Macíků 
a vytvořit podmínky v územním plánu 
pro umístění občanské vybavenosti. 

•	 Zlepšit dopravní značení a vhodným 

technicko-dopravním řešením zvý-
šit bezpečnost chodců na rizikových 
místech (D/S).

•	 Zajistit odvodnění ulic, které byly poni-
čeny výstavbou kanalizace a plynofi-
kace včetně úpravy jejich povrchu.

•	 Zásadním způsobem zasahovat do 
dopravní infrastruktury kolem našeho 
města. Zejména, pokud jde o páteřní 
komunikaci, severozápadní obchvat 
města včetně tzv. varianty 3 (měsíček 
– průmyslová zóna). 

Za zastupitelstvo města Buštěhradu

RNDr. Miroslav Oplt, CSc

Vážení spoluobčané.
Diskuze kolem způsobu rozšíření 

mateřské školky stala v posledních týd-
nech poměrně vzrušenou a argumenty 
v diskuzi více emotivní než věcné. Protože 
se v diskuzi podstatně lišily údaje o počtu 
odmítnutých dětí u zápisu i údaje o nákla-
dech různých stavebních variant, uspo-
řádali jsme 26.5.2011 pracovní schůzku 
s jednoduchým cílem: vyjasnit si čísla.      

Diskuze o rozšíření se doposud ode-
hrávala paradoxně bez nejpovolanější 
osoby, totiž ředitelky mateřské školky 
p.  Šímové.  Čtvrteční schůzky se paní 
ředitelka zúčastnila spolu s  členy výboru 
finančního (p. Burešová, p. Novotnou), 
revizního (p. Dědič, p.  Dlouhý, p. Jed-
lička) a s p. Javorčekovou z výboru pro 
výstavbu, p. Kohlem a p. Plachou. 

Předchozí údaje o počtu odmítnu-
tých dětí u zápisu do MŠ měly pozo-
ruhodný rozkmit od 13-ti dětí do 60-ti 
dětí. Na základě přezkoumání zápisu 
o příjmacím řízení do MŠ a podrobné 
diskuze s paní ředitelkou považujeme 
za správná tato čísla:

1. Přihlášeno bylo 66 dětí. Ze 66-ti při-
hlášených dětí ale 15 dětí nedovrší věku 
tří let  ani do října 2011. V současnosti 
MŠ Buštěhrad není s to poskytovat péči 
o děti do tří let. Její vzdělávací program 
je připraven pro děti tříleté a starší.  Další 
3 přihlášené děti nejsou z Buštěhradu 
(Kladno, Makotřasy, Stehelčeves). Pří-
tomní se po diskuzi shodli, že požadavky 
na dovršení věku tří let a  požadavek, 
aby rodiče přihlášených dětí měli trvalé 

bydliště v  Buštěhradu jsou stále ještě 
požadavky rozumné. 

Dostáváme se tedy k  číslu 48 přihlá-
šených dětí, které splňují požadavky pro 
přijetí. Z těchto 48 dětí bylo přijato 24 dětí 
a 24 dětí přijato nebylo. Z  24  nepřija-
tých dětí má 13 dětí maminky na mateř-
ské dovolené s  druhým dítětem. Jedna 
maminka požadovala přijetí pouze na 
dopolední docházku. Rodiče 10-ti dětí 
jsou tak v obtížné situaci, kdy pro dítě není 
místo v obecní školce, ale rodiče potřebují 
nastoupit do zaměstnání.

Po rozvaze jsme dospěli k odhadu, že 
převis uchazečů o místo v  MŠ se bude 
následující roky zvyšovat o cca 6  dětí 
ročně. Pro následující 3 až 4 roky je třeba 
rozšířit MŠ o jednu třídu. (Otázka výjimky 
pro počet míst ve třídě je pro tyto úvahy 
zkreslující. Výjimka je platná v současnosti 
a bude nepochybně prodloužena i při roz-
šíření mateřské školky.)  

 Druhou otázkou bylo: kde je rozšíření 
MŠ nejrozumnější a kolik bude stát?

Paní Javorčeková předložila rozpočet 
na provedení úprav v budově stávajícího 
městského úřadu a další rozpočet na sta-
vební úpravy v  budově základní školy. 
V obou případech by vznikla jedna nová 
třída mateřské školy s  příslušenstvím. 
Rozpočtové náklady na obě úpravy jsou 
podobné, cca. 1,5 mil. Kč (resp. 1,3 mil. 
Kč).  Skutečné náklady budou, doufejme, 
nižší. Původní předpoklad, že náklady 
na vybudování jedné třídy v  budově 
školy budou cca. 0,5 mil. Kč se nepotvr-
dil. Výbor pro výstavbu vyjádřil rovněž 

pochybnost, že bude stavební úprava ve 
škole hotová do září 2011.

P. Javorčeková rovněž předložila časový 
a finanční harmonogram prací na zámku 
do konce roku 2011, zpracovaný dodava-
telem. Práce mohou probíhat tak, aby do 
konce roku 2011 bylo připraveno 1. patro 
západního křídla zámku a na počátku 
roku 2012 mohlo dojít k  přestěhování 
městského úřadu a uvolnění prostor pro 
další třídu MŠ. Finanční výbor potvrdil, že 
je dlouho plánované zprovoznění části 
zámku pro město finančně dosažitelné.

Na podkladě výše uvedených čísel 
se přítomní shodli JEDNOMYSLNĚ, že 
rozumnější variantou je rozšíření MŠ 
v  prostorách stávajícího městského 
úřadu, kde bude možné otevřít další 
třídu MŠ v září 2012. Za hlavní výhody 
tohoto řešení považujeme: 
•	 fakt, že bude MŠ působit v jednom arálu,
•	 pro otevření další třídy bude mít ředi-

telka MŠ odpovídající čas na zabezpe-
čení odpovídajícího počtu učitelek, 

•	 při zápise v příštím roce budou jak MŠ, 
tak rodiče počítat s novou skutečnou 
kapacitou.
Přáli bychom si, aby bylo rozšíření MŠ 

rychlejší, oprava zámku levnější, rozpočet 
města bohatší a mnoho dalšího. Jako vždy 
jsme ale nuceni vybírat jen z toho, co je 
možné, a vybírat tak rozumně, jak doká-
žeme. Předchozí text měl vysvětlit, jak 
takové rozhodování vypadalo a na základě 
jakých informací k němu došlo.

Miroslava Burešová a Lukáš Kohl

Diskuze kolem způsobu rozšíření mateřské školky
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Příjmy:
1. Příjmy z daní : 

FO ZČ, OSVČ, FO z kapitál., PO, DPH, z nemovitostí, odvody za odnětí zem. půdy,   poplatky ze psů, užívání veřejného prostranství, vstupného, 
z výherních automatů, správní poplatky, splátky půjček od obyvatel, neinvestiční dotace, dotace na zámek a park Ořešín

34 161 700 Kč

2. Z  pronájmu ostatních nemovitostí, činnosti knihovnické 13 020 Kč

3. Z poskytování služeb, neinvestiční dary sponzorů, bytového hospodářství,pohřebnictví 738 000 Kč

4. Sběr a svoz komunálního odpadu - příspěvek EKOKOM 343 000 Kč

5. Z poskytování služeb – vzhled obce (svozy odpadu ze zahrad,dovoz rozličného materiálu apod.) 70 000 Kč

6. Z pronájmu DPS 50 000 Kč

7. Z poskytování služeb městským úřadem, prodej pozemků (splátky z prodeje minulých let), příjmy z úroků 12 610 000 Kč

Celkem 47 985 720 Kč

Výdaje:
1.  Opravy a údržba silnic, chodníků, vybudování retardéru, posypový materiál 700 000 Kč

2.  Příspěvek na dopravní územní obslužnost (autobusové spoje) 270 000 Kč

3.  Příspěvek ZŠ a MŠ (7 500 000 Kč na zateplení) 9 600 000 Kč

4.  Příspěvek ZUŠ 220 000 Kč

5.  Příspěvek speciálním základním školám 10 000 Kč

6.  Knihovnická činnost, provoz kulturního střediska, dotace neziskovým kulturním organizacím ve městě 939 000 Kč

7.  Vydavatelská činnost – Buštěhradský zpravodaj 80 000 Kč

8.  Opravy a udržování majetku obce, bytové hospodářství 2 365 000 Kč

9.  Dotace neziskovým sportovním organizacím ve městě, údržba městského rozhlasu 186 000 Kč

10. Údržba a provoz veřejného osvětlení 763 000 Kč

11. Pohřebnictví, členský příspěvek do mikroregionu 140 200 Kč

12. Sběr a svoz komunálního odpadu (sběrný dvůr, kontejnery na tříděný odpad, dotace obce na svoz popelnic občanů) 2 805 000 Kč

13. Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň (výstavba parku Ořešín, služby telekomunikací a radiokomunikací, projekty, pohonné hmoty, voda, 
opravy a udržování obecního majetku, platy zaměstnanců TS, odvody sociálního a zdravotního pojištění)

9 845 100 Kč

14. Pečovatelská služba – DPS (zateplení DPS, opravy,údržba,provoz) 5 029 800 Kč

15. Bezpečnost a veřejný pořádek (policie Kladno a Stehelčeves) 165 000 Kč

16. Požární ochrana , platy zaměstnanců, odměny zastupitelů, sociální,zdravotní odvody, nájemné za půdu, cestovné, plyn, voda, programové 
vybavení, platby daní a poplatků, půjčky obyvatelstvu, služby peněžních ústavů, pošt,  telekomunikací, právní služby, nákup drobného 
majetku nutného pro provoz městského úřadu, úklidových prostředků, krizový fond

6 743 620 Kč

17. Převody vlastním fondům v rozpočtové organizaci (jedná se o převody fin.prostředků mezi bankovními účty organizace) 5 000 000 Kč

18. Splátky úvěrů – půjček obce (úvěry na kanalizaci) 3 124 000 Kč

Celkem 47 985 720 Kč

Rozpočet podrobnější naleznete na stránkách města.
                                                                                                       Miroslava Burešová

Vysvětlivky:
FO        - fyzická osoba
ZČ        - závislá činnost
OSVČ  - osoba samostatně výdělečně činná
PO       - právnická osoba
DPH     - daň z přidané hodnoty
DPS     - dům s pečovatelskou službou
ZŠ        - základní škola
MŠ       - mateřská škola
ZUŠ     - základní umělecká škola
TS        - technické služby

Schválený rozpočet města na rok 2011

Nabízím hlídání dětí
tel. 605 567 299

inzerce



číslo 3 • květen/červen 2011
6

Z RADNICE

Zdravotně - sociální výbor si na duben 
naplánoval návštěvu DPS Buštěhrad. 
Tato schůzka se uskutečnila dne 27. 4. za 
účasti všech členů výboru a paní ředitelky 

Šumné. Nejprve jsme společně prošli celou 
DPS a seznámili se s vybavením, které zde 
mají pečovatelky k dispozici. Během dis-
kuse nás paní ředitelka informovala o práci 

pečovatelek v DPS i v terénu.
Věřím, že tato schůzka byla přínosem, 

jak pro členy výboru, tak i pro vedení DPS.
Věra Mrázková

V  měsících dubnu a květnu provedl 
kontrolní výbor jednu kontrolu při kont-
rolním dni na zámku. Další dvě kontroly 
byly provedeny při dokončovacích pra-
cích na dokončení zámku a přemístění MŠ 

do prostor MěÚ v příštím roce což se jeví 
jako reálné. Nafouknutá bublina o nepři-
jetí šedesáti dětí do MŠ se zdá kontrol-
nímu výboru nepřiměřená, jelikož nebyly 
správně uvedeny podmínky přijetí do MŠ. 

Po prošetření bylo zjištěno, že se nepřijetí 
do MŠ se týká pouze jedenácti dětí. Které 
by se v příštím roce mohli umístit do nově 
zrekonstruovaného oddělení po MěÚ.

Za kontrolní výbor Roman Dědič

1. Pane místostarosto Sejkoro, rád 
bych se vás nejprve zeptal, jaké kroky 
město dělá, aby se, co nejdříve, ote-
vřely nové prostory pro neumístěné 
děti z Buštěhradu do mateřské školky. 
Slyšel jsem, že se dělají nějaké aktivní 
kroky v  areálu ZŠ v  Buštěhradě. Co 
nám o tom můžete sdělit?

Projekt na integraci MŠ do budovy ZŠ 
je hotov, je posouzen a schválen staveb-
ním úřadem v Kladně. Mají ho na stole 
kladenští hasiči s  žádostí o posouzení 
z  hlediska požární bezpečnosti. Požá-
dám zastupitelstvo o souhlas se zahá-
jením výběrového řízení, abychom se od 
zhotovitele díla dozvěděli reálnou sumu 

nákladů. Rozpočet projektanta (1,5 mil) 
je přemrštěný, věřím, že nabídka zhoto-
vitele půjde pod milion korun. Definitivní 
rozhodnutí zastupitelstva však musí 
padnout v první polovině června, neboť 
ředitelka školy musí jednat o reorgani-
zaci se školskými  autoritami v  daných 
termínech.

Jarmark foto: Jaroslav Pergl

Dětský den foto: Jaroslav Pergl

Výbor pro kulturu a sport

Zdravotně - sociální výbor

Zpráva kontrolního výboru

dotazy k míStoStaroStovI

Základní pedikúra 150,- Kč
inzerce
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2. Zdá se, že jste v poslední době 
hodně vytížen. Myslíte si, že jste scho-
pen všechny vaše aktivity zvládnout? 
Mám na mysli vaši pomoc s televizním 
studiem na ZŠ nebo podporu vydá-
vání pravidelného periodika žáků 
téže školy, vaše aktivity v  dotační 
politice města, další aktivity na poli 
kultury a sportu a v neposlední řadě 
i běžná jednání v zastupitelstvu. Máte 
před sebou šanci dokončit nějakou 
konkrétní jednu aktivitu v dohledné 
době? Jakou a kdy?

Formování školního filmového štábu 
patří k mé práci učitele, stejně tak podpora 
vydávání školního časopisu. Jde o zajímavé 
profese tvůrčího charakteru, které mohou 
někoho přitáhnout už od dětství, a můžeme 
tak v  Buštěhradu mít příště dobrou reži-
sérku, scénáristu, novináře…grafika. 

Kulturní výbor funguje skvěle, avšak 
ohlasy na pořádané akce chybí. Jestli něco 
děláme špatně, tak o tom bohužel nevím.

Právě se potýkáme s administrativou 
spojenou s dotacemi na zateplení DPS 
a ZŠ. Podali jsme také žádost o dotaci na 
rekonstrukci zámku a vybavení městské 
knihovny. Další směr dotační politiky je 
předmětem jednání, zatím nebyla v roz-
počtu vyhrazena částka na spoluúčast 
v  dotacích, tzv. investiční prostředky 
města. 

3. Jak se do vaší práce promítá spo-
lupráce v zastupitelstvu? Je pro vás 
z vašeho pohledu jednání zastupitel-
stva jako celku konstruktivní, vede 
jeho činnost ke konkrétním cílům 
a  užitku občanů města? Jak byste 
charakterizoval postoj vedení města 
– zastupitelstva – jako takového?

Po volbách nevznikla v zastupitelstvu 
jednotná většina. Tedy je to diskuse sedmi 
lidí, dva zastupitelé se nedostavují. Není 
pět lidí s jednotnou vizí, avšak velká vůle 
a odpovědnost jednotlivých zastupitelů 
nechybí. Na zásadních otázkách fungo-
vání města se shodneme. Musíme pohlí-
dat dotace na zateplení, jednat o stavu 
vozovek a bezpečnosti a další. 

Pokud bych seděl na radnici se 
čtyřmi kolegy z TOP 09, šlo by to asi rychleji.      

4. Co si osobně myslíte o celé 
kauze bioplynové stanice ve městě? 
Domníváte se, že bývalé zastupi-
telstvo v  čele s  panem Václavem 

Nov ým, záměrně plánovanou 
výstavbu před obyvateli Buštěhradu 
zamlčelo? Proč?

Bývalé vedení nic nezamlčelo, svědčí 
o tom zápisy z daných jednání, které jsou 
zveřejněny na internetových stránkách 
města. 

Osobně do této věci nevstupuji. Na 
jedné straně souhlasím s  majiteli domů 
v Buštěhradě, avšak domnívám se, že sta-
nice může být pro město přínosem, ale 
hlavně pákou k  vybudování diskutova-
ného Severozápadního obchvatu, který 
může ulevit dopravní situaci ve městě 
a jeho okolí. Poté můžeme osázet kolem 
Buštěhradu souvislý prstenec zeleně obe-
hnaný cyklostezkou. Investor akce MPS 
Kladno nabízí přebytkové teplo pro školu 
a případně i pro nové koupaliště. Tak to 
vidím já, ale nemovitost tu nemám. Umím 
však představitelům MPS naznačit, že 
pokud vůbec nějakou diskusi chtějí zahá-
jit, nesmíme tu klopýtat o černou skládku 
u Stehelčevsi. 

5. Poměrně dlouho byla uzavřena 
skládka sběrného dvora. Můžete 
říci proč a zda z  toho budou pro 
servisní firmu MPS vyvozeny nějaké 
důsledky? 

Jedná se o předem avizovanou indis-
pozici zaměstnance MPS, která byla řádně 
a včas na vědomost dána. Veřejnost byla 
o této skutečnosti informována pro-
střednictvím veřejného zasedání, infor-
mačních vývěsek a městského rozhlasu. 
Informace byla také umístěna na plotu 
sběrného dvora.

6. Má město vyčleněny nějaké pro-
středky na dotační politiku města 
a  na co se soustředíte vzhledem 
k získávání dotací? Na čerpání z pro-
středků Evropské unie již mnoho času 
nezbývá.  

Ne, o žádné takové částce nevím. 
Budeme o tom jistě hovořit.  

7. Historickou perlou našeho města 
by měl být zámek. Co nám můžete říci 
k  jeho dnešnímu stavu. Všimli jsme 
si poražených stromů v parku, stále 
vymlácených oken a zničených omí-
tek. Známe již nějaké aktivity vzhle-
dem k investicím na opravu části pat-
řící Středočeskému kraji? 

Úprava Zámeckého parku je v  režii 
správy Středočeského kraje a věřím, že 

probíhá odborně. Zásadní změny na 
vnějším vzhledu zámku v dohledné době 
nečekejte na žádné z jeho částí. Po úpra-
vách interiéru naší části a přestěhování 
MěÚ na zámek budeme dál pomalu 
pokračovat v úpravách a dalších investi-
cích. Je možné, že při cestě na „novou rad-
nici v zámku“ potkáte ve vratech zabláce-
nou středočeskou Tatru ještě za pět let.

8. Co město plánuje, možná ve spo-
lupráci se základní školou, udělat pro 
žáky Buštěhradu vzhledem k  navá-
zání na partnerské obce v  Itálii? 
Logicky se nabízí vzájemná pozná-
vací a pobytová výměna žáků, ze 
které by jistě náš dorost mohl těžit 
zkušenosti a rozšíření poznání i do 
budoucna.

Ti Italové nemluví anglicky a naši žáci 
zase nemluví italsky, bohužel. Spolupráce 
mezi dětmi zatím není možná, ale aktu-
álně spolupracujeme se školami v Británii. 
Přátelství s Italy bych rozvíjel na diploma-
tické úrovni. Mohou nás inspirovat.

9. Jaké činnosti ve městě byste 
v poslední době ocenil a na jaké byste 
nejraději rychle zapomněl? 

Mrzí mě přístup několika zarputilých 
lidí, kteří stále poškozují škole pověst a tím 
i práci dětí a řadových učitelů. Pozoruji jis-
tou nevraživost, nepochopení, známky 
nepochopitelného „souboje“ mezi rodi-
nou a školou. Nastoupil jsem v roce 2007, 
když tento veřejný spor vrcholil. Od té 
doby se tu cítím nesvůj. Chci říci, že tu 
máme vzorovou základní školu a rela-
tivně stálý, kvalitní učitelský sbor. Učení 
samo je na dětech. V případě neshod jed-
nejme důstojně osobně nebo prostřednic-
tvím Školské rady.

