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Slovo StaroStky
Vážení spoluobčané,

Opět se vracím k novinkám, o kte-
rých se domnívám, že vás budou zají-
mat. Předně se chci zmínit o přechodu 
u Lidic, o kterém jsem Vás informo-
vala ve 2. čísle Buštěhradského zpra-
vodaje. Zdá se, že události dostaly 
nový spád a že se tento problém 
bude opravdu řešit. Na jiném místě 
se můžete seznámit s  textem dopisu, 
který zaslal náměstek hejtmana pro 
oblast dopravy Středočeského kraje 
ing. Robin Povšík řediteli závodu Praha 
Ředitelství silnic a dálnic ČR. Další 
vývoj neujde naší pozornosti, budete 
samozřejmě informováni.

Další novinkou je zpráva, že se zastu-
pitelstvo rozhodlo odkoupit od Rybář-
ského spolku Kladno zpět do vlastnictví 
města Buštěhradu „pivovarský“ rybník. 
V  současné době probíhají jednání, 
která předcházejí koupi rybníka, chtěli 
bychom, aby se rybník dostal do našeho 
vlastnictví ještě před koncem letošního 
roku. Nedovedeme si totiž představit, 
že by rybník mohl koupit někdo, kdo 
by si jej oplotil a my, Buštěhraďáci, jsme 
museli kolem něj chodit jen jako okolo 
rezervace. Tento rybník k  Buštěhradu 
patří, proto jsme se rozhodli mít jej opět 
ve svém vlastnictví. Doufáme, že vám 
tato zpráva udělá radost. 

A ještě jedna novinka. V souvislosti 
s  naším zastupitelským  programem 
jsme zahájili jednání o etapách výstavby 
nových chodníků v místech, kde chod-
níky úplně chybí a o opravách stáva-
jících. Sami znáte místa, kde je třeba 
vybudovat chodníky nové a ty původní 
opravit tak, aby byly hlavně bezpečné 
a také dobře vypadaly. Samozřejmě, že 
vše závisí na financích, ale budeme se 
snažit získat prostředky z dotací.  

O dalších novinkách zase na strán-
kách příštího čísla Buštěhradského zpra-
vodaje.  

J. Leflerová

Informace o BPS
Vážení občané, 

Na posledním zasedání měst-
ského zastupitelstva jsme vám slí-
bili, že v dalším čísle Buštěhradského 
zpravodaje provedeme rekapitulaci 
událostí kolem bioplynové stanice, 
abyste měli přehled o tom, jak se situ-
ace vyvíjela. Jsme si vědomi toho, že 
se jedná o velmi citlivou záležitost, 
proto nám záleží na tom, abyste byli 
informováni o všech skutečnostech, 
které se této věci týkají. Tak tedy:

•	 Dne 30. 6. 2010 se Městský podnik slu-
žeb, spol. s r. o., Kladno obrací na Měst-
ský úřad Buštěhrad se „Žádostí o vyjá-
dření k záměru z hlediska souladu se 
schválenou územně plánovací doku-
mentací“ a přikládá Základní údaj 
o kapacitách stavby. Výbor pro životní 
prostředí MěZ k této žádosti vydává 
20. 7. 2010 „Souhlas bez námitek“.  

•	 Dne 17. 9. 2010 zasílá Krajský úřad 
Středočeského kraje – odbor život-
ního prostředí na Dotčené územní 
samosprávné celky – mezi nimi 
i  město Buštěhrad  - a Dotčené 
správní úřady  kopii Oznámení dle 
přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., 

o  posuzování vlivů na životní pro-
středí a o změně některých souvisejí-
cích zákonů (zákon o posuzování vlivů 
na životní prostředí) ve znění pozděj-
ších předpisů, záměru „Areál odpa-
dového hospodářství Kladno, Bioply-
nová stanice“ se sdělením, že tento 
záměr bude podroben zjišťovacímu 
řízení podle výše citovaného zákona. 
Oznamovatelem záměru je Měst-
ský podnik služeb spol. s r. o. Kladno, 
zpracovatelem oznámení je EMPLA 
AG spol. s r. o., Hradec Králové. Dopis 
KÚ Středočeského  kraje dále uvádí: 
„Předmětem záměru je vybudování 
bioplynové stanice na parc. č. 1952/8, 
1952/10, 1952/11, 1955/2, 1955/3, 
1955/4 a 1956 v k.ú. Buštěhrad. BPS 
bude anaerobní fermentací zpraco-
vávat biologicky rozložitelný komu-
nální odpad (BRKO), odpad z pekáren 
a pivovarů, potravinových konzerv, 
odpadů z kuchyní a jídelen, potravin 
ve skleněných a kovových obalech 
a jateční odpad (kategorie 3)“. Dopis 
dále obsahuje žádost o zaslání vyjád-
ření k oznámení, ve kterém by KÚ uví-
tal názor, zda je nutné záměr posou-
dit dle cit.zákona. V dopise je rovněž 
uvedeno, kde je možné nahlédnout 

do příslušné dokumentace. Dále 
z dopisu cituji: „V případě, že považu-
jete za nutné další posouzení záměru, 
žádáme, aby vyjádření obsahovalo 
důvody, pro které je požadováno zpra-
cování dokumentace EIA a současně 
i doporučení, na které oblasti vlivů 
záměru na životní prostředí má být 
v dokumentaci kladen zvýšený důraz“.

•	 Dne 13. 10. 2010 je datována odpo-
věď Města Buštěhradu na KÚ Středo-
českého kraje - odbor životního pro-
středí s „Vyjádřením města Buštěhrad 
v  rámci zahájení zjišťovacího řízení 
k  záměru „Areál odpadového hos-
podářství Kladno, Bioplynová sta-
nice“. V  tomto vyjádření poukazuje 
město na problematiku zvyšování 
hlukové zátěže a na stávající pře-
kračování hlukových limitů na k. ú. 
Buštěhrad. Proto navrhuje 2 varianty 
řešení dopravní obslužnosti BPS: var. 
1 – napojení na komunikaci Kladno – 
Lidice, var. 2 – příjezd a odjezd vozi-
del přes bývalý areál Poldi Kladno. 
S  ohledem na hlukovou zátěž na 
katastrálním území Buštěhrad trvá 
město na realizaci dopravní varianty 
2. V  závěru odpovědi je uvedeno: 
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„Vzhledem k  tomu, že předložená 
dokumentace, kterou zpracovala 
firma EMPLA AG spol. s  r. o. Hradec 
Králové podává ucelený přehled 
o  posouzení vlivů na životní pro-
středí, netrvá město Buštěhrad na 
zpracování dokumentace EIA.“

•	 Dne 15. 11. 2010, v den konání usta-
vujícího zasedání nového zastupitel-
stva, předal p. Ladislav Šimon nově 
zvolené starostce petici s  558 pod-
pisy občanů Buštěhradu, kteří vyjá-
dřili svůj zásadní nesouhlas s výstav-
bou bioplynové stanice a zároveň 
jménem podepsaných občanů požá-
dal vedení města, aby podniklo kroky 
k zamezení výstavby BPS. Druhá část 
podpisové akce proběhla v  březnu 
r. 2011, kdy bylo na MěÚ předáno 
dalších 8 petičních listů s  dalšími 
210 podpisy proti výstavbě BPS. 

•	 Dne 18. 11. 2010 vydává KÚ Středo-
českého kraje – odbor životního pro-
středí závěr zjišťovacího řízení, podle 
něhož byl záměr „Areál odpadového 
hospodářství Kladno, Bioplynová sta-
nice“ podroben zjišťovacímu řízení 
podle §7 zákona č. 100/2001 Sb., 
o  posuzování vlivů na životní pro-
středí a o změně některých souvise-
jících zákonů (zákon o posuzování 
vlivů na životní prostředí). V  odů-
vodnění je uvedeno: “Na základě 
vyjádření města Buštěhrad a Stře-
dočeského kraje upravil investor 
vedení trasy č. 2 tak, aby bylo docí-
leno největšího možného odklonu 
dopravy od zón obytné zástavby jak 
na straně statutárního města Kladna, 
tak města Buštěhrad. S ohledem na 
povahu a rozsah záměru, jeho umís-
tění a charakteristiku předpokláda-
ných vlivů záměru na veřejné zdraví 
a životní prostředí dospěl příslušný 
úřad k závěru, že záměr není nutné 
posuzovat v rozsahu celého zákona. 
Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje 
vyjádření dalších dotčených orgánů 
státní správy, ani příslušná povolení 
podle zvláštních předpisů. Závěr zjiš-
ťovacího řízení není rozhodnutím 
vydaným ve správním řízení a nelze 
se proti němu odvolat.“

•	 Dne 2. 12. 2010 odesílá město 
Buštěhrad dopis na ing. Josefa 
Keřku, PhD., vedoucího odboru ŽP 
a  zemědělství KÚ Středočeského 
kraje s  informacemi o zamítavém 
postoji nového městského zastu-
pitelstva k  záměru výstavby BPS 
i o stejném postoji zdejších obyvatel 
k této akci, kde zároveň uvádí žádost 
o zastavení projednávání předlože-
ného záměru MPS Kladno. Kopií 
tohoto dopisu informuje město dne 
6. 12. 2010 také Mgr. Tomáše Úlehlu, 
místopředsedu výboru pro životní 
prostředí Poslanecké sněmovny. 
Týž den odesílá město Buštěhrad 
dopis se stejným stanoviskem 
hejtmanovi Středočeského kraje 
MUDr. Davidu Rathovi. 