Oceňuji práci všech, kteří se jakkoli 
podíleli a podílejí na fungování veřejného 
života ve městě. Buštěhrad je díky nim živé 
městečko. 

V režii vedení ZŠ proběhly oslavy 120. 
výročí vybudování školy v  Tyršově ulici. 
Odhalení památníku bývalým lidickým 
spolužákům hodnotím jako nejvýznam-
nější buštěhradskou událost tohoto roku.  
 

Děkuji za vaše odpovědi. Přeji spo-
kojenost a pohodu doma i v zaměst-
nání a v práci na zastupitelstvu.

zapsal Jiří Janouškovec
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dotazy k zaStupItelce paní Burešové
1. Paní zastupitelko, jste členem 

zastupitelstva již nejméně druhé 
volební období. To je beze sporu 
úspěch. Čím se domníváte, že je 
vaše zvolení většinou občanů města, 
hlavně podmíněno? Čím jste si opě-
tovně získala důvěru voličů?

Asi by bylo lepší se zeptat občanů, 
kteří mi dali hlas. Pokud, ale mám odpo-
vědět sama na tuto otázku, myslím si, 
že se snažím ke   spoluobčanům chovat 
slušně a pokud mi to okolnosti a možnosti 
dovolí, pomoci jim. Ovšem, ne vždy je svojí 
odpovědí nebo činem mohu naplno uspo-
kojit. Některé věci, leckdy vypadající jed-
noduše narazí na byrokracii či nedostatek 
finančních prostředků, a to pak není v mé 
moci změnit.

2. Pokud byste mohla srovnat poli-
tiku a „ducha“ minulého a součas-
ného zastupitelstva, jak byste rozdíl 
charakterizovala?

Myslím si, že současné zastupitelstvo je 
seznamováno s více věcmi a problémy ve 
městě. Více se o věcech diskutuje, někdy 
ku prospěchu věci a někdy třeba i zby-
tečně. Ale nemůže nikdo ze zastupitelů 
říci, že o problému nevěděl.

 3. Městem stále cloumá otázka 
bioplynové stanice (BIS). Pokud jsem 
se nepřeslechl, tak jste na jednu 
výzvu občanů při jednání se zástupci 
Městské podniku služeb (MPS) 5. 5. 
v  místní sokolovně prohlásila, že 
o jednání a schválení výstavby nebyl 
nikdo informován, kromě několika 
zastupitelů, a že nebyl zhotoven zápis 
o jednání ohledně BIS a nebylo o tom 

jednáno ani na veřejném zasedání. 
Jak si to vysvětlujete v  tak závažné 
záležitosti? 

Jak již jsem veřejně prohlásila, dostala 
jsem informaci o tom, že zástupci města 
navštívili v Rakousku bioplynovou stanici, 
kde v  okolí není žádný zápach a pokud 
bychom náhodně kolem ní prošli, že ani 
nepoznáme, že jde o bioplynovou sta-
nici. Tím hovor k tomu skončil. Proč jsme 
neprojednávali výstavbu bioplynové 
stanice v  katastru Buštěhradu, tak na 
to Vám odpovědět neumím. Když o tom 
zpětně přemýšlím, ve chvíli podání této 
informace mě ani nenapadlo, že by tako-
váto stanice měla být stavěna v katastru 
města.

4. Paní Burešová, máte na starosti 
finanční výbor. Jak vůbec vypadá 
výhledově stav hospodaření města? 
Existují nějaké finanční hrozby, kte-
rými by mohl být rozpočet nečekaně 
zatížen?

Co se týče výsledků roku 2010, budou 
zveřejněny po schválení auditorem. Před-
pokládám, že to bude v  následujícím 
čísle Buštěhradského zpravodaje. Velkou 
finanční hrozbu jsme zažehnali a to díky 
spolupráci nejen zastupitelů, ale spolu-
práci členů všech stran a sdružení, které 
se ve volbách ucházely o přízeň voličů. 
Zde se potvrdilo, že cílem nás všech nemá 
být „hrát si na strany“, ale společná práce 
pro rozkvět města. Využiji této příležitosti 
a všem nejmenovaným, kteří pomohli.  
Děkuji.

O další finanční hrozbě nevím a věřím, 
že nebude. 

5. Na jednom z posledních veřej-
ných zasedání zastupitelstva se řešily 
mimo jiné vícepráce na zateplení 
ZŠ a DPS. Nárokovalo město celko-
vou částku peněz navíc, v důsledku 
těchto prací, na projektantovi nebo 
jiné zodpovědné osobě? Bylo upo-
zorněno na fakt, že o problému musel 
zpracovatel projektu vědět. 

Město nenárokovalo ani na projektan-
tovi či jiné osobě žádný finanční obnos. 
O této problematice jsme hovořili, ale víte, 
je to otázka dosti problematická a bohu-
žel ne jednoznačná, i když navenek to 
vypadá jednoduše, ale není tomu tak.

6. Co vám v  práci v  zastupitel-
stvu dělá radost a na čem by, podle 
vás, mělo zastupitelstvo zapracovat 
podle vašich představ? 

Velkou radost mi udělalo zažehnání 
finanční hrozby. Dále mi udělá radost 
cokoli, co pomůže obyvatelům našeho 
města k lepšímu životu v něm. Společně 
bychom měli zvažovat každý krok, a ne 
dělat unáhlená rozhodnutí, i když nave-
nek vypadají velmi dobře a občanům se 
mohou líbit, kterým budeme naplňovat 
volební program. Říkám volební program, 
protože pokud se podíváte do programů 
jednotlivých stran a sdružení, programy 
jsou téměř identické. 

Chtěl bych vám poděkovat za 
odpovědi a také za příspěvky za váš 
výbor, které uveřejňujete v  tomto 
zpravodaji. Pomáhají občanům více 
sledovat práci, kterou pro město 
vykonáváte a zpestřuje obsah.

 zapsal Jiří Janouškovec

Setkání zástupců MPS s občany města
5. května, ve čtvrtek, proběhlo 

setkání zástupců Městského podniku 
služeb Kladno, spol. s r.o. (MPS) s občany 
města Buštěhrad. Za MPS byli přítomni 
pánové Ing. Petr Schönfeld a Ing. Jiří 
Bureš, dále pan RNDr. František Hrudka 
za SKS (Středočeské komunální služby). 
Jako odborný poradce v otázkách eko-
logie a odpadů byl přítomen pan Mgr. 
Tomáš Úlehla - poslanec, místopředseda 

Výboru pro životní prostředí Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky 
(PSPČR). Bylo to první veřejné zase-
dání k problematice bioplynové stanice 
(BPS), která by se měla stavět na území 
obce mezi občany a zástupci MPS. Čtve-
řici zmíněných mužů v čele sálu doplnila 
paní starostka Leflerová. 

Při příchodu na sebe upozornil pan 
poslanec Úlehla hlasitým pozdravem. 

V  16,43 hod. paní Leflerová předsta-
vila všechny zmíněné pány a předala 
slovo panu Schönfeldovi, který měl také 
hlavní slovo v  celém průběhu sezná-
mení o záměru stavby bioplynové sta-
nice a následné diskusi. 

Občané vyslechli historii vyhledávání 
pozemku společností MPS, která trvala 
roky, dozvěděli se, že BPS má mít špič-
kové parametry nejnovější technologie 
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jako je v  Německu a Rakousku, byli 
seznámeni s nákresem průběhu cesty 
přes areál Poldi. Celkově se zástupci MPS 
snažili přesvědčit obyvatele Buštěhradu 
a přilehlých obcí, 
že se nemusí obá-
v a t  z n e č i š t ě n í 
z aut, která budou 
odpad do stanice 
dovážet, stejně tak 
jako puchu ze sta-
nice jako takové. 

Pan poslanec 
Úlehla se nesnažil 
vystupovat dog-
maticky ani pro 
stranu výstavby, 
ani pro její zame-
zení a hned na 
z a č át k u  s vé h o 
vstupu naznačil, že je několik cest, jak 
výstavbě zamezit, pokud tak občané 
budou chtít, do vydání právoplatného 
stavebního povolení. Prozradil na sebe, 
že je rocker, bývalý primátor Zlína a také 
bývalý hygienik a odborník na vliv sta-
veb na životní prostředí. Pozdravoval 
nás také od předsedkyně (PSPČR), paní 
Němcové. Během diskuse byla pikantní 
situace, kdy nás pan poslanec ujišťoval 
o  tom, že dnes není možné, aby pře-
pravní auta s  odpadem přepravovala 
problematický materiál, aniž by na 
to byla uzpůsobena a měla potřebná 
zákonná schválení. Jeden z přítomných 
občanů poukázal na to, že roky odpady 
převážel na vozidlech, která legislativně 
neodpovídala normám. Zde se setkala 
teorie s  reálnou praxí. Závěrem pan 
poslanec Úlehla upozornil, že zákonné 
překážky bude možné klást jako poža-
davky během stavebního řízení, které 
mohou být pro MPS nesplnitelné. Záro-
veň ale dodal, že pokud bude jeden 
účastník proti výstavbě a drtivá vět-
šina ostatních pro výstavbu, nemusí se 
k zápornému stanovisku přihlížet.

Ze strany přítomných občanů bylo 
jasně řečeno, že si výstavbu nepřejí 
a diskutovat dále o této záležitosti 
nechtějí a obrátili se na zastupitele 
města, aby podle vůle občanů jednali. 
Občané nemají důvěru ve sliby MPS. Kla-
dou důraz na již proběhlé petice proti 

výstavbě, které jednoznačně deklarují 
vůli občanů zamezit výstavbě BPS na 
katastru města Buštěhrad.

Na setkání byli přítomni i někteří sta-

rostové a zástupci okolních obcí, kteří 
vesměs rovněž poukázali na skutečnost, 
že se obecně ví, co se má stavět, ale co 
přesně to bude, tedy jak dokonalá tech-
nologie, není jasné. Také zazněla stíž-
nost na nepružnou reakci  MPS k dota-
zům představitelů dotčených obcí.

Byla položena řada nepříjemných 
otázek na MPS i na zastupitele, kteří 
byli a nyní ještě jsou ve vedení města 
Buštěhrad. Padaly klasické námitky. 
Proč si MPS nepostavilo BPS například 
u Rozdělova? Jaké mají lidé záruky, že 
nebude puch cítit? Kdo jim nahradí 
bezcenné nemovitosti v  případě 
puchu v  Buštěhradě? Kolik odpadu 
bude přepravováno denně? Proč se 
takové veřejné setkání mezi investo-
rem a  občany nekonalo za bývalého 
starosty města? Jak je možné, že o tak 
zásadní otázce může svým podpisem 
rozhodovat starosta sám? Proč se celá 
záležitost před lidmi ukrývala? Proč 
o tom nevědělo celé zastupitelstvo? 
Proč se to neprobíralo na veřejném 
zasedání? Proč o tak důležité výstavbě 
nebyli občané, kteří využívají elektro-
nický příjem zpráv z  města, informo-
váni, ale o jakékoli daleko méně pod-
statné informaci ano? Má snad celá 
záležitost, takto provedená a s takovým 
vyústěním, něco společného s trestným 
konáním bývalého starosty pana Vác-
lava Nového? 

MPS se snažil na otázky reagovat, ale 
rozhořčení bylo příliš veliké. K množství 
odpadu zpracovávaného za rok se MPS 
vyjádřil, že by neměl překročit 10 000 tun 

a o vozovém parku 
s e  v y h ý b a v ě 
vyjádřil ve smy-
slu postupného 
obnovování stá-
vajícího vozového 
parku podle nej-
novějšího technic-
kého vybavení na 
přepravu odpadu. 
Počet aut za den 
odhaduje MPS na 
6 až 7. Od  puchu 
z  dovážejících aut 
s  odpadem si asi 
n e p o m ů ž e m e . 

Předložená mapa dovozu nákladních aut 
s odpadem ukazovala jen možné cesty 
přes průmyslový areál Poldiny hutě, 
ale výjezd z  areálu s  přesným vyústě-
ním k plánované stavbě na mapě nebyl 
k  nalezení. Zřejmě by cesta dál pokra-
čovala přes nyní rozbitou cestu podél 
náspu vlečky, kde nám stále ukládají 
kolemjedoucí různý odpad, přes tunýlek 
pod vlečkou a dále doleva k BPS. MPS 
jednoznačně odmítl myšlenku, že by byl 
cítit puch v blízkosti BPS. A to z důvodu 
podtlaku v uzavřené hale a filtrům. MPS 
informoval o současném stavu, kde 
dokládá do procesu stavebního řízení 
přesnější podklady k stavbě a technolo-
gii samotné. Opět nastínili představitelé 
MPS možné využití tepla z BPS pro město 
– školu, za výhodných podmínek.

Přítomní zastupitelé paní Burešová a pan 
Oplt reagovali na některé otázky, které smě-
řovaly k jejich možné odpovědnosti za sou-
časný stav s  BPS, protože byli v  bývalém 
volebním období ve starém zastupitelstvu. 
Pan Oplt prohlásil, že o BPS věděli tři zastu-
pitelé, kteří s problematikou byli seznámeni 
a navštívili rakouskou provozovnu podob-
ného typu, která má stát zde. Paní Bure-
šová dále reagovala tím, že o celé záležitosti 
nebylo mezi zastupiteli jednáno a neexistuje 
žádný zápis o této věci a ani se BPS nerozebí-
rala na žádném veřejném zasedání města. 
Existuje údajně vyjádření bývalého starosty 
ke služební cestě z 13. 10. 2011.

Bioplynka v sokolovně foto:  J. Blesk
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Překvapením pro mnoho posluchačů 
bylo prohlášení pana Úlehly, který řekl, 
že starosta, pokud něco podepíše, je to 
právně platné a nezpochybnitelné, přes-
tože by to bylo jen jeho vlastní rozhodnutí. 
V této souvislosti se nabízí otázka, jak se 
podobné situaci do budoucna vyhnout. 
Může zastupitelstvo odhlasovat nějaké 
omezení, které by kontrolovalo roz-
hodnutí nejvyššího představitele města 
v podobných záležitostech?

Zasedání skončilo opětovnou výzvou 
občanů k  jednoznačnému odmítnutí 
BPS a pověřilo tím opět své zastupitele. 
Paní Leflerová slíbila, že bude mimo-
řádné zasedání zastupitelstva, kde se určí 
postup v případě BPS.

Závěrem je možné konstatovat, že 
setkání v Buštěhradě ze strany MPS nepře-
svědčilo a neuklidnilo občany. Občané se 
dozvěděli, že sice nějaké překážky může 
obec ve stavebním řízení provést, ale 

cesta k zamezení BPS bude velmi obtížná 
a chce to tedy plné nasazení a prosazení 
všech prostředků, které má město k dis-
pozici. Program jednání upoutal pozor-
nost i dvou periodik, která byla zastou-
pena svými redaktory k  monitoringu 
celé situace a náladě obyvatel. Časopisu 
Odpadové fórum a Kladenského deníku. 
Jejich technické vybavení s diktafony jim 
můžeme jako redaktoři BZ jen závidět.

zapsal: Jiří Janouškovec

zámecké okénko
Otázky, odpovědi a úvahy kolem buštěhradského zámku

V  posledních měsících se rozprou-
dila mezi zastupiteli i veřejností debata 
na téma „jakým způsobem co nejrych-
leji otevřít novou třídu pro mateřskou 
školu“. Objevily se dvě verze řešení. 
Verze 1 předpokládá dokončení nového 
městského úřadu v  západním křídle 
zámku, což pro letošek představuje 
cca 6 mil. Kč (z toho 3,5 mil. dotace), 
a  následné zahájení přestavby míst-
ností bývalého úřadu zpět na školku. 
Takto bychom získali novou třídu od 
září roku 2012. Rozpočet na tuto akci 
odhaduji zhruba na 1 milion Kč. Verze 2 
navrhuje vytvoření nové třídy v budově 
Základní školy. Původní předpoklad byl, 
že stavební práce budou dokončeny do 
konce letošních prázdnin a nová třída 
bude hotova na podzim 2011. Rozpočet 
odhaduji také cca na 1 mil. Bohužel se 
také ukazuje, že nevypadá příliš reálně 
celou akci stihnout do konce prázdnin, 
čímž by se poněkud minula účinkem. 
Verze 1 i verze 2 představují podobný 
objem stavebních prací.

Zastánci verze 2 rozpoutali vášnivou 
obhajobu svého nápadu a začali napa-
dat rekonstrukci zámku. Mně osobně při-
jde daleko praktičtější konečně dokončit 
úřad na zámku, což by mělo být do konce 
roku, a nezamotávat se do dalších výdajů 
a organizování. Každá další zima, kterou 
je zámek vystaven povětrnosti, stavbu 
prodražuje, protože přibývají další poru-
chy. Ráda bych zde reagovala na řadu tvr-
zení a zodpověděla otázky, které padají.

•	 Do zámku už se nacpala už hromada 
peněz, nikde to není vidět a lidé 
nejsou informováni, co tam bude.
Reakce: Od roku 2003, kdy město 

zámek koupilo, pravidelně a často infor-
muji o každém kroku, a každé koruně, která 
do zámku šla, a to především na strán-
kách BZ, i na webu města.  Píšu o každé 
dotaci, kterou jsme dostali, i o tom, co se 
za ty peníze udělalo. Několikrát jsem psala 
o  plánovaném využití západního kří-
dla pro potřeby města, o tom, co přesně 
všechno tam bude, a kde. Ten, kdo rekon-
strukci sleduje, je tedy v obraze.  Chápu, 
že práce, které probíhají uvnitř, vidět moc 
nejsou, lidé si však nemohli nevšimnout 
nové střechy, jejíž dokončení znamenalo 
pro zámek záchranu a posun z kategorie 
„skorozřícenin“ zpět do kategorie „zámků“. 
Když to shrneme, v letech 2004-2010 bylo 
do zámku investováno 30 milionů, z toho 
zhruba polovina byly dotace a polovina 
z rozpočtu města.

•	 Každoročně se slibuje, že „už to 
bude“, a stále nic. 
Reakce: Rozpočty a odhady hovoří 

jasně. Jestli to někdo sliboval dřív, 
nebylo to na základě reálné znalosti 
průběhu stavby. Je také jasné, že jsme 
závislí na financích. Kdyby se například 
vloni nedělalo zateplení ZŠ a DPS, které 
bylo samozřejmě také potřeba, už to 
mohlo být. Také se vždy těžko odhaduje, 
kolik peněz přijde na dotacích (často je 
to zlomek částky, s níž se počítalo). 

•	 Vedení města si buduje nový úřad 
na zámku a na školku kašle.
Reakce: Nikoliv.  Úřad se přesouvá 

do zámku právě proto, aby uvolnil pro-
story školce. Opačně to bohužel udělat 
nejde. A přijde nám logické dělat nový 
MěÚ právě na zámku, protože je tam 
volný prostor. V dalších letech budeme 
postupně dodělávat další etapy: infor-
mační centrum s  knihovou, taneční 
a výtvarný sál i malý koncertní sál pro 
ZUŠ, prostory třeba pro spolky nebo 
drobné obchůdky, výstavní prostory.

•	 Provoz úřadu v zámku bude drahý, 
jsou tam vysoké stropy, nezapla-
tíme topení…
Reakce: Nikoliv. Kromě chodeb, scho-

dišť a podobných prostorů je výška 
místností v  1. patře cca 2,8 m. Stropy 
budou zateplené. Zdi pochopitelně 
zateplit nejdou, ale jsou silné, a  pří-
padné tepelné ztráty se v  celkovém 
úhrnu vykompenzují úsporami v zatep-
lených ZŠ, MŠ a DPS.
•	 Nikdo už nevěří, že se toho někdy 

dočkáme; proč zachraňovat bara-
biznu? Proč nedat peníze raději na 
užitečnější věci?
Reakce:  Asi se pohybuji v  nějaké 

jiné společnosti, než autoři tohoto 
výroku, ale setkávám se spíše s pozitiv-
ními reakcemi a důvěrou v dokončení 
záměru. Každý ví, že zámek byl ve velmi 
špatném stavu, a že rekonstrukce stojí 
spoustu peněz a bude trvat dlouho. 
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Toto bylo jasné každému reálně uvažu-
jícímu člověku hned na začátku. To však 
rozhodně nevidím jako důvod, proč 
jsme se do rekonstrukce neměli pouš-
tět. Zámek (kromě pivovaru) je jediným 
takto rozsáhlým zachovalým historic-
kým objektem ve městě i v širším okolí, 
navíc velké architektonické a historické 
hodnoty. Představuje pro město i celý 
region obrovský potencionál. Kdo jiný 
myslíte, že by ho měl zachránit? Jsem 
si jistá, že právě toto je úkol města – 
a je pak na jeho šikovnosti, kolik peněz 
dokáže získat z dotací, anebo zda najde 
movitějšího partnera (v našem pří-
padě Středočeský kraj), který ponese 
nejvíce nákladů. Kdybychom čekali 
na bohatého mecenáše anebo zásah 
„shora“, byla by ze zámku už dávno zří-
cenina. Zde beze zbytku platí „Pomož si, 

a bude ti pomoženo“. Není to rychlé ani 
snadné, ale cožpak výjimečné a krásné 
věci se získávají rychle, snadno a levně? 
A náš zámek rozhodně bude výjimečný 
a krásný, až se opraví, a také užitečný. 
Na jaké užitečnější věci by lidé chtěli 
dát peníze? Kanalizaci už máme. Nové 
chodníky, silnice, veřejné osvětlení 
nebo lavičky jsou věci pěkné a pří-
jemné, ale cožpak mohou být jedinou 
vizí obce do budoucna? K  čemu nám 
budou, když si necháme spadnout to, 
co činí naše město zajímavým a výji-
mečným? Domnívám se, že v přístupu 
lidí ke kauze „zámek“ se přímo odráží 
jejich kulturnost a schopnost vidět dál 
než k  chodníku před jejich domem. 
Kultura v  obci není pouze rozsvícení 
vánočního stromku či posezení při 
muzice. Je to především zodpovědný 

přístup ke kulturním hodnotám, o které 
město málem přišlo, a jen shodou šťast-
ných okolností bude mít tento příběh 
pravděpodobně dobrý konec. V  tuto 
chvíli jsme již jen krůček od viditel-
ného výsledku. Máme již naplánovány 
stavební práce tak, že do konce roku 
budou nové prostory městského úřadu 
v  zámku dokončeny. Uvnitř jsou již 
hotové příčky a hrubé podlahy, začínají 
se dělat omítky, objednáváme výtah, 
truhlárna se již chystá vyrábět okna 
a dveře. Na podzim uděláme pro veřej-
nost den otevřených dveří. Po novém 
roce je naplánováno stěhování úřadu 
a začátek přestavby zpátky na školku. 
Pevně věřím, že se nové prostory budou 
všem líbit, a uvěří, že záchrana zámku 
byla krok správným směrem.

Ing.arch. Daniela Javorčeková

základní škola a mateřSká škola 
oty pavla
120. výročí školy

V sobotu 28. 5. 2011 se konaly oslavy 
120. výročí otevření staré budovy školy 
a 60. výročí otevření nové budovy 
školy. Na tyto oslavy se škola připravo-
vala celý rok. Nešlo jen o vystoupení 
žáků a výzdobu tříd, ale byla to příle-
žitost zavzpomínat na dřívější žáky 
i absolventy školy.  Mezi žáky školy 
patřily i děti z  Lidic, které se po 10. 
červnu 1942 již nikdy do školy nevrá-
tily. Vzpomínky na ně jsou stále velmi 
živé, a tak se z podnětu lidického kni-
hovníka pana Zdeňka Fouse zrodila 
myšlenka na vytvoření pietního místa 
přímo ve škole. Této myšlenky se ujali 
žáci základní školy, kteří pod vede-
ním paní učitelky Lidmily Vošmikové 
a za velké podpory paní starostky 
Lidic Veroniky Kellerové a místosta-
rosty Lidic pana Tomáše Skály, vytvo-
řily dílo hodné obdivu i úcty. Symbo-
lika ve tvaru stromu, který jako jediný 
přežil vypálení obce a listy, vytvořené 
z otisků dětských dlaní, plně vysti-
hují motto památníku „Děti dětem“.  
Odhalení tohoto krásného dílka se 
kromě všech přeživších lidických dětí 

a žen zúčastnili i  senátor  Jiří Dien-
stbier s manželkou, primátor Kladna 
Dan Jiránek,  starostka  obce Lidice 
Veronika Kellerová a starostka města 
Buštěhrad Jitka Leflerová.

  Program oslav pak pokračoval na 
venkovním pódiu symbolickým křtem 
kalendáře, který z  nejúspěšnějších 
výtvarných prací žáků sestavila paní 
učitelka Lidmila Vošmiková. 

Kalendář „pokřtil“ senátor Jiří Dien-
stbier. V kalendáři je mimo jiné obrá-
zek žákyně Anežky Kasalické, který byl 
vybrán mezi 15 nejlepších z celé ČR 
na mezinárodní výstavu, která bude 
putovat po zemích Evropy a Afriky, 
dále pak práce Kateřiny Vávrové, která 
získala 1. místo v celorepublikové sou-
těži Přemyslovna sv. Anežka Česká 
a další obrázky oceněné v mezinárod-
ních i republikových soutěžích.

Jako upomínku na tento den si pak 
každý z oceněných žáků odnesl domů 
tento kalendář. Program pokračo-
val školní akademií, kde se vystřídali 
dětští zpěváci, tanečníci i herci. Velký 
potlesk sklidilo vystoupení žáků 2. A, Oslava foto:  J. Pergl



číslo 3 • květen/červen 2011
12

ŠKOLSTVÍ

kteří dokonale ztvárnili včelí medvídky 
a vystoupení tanečního kroužku vede-
ného paní učitelkou Sedelmayero-
vou.  V dalším odpoledním programu 
vystoupili jako hosté ZUŠ Buštěhrad, 
ZUŠ Unhošť, sponzorsky koncertovali 
paní Plachá se svojí skupinou Muzica 
festiva di Praga a pan Kasalický se sku-
pinou TREMOLOBOTY.  

  Protože tato vystoupení zaujala 
spíše dospělé posluchače, byl připra-
ven alternativní program, který probí-
hal v atriu a na školním hřišti. Kromě 
stánků s rukodělnými činnostmi, se zde 
představili žáci 5. třídy s pohádkami Sůl 
nad zlato a Jak Honza hledal štěstí. Na 
hřišti zas probíhal mezitřídní fotbalový 
turnaj. Jak se ukázalo, žáci z nejnižších 
tříd prvního stupně si hravě poradili 
i s deváťáky. Završením atriových akti-
vit byly vědomostní soutěže mezi rodiči 
a dětmi. K velké radosti dětí byli rodiče 
ve většině případů svými potomky 
poraženi. K úplné spokojenosti pak při-
spěli domácí koláče i grilované maso. 
Vše připravili zaměstnanci školy.

  Až do večerních hodin byla škola 
plná zvídavých návštěvníků, kteří měli 
možnost prohlédnout si všechny třídy, 
prolistovat školní kroniky a najít sebe 
nebo své spolužáky na dochovaných 

fotografiích, které byly vystaveny v pří-
zemí hlavní budovy. Mnoho návštěv-
níků nešetřilo chválou. Oceňovali nejen 
příjemné prostředí, ale i dobré zorgani-
zování celé akce. Chválou nešetřil ani 
pan senátor, který si kromě svých „ofi-
ciálních“ povinností rád prohlédl celou 
školu. Naše konstatování, že se chceme 
vyrovnat pražským školám  vyvrátil 
s tím, že jsme je ve většině případů již 
předčili. Poté si prohlédl stánky v atriu, 
kde právě školní družina vyráběla ruční 
papír. Přátelské a milé vystupování 
pana senátora i jeho manželky potěšilo 
nejen nás, ale i lidické ženy, které si měly 
s panem senátorem stále co povídat.

Odpoledne příjemně uteklo, vydr-
želo i počasí, a tak jsme všichni odchá-
zeli domů unavení ale s příjemným poci-
tem, že se škola dobře prezentovala. 

Chtěla bych touto cestou poděkovat 
autobazaru Štěpánek a letišti Ruzyně, 
kteří naši slavnost podpořili sponzor-
ským darem. Zároveň děkuji všem, kteří 
poskytli autentické fotografie z dřívěj-
šího školního života.  

Příští rok nebude škola mít žádné 
kulaté výročí, ale pevně doufáme, že na 
Jarní zahradní slavnosti se určitě všichni 
opět sejdeme.

Buštěhrad 1. 6. 2011

Věra Sklenářová, ředitelka školy

Informace o možnostech zvýšení kapacity v MŠ
Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vás informoval 
o všem podstatném, co by se dalo 
z pohledu předsedy školské rady sdě-
lit o  řešení kapacity mateřské školy 
a co mne vedlo k dosud realizovaným 
krokům.

Základní školu a mateřskou školu je 
třeba v  našem městě brát jako jeden 
celek. MŠ je již několik let součástí 
základní školy Buštěhrad a má jed-
notné vedení. Paní J. Šímová je vedoucí 
učitelkou MŠ podléhající ředitelce ZŠ 
Mgr. Sklenářové.

Naplněnost či nenaplněnost ZŠ a MŠ 
je potřeba posuzovat vždy jako jeden 
celek.

ZŠ Buštěhrad není pouze školou pro 
obyvatele Buštěhradu, ale je školou 
spádovou, dochází do ní žáci z okolních 

obcí. První stupeň zpravidla navštěvují 
žáci Buštěhradu, Lidic, Makotřas a Dře-
tovic, na druhý stupeň poté přibývají 
žáci Stehelčevse, kde je škola pouze 
s  prvním stupněm. V  minulosti druhý 
stupeň navštěvovali ještě žáci Hřebče, 
ale toto již několik let neplatí, protože 
jejich škola byla rozšířena o druhý stu-
peň. V minulých letech došlo k poklesu 
počtu dětí v ZŠ. Důvodů bylo několik, 
slabší populační ročníky, dobudování 
ZŠ Hřebeč, atd. Pamětníci si jistě vzpo-
menou na doby, kdy každý ročník měl 
dvě třídy, dnes je to situace spíše výji-
mečná. Situace se snad bude zlepšovat, 
ve školním roce 2011/2012 se otevřou 
dvě první třídy.

Z  důvodu úsporných opatření (sní-
žení spotřeby energií) požadovaných 
oprávněně minulým zastupitelstvem 

přistoupilo vedení školy k částečnému 
opuštění budovy prvního stupně. 
Druhé patro a z části i patro první (cca 
6 tříd) se nepoužívá pro výuku a v zim-
ním období jsou tyto třídy pouze tem-
perovány. Z  výhledu zpracovaného 
paní ředitelkou ZŠ na základě před-
pokládaného demografického vývoje 
vyplývá, že i nadále budou mít budovy 
ZŠ prostorovou rezervu, kterou by bylo 
potřebné nějak smysluplně využít.

Naproti tomu kapacita MŠ je již po 
několik let zcela vyčerpána, a to i při 
využití výjimky na zvýšený počet dětí 
ve třídě. Není mým úkolem ani zájmem 
hledat viníka, který tento současný 
nevyhovující stav svou činností či nečin-
ností způsobil. Úkolem školské rady by 
mělo být hledání možných řešení. Sou-
časnou realitou je, že do před několika 

Oslava foto:  J. Pergl
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lety uvolněných prostor jeslí v MŠ, byl 
nastěhován městský úřad.

V době svého vzniku byl objekt MŠ 
na Hřebečské ulici projektován a posta-
ven pro maximální kapacitu 130 dětí. 
Podle dnešních hygienických norem je 
celková kapacita MŠ 100 dětí (25 dětí 
ve třídě), a to včetně prostor, ve kterých 
dnes sídlí Městský úřad. V  současné 
době, kdy sídlí městský úřad v objektu 
MŠ a MŠ má udělenu výjimku je kapa-
cita 84 dětí ve třech třídách (28 dětí ve 
třídě). 

Každý školní rok se řeší počet nepřija-
tých dětí do MŠ. 

Pro přijetí dětí do MŠ jsou vedením 
ZŠ a MŠ Buštěhrad zpracována kritéria. 
V případě nepřijetí a odvolání neúspěš-
ných žadatelů o přijetí do MŠ se s nimi 
důvod nepřijetí projednává znovu.

Jako každý jiný má i úkol zvýšení 
kapacity naší MŠ několik možných 
řešení, kterými je potřeba se zabývat ze 
všech hledisek a v širších souvislostech 
s výhledem do budoucnosti v naší obci.  
Myslím si, že vedení obce by mělo mít 
neustále na zřeteli hospodárné využití 
veškerých prostor, které jsou ve městě 
k dispozici. Právě z těchto důvodů bylo 
realizováno zateplení budov MŠ, ZŠ 
a DPS, jako i zajištění pro rodiče dětí 
finančně dostupné péče o předškolní 
děti.

V současné době jsou možné tři vari-
anty řešení zvýšení kapacity:

•	 Počkat na přestěhování městského 
úřadu do částečně rekonstruovaného 
západního křídla zámku a potom zre-
konstruovat uvolněné prostory v MŠ. 
Projekt pro tuto akci je hotov, předpo-
kládané náklady jsou cca 1,4 mil. Kč. 
Získaný počet míst je 16 (bez výjimky 

na překročení kapacity počtu dětí 
ve třídě). Pokud dojde k  dokončení 
adaptace části zámku do 31. 12. 2011, 
následnému přestěhování městského 
úřadu na počátku roku 2012 a okamži-
tému zahájení rekonstrukčních prací 
v MŠ přichází v úvahu rozšíření kapa-
city MŠ ve školním roce 2012/2013.

•	 Využít volnou kapacitu budov ZŠ 
a  umístit část MŠ v  prostorách pra-
vého křídla (vedle šaten) II. stupně ZŠ 
(jak si mnozí pamětníci vzpomenou, 
zde před vybudováním objektu na 
Hřebečské ulici MŠ sídlila). Škola má 
souhlasné stanovisko hygienické sta-
nice s umístěním provozu MŠ v areálu 
ZŠ s  přesně stanovenými podmín-
kami provozu. Vhodnost umístění 
předškoláků do budovy ZŠ byla pro-
jednána na schůzce se zástupkyněmi 
MC Pelíšek a proti tomuto návrhu 
řešení nebyla vznesena námitka. Na 
rekonstrukci je zpracován projekt ve 
dvou etapách tak, aby při realizaci 
druhé etapy nedocházelo ke zbyteč-
ným vícepracím.

Etapa 1 – vybudování jednoho 
oddělení pro 25 dětí (s případ-
ným udělením výjimky 28 dětí). 
V tomto kroku by se už vybudovaly 
i potřebné kapacity sociálních zaří-
zení pro druhou etapu.
Etapa 2 – dobudování druhého 
oddělení pro dalších 25 dětí.
Pro obě tyto varianty je taktéž 
zpracován projekt a jsou vyčísleny 
náklady na prozatím předpokláda-
nou etapu 1 ve výši cca. 1,3 mil. Kč.
V případě schválení realizace etapy 
jedna, okamžitému zahájení výbě-
rového řízení na dodavatele rekon-
strukce a její realizace o letních 
prázdninách, by teoreticky mohl 

být termín zahájení provozu MŠ 
v ZŠ ve školním roce 2011/2012.

•	 Budovat úplně nový pavilon v  pro-
storách areálu MŠ na Hřebečské ulici. 
Tento návrh zazněl na veřejném zase-
dání městského zastupitelstva kona-
ného dne 1. 6. 2011 a z tohoto důvodu 
není nyní zpracován žádný projekt, 
odhad nákladů ani termín realizace.

Při posuzování potřeb zvýšení kapa-
city jsem vycházel z  počtu 40 nepři-
jatých dětí do MŠ (ve školním roce 
2011/2012), které dle sdělení vedení 
školy měly na umístění v MŠ Buštěhrad 
nárok.

Na veřejném zasedání městského 
zastupitelstva konaného dne 1. 6. 2011 
jsem se dozvěděl, že proběhla schůzka 
zástupců zastupitelstva, zástupkyně 
MC Pelíšek s vedoucí učitelkou MŠ paní 
Šímovou, kde došlo na základě nového 
přezkoumání kritérií pro přijetí do MŠ 
k redukci nepřijatých dětí na 10,5 (jedno 
dítě by docházelo pouze dopoledne).

O konání této schůzky jsem nebyl 
informován ani na ní pozván a proto 
jsem se jí nezúčastnil.

Myslím si, že jedním z důvodů nedo-
statečné kapacity v  MŠ je podcenění 
nárůstu výstavby ve všech lokalitách 
v  územním plánu k  tomu určených 
a  z  toho vyplývající zvyšování počtu 
obyvatel s  určitou věkovou skladbou. 
Jak už jsem napsal, nehledejme viníky, 
hledejme dobrá řešení problémů.

Tento příspěvek byl projednán 
a schválen do tisku v BZ počtem hlasů 
6  ze sedmi přítomných členů školské 
rady.

Ing. Jiří Müller

předseda školské rady ZŠ a MŠ Buštěhrad

výzva
Na letošní prázdniny připravuje škola 

zpřístupnění venkovního hřiště pro 
veřejnost.

Organizované skupiny mohou již 
podepisovat smlouvy, podmínky jsou 
totožné s  podmínkami pro cvičení 
v tělocvičně.

Pro zájemce chceme stanovit pevný 
čas, kdy bude hřiště přístupné za popla-
tek cca 100,- Kč/1hodina. Vzhledem 
k  tomu, že v  době provozu musí být 
zajištěna trvalá obsluha hřiště, potřebu-
jeme znát předběžný zájem veřejnosti.

Prosíme proto potencionální zájemce 
(kolektivy i jednotlivce), aby svůj pří-
padný zájem sdělili telefonicky nebo 
e-mailem pracovníkovi školy. 
Tel: 312 250 394, 773 230404, 
e-mail: zs.bustehrad@seznam.cz
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názory našeho doroStu 
na InStItucI manželStví

Navrhl jsem paní učitelce Nicole Plešákové, že bychom mohli zjistit, jaký je názor žáků sedmých až devátých tříd 
na určitá témata. V tomto čísle rádi uveřejňujeme jejich úvahy na manželství. Věřím, že pro naše čtenáře mohou být 
jejich vyjádření skutečně zajímavá a podnětná a vzhledem k době, ve které žijeme, i překvapivá. Berme zřetel na věk 
pisatelů - 12 až 15 let. Osobně musím přiznat, že jsem podobné úvahy nečekal. Jsem příjemně překvapen a myslím si, 
že i paní učitelka Plešáková. Nyní již samotné příspěvky, snad vás určitě zaujmou, podobně jako nás.

Manželství

Myslím si, že i v dnešní době má sva-
zek manželský hluboký smysl a vysokou 
hodnotu. Ale je nutno se zamyslet - proč 
se v dnešní době málo uzavírá svazek 
manželský?

Podle mě si lidé nejsou jisti, že by 
vztah vydržel a nechtějí v budoucnu 
řešit finančně náročný rozvod. Mají 
také sociální a finanční výhody. Mnoho 
párů se dnes nebere, protože by při-
šli o peníze od sociálního úřadu. Řada, 
hlavně mladých lidí, nemají peníze na 
svatbu. Průměrně velká svatba stojí 
kolem 50 000 Kč a mladí lidé mají vět-
šinou půjčky na bydlení a zařizování 
bytu. I když si myslím, že hostina být ani 
nemusí, že stačí na radnici pouze pode-
psat oddací list. 

Proč si lidé myslí, že by vztah nevydržel?
Mají nedostatek vzájemné komuni-

kace, málo společně stráveného času. 
Tráví hodně času v práci. Každý je z jiné 
sociální vrstvy, má jiné finanční příjmy 
a požadavky.