•	 Dne 3. 12. 2010 seznamuje město 
Buštěhrad se svými protestními 
dopisy také sousední obec Lidice, 
která se s protestem buštěhradských 
občanů ztotožňuje. 

•	 Dne 6. 12. 2010 seznamuje město 
s obsahem všech protestních dopisů, 
zaslaných na výše uvedené adresy 
také vedení Městského podniku slu-
žeb Kladno. 

•	 Dne 14. 12. 2010 odpovídá MPS 
Kladno a ve své odpovědi obhajuje 
svůj záměr s  tím, že jeho vedení je 
ochotno uspořádat schůzku s občany 
a vysvětlit jim podrobně záměr o BPS. 

•	 Dne 15. 12. 2010 vydává odmítavé 
stanovisko k výstavbě BPS také zastu-
pitelstvo obce Stehelčeves a 27. 12. 
2010 vydávají společné zamítavé 
stanovisko: město Buštěhrad, obce 
Lidice a Stehelčeves, část města 
Kladno-Vrapice, občanské sdružení 
„Za životní prostředí Stehelčevsi“, 
občanské sdružení „Buštěhrad sobě“, 
Mikroregion Údolí Lidického potoka 
a petiční výbory „Okružní ulice 
Buštěhrad“ a „Buštěhrad Za hřbito-
vem“. Na tomto jednání bylo přijato 
usnesení svolat další schůzku opět 
do Stehelčevsi a pozvat na ni p. ing. 
Zdeňka Vavřičku, jednatele společ-
nosti MPS Kladno.

•	 Zmíněná další schůzka se konala dne 
13. 1. 2011. Na této schůzce konkreti-
zoval záměr na výstavby BPS ing. Vav-
řička a ing. Plachý, zástupce firmy 
EMPLA AG. Pozvání přijal také p. posla-
nec Mgr. Tomáš Úlehla, který zdůraz-
nil, že v  případě, když MPS požádá 
o  územní rozhodnutí, je třeba znát 
technické podrobnosti, zejména tech-
nologii, aby se zástupci obcí i  veřej-
nosti mohli zodpovědně rozhodnout 
o dalším postupu v této věci. Techno-
logie by měla odpovídat všem nor-
mám a nejmodernějším trendům 
v této oblasti. MPS Kladno při této pří-
ležitosti nabídl návštěvu vybrané BPS 
s technologií, kterou chce umístit do 
uvažované BPS v  Buštěhradě. Závě-
rem bylo dohodnuto, že MPS Kladno 
rozešle všem účastníkům další podrob-
nosti k  záměru, vypracované firmou 
EMPLA AG a dodá specifikaci vstup-
ních i výstupních materiálů i specifi-
kaci zvolené technologie. Ing. Vavřička 
požádá stavební úřad Kladno, aby se 
všechny dotčené obce a sdružení staly 
účastníky stavebního řízení.

•	 Datem 18. 1. 2011 je označen dopis 
Ing. Miloše Petery, náměstka hejt-
mana Středočeského kraje, kte-
rým pan náměstek odpovídá na 
dopis města Buštěhradu adreso-
vaný hetmanovi. V  tomto dopise 
pan náměstek upozorňuje, že město 
Buštěhrad je účastníkem územ-
ního řízení, ve kterém může uplat-
nit námitky k  ochraně zájmů obce 
a zájmů občanů obce.   

•	 Dne 28. 2. 2011 se uskutečnila další 
schůzka zástupců veřejnosti ve Ste-
helčevsi. Protože MPS Kladno do 
té doby nepředložilo dojednanou 
dokumentaci, rozhodli účastníci 
schůzky, že na MPS bude odeslán 
dopis s  jednoznačným stanoviskem 
NE k  výstavbě BPS. Tento dopis je 
datován 10. 3. 2011 a je podepsán 
všemi účastníky schůzek ve Stehel-
čevsi. Doklady s  dalšími podrob-
nosti od MPS Kladno byly dodány na 
město Buštěhrad teprve v březnu. 

•	 Dne 11. 4. 2011 zasílá MPS Kladno 
další informace o BPS a přikládá 
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„Odborný posudek ve smyslu §15, 
odst. 1, písm. d) zákona č. 86/2001 Sb., 
o ochraně ovzduší a o změně někte-
rých dalších zákonů, vztahující se 
k žádosti o povolení k umístění stavby 
Bioplynová stanice v areálu odpado-
vého hospodářství Kladno“ vypraco-
vaný Doc. Ing. Josefem Vejvodou, CSc. 
S  tímto materiálem byli seznámeni 
všichni zainteresovaní zástupci obcí 
i občanských iniciativ.

•	 Dne 5. 5. 2011 se konalo z iniciativy 
města Buštěhradu setkání občanů 
našeho města i občanů z okolních obcí 
ve zdejší sokolovně. Tohoto setkání se 
zúčastnili za vedení MPS ředitel ing. 
Petr Schönfeld a jednatel ing. Zde-
něk Vavřička. Jako host vystoupil také 
poslanec Mgr. Tomáš Úlehla. Mnozí 
z  vás se tohoto jednání zúčastnili 
a tak víte, že k žádným novým překva-
pivým – pro nás, občany – pozitivním 
výsledkům nedošlo. Z celého setkání 
vyznělo jednoznačné záporné stano-
visko přítomných k výstavbě BPS, pro-
tože vedení MPS Kladno nepředložilo 
takové důkazy, které by veřejnost 
nejen z Buštěhradu ale i z okolí pře-
svědčilo o tom, že výstavba BPS bude 
natolik nezávadná, že se jí občané 
nemusí bát. 

•	 V  květnu t. r. jsme se dozvěděli, že 
Magistrát města Kladna – stavební 
odbor – přerušil územní řízení v této 
záležitosti a požádal MPS o předlo-
žení dalších dokumentů. O přeruše-
ném řízení nebylo město Buštěhrad 
oficielně informováno, protože 
dotčený účastník řízení (v tomto pří-
padě město Buštěhrad) je vyrozuměn 
tehdy, kdy je opětovně zahájeno 
územní řízení. Územní řízení je přeru-
šeno do března roku 2012. 

•	 Na základě této zjištěné skutečnosti 
požádala starostka města o schůzku 
na stavebním odboru Magistrátu 
města Kladna. Jednání se uskutečnilo 
s pí ing. Černou dne 20. 6. 2011. Z jed-
nání vyplynulo, že stavební odbor 
si vyžádal např. přesné vyznačení 

budoucí trasy pro zavážení vstup-
ního materiálu a vyvážení materiálu 
výstupního, doložení souhlasu maji-
telů okolních pozemků, vyjádření 
potencionálních odběratelů vypro-
dukované energie, vyjádření hasič-
ského záchranného sboru, vyjádření 
vlastníka vodovodního řadu a  dal-
ších dokumentů. Při jednání se pí 
ing. Černá zmínila o tom, že samotný 
Městský podnik služeb není s předlo-
ženou projektovou dokumentací spo-
kojen a požádal jiného projektanta, 
aby zpracoval novou projektovou 
dokumentaci na bioplynovou stanici.

•	 V současné době je město Buštěhrad 
ve spojení s  právníkem, který byl 
požádán, aby celou záležitost pro-
věřil z  právního hlediska tak, aby 
město mělo možnost předložit také 
své právní důvody k celé záležitosti 
v době, kdy bude zahájeno obnovené 
územní řízení. 

Tolik tedy prozatím k záměru výstavby 
bioplynové stanice v  katastru města 
Buštěhradu. O dalším vývoji vás budeme 
samozřejmě ještě informovat. 

J. Leflerová
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ZPráva Z veřejného ZaSedání 
Zasedání 10. 8. 2011

V 17, 35 hod. začalo veřejné zase-
dání zastupitelstva města Buštěhrad, 
které zahájila paní starostka Leflerová. 
Nebyl přítomen pan Dědič. Byl také 
představen nový zaměstnanec města.