 Měli bychom si položit otázku: „Jaké 
sociální výhody mají samoživitelé?“ 
Jsou to příspěvky na děti, příspěvek 
na bydlení a také nižší daně. Proč má 
tedy manželství význam? Myslím, že 
má hlavně význam v momentě, kdy 
mají manželé děti. Je také závaznější 
než obyčejné vztahy. Lidé v manželství 
se snaží spíše problémy řešit než před 
nimi utíkat. Manželství jim dává jistotu 
vzájemné pomoci v kritických situacích 
a také pocit, že společně nabytý maje-
tek bude v případě rozpadu manželství 
spravedlivě rozdělen.

Podle mě je manželství stále bráno za 
důležité, hlavně mezi staršími občany. 

(napsal: Aleš Kuthan, 14 let)

Má manželství ještě 
význam?

Co je to manželství a má v  dnešní 
době ještě význam? Podle mě je man-
želství důležitá tradice. Když se mají 
dva lidé rádi, chtějí založit rodinu a také 
chtějí, aby to bylo stvrzeno právně. Když 
zjistí, že si již nerozumí, chtějí se rozvést.

 Proto je důležité vybrat si partnera 
nebo partnerku velice pečlivě, aby poté, 
co si založí rodinu, nemuseli jejich děti 
trpět neustálé hádky rodičů, což se 
bohužel stává. 

Myslím si, že manželství je důležité i kvůli 
společnému majetku a společným finan-
cím. Manželské páry mají nárok na dědic-
tví, na informace o zdravotním stavu man-
žela/manželky v nemocnici a samozřejmě 
mají ženy nárok na vdovský důchod.

Finance patří také k velkým problé-
mům v manželství. Některá manželství 
vznikají jen kvůli financím, např. nějaké 
ženě dochází peníze, najde si bohatého 
ženicha, který má hodnotný majetek, 
nechají si podepsat papíry o společném 
majetku, pak se rozvedou. Žena, které 
docházely peníze, dostane půlku jeho 
majetku.  Kdo se o své peníze bojí a myslí 
si, že si ho jeho partner bere pouze pro 
peníze, ten si před svatbou nechá pode-
psat předmanželskou smlouvu.

V dnešní době je asi modernější žít na 
takzvanou “psí knížku“. Páry si například 
myslí, že svatba i rozvod stojí hodně peněz.  
Svobodný si může lehce sbalit tašku a ode-
jít bez vyčerpávajícího rozvodu, který roz-
hodně není příjemný na psychiku. 

Co napsat na závěr? Pokud vztah fun-
guje, tak opravdu žádný ,,papír“ nepo-
třebuje, ale já osobně bych se jednou 
oženit určitě chtěl.

(napsal: Jakub Krupička, 15 let)

Má dnes ještě manželství 
význam?

Je spousta lidí, kteří se berou z oprav-
dové lásky, ale je také spousta lidí, kteří 
se berou jen tzv. ,,pro peníze“.

Ne každý člověk se bere kvůli peně-
zům, podle mě stačí, když se oba milují 
a důvěřují si. Je pravda, že v dnešní době 
je těžké si někoho vzít. Dnes bohužel není 
dost peněz, a proto spoustu lidí  žijí spolu 
klidně více let, aniž by se ženy vdaly či muži 
oženili. Pokud se dva lidé rozhodnou, že 
vejdou do svazku manželského, můžou si 
vybrat mezi malou svatbou anebo velkou 
svatbou - se spoustou hostů a velkou hos-
tinou. Ale musí počítat s mnohem vyššími 
výdaji než by je stála menší svatba. Každý 
by si přál mít velkou krásnou pohádkovou 
svatbu, ale dnes je to těžké, hlavně kvůli 
penězům. Co pak po svatbě - co bude dál? 
Spousta lidí se rozhodne založit rodinu, 
ale ta má také další, ještě větší náklady. 
Starat se o dítě a vydělávat přitom peníze 
není zrovna jednoduché. 

Někteří lidé se berou kvůli penězům. 
Například žena rozhodne, že si vezme 
muže, protože má spoustu peněz a také 
proto, že by ji uživil. Ale co je to za man-
želství, když se dva lidé nemilují a jsou 
spolu jen kvůli penězům? Může to být 
také naopak – muž si vezme zámožnou 
ženu, ale pořád je to pro stejný důvod 
– peníze. Pro některé lidi jsou důleži-
tější peníze než láska. V dnešní době 
je těžké nemít dluhy a nepotřebovat 
peníze, a proto někteří lidé myslí dřív 
na peníze než na osobní život. Starají se 
spíš, co mají v kapse, než v srdci. Kdo se 
rozhodne žít tento život, tak podle mě 
nikdy nepozná pravou lásku a manžel-
ství, nikdy nepozná, že manželství je 
o důvěře a smyslu života.



Buštěhradský Zpravodaj
15

ŠKOLSTVÍ

Já osobně si myslím, že manželství by 
mělo být vytvořeno z lásky mezi dvěma 
lidmi a ne pro peníze a bohatství. Je 
také pravda, že než se člověk rozhodne 
vstoupit do manželství, tak by si měl 
předem rozmyslet, kolik ho to bude stát 
a jestli to opravdu tak chce. Zda si bude 
chtít pořídit byt nebo dům, kolik bude 
mít s partnerem společných výdajů, 
protože od doby, kdy se vezme s tím 
druhým, tak ti dva táhnou za jeden pro-
vaz a to je podle mě smysl manželství.

(napsala: Kateřina Uhrová, 14 let)

Manželství

Hádka, rozchod, (tchýně) … Vždyť 
tohle přece není všechno! Co ten krásný 
pocit, když Vám malé dítě řekne první 
slůvko? Když Vám řekne ,,mami“ nebo 
,,tati“ a dá Vám tím najevo, že pro něj 
něco znamenáte? Určitě to není jen 
hloupé cosi bez významu, když dítě při-
běhne, aby Vás objalo a dalo Vám tím 
znamení lásky. To je to kouzlo, když víte, 
že dítě - ten bezbranný tvoreček, se kte-
rým jsou sice i starosti a trápení, je Váš. 

To magické slovo ,,ano“ při svatební 
obřadu by mělo všechno ucelit. Podle 
mě člověk po tom, co řekne ,,ano“ svému 
partnerovi a stvrdí ho podpisem (i když 
podpis v podstatě nic neznamená), musí 
cítit nějaký závazek, nějakou nutnost být 
mu zavázán. A také dělat vše pro to, aby 
se oba, případně další přírůstek do rodiny, 
měli dobře. Já si myslím, že plno lidí okolo 
mě má na manželství zřejmě jiný názor 
než já, ale i kdybych byla přesvědčována 
mnoha názory, ten svůj nezměním. Mys-
lím, že manželství je správná věc, které 
by si lidé měli vážit a neměli by jej brát na 
lehkou váhu. Člověk při něm určitě získá 
spoustu nových, ať už příjemných nebo 
nepříjemných zkušeností a navíc nemá co 
ztratit. Manželství přece není jen kus papíru 
s podpisem a razítkem, ale je to něco víc.

(napsala: Kateřina Vávrová, 13 let)

Má ještě manželství 
význam

Podle mého názoru a podle man-
želství mých rodičů si myslím, že 

manželství význam má. V mém okolí 
znám několik přátel, kteří žijí v  neú-
plných manželstvích. Jsou to ženy 
s dětmi, které jsou samy a v některých 
životních situacích to nemají lehké. 
Při nemocech svých i svých dětí není 
nikdo, kdo by jim pomohl. Nemo-
hou ani vykonávat důležitější funkce 
v  zaměstnání nebo práci nároč-
nou na čas, protože se musí posta-
rat o děti, které ještě třeba chodí do 
školky nebo základní školy. Někdy se 
dostanou i do situace, kterou by lépe 
vyřešil partner. Je pravda, že mají ve 
svém okolí někoho, kdo by se o děti 
postaral, ale nic to nemění na tom, že 
žena je svým způsobem sama. Jsou ale 
i takové ženy, které si vše vyřeší samy 
a nechtějí ukázat svou slabou stránku. 
Myslím si, že v soukromí je jim někdy 
těžce. Vždyť na životní problémy je 
lepší, když jsou dva. 

(napsala: Hana Sedláková, 15 let)

Má manželství v dnešní 
době ještě smysl?

V  době mládí našich babiček bylo 
úplně přirozené vzít se dříve, než spolu 
začali dva lidé žít společně. I pro naše 
rodiče bylo brzké manželství něco 
naprosto normálního, co mělo následo-
vat hned po ukončení studií. Ale dnešní 
generace se na tuto věc dívá úplně jinak.

Mnoho párů dnes váhá, zda se vzít 
nebo žít bez svatby. Doba je jiná než za 
našich babiček, a proto se lidé nediví, když 
se pár vzít nechce, přestože žijí spolu.

Je ale prokázáno, že manželství má 
pozitivnější vliv na člověka, než když je 
člověk nesezdaný. Říká se, že lidé, kteří 
jsou v  manželství, jsou šťastnější. To 
samozřejmě platí jen ve vztahu, v němž 
vládne vzájemná láska a podpora. Nejen 
samotní manželé, ale i jejich děti mají 
větší pocit jistoty a ochrany.

To, že skoro každé druhé manželství 
končí v dnešní době rozvodem, už prak-
ticky nikoho nezaskočí. Nepřipadá nám 
zvláštní, když je někdo třikrát rozvedený 
nebo naopak třikrát vdaný. Neúplné 
rodiny nejsou nijak výjimečné. Když se 
zeptám, proč jsou rodiny rozvedené, tak 

první odpověď, která mi naběhne, je ten 
argument, že manželství plně nefungo-
valo.

Manželství je sice tradiční svazek, 
kterým by měl pokračovat každý dobrý 
vztah, jenže to ještě neznamená, že 
pokud jste ve vztahu spokojeni, měli 
byste uzavřít manželství.

(napsala: Tereza Moldrzyková, 14 let)

Manželství

Myslím si, že dnes je manželství bráno 
zcela jinak, než to bylo před rokem 
1989, v době Sametové revoluce. Dřív 
bylo manželství uzavřené po dvacátém 
roce života bráno jinak než dnes. Dnes 
je zcela normální brát se okolo dvacá-
tého pátého – třicátého roku. Kdežto 
v minulém století se na tuto věc shlíželo 
jinak. A s tím souvisí i to, že v dnešním 
světě jsou ženy pracující, natož před 
rokem 1989 žena zastávala roli „ženy 
v domácnosti“ (nepracující a starající se 
o domácnost). To určitě mělo vliv i na to, 
proč manželství bylo uzavíráno okolo 
dvacátého roku života. 

Dnes spíše rodina upřednostňuje 
kariéru před manželstvím a dětmi. 
Nejdříve lidé chtějí mít dobré finanční 
zázemí a až poté chtějí pomýšlet na 
rodinný život.  

Myslím si, že dnes mladí lidé myslí 
spíše na lepší pracovní místo, než-li na 
rodinu a manželství, a tudíž to může 
mít velký vliv na budoucnost. Tím, že se 
bude myslet spíš na velikost platu, tak 
se budou manželství a děti odkládat. 
Tím podle mě klesne porodnost u těch, 
kteří jsou vzdělaní a rvou se za lepším 
pracovním místem a vzestoupí u těch 
méně chytrých, což by mělo za následek 
to, že by byl národ čím dál tím hloupější.

(napsal: Vlastimil Rybář, 14 let)

Chtěl bych všem žákům poděko-
vat za jejich úvahy i za spolupráci 
paní učitelce Plešákové. Oceňuji 
jejich názory, se kterými nemusí 
všichni souhlasit, ale které jsou pro 
mě osobně sympatické a odráží jejich 
současný pohled na věc. 

(zapsal: Jiří Janouškovec)
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družIna
Malé zpravodajství ze školní družiny

Letošní Den matek, pořá-
daný M ěstsk ým úřadem 
v Buštěhradě se v mnohém lišil 
od tradičních oslav. Děti před-
nesly své zpívání a recitování 
na pódiu mezi rybníky a snažily 
se potěšit všechny přítomné 
maminky. Ani jedna ze jmeno-
vaných stran však netušila, jaké 
nevídané překvapení se během 
příjemného odpoledne dostaví. 
Slavnost pod širým nebem byla 
spojena se „Štrůdlováním“, což 
je věc kulinářsky velice zajímavá 
pro malé i velké strávníky. Pře-
devším díky skvělému nápadu 
pořadatelů, ochotě a dobré vůli 
mnoha žen i mužů z Buštěhradu 
si návštěvníci pochutnali na dobro-
tách nevídaných. Výtěžek z celé akce 
byl věnován školní družině, a tak již při 
přebírání tohoto finančního daru bylo 
jasné, jaké bude jeho využití. Každé 
oddělení dostane novou, kvalitní kolo-
běžku pro pobyt venku. Děti a vycho-
vatelky děkují touto cestou organizá-
torům i všem zúčastněným občanům 
za výraznou a milou podporu.

Výstava kaktusů v Památníku Lidice
Od roku 2003 pracuje ve školní dru-

žině kroužek malých kaktusářů. Má 

mnoho příznivců, sponzorů i ochot-
ných rodičů, kteří za dětmi pravidelně 
docházejí a pomáhají především 
odbornými radami. Každoročně na 
začátku sezóny vystavují děti své nej-
krásnější rostliny, ale i výsevní mate-
riály a semenáčky. Již třikrát za sebou 
vystavily společně s dospělými kaktu-
sáři z Kladna své výpěstky v Památníku 
Lidice.  Díky velice příznivému počasí 
bylo tentokrát na rostlinách více květů 
než v letech minulých. Bohužel až dva 
dny po úspěšné výstavě mohly děti 
vidět rozkvetlý Selenicereus, nazývaný 

také Královna noci. Bylo to pro 
všechny nádherné a  voňavé 
poděkování za celoroční pra-
videlnou péči o  kaktusy. Další 
výstava se uskuteční ve  druhé 
polovině června v  Kladně na 
Sítné a jste na ni všichni srdečně 
zváni. 

Zpívání se sbory
V  neděli 22. května 2011 se 

uskutečnilo setkání tří pěvec-
kých sborů v  buštěhradské 
Sokolovně. Smíšený pěvecký 
sbor města Buštěhradu přizval 
na své vystoupení děti ze sou-
boru „Duha“.  Sálem pak v závěru 
přehlídky zazněla „Školní 

scéna“ z opery Jakobín od A. Dvořáka 
a skladba „Jede sedlák“ od Z. Lukáše. 
Se všemi třemi sbory pak děti zazpívaly 
závěrečnou píseň „Aby nás Pán Bůh 
miloval“. Děkuji jménem dětí celému 
pěveckému sboru za možnost, zazpí-
vat si takto po boku více jak stovky 
zpěváků. Byla jedinečná a zcela určitě 
uvízne v paměti dětí i jejich rodičů.  

Anna Holeyšovská

Vedoucí vychovatelka školní družiny při ZŠ 
Buštěhrad

Druhý ročník regionální výstavy školních družin
V příštím školním roce uplyne pětileté 

období, ve kterém pracovala zájmová 
zařízení – školní družiny -  podle vlast-
ních vzdělávacích programů (zákon číslo 
561/2004 Sb.). Vychovatelky dostaly vel-
kou možnost tvořivě a pružně reagovat 
na změny, které se každý den odehrávají 
kolem dětí i dospělých v oblasti vzdě-
lávání. Začaly více používat neobvyklé 
a netradiční metody i formy práce, hle-
daly, zkoušely a neobávaly se zařadit 
i náměty ze zahraničního školství. Cíl 
těchto aktivit byl a je stále stejný. Zajistit 
plnohodnotné a smysluplné využití vol-
ného času svěřených dětí. 

Školní družiny jsou ve valné vět-
šině součástí základních škol. Působí 
především v  oblasti rozvíjení zájmů, 
zajišťují rekreaci, oddechovou a další 
činnost v  různých přitažlivých podo-
bách. Svou činností obvykle navazují 
na školní vzdělávací programy, ale ve 
výuce nepokračují. Pouze se jí dotýkají, 
když nabízejí ve stanovených časech 
přípravu na vyučování. Ta probíhá vět-
šinou zábavnou a nenásilnou formou, 
při níž si žáci prohlubují vědomosti.   

Vychovatelky pomalu začínají shro-
mažďovat výsledky svého snažení ve 
všech oblastech, ohlížet se za usilovnou 

prací a mají zájem prezentovat její část 
na veřejnosti. V současné době soustře-
ďují pozornost k  projektům, které se 
vyznačují nejen tím, že směrují činnost 
ke konkrétnímu cíli. Jsou to záměry, při 
kterých dochází k vydatné aktivitě dětí. 
Společně při ní hledají způsob, jak něco 
nového uskutečnit, změnit, vyrobit, zor-
ganizovat. Učí se při tom také dobře 
komunikovat, používat informační 
zdroje, orientovat se v  nich, pracovat 
s  publikacemi, encyklopediemi, slov-
níky, spolupracovat ve skupinách, využí-
vat zdravý rozum, překonávat překážky, 
zjistit, co vytvořily a jak vše udělaly.

Mladí kaktusáři foto: A. Holeyšovská
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Na první ročník regionální výstavy 
s  názvem „Nově ve školních druži-
nách“, který se uskutečnil v roce 2009, 
měl příznivé ohlasy u nás i v zahraničí 
a představil kompletní ukázky ze vzdě-
lávacích programů školních družin, 

proto naváže ročník druhý, označený 
jako „Projekty ve školních družinách“. 

Slavnostní vernisáž se uskuteční 
15. června 2011 v Památníku Lidice 
od 10,00 hodin ve výstavní síni Pod 
Tribunou. Jak napovídá název, expo-
zice bude vytvořena z nejrůznějších 

projektů, jejich pracovních scénářů 
a  zdokumentovaných výsledků. 
Doplní ji mnoho výtvarných prací 
dětí a potrvá do 30. září 2011. 

Anna Holeyšovská

Metodička pro školní družiny okresu Kladno

Odborný garant výstavy

Český červený kříž Buštěhrad: Záslužná práce na dlouhé trati
Humánní myšlenky Červeného 

kříže zapustily své kořeny na našem 
území již před více než 140 lety, 
roku 1868. Za oficiální datum vzniku 
Československého červeného kříže 
(ČSČK) však bývá považován počá-
tek února 1919, tedy brzy po vzniku 
samostatné Československé repub-
liky. Na žádost ČSČK ještě v roce 
1919 přistoupila Československá 
republika k Ženevské a Haagské kon-
venci. Mezinárodní výbor Červeného 
kříže v Ženevě uznal Československý 
červený kříž dne 1.  prosince 1919. 
Po dvacet let (1919 - 1938) vykoná-
vala funkci předsedkyně ČSČK dr. 
Alice Masaryková. Po německé oku-
paci a vytvoření protektorátu Čechy 
a Morava byl ČSČK 5. srpna 1940 roz-
puštěn a veškerý majetek ústředí, ale 
i místních spolků ČSČK, byl zabaven. 
V době války se členové Červeného 
kříže aktivně zapojovali do odbojové 
činnosti, zachraňovali vězně z trans-
portů a pochodů smrti, pomáhali 
v oblastech postižených bombardo-
váním a epidemiemi. Od 1. 1. 1993 
se ČSČK rozdělil a ke dni 5. 6. 1993 
se jeho část na území ČR transfor-
movala v Český červený kříž (ČČK). V 
současné době (1. 1. 2010) má ČČK 
celkem 57  tisíc členů a poskytuje 
zdravotnické, záchranné, sociální 
a  další humanitární služby. Působí 
v oblasti civilní obrany a  ochrany 
obyvatelstva a šíří principy a znalost 
Ženevských smluv. 

Historii Československého červe-
ného kříže v  Buštěhradě dokumen-
tuje Kniha zápisů a Kronika Česko-
slovenského červeného kříže. Se 
zájmem jsem si oba dokumenty pro-
četl a dovoluji si Vám předat zkrácený 
výtah z nich. 