Slib nového zastupitele složil pan 
Václav Nový. Následovalo několik 
bodů, které ve světle dalších událostí, 
ztrácejí na významu. Zastupitelstvo 
se vyjadřovalo k několika smlouvám. 
Mimo jiné byli přítomní informováni 
o úmyslu vybudovat nové chodníky 
podle významu v  ulicích Tyršova, 

Hřebečská, Revoluční, Pražská. Pan 
Oplt přednesl záměr zhotovit pro-
jekty až do fáze stavebního povolení. 
Zmiňované investice 1,8 milionu Kč 
u prvně zmiňované ulice, 3,8 milionu 
Kč u druhé. Zaujala výměna informací 
v souvislosti s žádostmi ředitelky DPS 
paní Šumné, které se možná mohly 
vyjasnit mimo zasedání zastupitelstva. 

Následovala diskuse a vyjádření 
zastupitelů. O slovo se přihlásil pan 

zastupitel Nový, který přečetl prohlá-
šení (nazvané Špička ledovce aneb jak 
pracuje vedení města) s  ostrou kriti-
kou práce stávajícího vedení města, 
s několika konkrétními obviněními 
z porušování zákona, liknavostí a svůj 
výstup zakončil závěrečnou výzvou 
k rezignaci starostky Leflerové a mís-
tostarosty Oplta na své posty. K rezig-
naci nedošlo. Po několika výzvách 
k hlasování o odvolání paní Leflerové 
a pana Oplta, se nakonec hlasovalo. 
Paní Mrázková, pan Oplt, paní Bure-

šová a paní Leflerová hlasovali proti 
odvolání, pan Sejkora se zdržel hlaso-
vání, paní Kindlová, pan Nový a paní 
Javorčeková hlasovali pro odvolání. 
Aby byli ze svých pozic paní Leflerová 
a pan Oplt odvoláni, muselo by pro 
odvolání hlasovat 5 platných hlasů. 
Výsledek hlasování je tímto neroz-
hodný a předmět hlasování bude 
řešen na příštím zasedání.

• 19.45 hod. – odchod zastupitele pana Nového. 
• 20.10 hod. – odchod zastupitelů paní Kindlové 

a paní Javorčekové
• 20.20 hod. – odchod místostarosty Sejkory
• 20.23 hod. – opuštění místnosti zasedání paní Jany 

Zemanové
• 20.45 hod. – ukončení zasedání odchodem posled-

ních účastníků zasedání.

Dodatečné slovo redaktora:
Zasedání bylo ve své druhé části 

nejemotivnější ze všech, která jsem 
kdy na veřejném zasedání zažil. Atmo-

sféra byla velmi vypjatá. Vzhledem 
k  uzávěrce tohoto čísla není prostor 
na bližší detaily, ale rozhodně bych se 
k tomuto zasedání v příštím čísle rád 
vrátil. Pro naše občany by bylo velmi 
zajímavé a  poučné, kdyby byli pří-
tomni. Tentokrát nepřišla informace 
o plánovaném zasedání emailem 
z  města a i to mohlo přispět k  malé 
účasti veřejnosti.  

zapsal: Jiří Janouškovec

Ze zasedání zastupitelstva 10. 8. 2011 foto:  Jaroslav Pergl
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Špička ledovce aneb  jak pracuje vedení  města

Začalo to nenápadně. Když jsem 
stále nedostával osvědčení o prohlášení 
zastupitelstva  náhradníkem, který se 
měl stát členem zastupitelstva v  sou-
ladu se zák. č. 152/1994 Sb., § 56, odst. 
2, do 15 dní od odstoupení arch. Kohla, 
urgoval jsem osvědčení telefonicky u 
paní starostky, která mi sdělila, že to 
dosud jaksi nestihla. 

Osvědčení jsem osobně převzal až 
25. 7. 2011. Řekl jsem si, že se to jednou 
může stát každému, že něco nestihne. 
Následně ve mně začal hlodat červ 
pochybnosti a vzpomněl jsem si na onu 
známou špičku ledovce. Zda se opravdu 
jedná o jednotlivost nebo se naopak 
jedná o neschopnost a nečinnost, jak 
si povídají vrabci na střeše. Požádal 
jsem starostku o nahlédnutí do někte-
rých dokumentů města. A když už jsem 
byl na úřadě, navštívil jsem podatelnu 
a účtárnu. Bohužel skutečnost předčila 
jakákoliv očekávání. Stručně řečeno, laik 
se diví, odborník žasne! Za pár minut 
bylo zřejmé, že vedení a jmenovitě stáva-
jící starostka města ignoruje řadu zákonů 
této země i zastupitelstvo a nenajde-li se 
jiné řešení,  bude třeba prověřit přísluš-
nými orgány, zda nedochází k páchání 
přestupků nebo dokonce naplnění skut-
kové podstaty trestného činu.

Začnu zdánlivou maličkostí, kterou 
je nedodržování zák. č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k  informacím. 
Město nemá v  rozporu s  tímto záko-
nem zpracovanou výroční zprávu a zve-
řejněny aktuální povinné informace 
v prostorách úřadu ani na webu, což je 
problém starostky. Na můj přímý dotaz 
starostka začala mlžit a svalovat vinu na 
účetní, která ale nemá s uvedenou zále-
žitostí nic společného. To je odpověd-
nost starostky. A tak na vstupních dveří 
úřadu stále  visí Nový exstarosta, Kadlec  
exmístostarosta, na dveřích do chodby 
visí místostarosta Sejkova a tak zvaný II. 
místostarosta Oplt zatím nevisí nikde.

O špatném fungování  vedení města 
a stylu práce paní starostky, svědčí sám 
o sobě již samotný počet svolaných řád-
ných a mimořádných zasedání zastu-
pitelstva. Jejich počet k   dnešnímu dni 
láme rekord v buštěhradské historii a měl 

by být zapsán zlatým písmem do kro-
niky města. K dnešnímu dni se zasedání 
koná průměrně 1,2 x měsíčně. Bohužel 
paní starostka svolává zastupitelstvo tak 
často, že nestačí zabezpečit pořizování 
zápisů ze zasedání v  rozporu se záko-
nem č. 128/2000 Sb., (zákon o obcích) 
§ 95, odst. 2, který ukládá pořídit zápis 
do sedmi dní od konání zasedání. 

Ke dni 25. 7. 2011 nebyly na měst-
ském úřadě k dispozici zápisy z posled-
ních dvou zasedání a dva další zápisy 
byly neplatné, jelikož nebyly podepsány 
ověřovateli. Na webu města je poslední 
zápis ze zasedání z února letošního roku. 

Vedení města nedodržuje zák. 
č. 250/2000 Sb.,  o rozpočtových pravi-
dlech územních samosprávních celků 
a  zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kont-
role ve veřejné správě. 

Územní samosprávné celky musí 
vytvořit systém finanční kontroly, kte-
rým zabezpečují finanční kontrolu jak 
svého hospodaření, tak i hospodaření 
svých organizačních složek a příspěv-
kových organizací ve své působnosti. 
Současně musí prověřovat přiměřenost 
a účinnost tohoto systému a pravidelně, 
nejméně jednou ročně jej hodnotit.

Ve městě a jeho úřadě nefunguje 
v rozporu se zákonem o finanční kont-
role vnitřní kontrolní systém a finanční 
výbor v rozporu se zákonem o obcích 
nekontroluje účinně hospodaření obce, 
jinak by k níže popsané  situaci nemohlo 
dojít. Jak pracuje finanční výbor pod 
vedením paní Burešové lze doložit 
zápisem z  kontroly DPS provedeném 
v  únoru 2011 a po urgencích vymo-
ženém 9. 8. 2011. Ano slyšíte správně, 
vyhotovení zápisu trvalo půl roku. 

Starostka v  rozporu se zákonem 
o obcích, § 38, odst. 4, nesleduje a neza-
bezpečuje vymáhání pohledávek, které 
vůči minulému volebnímu období 
narostly o statisíce a k  dnešnímu dni 
dosahují částky v řádu milionů korun.

Starostka předkládá zastupitelstvu 
ke schválení záležitosti, které nejsou 
rozpočtově kryty a některé nepředkládá 
ke schválení vůbec. Např. má účtárna  
vyplatit spolkům 608 tisíc korun.  Ve 
schváleném rozpočtu nejsou tyto výdaje 

rozpočtově kryty. V plnění schváleného 
rozpočtu, které vám účtárna vyjede za 
několik vteřin, je řada položek, které 
jsou v  minusu a povinností starostky 
bylo dávno předložit zastupitelstvu ke 
schválení příslušné rozpočtové opat-
ření. Problém je i v  tom, že starostka 
nedostatečně komunikuje s hlavní 
účetní a neplní úkoly správce rozpočtu. 

Příjmové a výdajové doklady 
pokladny městského úřadu nejsou již 
několik měsíců starostkou zkontrolo-
vány ani schváleny  a povalují se jako 
nevyřízené na městském úřadě.

Na ústní pokyn starostky účtárna 
vyplácí místostarostovi Opltovi měsíční 
odměnu ve výší více než 24 tisíc korun 
a to v době, kdy si na to město  půjčuje 
z provozního úvěru resp.  je nuceno čer-
pat kontokorent, který činí v současnosti 
okolo milionu korun. Jelikož se v případě 
vyplácení odměny jedná o částku vyšší 
než 5000 Kč, s pravděpodobností hraničící 
s jistotou se v danou chvíli jedná o napl-
nění skutkové podstaty trestného činu, 
kterého se dopouští jak příjemce odměny 
(místostarosta Oplt), tak plátce (starostka), 
protože schvalování  odměn je podle 
zákona o obcích § 84, písm. m), výhradně 
v kompetenci zastupitelstva, což musí být 
oběma známo. Ano, někdo navrhne, že to 
zastupitelstvo dodatečně schválí. Bohužel 
to nepůjde tak snadno, protože odměna 
není v položce 6112 rozpočtově kryta. Za 
stejnou částku může město např. zaměst-
nat minimálně jednoho referenta státní 
správy a samosprávy na konkrétní práci, 
nebo 2 pracovníky na úklid města. Mimo-
chodem nečinnost paní starostky lze 
dokumentovat i tím, že 6 pracovníků tech-
nických služeb nechala čekat na znovupři-
jetí na pracovním úřadě měsíc, běžně se 
to dá zvládnout do jednoho týdne.

Je paradoxní, že panu Opltovi se 
neoprávněně vyplácí měsíční odměna 
(ptám se za co, protože nemá zastupitel-
stvem stanovenou žádnou kompetenci 
ani zodpovědnost, ale nečekám odpo-
věď) přitom starostka prokazatelně jako 
zaměstnavatel v  rozporu se zákonem 
o obcích zanedbala personální práci. 
V důsledku toho je činnost městského 
úřadu  paralyzována zejména v oblasti 
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vnitřní správy a stavební a zaměst-
nanci MěÚ včetně technických služeb a 
vedoucí zřízených organizací nejsou za 
práci odpovídajícím způsobem odmě-
ňováni. Fraška s  tajemníkem, který je 
stejně jako druhý místostarosta nepo-
třebný, protože město nepotřebuje další 
placené řídící pracovníky, se koná pod 
patronací paní starostky několik  měsíců 
po volbách. Asi to také dříve nestihla… 

Vzhledem k uvedeným faktům je evi-
dentní, že starostka i místostarosta Oplt 
porušují zákony ČR  a  na kvalitní výkon 
funkce nestačí. Tímto je vyzývám, aby 
na své funkce na  zasedání zastupitel-
stva rezignovali. 

Pokud tak neučiní, vyzývám zastu-
pitelstvo, aby se řídilo zdravým rozu-
mem, nestalo se spoluviníky popsané 
situace a bez ohledu na svou politickou 

příslušnost je neprodleně  odvolalo.  
Pokud tak zastupitelstvo učiní, před-
nesu další návrhy, pokud tak neučiní, 
splním svou oznamovací povinnost. 
A jak to zatím dopadlo ? Soudruzi svými  
hlasy (včetně oněch dvou dotčených) 
byly pro neodvolání, tři zastupitelé byly 
pro odvolání, jeden se zdržel. 

Ing. Václav Nový

Občan města a zastupitel města Buštěhradu

K emotivnímu vystoupení zastupitele p. Václava Nového na prvním zasedání městského zastupitelstva, jehož se ve své nové 
funkci zúčastnil a o jehož cíli není pochyb, zaujme vedení města své stanovisko. Čtenáře Buštěhradského zpravodaje jistě bude zají-
mat pohled z druhé strany. Za vedení města mohu čtenáře ujistit, že se jim dostane k vystoupení p. Nového vyjádření v příštím čísle 
Buštěhradského zpravodaje. Jitka Leflerová

Výbor pro kulturu a sport
Buštěhradské zámecké slavnosti aneb Mračení na cestách

10.9.2011 od 13 hod. se můžete 
těšit na odpoledne plné zábavy pro 
celou rodinu. Bohatý kulturní program 
až do večera, historie, hudba, divadlo, 
šerm, ukázky řemesel, dobové tržiště, 

spousta dobrot a na závěr i projekce 
f i lmu.  Prohlédnout  s i  můžete 
buštěhradský zámek v rekonstrukci 
i   nádhernou zámeckou zahradu. 
Místní i přespolní zve na Buštěhradské 

slavnosti město Buštěhrad, Středo-
český kraj i pořádající agentura Mrač-
tí,o.s. Těšíme se na vás. Podrobnosti 
naleznete na http://www.mracti.cz
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Zpráva kontrolního výboru
V  měsících červnu a červenci pro-

vedl kontrolní výbor kontrolu při dokon-
čovacích pracech na zámku. Dále pak 

kontroly v  ulicích Vávrova, Bořivo-
jova a Sadová kvůli záboru veřejného 

prostranství (zeleně), nedodržování 
dopravního značení a černé skládky.

Za kontrolní výbor Roman Dědič

Výbor pro životní prostředí
Vážení občané, 

Ve druhém čísle BZ Vás Výbor pro ŽP 
seznámil s představami o své činnosti. 
Nic se na přijatých zásadách práce VŽP 
nemění a tak můžeme tento článek 
věnovat některým konkrétním krokům 
jeho činnosti. 

Výbor pro ŽP zastupoval naše město 
na tzv. veřejném projednání Zásad územ-
ního rozvoje SKÚ včetně vyhodnocení 
vlivů na udržitelný rozvoj území. V diskusi 
jsme vystoupili s kritickým stanoviskem 
MěÚ Buštěhrad a jeho zastupitelů k neře-
šení časové souslednosti investičních 
záměrů (BPS, obalovna asfaltových směsí, 
universitní centrum nízkoenergetických 
budov, rekonstrukce objektů bývalé pane-
lárny, výstavba haly s  prodejnou olejů 
atd.) v průmyslové zóně Kladno-východ 
a dopravní obslužnosti uvedené zóny. 
Přesto, že tzv. severozápadní obchvat 
města Buštěhradu nebyl MD vyškrtnut 
z  investičních akcí, zástupce MD sdělil, 
že prioritní je rozvoj tzv. jižní průmyslové 
zóny Kladno. VŽP se samozřejmě s tímto 
stanoviskem neztotožnil a navrhne další 
kroky k řešení uvedené situace. 

VŽP se dále velmi podrobně zabýval 
rozsáhlým dokumentem, který se týká 
výstavby Paralelní dráhy Letiště Praha. 
Zpracoval pro zastupitele města stano-
visko k uvedenému záměru. Doporučil 
zastupitelstvu, při respektování souhlas-
ných i nesouhlasných stanovisek obsa-
žených ve výše uvedeném dokumentu, 
souhlasit s  výstavbou paralelní dráhy 
RWY06R/24L. Její realizace de facto 
vyloučí provoz na tzv. záložní dráze, v jejíž 
ose dnes letadla při výluce na hlavní 
dráze nad Buštěhradem létají. To výrazně 
sníží dnešní zatíženost našeho města 
hlukem. Nezanedbatelné jsou i pracovní 
příležitosti při výstavbě uvedené dráhy. 
Se stanoviskem MěÚ jsme vystoupili na 
Veřejném projednání uvedeného inves-
tičního záměru dne 29.6.2011, které se 
konalo v areálu Výstaviště Letňany. 

VŽP vyhodnotil současnou situaci 
kolem záměru výstavby BPS, prostu-
doval dosavadní podklady týkající se 
tohoto investičního záměru (viz seznam 
na jiném místě v tomto čísle BZ) a vyslo-
vil podporu k odmítavému stanovisku 
občanů našeho města. Toto stanovisko 
opírá  m.j. o další investiční záměry 
v průmyslové zóně, z nichž některé se 
již realizují a to bez vypořádání stano-
viska MěÚ, které bylo zasláno nadříze-
ným státním orgánům, konkrétně na 
SKÚ. Jde o „Vyjádření k  oznámení čj.  
68370/2008KÚSK/OŽP/OKT“ Obalovna 
asfaltových směsí Dubí u Kladna. Pro-
tože stavební řízení, pokud jde o inves-
tiční záměr BPS, bylo pozastaveno do 
března 2012, bude připraven pro zastu-
pitelstvo města a MěÚ návrh dalšího 
postupu jako jedno z  opatření proti 
výstavbě BPS. Poznámka: k posuzování 
investičního záměru BPS je třeba postu-
povat kvalifikovaně a minimálně s ele-
mentární znalostí schvalovacího pro-
cesu územního řízení. 