Kniha zápisů místního 
spolku Československého 
červeného kříže 
v Buštěhradě

Kniha zápisů je zahájena krásně 
a  emotivně napsaným proslovem 
vzdělavatele p. Ladislava Šimandla 
z  června roku 1945: „Bratři a sestry! 
Po několika létech lidského strádání 
a duševního utrpení, po létech bídy 
a trýznění, scházíme se opět k  nové 
práci, abychom ve druhé a opět svo-
bodné republice přiložili ruku ke spo-
lečnému dílu tam, kde nás bude nej-
více třeba – to jest v pomoci a v péči 
o potřebné.“ Proslov mapuje léta války, 
ale také podává naději do další práce 
a do budoucnosti: „…. V  naší nové 
republice začneme nový život, který 
má vzejíti ze zdola od nás. To znamená 
zanechati osobních sporů, politických 
rozmíšek a toto zavésti do spolko-
vého života…“. A pak již nastává rukou 
zapisovatele (Václav Burgr, později 
Karel Veselý) podrobný popis schůzí 
spolku až do roku 1951. Z textu je znát 
nezměrné poválečné nadšení, a velké 
nasazení členů spolku.

Kronika 
Československého 
červeného kříže 

Přestože první zápis z  členské 
schůze je až z  počátku roku 1975, 
první listy kroniky osahují fotogra-
fie až z  roku 1923, tedy z  doby zalo-
žení spolku v Buštěhradě. Dále popi-
sují poválečné obnovení činnosti. 
V  té době místní spolek Červeného 
kříže pracoval ve dvou místnos-
tech v  buštěhradském zámku, které 
byly vybaveny potřebným zařízením 

a  materiálem pro praktický výcvik 
ošetřovatelského sboru.  Předsedou 
byl Emanuel Burgr, místopředsedy pak 
se stali Božena Veselá a Václav Hlinka, 
jednatelem a  vzdělavatelem učitel 
Ladislav Šimandl, pokladníkem Josef 
Šebesta, zapisovatelem Václav Burgr 
a předsedou samaritánského odboru 
MUDr. Quido Jeřábek. Po náboru člen-
stva bylo získáno 857 členů. 

Článek z roku 1964 se věnuje odbě-
rům krve na buštěhradském hřišti pro 
transfuzní stanici v Kladně. A od dubna 
roku 1975 kronika poctivě popisuje 
zápisy ze schůzí až do roku 1980. Mezi 
nejčastější aktivity Červeného kříže 
v Buštěhradě byla nejrůznější zdravot-
nická školení, školení první pomoci, 
budovala se spolupráce se školou, 
velký důraz byl kladen na pravidelné 
dárcovství krve, pořádaly se zdravot-
nické přednášky, zasílaly se finanční 
příspěvky pro dobročinné účely (Fond 
solidarity, Člověk volá člověka), spo-
lek se podílel také na protiválečných 
a mírových aktivitách, staral se o osa-
mělé občany a gratuloval k životním 
jubileím a pořádal v obci prospěšné 
brigády. Také však zajišťoval tematické 
zájezdy, plesy a jiné kulturní akce.   

Rozhovor s členkami 
výboru Českého 
červeného kříže 
Buštěhrad 

Přečetl jsem si Kroniku Červeného 
kříže i Knihu zápisů. Mohly byste 
přesto říci několik slov k  vzniku, 
historii a působení Červeného kříže 
v naší obci?

Olga Procházková: Začala bych tím, 
že je to 88 let, co byl založen Červený kříž 

ORGANIZACE A SPOLKY
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v Buštěhradě, před třemi roky jsme slavili 
85. výročí. Červený kříž byl tedy v naší obci 
založen roku 1923. Roku 1945 jsme měli 
asi 440 členů. Mohu jmenovat třeba pana 
doktora Quida Jeřábka nebo pana učitele 
Ladislava Šimandla. Hned právě v  roce 
1945 byl pořádán kurz pomocných sester, 
kde se zdokonalily a naučily, 
jak ošetřovat nemocné.  Od 
roku 1946 byly již dobro-
volné sestry, které se účast-
nily rozličných zdravotních 
služeb. V  roce 1964 byl v 
Buštěhradě udělán první 
odběr krve. 

  
Kolik má dnes Červený 

kříž v Buštěhradě členů?  
Kde, v jakém počtu a jak 
často se scházíte? 

Má 122 členů, většinou 
jsou to ženy. Schází se v sou-
časnosti jen výbor, tedy 5 
členek. Jmenovitě Olga Pro-
cházková, Jiřina Týblová, Jana Spálenská, 
Hana Maršálková a Vlasta Táborská. 

V čem spočívá činnost těchto 122 
členů?

To jsou vlastně jenom členové platící. 
Ale těch několik aktivně působících členů 
poskytuje pomoc, o kterou jsou žádané. 
Například služby při dětských hrách, 
navštěvujeme členy při jejich životních 
výročích. Dáváme jím při této příležitosti 
balíčky, chodíme je navštěvovat, jsou rádi, 
že si s námi popovídají a zavzpomínají na 
mládí. Na Vánoce jezdíme od roku 1954 
do Unhoště do domova důchodců, také 
do kladenské LDN, za přestárlými členy. 
Na to dostáváme od městského úřadu 
6.000,- Kč ročně. Chtěla bych se zmínit, že 
naše služby nejsou veřejně oceněny, nikdo 
nás nikdy nepochválil ani nepoděkoval. 

Jak takové návštěvy v domovech 
pro staré občany probíhají? 

No to víte, mají obrovskou radost! 
Třeba na Vánoce se na nás ohromně těší 
a volají: „Děvčata buštěhradský jedou!“. 
Vítají nás, a pak si s námi dlouho povídají. 
To víte, jsou moc vděční, dárečky, které od 
nás dostanou, jím udělají velkou radost. 
Ale myslím, že ta naše samotná návštěva 
je potěší ze všeho nejvíce. 

Zmínily jste se, že dáváte dárkové 
balíčky a gratulace k  významným 
životním výročím. To platí jen pro 
členy organizace, nebo i pro všechny 
občany Buštěhradu? 

Každý pětasedmdesátiletý člen Červe-
ného kříže obdrží gratulaci, k výročí osm-

desáti let dáváme balíček. Každý občan 
našeho města, tedy i nečlen, dostává od 
nás k  osmdesáti letům gratulaci. Obdr-
žíme z matriky seznam jubileí a já si z toho 
vyberu členy a nečleny. 

V jaké výši dostává organizace Čer-
veného kříže dotace od města? 

O dotaci na dárkové balíčky k výročím 
a pro domovy důchodců jsem již hovořila. 
My, jako Červený kříž, dostáváme z  roz-
počtu obce dotaci 5000,- Kč. Myslím, že nej-
méně ze všech organizací. Každou položku 
pečlivě vykazujeme v peněžním deníku. 

Zúčastňujete se i sportovních akcí? 
Jsme zvané například na Dětský den, 

kde poskytujeme zdravotní služby. Není to 
typická sportovní akce, ale riziko nejrůzněj-
ších úrazů při soutěžích tu je. Jsme připra-
veny v takové situaci zasáhnout a pomoci.

Je povinností každého člena, aby 
byl zdravotně vzdělán?

Ano. Navštěvujeme pravidelné zdra-
votnické kurzy, které pořádají dodnes na 
okrese. Moc nás ale mrzí, že staří členové 
odcházejí a mladí nepřicházejí. Je také 
smutné, že i staří členové se nám odhla-
šují, že je jim líto těch dvacet korun člen-
ského příspěvku za rok nám věnovat. 

Tak dobře. Představte si, že máte 
vedle sebe typického mladého člověka 
– pětadvacetiletou, třicetiletou mla-
dou dívku. Dosud bezdětnou, nebo již 
maminku. Čím byste jí chtěla přilákat 
a tím pozvat do Vaší organizace? 

My bychom jí mohly ukázat třeba ošet-
ření poranění dětí. Když se jí 
doma zraní dítě, aby věděla, 
co si počít. Máme zkušenosti, 
které jí můžeme předat. Dis-
ponujeme také naučnými pří-
ručkami (Alenka stůně), máme 
také obvazový materiál, se kte-
rým bychom mladým mamin-
kám mohly ukázat základní 
ošetření. Dále bychom chtěly 
mladé lidi požádat o navázání 
spolupráce. Nedávno jsme 
takto jednaly se zástupcem 
junáka v  Buštěhradě. Junák 
měl zájem o zdravovědné 
školení. Doporučily jsme jím 
odborná školení, které Čer-

vený kříž pořádá na okrese a zároveň jsme 
Junáku nabídly jakousi oboustrannou 
výpomoc při našich i jejich akcí. V současné 
době se rýsuje spolupráce s  mateřským 
centrem Pelíšek, ze které máme radost. 

Co všechno se školí na kurzech 
okresní organizace Červeného kříže? 

Tak samozřejmě velký důraz je kla-
den na první pomoc, oživování, ošet-
řování úrazů.  Také se školí teorie o Čer-
veném kříži, o jeho zakladateli, historii. 
V rámci okresní organizace Červeného 
kříže byla v květnu pořádána akce pro 
školy na stadionu v  Kladně s  názvem 
Hlídky mladých zdravotníků. Dříve byla 
ve zdravovědě naše buštěhradská škola 
vždy mezi prvními.

Podílíte se na humanitárních akti-
vitách Červeného kříže?

Červený kříž poskytuje humanitární 
pomoc. V Broumově v severních Čechách 
je silná organizace, která pořádá sbírky 
ošacení. Ta posílá informaci na náš měst-
ský úřad o plánované akci. Město předá 
tuto informaci nám a my uděláme sbírku. 

Zrovna teď jsme dělaly s městem Brou-
movem sbírku ošacení. Na podzim pro-
běhla například velká sbírka oblečení pro 
Afriku. 

Červený kříž Buštěhrad asi roku 1946 foto: neznámý autor
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po Starých důlních dílech
Náš kronikář pan Jaroslav Pergl 

nezůstal svému slibu nevěrný a po své 
úspěšné přednášce na téma O historii 
buštěhradského dolování, zorganizo-
val, ve spolupráci s paní Drahomírou 
Čermákovou z  knihovny, společný 
naučný výlet po okolí Buštěhradu. 
Různorodá společnost přátel naší 
historie se shromáždila před knihov-
nou v počtu 25 osob v sobotu 14. 5. 
ve 14,00 hod. Od malých dětí až po 
ty věkem zralé občany. Nejstaršímu 
panu Velcovi bylo 76 let a vyrazil i se 
svým kolem. Celkem nás čekala cesta 
dlouhá kolem 15 km.

Skupina se vydala pěšky do Vra-
pic, kde ji na místním hřbitově přivítal 
pan Jaroslav Grubner, nadšenec a zna-
lec důlní historie. Jeho sepjetí s uhlím 
a  jeho těžbou se počítá od jeho věku 
15 let. Začal svou řeč vysvětlením, kde 
se tu uhlí vzalo a kde se nacházelo. Při-
pomněl, že se ve vrapickém údolí roz-
kládalo rozsáhlé pravěké moře, jehož 
okraj byl bičován příboji v místech, kde 
dodnes můžeme nalézat žraločí zuby. 
Odtud i název místa Žraločí zuby. 

Ve svém vyprávění se zmínil o prvním 
nálezu uhlí na buštěhradském panství 
panem Opltem a Burgrem v 70. letech 
18. století a o jeho postupném mohut-
ném využití šlechtou a některými hos-
podáři dříve, než pan Váňa našel uhlí 

v Kročehlavech v roce 1846. Důlní čin-
nost na Kladensku byla ukončena meta-
novým výbuchem na dole Schöller 
v roce 2002. 

Zvláštní kapitolu věnoval buštěhrad-
skému obyvateli Václavu Černému, 
který založil svou společnost v  roce 
1803. Byl to velmi úspěšný a chytrý pod-
nikatel, který se nebál zdravě riskovat. 
Jako první začal používat střelný prach 
k hloubení a dobývání uhlí. Když v roce 
1842 zemřel, vlastnil asi 50% uhel-
ných podílů na Buštěhradském panství 
a v okolí. Je pohřben na vrapickém hřbi-
tově. 

Krátce jsme si prohlédli kostel na 
hřbitově a jeho okolí. Byli jsme upo-
zorněni na viditelné stopy původního 
vchodu do staré rotundy, dnes součásti 
kostela. Na hřbitově jsme si všimli men-
šího památníku tragédie na dole Kate-
řina, kde chtěli havíři zabít nenávidě-
ného štajgra (důlního inženýra), který je 
trýznil (tehdy byly fyzické tresty možné). 
Nařízli lano těžní klece, ale těsně než šta-
jgr nastoupil, rozmyslel si to a místo něj 
nastoupilo 6 jiných kamarádů – havířů, 
kteří se nakonec i zřítili.  Důlní společ-
nost jim pak postavila pomník. Na hřbi-
tově jsme viděli i tzv. švartnu, materiál 

ORGANIZACE A SPOLKY

Dočetl jsem se o paní Jiřině Týb-
lové, že byla Červeným křížem vyzna-
menána. Mohla byste se pochlubit, 
paní Týblová? 

Jiřina Týblová: Ústřední výbor v Praze 
mě vyznamenal za obětavou dlouholetou 
práci. Jsem vděčna za toto ocenění. 

No a Vy, paní Procházková, máte 
ocenění celou hromadu. Jak že se 
všechny nazývají? 
V devadesátých letech jsem byla vyzna-
menána zápisem do Knihy cti Českoslo-
venského červeného kříže, v  roce 2008 
jsem byla pozvána do Senátu a tam 
vyznamenána jakožto dlouholetý pra-
covník organizace a roku 2009 jsem byla 

na Staroměstské radnici oceněna za dlou-
holetou práci. 

Prožily jste nějaký zdravotnický 
zásah, na nějž dodnes vzpomínáte? 
Jak Vás vlastně mohli v obci v případě 
potřeby občané vyhledat? 

Jiřina Týblová: Ošetřovatel, člen Čer-
veného kříže, měl na domě vyvěšenou 
ceduli „Zdravotník“ a lidé se mohli na něj 
v případě náhlé potřeby opravdu obrátit. 
V  sedmdesátých a osmdesátých letech 
jsme měli mnoho takových případů. 
Dokonce jsem jednou ošetřovala pora-
něné po rvačce na svatbě, jednou jsem 
ošetřovala muže, který proletěl oknem. 
Dostala jsem pak pochvalu od lékaře, za 

dobré ošetření. A pak tady byla řada pora-
nění, jako jsou odřená kolena a podobně. 

Myslím a také doufám, že si Vaší 
záslužné a dlouholeté práce všichni 
váží. Přeji Vám hodně zdraví a sil, 
mnoho zajímavé spolupráce a úspě-
chů. I s Vámi dodržím tradici a požá-
dám Vás o nějaké poselství na závěr. 

Ale ano. U nás s děvčaty máme takové 
zvolání, tak ho nyní přenesu na všechny 
čtenáře: „Jménem naší organizace 
bychom popřály všem občanům hodně 
zdraví, lásky a do života žádné vrásky!“   

Moc pěkné! Děkuji Vám za rozho-
vor a též za půjčené materiály.

Za Buštěhradský zpravodaj, J. Paulík

Skupina posluchačů historie našeho okolí foto: J. Janouškovec
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na bázi uhlí, ze kterého se dělaly hřbi-
tovní náhrobky, které můžeme vidět na 
mnoha okolních hřbitovech.

Následovali jsme pana Grubnera, 
který nám ve Vrapících, ale i později v lese 
ukazoval různé doly, to co po nich zbylo 
i jejich zajímavou historii. O uhlí, které 
se dováželo na vypálení cihel v Terezíně 
a bylo tak pod přímým dohledem voj-
ska (štola Bohumír), co to znamenalo 
označení Dunderka (patrně kanadské 
klobouky havířů), o tom, kde dříve byla 
železniční zastávka Buštěhradu ve Vrapi-
cích, co které budovy ve Vrapicích zna-
menaly a čemu sloužily. Potěšili jsme se 
pohledem na veselý život našich spolu-
občanů u dolu Ján, kteří nás hlasitě zdra-
vili a těšil je náš zájem o tato místa. Neda-
leko odtud se v minulosti na louce páslo 
asi 50 koní, kteří pracovali na žentouru, 
který čerpal vodu z dolů, z nádrže. Ale 
ještě před tím muselo tuto vodu vyčer-
pat z dolů na 108 mužů, kteří ji do nádrže 
museli dostat. A to na každé šichtě.

Podívali jsme se na oblast Na staři-
nách, kde svou činnost V. Černý začí-
nal. Zde jsme si mohli prohlédnout na 
vlastní oči i vyústění uhlí na povrch pod 

vzrostlým stromem. Jeden ze zajíma-
vých zážitků. Viděli jsme řadů důlních 
děl, včetně Ludmily, Marie, Ludvíka 
a Antonie a slyšeli jejich pohnutý život. 
Dozvěděli jsme se o historii hospod, 

které hasily žízeň našich předků – havířů, 
když se vraceli domů ze šichty. O hospo-
dách, po kterých již není ani památky. 
Cestu jsme zakončili u dolu Vítek, kde 
jsme panu Grubnerovi vřele poděkovali 
a vrátili se zpět na Buštěhrad. Ze začátku 
jsme trochu bloudili, ale za to jsme našli 
další vyústění uhlí na povrch. Cestou 
domů jsme přešli trať staré Buštěhrad-
ské dráhy a všimli si kamenného můstku 
zhotoveného z  trvanlivých kamenů 
z nedalekých Kamenných Žehrovic, tzv. 
žehrováku. Sluníčko nám přálo, a tak se 
odpoledne vydařilo.

Líbilo se mi, že se i dnes najdou lidé 
z našeho města, kteří jsou, bez rozdílu 
věku, ochotni poznat historii svého okolí, 
kde žijí. Poznat, jak žili naši předkové. 
Bylo to skutečně sympatické. Každý, kdo 
chce, se může díky naučné stezce od 
hřbitova ve Vrapících, sám podívat a pro-
zkoumat své okolí. Ovšem již bez skvě-
lého průvodce pana Grubnera. 

(zapsal: Jiří Janouškovec)

Rok s přírodou aneb 
kouzla kolem nás

Takto jsme nazvali sérii exkurzí, díl-
niček a zábavně naučných aktivit, 
které mají hravou formou učit děti 
vnímat přírodu kolem nás, respek-
tovat ji a chránit. 

Cyklus deseti vzdělávacích dílen 
pro děti bude odrážet různá témata 
ze světa zvířat i rostlin, vždy v sou-
vislosti s aktuální roční dobou. 
V repertoáru aktivit se objeví např. 
výroba ptačích krmítek, pláno-
vání zahrádky, příprava sazeni-
ček, poučení o jedovatých rostli-
nách, výroba úkrytu pro užitečný 
hmyz, sušení bylinek etc. Tematické 
exkurze nás zavedou na statek za 
chovnými zvířaty, s myslivci se podíváme 
do lesa a něco o rybách a jejich chovu se 
dozvíme na rybářské výpravě. 

V  rámci tohoto programu jsme 
se již vydali na statek zemědělského 

sdružení Jekaset, kde na děti čekaly 
různé zemědělské stroje a stáj s chov-
nými býky. Moc bychom chtěli podě-
kovat našemu průvodci panu Dědičovi 

za jeho ochotu, se kterou se nám celé 
odpoledne věnoval. 

Děkujeme též Janu Swartovi, který 
se s  dětmi podělil o svého koníčka. 
Zajímavé povídání o ptáčcích z našeho 

okolí začalo v herně Pelíšku promítá-
ním a pokračovalo zábavnou procház-
kou Buštěhradem, kde si děti i rodiče 
mohli vše v praxi ověřit. 

O chystaných akcích v  rámci 
tohoto programu se dozvíte na 
www stránkách mateřského cen-
tra nebo z  našich informačních 
e-mailů. 

V nejbližší době jsme 
pro vás připravili:

Od 27. 6. 2011 do 4. 9. 2011 
máme prázdniny, přesto se 
můžete těšit na několik letních 
akcí. Čeká vás již tradiční jízda 
kočárem, ani letos nebude chy-
bět dopravní odpoledne a  také 

se vydáme do zoo na Zájezdě. Sledujte 
naše webové stránky www.mcpeli-
sek.cz, kde se dozvíte bližší informace 
o chystaných akcích.

Za MC Pelíšek Kristina Reist

ORGANIZACE A SPOLKY

Vyústění uhelné sloje na viditelný povrch Na 
stařinách foto:J. Janouškovec

Na Statku foto: archiv MC Pelíšek

aktualIty z mateřSkého centra 
BuštěhradSký pelíšek
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dpS v novém kaBátě, 
ale S novým InterIérem

Až budete číst toto číslo zpravodaje, 
budeme mít za sebou slavnostní „odha-
lení“, které je naplánováno na 3. 6. 2011. 
A co jsme vlastně odhalovali. Pod tímto 
názvem se skrývají dvě velké stavební 
akce.

Tou první byla přestavba jídelny 
a chodby v suterénu budovy. Už dlouho 
nám naše jídelna pro společné akce 
nestačila a mým snem bylo rozšíření 
těchto prostorů. Jak by měly vypadat, 
jsem měla jasnou představu, ale až díky 
naší bývalé kolegyni, sociální pracov-
nici, paní Bc. Ireně Janské bylo možné 
tuto představu uskutečnit.

Nebudu dopodrobna vypisovat cestu 
k  cíli, výsledkem je ale skvělý prostor 
pro aktivizační programy seniorů, který 
byl vybudován z prostředků Huma-
nitárního fondu Středočeského kraje, 
MěÚ Buštěhrad a soukromého dárce. 
Veškeré stavební práce provedla firma 
J.B.Stakon, kterou mohu vřele doporu-
čit. Všichni pracovali s nasazením a i přes 
významný stavební zásah pečovatelská 
služba pracovala bez omezení. Stavba 
byla dokončena v plánovaném termínu 

a prostory vyu-
žíváme již od 
v á n o č n í h o 
období 2010. 
S informací jsme 
otáleli hlavně 
z  důvodu dal-
š ích staveb -
ních prací. Od 
zář í  bychom 
konečně rádi 
p o z v a l i  d o 
těchto prostorů 
všechny seniory 
z Buštěhradu do 
naší „kavárničky“, o které vás budeme 
včas informovat.

Druhou stavbou bylo zateplení 
budovy, díky kterému se sníží spotřeba 
energie. Celá tato akce je výsledkem 
snahy MěÚ vedeného panem starostou 
Ing. Václavem Novým a zdárně dokon-
čena MěÚ vedeného paní starostkou 
Ing. Jitkou Leflerovou. Vše dopadlo na 
výbornou, jedni to dobře začali, druzí 
to dobře dokončili. Bez vzájemného 

uznání práce těch, kteří „seděli nebo 
sedí na radnici„ to prostě nejde.

Nový kabát domečku, včetně oken 
a vstupních dveří, je financován ze Stát-
ního fondu životního prostředí a stavbu 
provedla firma MaO. 

To, že se při stavbě objeví vždy 
nějaké potíže, se dá očekávat. Myslím, 
že výsledkem je nejenom šetření ener-
gií do budoucna, ale krásný dům, ve kte-
rém je pohodlné bydlení.

St. Šumná

Malá slavnost ukončení přestavby DPS foto: J. Pergl

Upřesnění k údajům z Domova s pečovatelskou službou (DPS)
Jak upozornila paní ředitelka DPS 

Stanislava Šumná, nevyzněly infor-
mace zapsané v  minulém čísle zpra-
vodaje přesně. Informace předané na 
město Buštěhrad z DPS uváděly násle-
dující údaje.

K ceně elektřiny na rok 2011 pro oby-
vatele DPS Buštěhrad platí 5,22 Kč za 
kWh, uvedená cena za jistič 436,- Kč je 
za jističe na budově a na obyvatele za 
měsíc vychází 25 Kč. 

Další informace se týkaly odložení 
úprav uvnitř budovy v souvislosti s žádostí 

o zvýšení počtu jističů v budově. Fakticky 
se jedná o nové jističe a elektroměry k jed-
notlivým bytům obyvatel DPS Buštěhrad, 
kde není dosud měřena spotřebovaná 
elektrická energie za svícení v bytě. (Tuto 
spotřebu platí DPS Buštěhrad).

(zapsal: Jiří Janouškovec)

Jarmark - štrůdlování
Recept na štrůdl čili jablečný závin od štrůdlmajstra

Motto: Bylo mi velkou ctí soutěžit 
s tak zdatnými soupeři.

V  prvé řadě musí prima parta nad-
šenců zorganizovat moc fajn akci u 
buštěhradských rybníků. Druhým kro-
kem je, aby vás dcera přesvědčila, že váš 

závin stojí za prezentaci na takovéto akci. 
Když už vás tedy přesvědčí, tak jí musíte 
těsně před páteční zavíračkou poslat 
do Jednoty pro nutné základní ingre-
dience. V Jednotě tedy Eliška vykoupila 
směs posledních jablíček různých odrůd 

a mražené listové těsto. Omlouvám se 
tedy všem buštěhraďákům, kteří si chtěli 
koupit za sobotního rozbřesku v Jednotě 
jablíčka za to, že regál Ovoce zelenina 
našli prost jakýchkoliv jablíček.  Základ byl 
tedy v kapse. Další podmínkou je aktivní 
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měStSká knIhovna

účast na sobotní celodenní výpravě 26 
buštěhradských rodáků do ZOO v Praze. 
Začátek pečení musí tím pádem nastat 
až za soumraku po ucaprtaném návratu 
ze ZOO, kde nachozené kilometry se dají 
srovnat snad pouze s pochodem Praha 
- Prčice, byť i zpestřený naturalistickým 
náhledem do Brémova atlasu zvířat. Důle-
žité je taktéž mít prázdnou kuchyň, do 
které domácí děvčata cca 2 a půl hodiny 
nevkročí a  neradí. Nutno ještě podotk-
nout, že recept musíte mít odkoukaný od 
mojí vzácné babičky Boženky. Nuže tedy 
k samotnému receptu. (Rozpis na 4 šišky) :

Ingredience a kuchyňské potřeby: 
•	 2 balení listového těsta (hluboce mražené), 

v balíčku 2 ks
•	 1 kg jablíček (směs neznámého původu)
•	 Cukr krupice (kompotová miska)
•	 Skořice mletá (2 čajové lžičky)
•	 Cukr vanilkový (1 pytlíček)
•	 20 dkg vlašských ořechů
•	 20 dkg hrozinek
•	 2 vajíčka
•	 Polohrubá mouka (špetka na pomoučení válu)
•	 Lidské sádlo (hodně)
•	 Laskavec (dle potřeby)
•	 Grif
•	 Váleček na nudle
•	 Vál na nudle
•	 Vděční strávníci

Nyní tedy postup:
1. Zbavíme škrabkou jablíčka šlupek, 

šťopek a jádřinců
2. Nastrouháme na slovenském stru-

hadle, kde jablíčka nepustí moc 
šťávy. Pokud použijeme klasické 
struhadlo, pak prosím na jablíčka 
moc netlačit.

3. Vlašské ořechy nasekáme nožem na 
kousíčky, které budou v závinu po 
čertech znát.

4. V  kompotové misce rozmícháme 
cukr krupici se skořicí a vanilkovým 
cukrem.

5. Na dobře pomoučený vál polohru-
bou moukou dáme 1 díl listového 
těsta a rozválíme.

6. Na rozválený obdélník těsta řádek 
nastrouhaných jablek, poté nasy-
pete přiměřeně hrozinek, ořechů 
a cukru. Postup s náplní opakujeme 
ještě alespoň jednou. Musí zbýt 
místo pro bezproblémové zavinutí.

7. Takto připravený polotovar dáme 
na plech s  pečícím papírem, poté 
pomašlujeme rozkverlaným vajíč-
kem a dáme péct do vyhřáté trouby 
na 180 – 190 stupňů. Pečeme dozla-
tova.

8. Když dopečeme, máme velkou 
radost, že se nám povedl a necháme 
si jej hodně chválit. 

Pavel Hrabina

Ve čtvrtek 7. 4. se uskutečnila v restau-
raci U Bečvářů další cestovatelská beseda 
„Argentina - na kole až do výšek kon-
dorů“ Romana Fedy.

Další měsíc - 5. 5. pak uspořádala 
knihovna ve spolupráci s kronikářem 

města J. Perglem přednášku „Střípky 
z buštěhradské historie“ věnovanou 
tentokrát historii dolování na buštěhrad-
ském panství. Účast byla vzhledem 
k překrývající se akci v sokolovně, kde se 
řešila výstavba bioplynové stanice, opět 
velká. Zájem, zvláště nových obyvatel 
Buštěhradu, o historii města, které si zvolili 
za své nové bydliště, vyústil v procházku 
po naučné stezce historií dobývání uhlí. 
Sraz byl v sobotu 14. 5. ve 14 hodin před 
knihovnou, odkud pětadvacet účastníků 
vyrazilo do Vrapic, kde na nás čekal náš 
průvodce pan Jaroslav Grubner z Klubu 
přátel hornických tradic při muzeu hornic-
tví na dole Mayrau. I když trasa byla pro 
některé dost dlouhá (ušli jsme 15 km!), 
líbila se, a tak věříme, že to nebylo napo-
sledy.

Všem čtenářům i návštěvníkům 
knihovny přeji příjemné prázdniny a hez-
kou dovolenou.

     D. Čermáková

Štrůdlování foto: J. Pergl

Střípky z buštěhradské historie foto: D. Čermáková

J. Mahovská a R. Feda foto: D. Čermáková
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Junák Buštěhrad
Dívčí skautský oddíl 
Berušky

V  rámci našeho oddílů pořádáme 
různé výlety a výpravy. Jednou z posled-
ních akcí, které jsme s holkami podnikly, 
byla víkendová výprava na chatu poblíž 
Rakovníka. V  pátek odpoledne jsme 
se sešly na zastávce U Macíků, odkud 
jsme se přesunuly do Kladna na vlakové 
nádraží a dále pokračovaly vlakem. 
Cesta ubíhala vcelku rychle, a tak jsme si 
za necelé dvě hodiny mohly začít vyba-
lovat své věci a pomalu se připravovat 
na etapy, které nás čekaly. Celý víkend 
se nesl v duchu Narnie, inspirovaný stej-
nojmennou knihou Letopisy Narnie: 
Lev, čarodějnice a skříň od C. S. Lewise.

Celkem se nás na návštěvu Narnie 
vydalo čtrnáct - čtyři vedoucí, jedno 
miminko a devět holek z oddílu. Jelikož 
víkend je přeci jen krátký, první hry jsme 
začaly hrát už v pátek a ten samý den 
večer byly holky rozřazeny do třech sku-
pin, ve kterých poté bojovaly o záchranu 
Narnie. V sobotu jsme se vydaly na celo-
denní výlet na Krásný dvůr, kde měly 
holky za úkol pořídit co nejkrásnější, 

nejveselejší a nejzajímavější fotografie. 
Večer, když jsme se vrátily zpět do chaty, 
jsme od nich fotografie vybraly a uspo-
řádaly malou fotosoutěž. Holky jsou 
velmi šikovné a pořídily opravdu krásné 
fotografie, a tak nebylo vůbec jednodu-
ché vybrat tu nejhezčí, ale společnými 
silami se nám to podařilo. 

V  neděli na nás čekaly ještě další 
dvě etapy - Bitva o Narnii, v  podobě 
hry Boj o vlajku, a Králové a královny 
Narnie, v  podobě vědomostní hry ve 

stylu Česko. Čas se nám rychle krátil, 
a tak předtím, než jsme si zabalily své 
věci a vydaly se na cestu zpátky domů, 
jsme vyhodnotily všechny etapové hry 
a rozdaly si zasloužené ceny. Cesta zpět 
utekla opět rychle a víkend plný zábavy 
a legrace byl za námi, a nám nezbylo nic 
jiného, než se rozloučit a těšit se na další 
společnou výpravu! 

Za oddíl Berušky

Aneta Míšková

4. skautský oddíl 
Medvídci Buštěhrad

Náš oddíl Medvídci vznikl na podzim 
roku 2006 jako první buštěhradský 
smíšený oddíl. To znamená, že do 
tohoto oddílu chodí kluci i holky. 
První naši členové byly děti ve věku 
6-7 let a bylo jich na začátku sotva 
šest. Během let jsme se rozrostli 
až na počet 22, ale postupně děti 
odcházely a zase opět přicházely. 
Až se náš počet ustálil na 13 s mír-
nou převahou holek a děti jsou ve 
věku 10-12 let. S vedoucími to bylo 
podobné. Nyní nás je šest a  stří-
dáme se na schůzkách, jak nám 
škola a práce dovolí… Letos poje-
deme s  oddílem již na pátý tábor 
společně s dalšími buštěhradskými 
oddíly.

Během roku se scházíme pravi-
delně každé pondělí u buštěhradské 
sokolovny na dvouhodinovou oddí-
lovou schůzku. Schůzka probíhá buď 

v  sokolovně, nebo venku v  přírodě, 
záleží samozřejmě na počasí. V  soko-
lovně trávíme hodinu v  tělocvičně 
a druhou hodinu ve skautské klubovně. 

Každá schůzka je vedena formou 
her, jak pro jednotlivce, tak pro sku-
piny (družiny). Jedná se o hry pohy-
bové, ale i o hry na myšlení a logiku. 
Samozřejmě se učíme všechny 
skautské dovednosti, ať už luštění, 
uzlování, tak i chování k  přírodě 
a  ostatním lidem. Během roku se 
snažíme vyrazit na nějakou výpravu 
do přírody nebo do měst. A samo-
zřejmě vyvrcholením celého roku 
je tábor na začátku prázdnin, kde si 
můžeme vyzkoušet vše, o čem jsme 
si na schůzkách povídali a hlavně 
strávit čtrnáct dní v přírodě, což je 
pro většinu největší odměnou…
Za oddíl Medvídci Tomáš „Tomik“ Kořínek

Oddíl Berušky foto: Klára Nejedlá

Oddíl medvídci foto: Tomáš Kořínek
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zpěvák Bez not 
a přeSto vIrtuóz

Ano, mluvím o nenápadném, ele-
gantním a krotkém ptáčkovi, který je 
však výjimečný svým nenapodobitel-
ným zpěvem. Je to můj dlouholetý pří-
tel a kamarád „kanár zpěvný harcký“. 
Provází mě celým životem, a proto 
bych vám chtěl něco málo říci o jeho 
vzniku a domestikaci hlavně u nás 
v České republice. 

Kanár zpěvný pochází z  divokého 
kanára z  Kanárských ostrovů. Žije 
tam dodnes v původní zelené barvě, 
která se po staletí šlechtila, až vznikl 
kanár, který je žlutý a jeho zpěvné kva-
lity jsou podstatně jiné. Kanár divoký 
zpívá ostře jako každý venkovní ptá-
ček, avšak upoutal člověka již v přírodě 
svým zvláštním zpěvem. Byl to tehdy 
šťastný tah! Člověk získal kamaráda, 
který s ním sdílel jeho domov a odmě-
nil se mu svým ušlechtilým zpěvem. 

Kanár je po staletí přítelem člověka, 
ale také dobrým chovným materiá-
lem na zdokonalování jeho zpěvu. 
Trvalo to mnoho let, než vznikl dnešní 
ušlechtilý kanár. Říká se mu také kanár 
harcký, jelikož na zdokonalení jeho 
zpěvu měli velký podíl němečtí cho-
vatelé hlavně z  pohoří Harz. Byla to 
hornická oblast, kde si chovem tohoto 
ptáčka chudí horníci přivydělávali. Byl 
to však i jejich pomocník. Nosili si ho 
v malé klícce do dolů a on, jelikož je 
citlivý na plyn, ihned upozornil hor-
níky, aby opustili zamořené místo. 

U nás v Čechách se kanár chová již 
dvě stě let. V minulém století byl tento 
zpěvák v  každé druhé domácnosti, 
avšak v  dnešní době je dost opomí-
jen. I v  chovatelských sférách nemá 
již zpěvný kanár takové místo jako 
před padesáti lety. V této odbornosti 
je již tak málo chovatelů „odborníků“, 
že je to na pováženou. Proto bych 
chtěl apelovat na širokou veřejnost 
o záchranu tohoto zpěváka, který si 
pozornost jistě zaslouží. 

V  domácnosti je to tichý, jemný 
a  kamarádský společník, který umí 
odměnit svým virtuózním zpěvem. 
Šlechtěním se totiž z divoce žijícího 
předka s ostrým zpěvem stal zpěvák 
s  naprosto odlišným zpěvem. Cho-
vatelé po staletí zdokonalovali zpěv 
tak, aby kanár zpíval tiše, hluboce 
a pomalu, proto nikoho neruší a je 
výborným společníkem mnoha lidí. 

Chtěl bych všem zájemcům o chov 
tohoto ptáčka říci, že se do něho 
zamiluje hned, jak ho uslyší. Chov 
a  rozmnožování 
je jednoduchý, 
avšak šlechtění 
a zdokonalování 
zpěvu je již těžší, 
ale každý kdo je 
zapálený do této 
odbornosti  to 
zvládne. 

Pro rozšíření 
k a n á r a  z p ě v -
n é h o  s a m o -
z ř e j m ě  m a j í 
velký význam sponzoři, kteří nezištně 
pomáhají zájmovým organizacím 
svého města. I my máme několik 
takových dobrodinců. V  první řadě 
je to Obecní úřad Buštěhrad, kte-
rému tímto děkuji za jejich nejenom 
finanční pomoc, ale také zázemí pro 
pořádání soutěže. Nikde jinde, a to již 
čtyřicet let chovám kanáry, jsem se 
nesetkal s takovou vstřícností. 

Byl jsem požádán o několik článků 
do Buštěhradského zpravodaje. Jsem 
velmi rád, že se s vámi mohu podělit 
o své zkušenosti a pokusit se rozkře-
sat jiskřičku toho, aby byl zase zpěvný 
kanár na úrovni jako dříve. Buštěhrad-
ská organizace zpěvných kanárů vás 
velmi ráda uvítá mezi naše členy. 

Bohumil Fábera

předseda Organizace zpěvných kanárů 
Buštěhrad, e-mail: faboh@seznam.cz

víte, že…
Dakotský oheň

Co to je? Zaujal mne, když jsem jej 
viděl. Je to vtipně připravené ohniště, 
které indiáni používali. Vyznačoval se 
jasným plamenem a díky jeho zhoto-
vení jej neovlivňoval svými poryvy vítr. 

Vzhledem k tomu, že Buštěhrad má 
i šikovné skauty a příroda již umožňuje 
výlety do přírody, mohou se nejen oni, 
pokud jej ještě dosud neznají, tímto 
ohništěm inspirovat. Je unikátní a po 
opuštění ohniště je po úpravě nemožné 
snadno identifikovat, kde vůbec oheň 
hořel. Minimálně tedy ovlivňuje okolí. 

Jak ohniště připravit? Je pravda, 
že je náročnější příprava než u klasic-
kého ohniště s  kameny kolem ohně. 
Musí se vydlabat do země díra hluboká 
asi 30 cm nebo podle potřeby hlubší. 
Stejná díra se vydlabe do země ve vzdá-
lenosti asi 30 cm. Mezi dírami se pro-
kope tunel. Ten přivádí z jedné díry do 
druhé, ve které se rozdělá oheň, vzduch. 
Díry mají průměr asi 40 cm.  

Samozřejmě rozdělávat oheň, včetně 
toho dakotského, pouze na tomu vyhra-
zených místech. Přeji všem skautům 
i neskautuj hezký pobyt v přírodě.

Konec telefonních budek

Víte, že na světě již existují tři státy, 
které na svém území nemají ani jednu 
telefonní budku? Které to jsou? Je to 
Finsko, Estonsko a Jordánsko.