VŽP se dále zabýval investičním 
záměrem „Obalovna asfaltových směsí 
Kladno-Dubí“ především proto, že MěÚ 
Buštěhrad, který sice není účastníkem 
stavebního řízení, nebyl informován 
v  jaké etapě, se stavba nachází. MěÚ 
Buštěhrad dopisem č. j. 1018/2008 ze 
dne 5.6.2008, upozornil na ekologickou 
zátěž (automob. doprava, hluk, emise), 
kterou bude k. ú. Buštěhrad touto akcí 
zatíženo. VŽP z  dostupných doku-
mentů zjistil, že stanovisko MěÚ nebylo 
příslušnými státními orgány vypořá-
dáno. Pokud nebude těmito orgány 
doloženo, jak výše uvedené stanovisko 
bylo vypořádáno, bude VŽP považo-
vat tuto situaci za zcela ignorantní pří-
stup. Nepochybně VŽP promítne tento 
postoj nejen k  nadřízeným orgánům, 
ale i k  záměrům v  průmyslové zóně 
Kladno-východ, včetně investičního 
záměru BPS. 

V  současnosti se VŽP zabývá otáz-
kou dokončení a případného převzetí 
„parku Ořešín“ v areálu nových řado-
vých domů u hřbitova. Podmínkou je 
zkompletování projektové dokumen-
tace a její porovnání se současným 
stavem, včetně plánu čerpání finanč-
ních prostředků a zejména s  přihléd-
nutím k  posudku, který pro uvedený 
park zpracovala firma ŽIVA s datumem 
14.7.2011. 

VŽP dále podmíněně doporučil k rea-
lizaci pro svoji ek. nezávadnost výstavbu 
haly s  vestavěnými sklady na parcele 
č. 1897/279 v  průmyslové zóně k. ú. 
Buštěhrad. Podmíněnost souhlasu souvisí 
s požadavkem VŽP vyjasnit četnost a cha-
rakter dopravy, které s realizací souvisí.

VŽP dále monitoruje veškeré aktivity 
související s děním kolem buštěhradské 
haldy, dále silnice 1/61 z hlediska možné 
výjimky, kterou připravuje KHS Praha. 

Na svém zasedání, které se uskuteční 
1.8.2011 se bude VŽP m. j. zabývat inven-
tarizací zeleně v  našem městě, tedy 
otázkou, které dřeviny v  našem intra-
vilánu bude třeba pokácet a  naopak, 
které bude třeba vysadit. 

V  minulých dnech byla se zástupci 
projektové organizace City Plan s.r.o. 
Praha provedena obchůzka městem 
za účelem vytypování, které chodníky 
a v jaké etapě bude třeba rekonstruovat, 
či vystavět nové. Jako prioritní se ukazuje 
výstavba chodníku v Tyršově ulici spolu 
s chodníkem podél sportovního areálu 
na Hřebečské ul., dále chodník v Revo-
luční ulici, na Kladenské třídě, ale i další. 

VŽP se aktivně zapojil do spolu-
práce se skupinami mladých architektů 
z města Drážďan ČVUT Praha a města 
Liberce při přípravě výstavby „Urbanita“ 
s cílem ukázat, jak naše město by mělo, 
či bude vypadat. Ale o tom podrobně až 
v příštím čísle BZ.

Za Výbor pro životní prostředí

M. Oplt
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václav Černý
Významná osobnost z historie našeho města

Účast na přednášce „O historii 
buštěhradského dolování“ a následné 
procházce mi naznačila, že zájemců 
o místní historii je zde dost. Proto píšu 
tento článek pro ty, kteří s námi na před-
nášce ani na vycházce nebyli.

Kdo to byl Václav Černý?  Písem-
ných materiálů o jeho osobě i jeho čin-
nosti je poskrovnu. Na rozdíl od účet-
ních knih vrchnostenských dolů, které 
zůstaly v archivu vrchnosti a do znárod-
nění byly na zámku, toho po V. Černém 
mnoho nezůstalo a o jeho soukromých 
archivech nevíme nic.

Tak co tedy víme. Narodil se 20. 9. 1774 
v Horkách u Tábora v  rodině sedláka 
a šenkýře. Dále víme, že jako mladík pra-
coval ve zlatých dolech v Jílovém u Prahy. 
Tam získal první hornické zkušenosti 
a praxi při práci v dole. Ve svých 26 letech 
se zřejmě dobře oženil s Kateřinou Stum-
pfovou, dcerou šafáře arcibiskupského 
statku v Louňovicích. S manželkou a jejím 
věnem přichází do Buštěhradu v  době 
nejsilnější uhelné horečky, pravděpo-
dobně již v r. 1800. Možná, že byl někým 
vyzván (vrchnost hledala pro rostoucí 
těžbu odborníky). Bydlí v čp. 65 (bývalé 
radnici).  Do služeb ale nenastoupí, 
a navzdory svému věku, se projevuje jako 
zdatný podnikatel. Ví, že má-li konkurovat 
vrchnosti, potřebuje značné finanční pro-
středky. Podaří se mu přesvědčit, kromě 
dalších členů rodiny, i několik jiných lidí 
(zřejmě z okruhu příbuzných), aby s ním 
šli do spolku a finančně se podíleli na pod-
nikání. První mutunky (žádosti o přidělení 
pozemků k dolování) podává již v r. 1800 
a v rozmezí dalších pěti let podává mutu-
nky spolu s jeho ženou 37 lidí z devíti spří-
zněných rodin a vytváří se tzv. Černého 
těžařstvo. Tím se mu podaří najednou 
získat mnoho těchto pozemků. Pro jistotu 
nezačíná s hledáním, ale nejdříve využívá 
již známá, opuštěná dolová pole západně 
od vrchnostenských dolů směrem k Dubí. 
O množství jím vytěženého uhlí v tomto 
období toho víme také málo. Ve vrchnos-
tenských účetních knihách lze např. najít, 
že v r. 1810 odevzdal (ve formě desátků) 

ze štoly Josef a Jan 4058 strychů uhlí kous-
kového a 320 str. uhlí kovářského. To roz-
hodně nebylo málo.

Postupně se společníků zbavil, 
některé vyplatil, některých se zbavil 
bez vyplácení. Zajímavé je, že žádný 
z jeho společníků nebyl ze zdejšího pan-
ství. Vrchnost si ohlídala, aby se nikdo 
z  poddaných nespolčoval s  nebez-
pečným konkurentem. V  jejím zápisu 
z r.1816 čteme : „Černý je člověk obratný 
a nebezpečný, který se zbavil svých spo-
lečníků a má velmi ctižádostivé plány“. 
O jeho úspěších hovoří i to, že po deseti 
letech od příchodu na Buštěhrad, dosa-
huje hodnota jeho důlního majeteku 
téměř jedné poloviny hodnoty vrch-
nostenských dolů. Vlastnil už 3 nálezné 
jámy, 17 velkých a 326 malých důlních 
měr. Výši jeho těžby můžeme pouze 
odhadovat podle placených desátků. 
V r. 1805 to bylo 94 korců uhlí, v r. 1813 
už 569 korců a v r. 1823 – 1000. Dr. Kár-
níková ve své práci uvádí tato důlní díla 
v  jeho vlastnictví: Na stařinách – Bar-
bora, Jakub a Antonín, severně Na vyso-
kém – Josef, na jihozápadě – Šebes-
tián, Matyáš, dědičná štola a šachta a 
západně, směrem k  Dubí – Kateřina, 
František a Kašpar. Mimo to hledá 
směrem ke Stehelčevsi, kde zakládá 
štolu Václav, pod ní Prokop a Anna. Ve 
východním poli razí štolu Václav a poz-
ději Václav – Vítovka. 

To, že těžil v  blízkosti vrchn. dolů 
vyplývá i z toho, že budoval tzv. dědič-
nou štolu (sloužila k odvodnění) na kte-
rou panstvo přispělo  částkou 1763 zl.

Zajímavá je i kauza s dolem Vítek. Ten 
začal před léty hloubit jistý Boder z Buc-
kova, ale dohloubili jej až podnikatelé 
Vítek s Novotným. Černý podal žalobu a 
dokázal u soudu v Příbrami, že výše zmí-
nění dolovali v jeho mírách a soud mu 
důl přiřknul.

V  prvním desetiletí byla jeho těžba 
vzhledem k vrchnostenské asi jenom 5 %, 
ale do r. 1840 dosahuje 60 % těžby vrch-
nostenských dolů. Ve 30tých letech dolo-
vání technicky zdokonaluje. Jako první 

zde používá k  těžbě střelného prachu, 
jako první zavede již v r. 1835 parní stroj. 
Roku 1840 dokončil hloubení šachty Lud-
vík, kdy v hlouce 110,6 m nachází hlavní 
kladenskou sloj o mocnosti 7,58  m. Je 
opět první kdo překročí hloubku 100 m. 
Za svého života ještě stačí dohloubit 
šachtu Naděje (dříve Kateřina) do 119 m. 
ke sloji o mocnosti 8,2 m. 

V  r. 1838 začíná opět jako první 
s  výrobou koksu. Nejdříve v  milířích 
později v pecích. Ve čtyřicátých letech, 
kdy vrchn. těžba stagnuje, dosahují 
jeho doly vrcholu. Když 27. 4. 1842 
v  Buštěhradě náhle umírá, je majite-
lem třetích největších dolů v Čechách. 
Jeho doly vytěžily v tom to roce 174 630 
vídeňských centů uhlí.