(zapsal: Jiří Janouškovec)
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… před sto lety byl panem Václavem Nešlehou založen Salónní orchestr 
Buštěhrad? Před sedmdesáti roky pak vznikl spolek Městská hudba a pěvecký 
sbor, který částečně suploval chybějící hudební školu.

… v některých sběrnách a firmách zpracovávajících odpady se provádí výkup 
starého papíru? V médiích dokonce proběhla zpráva, že se v některých městech 
kvůli této novince začaly ztrácet celé kontejnery na tříděný odpad. Papír se však 
nevykupuje všude a někde jej berou jen přesně tříděný, případně pouze od střed-
ních a velkých dodavatelů. Pochopitelně se vykupuje jen papír čistý, neznečis-
těný a nijak neupravovaný (lamino, vosk, apod.). Nejlepší ceny jsou za kancelář-
ský papír, černobílé časopisy a noviny, za barevné časopisy a odřezky či skartaci. 
Všechno musí být roztříděné a svázané do balíků nebo jiných vhodných obalů. 
Pak se dá získat 1,- až 1,50 CZK/kilogram (na internetu dokonce byla i suma 2,40 
za kilo!). Vykupují se samozřejmě i lepenky, letáky, sešity a knihy bez vazeb. Leckde 
vykoupí i netříděný papír, ale za ten se platí kolem dvacetníku za kilogram.

… před 110 lety zaznamenal buštěhradský pivovar takzvaný „vrchol holdování 
pivu“? V tomto roce se v Buštěhradě uvařilo 24000 hektolitrů pěnivého moku.

… se v buštěhradském hradě vyskytovala katastrální zvláštnost, kdy na jed-
nom pozemku existovala dvě čísla popisná? Že vám to nepřipadá tak neobvyklé? 
Ve Starém paláci však mělo přízemí jedno popisné číslo (čp 25) a druhé číslo pat-
řilo prostorám v patře téhož domu (čp 323), a to už přinejmenším zvláštní je.

… stará obecná škola na Náměstí (areál buštěhradského pivovaru) je takzva-
nou „kolovou stavbou“? Znamená to, že do mokrého a bahnitého pozemku bylo 
do hustě vedle sebe zaraženo mnoho set dubových a borových kůlů jako základ 
pro vlastní zděnou budovu. Dřevěné piloty pod vodou bez přístupu vzduchu 
se nerozkládají. Stejně byly konstruovány i základy většiny staveb v italských 
Benátkách. A ještě pro zajímavost: Na vybudování školy přispěl jako patron vel-
kovévoda toskánský částkou 6000 zlatých a také ze svého platil stavební mate-
riál a řemeslníky. Domkáři i statkáři zde museli skoro dva roky zdarma pracovat 
nebo alespoň poskytovat svoje dělníky a povozy.

… je to už 470 let, co Michelangelo Buonarotti dokončil malbu „Poslední 
soud“, kterou završil mnohaletou práci na výzdobě Sixtinské kaple Apoštolského 
paláce ve Vatikánu? Zajímavostí je, že se tento pracovitý sochař, architekt a bás-
ník původně na malířství díval svrchu a považoval ho jen za práci pro ženy. Nic-
méně i on začal později malovat a zanechal po sobě, vedle svých překrásných 
soch, několik monumentálních děl, jenž se staly klenoty renesance. V jistém smy-
slu jimi dosáhl na úplný vrchol toho období. Specifikem jeho fresek je realismus 
a antická dokonalost postav, stejně jako evidentní popření kompozičních pravidel 
i perspektivy. Obrazem „Poslední soud“ pokryl Michelangelo nejen celou oltářní 
stěnu kaple, ale bez ohledu na architektonický prostor přesáhl jeho části mimo ni, 
i na strop. Neobvyklé také bylo nejednotné měřítko obrovského množství figur 
(391!), z nichž některé mají výšku až 2,5 metru. Další zvláštností v době dokončení 
šokoval tím, že byly postavy nahé, takže šlo o první veřejně vystavený akt od dob 
antiky. Z mravnostních důvodů byl proto (prvně již v 16. století) několikrát pře-
malován. Michelangelovým uměleckým zájmem bylo zejména zobrazování muž-
ských aktů v pohybu, z čehož vznikla domněnka o jeho homosexualitě. Odpovědí 
na to by však mohl být jeho mnohaletý důvěrný vztah se vzdělanou šlechtičnou 
Vittorií Colonno. Pravdou je, že od svých šedesáti let žil s mladým aristokratem 
Tommasem Cavalierim, a stejně jako Vittorii, i jemu psal láskyplné sonety a madri-
galy, ale byl velkým vyznavačem Platóna a vztah mezi muži považoval za vrcholný 
duchovní zážitek. Michelangelo Buonarotti byl také velice skromným člověkem, 
jedl prý snad jen z nutnosti a často třeba spával obutý a oblečený, přestože byl 
poměrně movitý. Celý život, snad vyjma několika posledních dní, neustále velmi 
usilovně pracoval. Dožil se neuvěřitelných devětaosmdesáti let.                  JB

SpolečenSká 
ruBrIka
Naši jubilanti

(květen, červen)
70 let
Zárubová Jana Prokopova ul.
75 let
Švejda Jiří Javorová ul.
80 let
Hlinková Ladislava Hřebečská ul
Brejcha Vladimír Hornická ul.
85 let
Týčová Libuše ul. U Dálnice

Vzpomínáme
Dne 16.2.2011 to bylo již 10 let od té 
doby co nás opustil pan Miroslav Veselý 
- bytem Hradní 157 Buštěhrad.
Kdo jste ho měli rádi, prosím vzpomeňte 
s námi.

rodina Veselých

Dne 5. července 2011 uplyne 5 let od 
úmrtí našeho táty Ing. Václava Míška. 
Stále vzpomínají syn Petr a dcera Jana 
s rodinami.

Sixtinská kaple zdroj: internet



číslo 3 • květen/červen 2011
26

ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ

čtenářI nám píší
Bioplynka v sokolovně

Pátého května odpoledne se 
v buštěhradské sokolovně sešli zástupci 
MPS Kladno s  občany a zastupiteli 
Buštěhradu. Paní starostka uvítala 
všechny přítomné a mezi nimi i odbor-
níka na danou problematiku, poslance 
Parlamentu ČR, pana Tomáše Úlehlu. 
Začátek setkání patřil pracovníkům MPS, 
kteří se snažili obecně představit svůj 
investiční záměr - výstavbu bioplynové 
stanice. Dalším vstupem byl ještě obec-
nější příspěvek pana poslance. Buštěhra-
ďany však zajímala hlavně diskuse. 
Nejprve proběhlo několik dotazů týka-
jících se technologie plánované stanice 
a úskalí jejího provozu, načež se disku-
tující občané sjednotili v jednoznačném 

stanovisku proti její výstavbě. Vzedmutá 
vlna emocí dala zcela jasně najevo nedů-
věru, kterou Buštěhraďané k  realizaci 
podobných záměrů v  blízkosti svého 
města chovají. A to i přesto, že jednot-
nější, rozhodnější a pevnější stanovisko 
bývá u nás spíše výjimkou. Prostě, žád-
nou bioplynovou stanici na katastru 
Buštěhradu nechceme!

Během poněkud napjatého závěru 
setkání padlo i několik výroků, které byly 
inspirací pro redaktorku Kladenského 
deníku K. Husárovou k napsání článku 
(KD 5. 5. 2011), jehož vyznění je více 
než problematické. Současný stav věcí 
kolem plánované stavby BPS byl emo-
cionálně označen za svévoli minulého 

starosty V. Nového, proti čemuž jedno-
značně hovoří také starší zápisy ze zase-
dání městského úřadu. Jaký byl, a nebo 
měl být, podíl ostatních členů bývalého 
zastupitelstva na rozhodování a odpo-
vědnosti za něj, to zůstává otázkou, na 
kterou bychom jistě rádi slyšeli odpo-
věď. Doufejme, že detailní průzkum 
a  osvětlení celé situace, které v  soko-
lovně přislíbila paní starostka Leflerová, 
vnese do celého problému s BPS jasno. 
Profilu našeho města by také určitě pro-
spěl dementující článek do zmíněného 
deníku a podrobnější analýza, kterou 
bychom uveřejnili v  Buštěhradském 
zpravodaji. 

Jiří Blesk   

Mé skromné dojmy ze zasedání zastupitelstva dne 1. 6. 2011 
Jaký máte na průběh zasedání názor vy? Zajímá vás dění ve městě, ve kterém žijete?

Mateřská škola a zámek
Jednoznačně palčivým bodem 

tohoto jednání byl návrh na přestavbu 
prostor budovy prvního stupně místní 
ZŠ vhodných pro umístění jedné nové 
třídy mateřské školy – poptávka míst-
ních rodičů jednoznačně převyšuje 
stávající nabídku. Bohužel, tento návrh 
neprošel, zastupitelstvo dalo přednost 
druhému návrhu – přestěhovat do 
konce letošního roku městský úřad do 
zámku a uvolněný prostor rekonstruo-
vat v příštím roce na mateřskou školu. 
Ovšem, tato varianta je občanům sli-
bována již několik let, ale nikdo není 
schopen zaručit se osobně na 100%, 
že to příští rok již opravdu bude. Pokud 
to nedopadne, nebude školka ani příští 
rok. Tak se necháme překvapit.

Já osobně nevidím žádný přínos pro 
město v  tom, že bude zastupitelstvo 
sedět v zámku. Pro mě by bylo důstojné 
využití prostor zámku např. pro Muzeum 
Oty Pavla, čímž by se propojila dvě velká 
lákadla pro návštěvníky našeho města. 
Návštěvu muzea by tak mohli spojit s pro-
hlídkou zámku.  Další příjemnou změnou 
by jistě byla kavárna (literární kavárna), 

také v prostorách zámku, která mi zde tolik 
chybí. Pokud by se sem vešla i knihovna, 
pak by zámek mohl více ožít a sloužit 
tak hlavně místním lidem. Názor, že čás-
tečně zrekonstruovaný zámek s umístě-
ním zastupitelů do jeho prostor bude pro 
město přínosem, je pro mě trochu prázd-
ným výrokem – jaké konkrétní přínosy pro 
obyvatele to bude mít netuším. 

Současné umístění Muzea Oty Pavla 
je dle mého názoru dost schované 
a absolutně neoznačené pro projíždě-
jící návštěvníky, které by jednoduchá 
cedule mohla motivovat k návštěvě. 

A kde by pak sedělo zastupitel-
stvo? V centru obce ve zrekonstruova-
ném kulturním středisku, kde je k dispo-
zici i zasedací místnost. 

Průběh jednání zastupitelstva
Mám možnost srovnat průběh 

schůze zastupitelstva s  běžnou pora-
dou, kterých se účastním v práci. Dovo-
lila bych si zastupitelstvu navrhnout pár 
věcí, které by mohly veřejná zasedání 
zastupitelstva zatraktivnit pro přítomné 
občany, což je, věřím, i přáním všech 
zastupitelů.

Výběr témat zajímavých pro veřejnost
Na včerejším zasedání se velice 

detailně probral bod vyřazení pár sta-
rých věcí z majetku DPS – stará žehlička 
atd. Paní starostka dle mého názoru 
plýtvala časem přítomných tím, že četla 
doslova i pětihaléřové položky pořizo-
vacích cen starých „krámů na vyho-
zení“. Bohužel, o problematice proná-
jmu Muzea Oty Pavla se začalo mluvit 
až po konkrétně mířeném dotazu pana 
Bleska, ke kterému se prý „dostala“ 
informace, že hrozilo uzavření muzea, 
kvůli ukončení sponzorské smlouvy. 

Kdo je zodpovědný za výběr témat 
a jejich hloubkový popis na veřejném 
zasedání?? Věřím, že nikoho nezajímá 
stará žehlička, ale o muzeu si aktuální 
informace rádi vyslechnou všichni pří-
tomní.

Ne monolog
Do přednesů jednotlivých návrhů 

k projednání více zapojit ostatní členy 
zastupitelstva.

Současný průběh zasedání spíše při-
pomíná monolog paní starostky, samo-
zřejmě vyjma závěrečného prostoru pro 
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diskusi. Paní starostka má samozřejmě 
ve své kompetenci např. řešení perso-
nálních otázek, ale ostatní návrhy, týka-
jící se např. stavebního odboru nebo 
odboru životního prostředí, by zajisté 
mohli přednést zastupitelé, kteří mají 
tuto oblast přímo na starost. Samo-
zřejmě by měli s  návrhem představit 
i řešení, které by mělo být výsledkem 
jednání jednotlivých odborů. Aktuálně 
to na mě působí tak, že paní starostka 
přečte nějaký text, pak navrhne řešení 
a ve většině případů se hned hlasuje. 
Jednotliví zastupitelé by podle mého 
názoru byli více angažovaní v  jednot-
livých problémech, pokud by je i sami 
přednášeli a možná by přinesli i jiný 
návrh řešení.

Sledování úkolů z  minulého zase-
dání 

Z mé praxe se dají jednotlivá plnění 
úkolů z  minulých porad dotáhnout 
do zdárného konce pouze tak, že se 
budou detailně sledovat v zápisech ze 
zasedání. Pokud má úkol termín poz-
dější, než je datum příštího zasedání, 
pak by se měl stále objevovat v zápisu, 
aby tzv. nevyšuměl. Pak by např. nemu-
sel pan Müller na včerejším zasedání 
opětovně prosit o zodpovězení svého 
dotazu z minulého zasedání – kdy bude 
na internetu zveřejněn jednoduchý 
přehled již vynaložených prostředků 
a v nejbližší době plánovaných výdajů 

na rekonstrukci zámku. Na minulém 
zasedání mu bylo paní Javorčekovou 
přislíbeno, že to bude splněno. Zda se 
tento úkol objevil v zápisu nevím, pro-
tože zápis z minulého zasedání dosud 
není na webu města.  

Také jsem zvědavá, zda se v zápisu 
ze včerejšího zasedání objeví i dotaz 
kronikáře pana Pergla, jak hodlá zastu-
pitelstvo očistit svoji pověst v souvis-
losti s článkem, který vyšel v novinách 
po schůzi v sokolovně se společností, 
která ve městě plánuje stavět bioply-
novou stanici. Pana Pergla pouze zají-
malo, jak se k výkřikům typu „starosta 
si smlouvu podepsal sám bez vědomí 
zastupitelstva“ postaví současné zastu-
pitelstvo, když na stránkách města 
existuje zápis z  jednání z  roku 2009, 
kdy se o výstavbě bioplynové stanice 
běžným způsobem jednalo a hlaso-
valo a byli na něm evidentně přítomni 
i někteří současní zastupitelé.

Titulování – přežitek z dob minulých
Pracuji ve firmě ČEZ. Už i vedení 

tohoto významného podniku dopo-
ručuje svým zaměstnancům neuvádět 
tituly na svých vizitkách. V dnešní době 
se snad titulování hodí spíše na akade-
mickou půdu, kde páni doktoři, vědci, 
profesoři a jiní diskutují výhradně 
o  odborných tématech. A zřejmě je 
i patřičné, aby se titulovali třeba páni 
prezidenti! Sedím-li ale na zasedání 

zastupitelstva místní obce, PARDON, 
městečka, přijde mi toto přehnaně 
formální titulování se navzájem tro-
chu úsměvné. (Vřele doporučuji všem 
návštěvu představení pana Jaroslava 
Duška „Čtyři dohody“. Velice trefně zde 
mluví o tom, jak se snažíme TO v životě 
NĚKAM dotáhnout a jaké prostředky 
jsme si na TO vymysleli.) Já osobně 
vůbec nevidím problém v tom, aby si 
lidé i na veřejných zasedáních tykali či 
vykali a oslovovali se křestními jmény, 
pokud tak mají vzájemný vztah nasta-
ven i v  soukromí. Proč se před veřej-
ností stavět do jiné role? Nebo to je 
podle vás nutné k plnění daných úkolů 
a funkce v zastupitelstvu? Možná jsem 
tento názor na věc získala díky svým 
dlouhodobějším pobytům v  zahra-
ničí, kde nejsou tyto praktiky známy. 
Zřejmě mají jiné národy výhodu v tom, 
že nejsou obtěžkány „soudružskou“ 
minulostí. V Austrálii, když jsem přišla 
do banky a předala paní na přepážce 
svoji bankovní kartu, paní ji projela ve 
čtečce a řekla: „Co pro vás mohu udělat, 
Martino?“. Stejně probíhalo i  oslovo-
vání s mnohem staršími kolegy v mezi-
národní firmě v  této zemi – křestním 
jménem.

Přeji zastupitelům i aktivním obča-
nům hodně zdaru a pevné nervy při 
vzájemné spolupráci!

Martina Sejkorová

Snad budeme schopni unést trochu nadsázky a zasmát se tomuto vtipu
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Nouzové mateřské školky? 

Dlouhotrvající problém s nedostatkem míst v mateřské škole (MŠ) na 
Buštěhradu zřejmě řeší samostatně soukromé nouzové mateřské školky 
(NMŠ). Na jednu z nich jsem pravděpodobně narazil u jednoho z plotů 
soukromého domu. Bujarý řev malých ratolestí mě zaujal a uchvátil 
natolik, že jsem si část osazenstva NMŠ musel vyfotit. Usměvavá a klidná 
(asi) učitelka dirigovala pevnou a jistou rukou s přehledem všechny děti 
a proháněla je po trávníku. 

Zahřálo mě u srdce vědomí, že někteří naši občané vzali rychle situ-
aci do svých rukou a formou NMŠ problém nedostatku míst v mateř-
ské školce řeší. Důkladně a s přehledem. Držím jim palce a věřím, že 
i oficiální nově plánovaná místa pro naše děti v MŠ budou, co nejdříve 
otevřena a budou dočasným NMŠ rovnocenným konkurentem a v nej-
lepším případě je zcela vytlačí ze scény. Vždyť nakonec každý soused 
chce mít za plotem klid…         (tuto fikci napsal:  Jiří Janouškovec)

Pytlíky 
Všichni to známe, na papírový sáček 

svačinové velikosti stačí průměrnému 
záškodníkovi asi tak „fú a fú“, aby byl při-
praven k akci. Pak už se (pochopitelně, na 
tom nejnevhodnějším místě) lehce rozpa-
žíme a prudkým tlesknutím způsobíme 
hlučnou destrukci nafouknutého pytlíku 
a netušícím posluchačům šok. Výsledkem 
takové nápadité akce pak zpravidla bývá 
třídní důtka, facka, vyhazov z práce nebo 
alespoň spontánní kolektivní nadávání. 
Potud tedy jedna z možností, jak dát tomu 
obyčejnému předmětu denní potřeby jiný 
rozměr. Příležitostí k takové realizaci však 
valem ubývá v záplavách mikroténů, alo-
balů a igelitu. Rozhodl jsem se tedy, že se 
budu tomu celkem obyčejnému papíro-
vému pytlíku hlouběji věnovat a vzdám 
tak hold jeho pomíjejícímu fenoménu.

Vydlabané tykve, lastury, stočené 
listy či zvířecí orgány, to byly obalové 
materiály dávnověku. Následovaly kera-
mické a kovové nádoby, koše, spletené 
traviny a také třeba sklo. Avšak, zhruba 
dvě stovky let před naším letopočtem 
se v  Číně objevují archy zpracované 
kůry z moruší, jakýsi pra-papír do něhož 
se balí potraviny. Dalších patnáct sto-
letí se pak zdokonaluje jeho kvalita 
i výroba, dostane se postupně až k nám 
do Evropy, ale pytlík z něho zatím nikdo 
nevyrobil. Teprve roku 1844 se v anglic-
kém Bristolu objevují první ručně vyrá-
běné ploché sáčky a pytle pro komerční 
využití. Asi tak osm let poté je Francisem 
Wollem v USA vynalezen první stroj na 

jejich velkovýrobu. Konec devatenác-
tého století pak přináší i geniální vyná-
lez postranních papírových záhybů 
a praktický pytlík dnešního typu je 
na světě. A co dál? Má cenu rozebírat 
zde všechny obvyklé či nezvyklé vari-
ace jeho možných použití? Věnovat se 
kupříkladu pytlíkům na psí exkrementy 
nebo popisovat užitečnost papírových 
sáčků v  letecké dopravě, to se mi zdá 
minimálně nezajímavé. Rozhodl jsem 
se tedy, že velectěné čtenářstvo vezmu 
na exkurz do míst, kam se zřejmě nikdy 
nikdo nijak zvlášť nepohrne.