A jak to skončilo? Krátce po jeho 
smrti dědicové majetek prodali ing. Flo-
rentino Robertovi, který se brzy na to 
spojil s PŽS.

Tak končí příběh  malého čes-
kého kopáče, který se nikdy nenaučil 
německy a přesto se z něj v Rakousko 
– Uherské monarchii stal velký podnika-
tel. Prakticky jediný v této kategorii.

Byl pohřben na vrapickém hřbitově.
Ze dvou manželství měl několik 

potomků. Nežijí jejich potomci mezi 
námi dodnes? Jako kronikář bych uvítal 
jakoukoliv informaci.

Co myslíte, nezasloužila by si tako-
váto osobnost pamětní desku, která 
by nám i budoucím připomínala jak 
schopní (ne všeho schopní) lidé zde žili? 

Teď už si můžeme odpovědět na 
otázku z  úvodu, kdože to byl Václav 
Černý. Z  mého pohledu určitě člověk, 
který se velkou měrou zasloužil o roz-
voj celého regionu. Díky němu se nejen 
město Buštěhrad rozrostlo o několik tisíc 
obyvatel. Na základě jeho dolů po jeho 
smrti vznikla nejprve Pražsko – železář-
ská společnost a následně POLDI, které 
po desítky dalších let dávali desítkám 
tisíc lidí práci.

A kdo o něm dnes něco ví?  Teď snad 
už i Vy. 

Jaroslav Pergl
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Základní škola a mateřSká škola 
oty Pavla
Názory našich žáků na svět bez ropy a šikanu

Ve spolupráci s paní učitelkou Plešákovou jsme navrhli žákům naší základní školy v Buštěhradě, aby se vyjádřili 
k jejich pohledu do budoucna na svět bez ropy. Zde uvádíme některé příspěvky. 

Jak bude vypadat svět bez ropy?

Dnes je na výrobu spousty věcí potřeba 
ropa. Auta jako pohonné hmoty pou-
žívají benzín nebo naftu, které se vyrábí 
z ropy. Plasty jsou vyrobeny z ropy. Ty se 
také používají v elektronice jako izolace. 
A co se stane, když se tyto věci přestanou 
vyrábět, protože nebude z čeho? Třeba 
vědci přijdou na nějakou látku, která má 
podobné vlastnosti jako ropa či plast. Ale 
může se stát, že se bude muset svět obejít 
bez plastu nebo jeho náhražek. Obejde se 
lidstvo bez ropy a věcí z ní vyrobených?

Je těžké říct, co nastane potom. Ropa 
zmizí a lidstvo začne šílet. Pak někdo 
někde objeví malé ložisko ropy a začne 
válka. Lidé se budou vraždit, jen aby 
získali ropu, poženou se jen za ropou, 

pozabíjí se kvůli ropě. A co se stane, až 
vyčerpají i to poslední ložisko, spotře-
bují i tu poslední kapku?

Může se stát i ta lepší varianta - lidé 
najdou nebo vytvoří náhražku ropy 
a budou spokojeně pokračovat ve svém 
životě.  

Kdyby došla ropa na zemi, mohli by 
se ji lidé pokusit objevit ve vesmíru. 
Možná se z dotyčného stane nejbohatší 
člověk a svět bude vesele pokračovat 
život opět s ropou. A nebo nastane opět 
válka o to, kdo bude ropu vlastnit.

Ať se na to díváte, jak chcete, mně 
přijde, že bude válka o ropu - o tu hně-
dou až černou hořlavou kapalinu, která 
při úniku do moře působí velké škody.

Jestliže ropa vzniká z rozkládají-
cích se rostlin a živočichů, tak za něko-
lik miliard let se může na zemi objevit 
znovu, ale kdo ví, jestli lidé budou za tak 
dlouhou dobu ještě na zemi žít. Geolog 
M. K. Hubbert vymyslel teorii ropného 
vrcholu. Teorie se zabývá předpověďmi 
spotřeby a vyčerpání ropy. Tvrdí, že jest-
liže je ropa neobnovitelná, tak jednou 
musí dojít a je schopen vypočítat, kdy 
k tomu asi dojde.

A co vy, dokážete si představit život 
bez ropy? Žádná plastová okna, žádné 
počítače, žádné mobily atd.?

Lidstvo by se na život bez ropy mělo 
začít připravovat již teď.

Jan Závorka, 14 let

Jaký bude svět bez ropy, toť otázka. 
Z mnoha pramenů jsem se dozvě-
děl, že z ropy se pomalu začíná stávat 
nedostatkové zboží. Může to být také 
příčina toho, že stále mnoho strojů ke 
svému chodu potřebuje benzín, naftu 
nebo nějaké takové palivo, ale ropa je 
také základ pro mnoho výrobků kaž-
dodenní potřeby, bez kterých se jen 
tak neobejdeme. Proslýchá se také, že 
ropa se sama tvoří a prý v docela krát-
kém čase. Někde v USA byla z naleziště 
ropy vytěžena poslední kapka černého 

pokladu přibližně v roce 1950. A asi 
v roce 2008 se na samém místě pro-
váděly testy půdy a odhalilo se, že se 
zde nalézá malé naleziště ropy, která 
je poměrně mladá. Vědci se domnívali, 
že se ropa ve speciálních podmínkách 
může samovolně vytvořit. Je všeo-
becně známo, že v Asii jsou obrovská 
naleziště ropy, nejvíce v Saudské Ará-
bii. Tato země je jednou z nejbohatších 
zemí světa jen díky ropě, která se zde 
nalézá v obrovských podzemních nale-
zištích. Ale co potom až se ropa vytěží? 

Zásoba ropy podle mě může být tak 
na dalších padesát až sto padesát let. 
Ropa je, doufám, nahraditelný zdroj 
energie. Lze používat energii elektric-
kou, která je levnější a šetrnější k život-
nímu prostředí. Může se zdát, že ropa 
je to nejcennější, ale ropa nepatří mezi 
obnovitelné zdroje. Možná se objeví 
nová planeta, na které bude zásoba 
nalezišť ropy dostatečná, ale zatím je to 
podle mě zdroj energie , který se brzy 
vyčerpá.

Ondřej Novák, 15let

Podle mého názoru nastane chaos. 
Burza „padne na kolena“ a zdraží se 
vše s  ropou spojené – plyn, benzín, 
nafta, auta s  dieselovými motory. 
Ropné tankery budou k  ničemu. 
Dopravní letouny, vrtulníky, ropovody 
a samozřejmě i plynovody a ropné 
rafinérie budou rozebírány a dávány 
do sběrných dvorů. Každý, kdo bude 

mít vlastní zásoby ropy, bude rázem 
milionářem, možná i víc než ,,jen“ 
milionářem. Každopádně se průmysl 
začne zaměřovat na jiné a  nevyčer-
patelné zásoby paliv - například slu-
neční záření, větrné a vodní turbíny. 
Pravděpodobně se začne více hledět 
na ekologickou cestu životem - auta 
se začnou modifikovat pro spotřebu 

elektřiny, solární energie a pravděpo-
dobně i větrné energie. Samozřejmě 
se poklesem těžby ropy ovlivní jak 
makroekonomie, tak i mikroeko-
nomie. Možná kvůli této surovině 
budeme nuceni hledat úplně jinde – 
ve vesmíru.

Jakub Flodr



Buštěhradský Zpravodaj
11

ŠKOLSTVÍ

Šikana – zastanu se oběti?

Někteří lidé si myslí, že zastat se 
oběti je samozřejmost, ale není tomu 
tak. Ptala jsem se kamarádů i rodičů, 
zda by pomohli, kdyby se stali svědkem 
šikany. Bez zamyšlení odpověděli, že by 
se zastali. Ale  nikdy nevíme, co udě-
láme, když uvidíme svého přítele nebo 
cizího člověka, jak jej někdo šikanuje. 
Někdo si řekne ,,Možná ublíží i mně.“ 
nebo ,,Pomohl by mi, kdybych byl obětí 
já?“ a nebo někdo jednoduše odejde 

a dělá, jako by nic neviděl. Někteří lidé 
nevidí důvod pomáhat ostatním nebo 
se zastat mladších či slabších. Já si mys-
lím, že bych dokázala pomoci, protože 
lidé, kteří šikanují, jsou jen slaboši. 
A nemusela bych se prát, ale spíše říct 
o  tom někomu dospělému – tím totiž 
také pomůžu. Nezajímalo by mě, jestli 
by ten šikanovaný pomohl mně, já bych 
měla sama ze sebe dobrý pocit. Spíše 
bych si řekla ,,Co se stane, když někdo 

zjistí, že jsem mu nepomohla?“ Když 
budeme oběti šikany obcházet a dělat, 
že to nevidíme, bude se šikana rozšiřo-
vat a zhoršovat čím dál víc. Obětí může 
být každý z nás, a tak si také všichni 
musíme pomáhat.

Jana Sejková

Děkuji žákům za jejich příspěvky 
a názor.

 zapsal: Jiří Janouškovec

Bilancování ve školní družině
Na prahu nového školního roku se 

pravidelně ohlížíme za rokem právě 
uplynulým. Hodnotíme co bylo dobré, 
příjemné, přínosné pro děti a jejich har-
monický rozvoj. Vnímáme vše, co se 
podařilo a co nikoliv, kam se posu-
nulo vzdělávání,  výchova, rekreace 
a trávení volného času u svěřených 
dětí. Uvažujeme o tom, co změ-
níme a v čem budeme pokračovat. 

Naše činnost probíhala ve škol-
ním roce 2010/2011 ve všech oddě-
leních v  souladu se vzdělávacím 
programem a konkrétní  náplň (tj, 
co v dané dny s dětmi děláme) byla 
předem zveřejňována  ve vestibulu 
školy tak, aby ji mohli rodiče sledo-
vat, kontrolovat i  připomínkovat. 
Proto všichni  dobře vědí, že právě 
uplynulé měsíce přinesly dětem 
rozvíjení talentu a prohlubování 
zájmů  v sedmi pravidelně pracu-
jících zájmových kroužcích, ale 
také akce  společenského, kultur-
ního, přírodovědného, výtvarného, 
rekreačního a sportovního cha-
rakteru. Děti tančily, zpívaly, spor-
tovaly, věnovaly se výuce cizích 
jazyků, modelovaly, kreslily, zabý-
valy se živou přírodou, rozvíjely 
své pěstitelské zájmy, pravidelně se 
v nepísemné podobě připravovaly 
na vyučování, učily se správnému 
chování ve společnosti, vystupovaly 
s kulturním programem při  vernisážích 
výstav, koncertovaly, hrály pro své potě-
šení divadlo. Není možné popsat veš-
keré aktivity, ale jejich nabídka, ve které 

docházelo k prohlubování velkého počtu  
zálib a  zájmů,  byla více než nadstan-
dardní. Vypovídá o tom i závěrečná statis-
tika. Děti poznávaly své nové kamarády, 

bydliště, nejbližší okolí a výsledky své 
práce opakovaně  prezentovaly na veřej-
nosti v Památníku Lidice, v Buštěhradě 
a Kladně. Školní družina nabídla přihlá-
šeným žákům  celkem 52 větších akcí, 

do nichž se zapojilo 1 200 dětí (viz. web 
školy – školní družina – akce školní dru-
žiny). Z toho patnáctkrát podpořili  sna-
žení svých ratolestí při společenských 

a poznávacích činnostech rodiče, 
prarodiče a další příbuzní. Hrubým 
odhadem to bylo 360  rodinných 
příslušníků. Velice si vážíme jejich 
účasti, ale také trvalé a vydatné 
podpory, včetně sponzorské. Té 
se nám  dostalo od jednotlivců 
a významných institucí. V popředí 
byl Památník Lidice, Městský úřad 
Buštěhrad, MC Pelíšek, ČZS Kladno 
– Klub kaktusářů a SRPŠ.

Musíme však přiznat, že dosáh-
nout  již zmíněných výsledků 
nebylo vždy jednoduché, vzhle-
dem k měnícímu se personálnímu 
obsazení v jednom z našich oddě-
lení. Věříme ale, že tato situace je již 
zdárně za námi a všichni se v nad-
cházejícím školním roce budeme 
moci plně soustředit na konkrétní 
a radostnou práci s  dětmi, stále 
ji zdokonalovat a obohacovat 
o nové prvky.  O umístění dětí do 
školní družiny je trvalý a v posled-
ních dvou letech zvýšený zájem. 
Kapacita zařízení však nestačí, 
a  tak i  v  nadcházejícím školním 
roce bude probíhat přijímací řízení 
podle daných kritérii. Připomí-

náme proto rodičům, že zápis prvňáčků, 
spojený s informační třídní schůzkou se 
uskuteční první den školního roku od 
8.00 hodin v prostorách školní družiny. 

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

Čaroděj foto: Anna Holeyšovská

Kroj foto: Anna Holeyšovská
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Rok s přírodou aneb kouzla kolem nás
S drobnými změnami v itineráři i ve 

scénáři jsme se 24. 6. s dětmi vydali na 
v historii Pelíšku již druhé putování za 
svatojánským pokladem. 

Letos nás světem plným kouzel 
a  nástrah provázel šašek Eliška. Od 
babky kořenářky na samém počátku 
děti získaly devatero druhů bylin, lah-
vičku s čarovným lektvarem a kou-
zelné zaříkadlo. Bez něj a čtyř klíčů by 
se prý pokladu nedobraly. Získat první 
klíč zavěšený na stromě nebylo vůbec 
těžké. Druhý byl schovaný u tesaře v 
hromadě pilin. Po boji s loupežníky, 
které zmohl lektvar babky kořenářky, 
se děti setkaly s osamělým mnichem. 
Ten jim věnoval med od svých včel. 
Třetí klíč si děti musely vysloužit u vod-
níka. Když mu děti vyčistily potok od 
smetí a řádně zalily šos, vodník jim klíč 
vydal a přidal i lahvičku s vodou, která 
dětem přišla vhod při hašení ohně u 
druhého rybníka. Na konec si děti pora-
dily i s drakem a s velikým medvědem, 

kterého odlákaly díky  mnichovu medu. 
Spolu s nešťastnou komornou se tak 
děti dostaly na druhý břeh potoka, kde 

osvobodily princeznu připoutanou ke 
stromu. A získaly tak čtvrtý a poslední 
klíč. Když děti do ohně vhodily deva-
tero bylin a odříkaly čarovné zaříkadlo, 
poklad se skutečně zjevil... Tuto krásnou 
pohádkovou akci zakončilo stejně jako 
vloni společné posezení u ohně s opé-
káním buřtů. 

Moc děkujeme všem dobrovol-
níkům, kteří k této akci jakýmkoliv 
způsobem přispěli. Děkujeme našim 
aktérům, Elišce Hrabinové, Vieře Bries-
tenské, Milanu Jarošovi, Jakubu Pláš-
kovi, Davidu Popovskému a Janu 
Mrkvičkovi, Vincentu Reistovi, Jiřímu 
Žitníkovi, Evě Boudníkové, Janu Zam-
provi a Ireně Vřešťálové za jejich úžasné 
herecké výkony jakož i přípravu scénaře 
a kostýmů pro své role. Děkujeme všem 
našim příznivcům, kteří k realizaci této 
akce přispěli, ať už svými nápady, dílem 
či přítomností. Fotografie Moniky Žitní-
kové naleznete na www.mcpelisek.cz

Za MC Pelíšek Kristina Reist

V nejbližší době jsme pro vás připravili:
 » 5. 9. Výtvarné kouzlení: Veselá chobotnička z roličky od toaletního papíru
 » 12. 9. Výtvarné kouzlení: Výroba draků na velkou drakiádu! 
 » 17. 9. Drakiáda začíná v 16 hod na fotbalovém hřišti
 » 19. 9. Výtvarné kouzlení:  Korálková květina pro víly a skřítky ze skleněného království.
 » 26. 9. Výtvarné kouzlení:  Papírová slunečnice ozdobená semínky  
 » 3. 10. Výtvarné kouzlení: Strom plný jablíček z krepáku.
 » 10. 10. Výtvarné kouzlení:   Zdobení triček textilními barvami a tiskátky.Na zdobení si 

s sebou přineste tričko ze 100%bavlny
 » 17. 10. Výtvarné kouzlení: Myšky na poli. 
 » 19. 10. Podzimní bazárek od 16 hod. V případě prodeje je nutná rezervace stolu na 

tel. 739771706
 » 24. 10. Výtvarné kouzlení: Podzimní listy
 » 31. 10. Výtvarné kouzlení: Malovaná haloweenská dýně, třeba jako ozdoba na okno 

Na podzim opět otevíráme dopolední kurzy angličtiny s hlídáním 
dětí. Začínají též kurzy hudební školičky Yamaha a Tančírna v Bráně 
zdraví. Bližší informace k zápisu do kurzů na tel.739771706

Sledujte naše webové stránky www.mcpelisek.cz, kde se dozvíte 
bližší informace o chystaných akcích a případných změnách.

Za MC Pelíšek Kristina Reist

Přemístění 
zubní ordinace 

MUDr. Kateřiny Veverové

Nová adresa:  Zubní ordinace, Kladenská 728, 
Buštěhrad (naproti kostelu)

Telefon:  312250676

Ordinační doba: 
P o n d ě l í       7 . 0 0 - 1 7 . 0 0  h o d .
Ú t e r ý       7 . 3 0 - 1 5 . 3 0  h o d .
S t ř e d a       7 . 3 0 - 1 2 . 3 0  h o d . 
Č t v r t e k       7 . 3 0 - 1 6 . 0 0  h o d .
P á t e k       7 . 3 0 - 1 2 . 3 0  h o d .