Asi nevíte, že u nás existuje instituce 
Kabinet dokumentace a historie vězeň-
ské služby ČR a tato instituce, že vydává 
odborný časopis s  názvem Historická 
penologie (penologie = nauka o výkonu 
trestu a jeho účincích i o nařízeních k jeho 
výkonu, o vězeňství). A zde jsem si vybral 
práci Aleny Kafkové, která se stala podkla-
dem pro následující zajímavosti.

Začal bych malou kličkou … v Jičíně 
má pamětní desku tamější rodák, 
věhlasný fejetonista, rakouský novinář 
a spisovatel Karl Kraus, který se prosla-
vil svým filozofujícím protiválečným 
dílem. Nás však bude zajímat jeho pra-
covitý otec Jakob Kraus, jenž v  Jičíně 
vedl papírnický obchod. Ten vynalezl 
a dal si patentovat postup při výrobě 
papírových sáčků. Pytlíky nejprve sklá-
dal v domácí dílně, ale nakonec rozšířil 
výrobu a její významnou část šikovně 
přenesl do nedaleké krajské věznice. A 

když se později celá rodina roku 1877 
stěhuje do Vídně, prosperuje již v Jičíně 
velká Krausova papírna a vězňové pro 
firmu dál lepí hromady pytlíků, nakonec 
i v další věznici ve Valdicích. 

Pytlíky jsou prostě dobrý kšeft. A tak 
se na dlouhé roky jejich lepení stává tra-
diční vězeňskou pracovní činností. Má 
to totiž své výhody. Práce je to fyzicky 
nenáročná, bez požadavků na odborné 
znalosti a navíc je její výsledek snadno 
měřitelný. Pro vězeňské prostředí má 
lepení pytlíků ještě další přednosti. Škro-
bovým lepidlem, štětečkem nebo kous-
kem papíru například nehrozí napadení 
jiné osoby. Stejně tak nejdou pomůcky 
a materiál zneužít k  sebepoškozování 
nebo dokonce k útěku. Snadno se také 
udržuje pořádek, hygiena a není ohro-
žen zdravotní stav pracujících vězňů. 
A v neposlední řadě je to práce nená-
ročná na výrobní a skladovací prostory, 
takže ji lze provádět přímo v  celách. 
Slepování papírového sáčku prováděl 
buď jednotlivec, který musel sám udě-
lat všechny tři základní úkony, nebo 
tzv. „kombajn“, kdy se o výrobu dělili tři 
vězni. Celkově se dá říci, že byl o tuto 
práci docela zájem. 

V rámci reforem v devatenáctém sto-
letí bylo vězeňství zestátněno a resortu 
se ujalo rakouské ministerstvo sprave-
dlnosti. Vedle objednávek obchodníků 
tak využívaly vězeňské práce i insti-
tuce státní správy a justice. Kolem roku 
1893,  době procesu s  tzv. Omladinou, 

Nouzová mateřská školka? foto: J. Janouškovec
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si lepení pytlíků na Pankráci užili třeba 
Alois Rašín nebo Stanislav Kostka Neu-
mann. Tehdy se pracovalo dvanáct hodin 
každý den a norma byla 1600 obálek, za 
což náležela odsouzenci odměna šest 
krejcarů, takže si mohl jednou za čtr-
náct dní koupit sáček švestek. Po něko-
lika letech se pak normy změnily, takže 
si na brněnském Špilberku v roce 1916 
přišel vězeň-lepič na osm korun za tisíc 
pytlíků. Mzda však byla povětšinou kom-
penzována žádaným přídělem kuřiva. 
V prvorepublikovém období byly „pyt-
líky“ určeny speciálně pro tzv. jinak neza-
řaditelné vězně, kteří byli staří nebo měli 
sníženou pracovní schopnost. Pracovalo 
se jen ve všední dny a jen osm hodin. 
V zimě se začínalo od sedmi a v létě od 
šesti ráno. Během dne byla přestávka na 
výdej oběda a na hodinovou vycházku. 
Za práci však tehdy nenáležela mzda. 
Platby od komerčních odběratelů šly 
státu. Pro zvýšení motivace vězňů se ale 
později odměna začala vyplácet, tedy jen 
polovina k útratě ve vězeňské kantýně 

a druhá půle byla vyplácena po propuš-
tění. Na pražské Pankráci se vyráběly 
hlavně obálky, ale pytlíky se lepily třeba 
na Borech, ve Valdicích nebo i v Leopol-
dově. Lepilo se dál a dál, i za nacistické 
okupace, i po osvobození. Standard tisíc 
kusů za den i celý výrobní a distribuční 
systém zůstával stejný, jaký byl zave-
den za první republiky. Výrazné změny 
nastaly samozřejmě v  roce 1948, kdy 
byla denní norma razantně zvýšena na 
2000 kusů a za její nesplnění se ukládaly 
přísné kázeňské tresty nebo byl snižován 
příděl chleba. Hodinový příjem vězňů byl 
tehdy asi 1,50 Kč. Přibyla také pracovní 
povinnost i obviněným ve vyšetřovací 
vazbě. Někdy z kraje roku 1949 se pak na 
trhu zvýšila cena sáčků i obálek, takže si 
mohl pracovník vydělat až čtyři koruny 
za hodinu. Přesto však nebyl o otrockou 
práci velký zájem a tehdejší velká zmet-
kovitost byla zřejmě i úmyslná. Ve slepo-
vání pytlíků po trestnicích později nastal 
výrazný útlum a fakticky zaniklo někdy 
v  šedesátých letech minulého století. 

Státní plánovací komise začala určovat 
nové priority vězeňské práce a z lepení 
pytlíků se tak v závěru stala už jen řídká 
výjimka mezi vězeňskými pracovními 
činnostmi. (Dnes například osazenstvo 
nápravného zařízení v Kuřimi šije krásné 
panenky, které pak organizace UNICEF 
prodává v  rámci dobročinné akce 
s názvem „Adoptuj panenku!“.)

Tak, a tím bych článek raději uzavřel. 
Den je v pytli, už je tma tmoucí. Nejsem 
sice žádný strašpytlík, ale to víte, už mám 
pytlíky pod očima… 

Možná ještě krátký vtípek:
Za odsouzeného muže přijde do věz-

nice orodovat jeho manželka. Ředitel se 
diví: „Říkáte, že byste chtěla přeřadit svého 
manžela na nějakou lehčí práci? Ale on tu 
jen lepí pytlíky. Nic lehčího už nemáme.“ 
Žena zakroutí hlavou: „ To se asi mýlíte, 
říkal mi totiž, jak je pořád unavený, pro-
tože prý celé noci kope nějaký tunel …“  

Jiří Blesk (použity informace z internetu 
a Historické penelogie č. 2/2003)

přípravka Sk Buštěhrad
V září loňského roku nastoupili hráči 

mladší přípravky (nar. 2002 a mladší) do 
své první soutěžní sezony, když nastu-
povali proti soupeřům v okresní soutěži 
mladších přípravek.

Výsledky nebyly vůbec špatné, po 
podzimní části přípravka obsadila 
pěkné 4. místo, když jako jediná doká-
zala porazit jinak suverénně nejlepší 
mužstvo soutěže SK Slaný.

V průběhu podzimu proběhl nábor 
nových mladých fotbalistů, kdy se při-
hlásilo téměř patnáct nových zájemců 
o kopanou. Všichni hráči trénovali 
pohromadě, což ale nebylo příliš efek-
tivní vzhledem k rozdílnému věkovému 
rozdílu, když i pouhých pár měsíců zna-
mená v této věkové kategorii velké roz-
díly ve fyzickém a mentálním vývoji dětí.

Po rozšíření trenérského týmu došlo 
ke konci podzimu k rozdělení hráčů na 
2 skupiny, které od této doby měli samo-
statný program každá se svými trenéry. 
První skupinu vytvořili hráči narození 

v letech 2002 a 2003, kteří se pod vede-
ním trenérů pana Heidenreicha a pana 

Rohly připravovali na odvetné sou-
těžní zápasy na jaře 2011. Zpestřením 
zimní přípravy byl start na halovém 
turnaji v Kladně, kde startovalo deset 

nejlepších mladších přípravek kladen-
ského okresu. V jarních soutěžních utká-

ních mladší přípravka zatím střídá téměř 
pravidelně vítězství i porážky a v celko-
vém pořadí se pohybuje stále kolem 
4. místa v desetičlenné soutěži.

Turnaj Slaný 22. 5. 
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Druhá skupina pod vedením trenérů 
pana Hlavsy a pana Větrovce začala pra-
covat ze  skupinou hráčů ročníků 2004-
2006, tedy převážně s hráči, kteří se při-
hlásili v podzimním náboru. Pravidelné 
tréninky v tělocvičně sloužili především 
k rozvoji všeobecné tělesné přípravy ale 
i nácviku speciálních fotbalových doved-
ností, jejímž vyvrcholením byl start na 
prvním halovém turnaji ve Stochově, kte-
rého se vedle naší předpřípravky zúčast-
nili stejně staří hráči Ústí nad Labem, Tep-
lic, Dukly Praha, Slaného a Sokolova.

Od začátku dubna se hráči začali 
připravovat na venkovním hřišti a pra-
videlně sehrávat přátelské zápasy (SK 
Kladno, Hřebeč, Švermov, Slaný) a i star-
tovat na větších i menších turnajích 
(Rakovník, Slaný).

V příští sezóně 2011/2012 by tak 
budou za SK Buštěhrad nastupovat 
2 přípravky a to v kategorii st. přípravky 
(roč. 2001 a 2002) a ml. přípravky (2003 
a 2004). Příslibem do budoucna je i ško-
lička fotbalu, do které se v náboru z dubna 
letošního dubna přihlásilo 10 dětí a kteří 
se pod vedením trenéra pana M. Švejdy 
učí svým prvním fotbalovým krůčkům.

Jak je patrné, neměly by panovat 
žádné obavy z budoucnosti buštěhrad-
ské kopané, neboť v současné době 
chodí pravidelně trénovat téměř 35 dětí 
seřazených ve třech ročnících a to ještě 
nad kategorii přípravek stojí mladší žáci.

Největš ím l imituj íc ím fakto -
rem při výchově fotbalového mládí 
v  Buštěhradu zůstává velmi špatná 
kvalita hrací plochy, která neumožňuje 

potřebný rozvoj technických doved-
ností a i nevyhovující podmínky pro 
zimní přípravu, vzhledem k velikosti 
a vybavení tělocvičny ZŠ. 

V  době, kdy čtete výše uvedené 
řádky jsou již všechny soutěže a zápasy 
dohrány a všichni si užívají dovolených 
a prázdnin, aby načerpali síly do nové 
sezony 2011/2012, do které rádi při-
vítáme nové chlapce i dívky roč. 2002 
a mladších, aby posílili naše řady.

Radek Hlavsa

 Rádi bychom touto ces-
tou ještě jednou poděkovali firmě 
Letištní služby Praha s.r.o., která  
vybavila hráče naší předpřípravky 
sportovním oblečením.

Blíží se konec fotbalové sezóny 
2010/2011 a je třeba ji zhodnotit.

Nejsledovanějším týmem určitě byl 
náš „A“ tým, který hraje III. Třídu v okrese. 
Podzim vyšel velice dobře, tým skončil 
3. po podzimní části. V prvních jarních 
zápasech to vypadalo, že tým pojede na 
vítězné vlně. Ovšem po prvních třech 
kolech se nám pár zápasů nepovedlo 
a  tým začal v  tabulce pomalu klesat. 
Hra, až na pár zápasů, je slušná, bohu-
žel se nám nedaří proměňovat vyložené 
šance a dávat góly. Přesto si myslím, že 
tým vedený panem trenérem Sabem 
vůbec nezklamal, ba právě naopak. Tým,  
i po příchodu nových hráčů v zimní pře-
stávce, se stabilizoval a doufáme, že 
i  v  nadcházejícím soutěžním ročníku 
bude bojovat o postup do okresního 
přeboru. Bude to ovšem těžké, protože 
i soupeři posilují, takže se určitě máme 
na co těšit.

Náš rezervní tým odehrál letošní roč-
ník s  obrovskými výkyvy. Byly zápasy, 
kdy jsme hráli na naše poměry dobrý 

fotbal, ale přišly zápasy, kdy jsme dostá-
vali i pěkně „naloženo“. Tým je posklá-
dám z  mladých, velice perspektivních 
hráčů, kteří patří věkem ještě do juni-
orů a „fotbalových důchodců“, kteří však 
mladé hráče svým přístupem dokáží 
strhnout. Pokud hráči „B“ týmu zlepší 
svoji tréninkovou disciplínu, tak v příš-
tím ročníku můžou hrát v horní polovině 
IV. třídy.

Naši mladší žáci nehrají vůbec špatně, 
i když jejich postavení v tabulce tomu 
neodpovídá.

Musíme si však uvědomit, že větší 
část týmu patří věkem ještě do starší 
přípravky, ovšem hrají proti soupeřům, 
kteří jsou i o tři až čtyři roky starší, a to 
je v této věkové kategorii strašně znát. 
Jejich herní projev se na jaře zápas od 
zápasu stále zlepšuje a je příslibem do 
příštího ročníku, kde, podle nových 
regulí fotbalového svazu budou hrát na 
menším hřišti a věkové rozdíly nebudou 
tak výrazné.

Velkou radost nám dělají naši nej-
menší. Dokonce se podařilo sestavit tři 
týmy přípravky.

Je vidět, že práce trenéra Radka 
Hlavsy a jeho kolegů je velice kvalitní 
a za to jim patří obrovský dík.

Během jara bylo vidět, že nehrajeme 
až tak špatný fotbal, protože návštěvy 
na našem stadionu byly velice pěkné. 

Na závěr bych chtěl poděkovat kromě 
fanouškům ještě panu Rydvanovi. Mno-
hým toto jméno nic neříká. Je to pán, 
který se se svojí ženou stará o náš žalu-
dek na hřišti během zápasů i mimo něj. 
I díky němu vyrostla na hřišti udírna na 
uzeniny a jeho klobásy jsou již známé 
i za hranicí města Buštěhrad.

Během letních měsíců (25.  6. – 
28.  8.) bude z  důvodu rekonstrukce 
a obnovy trávníku uzavřené hlavní hři-
ště SK Buštěhradu. Žádáme návštěv-
níky areálu, aby toto respektovali.

Ostatní okolní prostory včetně občer-
stvení zůstávají přístupné.

Radim Švejda

Fotbal jaro/léto

Turnaj ve stolním tenise
Dne 3. 9. 2011 od 9 hod. se uskuteční ve spolupráci fotbalového klubu SK Buštěhrad a městského úřadu Buštěhrad dětský 

turnaj ve stolním tenise na betonových stolech na hřišti SK Buštěhrad. Registrace hráčů probíhá na skbustehrad@seznam.cz 
(stačí zaslat registrační e-mail, kde bude jméno a rok narození) nebo přímo na hřišti v místním občerstvení. Uzávěra registrace 
je 2. 9. 2011 v 18 hod. Každý hráč musí mít vlastní pálku, sportovní obuv a samozřejmě dobrou náladu a chuť vítězit.

Během léta pilně trénujte, ať se začátkem září máme na co těšit.      Radim Švejda



Z RADNICE

Buštěhradský Zpravodaj
31

BUŠTĚHRADSKÝ CHODEC

Léto je tady. Na nebohého budoucího rekreanta ze všech stran doléhají záplavy 
pestrobarevných nabídek, jak co nejzajímavěji strávit dovolenou, kam se vypravit 
na neobvyklý výlet, co nového zkusit, jak zažít nevídané vzrušení či dobrodružství. 
Užuž otevíráme atlas a rozkládáme mapy, abychom lokalizovali inzerované 
adrenalinové arény, jenž nás upoutaly. Souběžně s tím v reklamních spotech 
masírují naše nervy hbití surfaři a obratní horolezci, odvážní potápěči bloudí 
temnotami lodních vraků, nejrůznější odvážlivci na kolech či motocyklech nás šokují 
dech tajícími výkony, usmívají se na nás šílenci letící volným pádem z letadla 
nebo skalního útesu. Kdo by odolal, má-li trochu sportovního ducha a dostatek 
času i peněz? Je přeci spousta lidí, kteří se nechtějí jen slunit na pláži nebo 
hrát na chatě karty? Avšak, ne každý z nich si však v té chvíli uvědomí, že ono 
shlédnuté, zdánlivě lehké až skoro ledabylé, zápolení profesionálů s nejrůznějšími 
živly samozřejmě předpokládá dlouhou přípravu, tvrdý trénink, bezchybné vybavení a 
hlavně postupně nabyté zkušenosti, nemluvě o úrazech nebo množství „vystříhaných“ 
nezdařených pokusů. 
Než tedy vyrazíme do hor, na vodu, do pouští či pralesa, měli bychom se na 

sebe upřímně „podívat do zrcadla“. Úžasně plochá bříška vyrýsovaná laškovnými 
elektrickými stimulátory si však v tomto případě prohlížet nemusíme! Malý, velký, 
tlustý i tenký si totiž musí uvědomit, jak na tom vlastně je. Každá nezvyklá 
aktivita totiž naloží člověku na bedra překvapivě neobvyklé požadavky, ať už jde o 
schopnosti těla nebo odolnost ducha. Kdo alespoň trochu chodí, cvičí, lyžuje, běhá, 
plave, bruslí nebo jezdí na kole, bude mít jasně lepší pozici, než ten, co se jen 
přesouvá ze židle v kanceláři do křesla k televizi. A nemusíme si snad ani říkat, 
že, být „při akci“ zaskočen svými schopnostmi, je kolikrát věc velmi nemilá a někdy 
i fatálně nebezpečná. 
Důležitým aspektem pro úspěch výpravy je už výběr cíle a cesty k jeho dosažení. 

Nejde jen o to, jak je hora vysoká, jak jeskyně hluboká, jak step široká nebo 
kolik je v džungli jedovatých hadů. Podstatné je, co opravdu víme o místě kam se 
chystáme a kolik informací jsme si zjistili o úskalích podnikání, jenž bychom tam 
rádi provozovali. Vyrazit za dobrodružstvím absolutně bez přípravy, bez potřebných 
znalostí a nedostatečně vybaven, to udělá jen amatérský kaskadér, který tím pak 
ohrožuje nejen sebe, ale i své okolí. Jen ten, kdo si uvědomuje, že dálka, rychlost 
ani výška se nedají nijak „porazit či pokořit“, protože příroda je jen úctyhodná 
aréna, ve které bojuje hlavně sám se sebou, má naději na úspěch. I protřelí 
dobrodruzi se totiž znovu a znovu setkávají s vlastním strachem nebo hranicí 
vytrvalosti, se svou mírou odvahy i jařmem malomyslnosti, se svou schopností 
sebeovládání v situacích zbrklého nadšení i trpkého zklamání. 
Je ještě hodně věcí, které by se pro „takové to domácí zrcadlení“ hodilo zmínit, 

ale to už je na každém, jak porovná své ambice a schopnosti. A ve výsledku, přenést 
pak loď okolo nebezpečného jezu, vrátit se třeba z poloviny cesty k vrcholu, sbalit 
padák a jít pěšky nebo to otočit do přístavu, když špatně fouká, to je opravdu 
mistrovský výkon a ta pravá frajeřina. Jen tak se nám totiž podaří vrátit se domů 
z výpravy plni nadšení, zážitků, a živí a zdraví. 
Tak, už jen to čisté zrcadlo a šťastnou volbu!

/JB/

BuštěhradSký chodec
Tam se všechno ukáže
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