Čištění potoka foto: Monika Žitníková

aktualIty Z mateřSkého centra 
BuštěhradSký Pelíšek
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V sobotu 18. 6. uspořádala knihovna 
ve spolupráci s kronikářem města Jaro-
slavem Perglem již druhou naučnou 
procházku, tentokrát na téma „Zají-
mavosti Buštěhradu“. Účast byla opět 
hojná. Na září plánujeme další, tento-
krát ke Sv. Jánu. 

Ve čtvrtek 28. 7. proběhla v Kulturním 
středisku velmi zajímavá beseda J. Per-
gla „Posezení nad knihou“ - povídání 
o knižním sběratelství a o knihách.

V září - 22. 9. (čtvrtek) se můžete 
těšit na další z oblíbených cestovatel-
ských besed Davida Švejnohy „Všeba-
revná etnika světa“, která se uskuteční 
v Restauraci U Bečvářů.

V říjnu se můžeme těšit na Literární 
večer se spisovatelkou Radkou Dene-
markovou (bude to její třetí návštěva 
Buštěhradu). Radka Denemarková (1968) 
je českou prozaičkou, esejistkou, překla-
datelkou a dramatičkou. Vystudovala 
bohemistiku a germanistiku na FF UK. 

Pracovala v Ústavu pro českou literaturu 
AV ČR a jako dramaturgyně divadla Na 
zábradlí. Od roku 2004 je spisovatelkou 
na volné noze. Letos se stala první čes-
kou vítězkou festivalu Usedomské lite-
rární dny, kde obdržela unikátní ocenění 
za román Peníze od Hitlera. 

Letošní Magnesii Literu získala za 
překlad knihy Rozhoupaný dech nobe-
listky Herty Müllerové. Tím rozšířila svou 
sbírku Magnesií na tři, což se do této 
chvíle nikomu nepodařilo. Cenu připo-
jila k první Magnesii za román Peníze 
od Hitlera a ke knize Smrt, nebudeš se 
báti aneb Příběh Petra Lébla, za kterou 
vyhrála Literu za publicistiku. Na festi-
valu Svět knihy 2011 představí nový 
dvojromán Kobold (Přebytky něhy 
a Přebytky lidí). 

O všech akcích pořádaných knihov-
nou se můžete dozvědět na vývěskách 
města a na webových stránkách města 
Buštěhradu.

D. Čermáková

Zajímavosti Buštěhradu foto:  D. Čermáková

Posezení nad knihou foto:  D. Čermáková

ORGANIZACE A SPOLKY

měStSká knIhovna
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táBor Střela
První běh

Rok utekl jako voda a my jsme se s dětmi vydali opět na Střelu, 
kde jsme strávili krásných 14 dní. Jak už se stalo naší tradicí, na tábor 
jsme se vypravili vlakem. Sešli jsme se na Kladně na vlakovém nádraží, 
kde jsme naložili svá zavazadla do auta, které nám je odvezlo až na 
tábor, rozloučili jsme se s rodiči a mohli se vydat na cestu. Cesta utekla 
vcelku rychle a my jsme se už za necelé tři hodiny mohli začít zabydlo-
vat ve stanech, které na nás již čekaly. 

Jelikož je tábor kapacitně omezen a všechny oddíly nemohou jet 
dohromady, jsme nuceni dělit se na dvě části. Letos jsme se domluvili tak, 
že na první běh pojedou děti starší, což znamená chlapecký oddíl Vlků, 
dívčí oddíl Berušek a smíšený oddíl Medvídků. A na druhý běh, jen o něco 
málo kratší, desetidenní, se vydali naši mladší členové Liščata a Zálesáci.  

První den po příjezdu na první běh nás čekalo hodně práce. Bylo 
potřeba postavit táborové stavby a připravit se na náš první táborový 
oheň. Vlci s Medvídky se ujali staveb a během dne se jim podařilo 
postavit stožár, sušáky na prádlo a táborovou bránu. Zatímco tyto 
dva oddíly pracovaly převážně v táboře, Berušky se vydaly do lesa na 
dřevo, na přípravu ohně. Všem oddílům šla práce od ruky, a proto jsme 
se večer mohli odměnit formou táborového ohně, zpěvu a programu 
připraveného každým oddílem.

Na tábor jsme však nejeli kvůli práci, ale kvůli hrám a zábavě, a tak jsme hned druhý den začali s etapovými hrami. Někteří 
z nás se vydali do Chrámu boha Slunce, jiní se snažili za pomoci prů-
vodců objevit Eldorádo a ostatní se vydali do světa Eragona, kde 
bojovali s nepřáteli a snažili se zachránit dračí vejce. Každý den jsme 
objevovali nová dobrodružství a museli překonat různé nástrahy. Čas 
ubíhal a najednou se blížil konec tábora... Dva dny před odjezdem 
jsme se vydali na závěrečnou, celodenní etapu, která měla rozhod-
nout, kdo z družin vyhraje a odveze si domu vysloužený „poklad“.

Čtrnáct dní uteklo velmi rychle a pro nás z  prvního běhu při-
šel čas loučení. Sbalili jsme si své věci a vydali se na vlak, který nás 
odvezl zpátky domů. Zatímco my jsme nastupovali do vlaku a loučili 
se s táborem, oddíly Liščat a Zálesáků obydlovaly naše bývalé stany, 
a chystaly se prožít svá vlastní dobrodružství. I na ně čekaly strasti, ale 
i radosti, při obraně Galie s Asterixem a Obelixem!

Za Junák Buštěhrad

Aneta Míšková, oddíl Berušky

Druhý běh

Celý rok se na něj těšíme, celý rok si plánujeme, co se tam bude 
dít a jak to tam bude vypadat a pak, než se nadějeme, je pryč. Ráda 
bych se s vámi ale podělila o můj pohled na průběh letošního tábora, 
abyste si mohli alespoň trochu představit, jak jsme se tam měli. 
Vy, kteří znáte Střelu „U jezu“, mi musíte dát za pravdu, že nádhernější 
místo si ani nemůžeme pro náš tábor přát. Lesy, louky, řeka, skalka, 
studánka. Nádherná příroda, která vám absolutně vynahradí teplíčko 
domova. Může se zdát v dnešní době naprosto nemožné fungovat 
třeba jen 14 dní bez takových vymožeností jako je elektřina, signál 
na mobil nebo splachovadlo, ale jde to. Jde to dokonce tak moc, že 
100 % z nás by dalo nevím co za to, aby mohli zůstat třeba celé léto. 
Tak moc je tohle místo krásné a magické. Vždyť to máme i v našem 

1. běh, oddíl Berušky 

1. běh, oddíl Medvídci 

2. běh, Galští bojovníci čekající na tajnou šifru 
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pokřiku, který jste slyšeli – Tábor, 
splav a kuchyně, to je naše svatyně! 
Kdybych měla letošní tábor popsat jed-
ním slovem, bylo by to - PRVNÍ. Pro-
tože byl plný takových malých první 
- pro někoho první tábor, pro někoho 
první slib, poprvé role vedoucího, 
první řezání pilou, první noční hlídka, 
první „elpíčko“ (zeptejte se dětí, co to 
znamená), první táborák, první skaut-
ský nástup, první boj o vlajku, první 
lovení skřítků a víl, první výlet na Rab-
štejn... A mohla bych pokračovat.  
Celotáborová hra se nesla v duchu Aste-
rixe a Obelixe a v jednotlivých etapách 
se děti učily nejen spolupracovat v týmu, 
ale šlo hlavně o to, aby se něco naučily, 
vyřádily se a pobavily. To jim šlo dobře. 
Je moc milé pozorovat usměvavé a bez-

starostné tvářičky dětí a je ještě milejší, 
když vidíte, že je to skutečně baví a na 
táboře se jim líbí. Je vtipné, když se snaží 
vymyslet zlepšovák ve formě pojízd-
ného pásu z lesa, aby nemusely všechno 
nosit sami. Je k popukání, když vymýšlí 
různé „hlouposti“ a  je ještě veselejší 
sledovat, když se tomu smějí i ostatní. 
I když smích prolínal celý tábor, byly 
samozřejmě i horší chvíle, ale i ty jsou 
důležité. Bez zla nepoznáte dobro a bez 
mračení by úsměv nebyl tak hřejivý.  
Ke každému táboru patří kytara a tábo-
rové písničky. Protože o hudebníky 

jsme letos nouzi neměli, byl celý tábor 
plný nádherných písniček, které nám 
hráli při všech příležitostech. U ohně, 
při čvachtání v řece, v jídelně při hrách 
a třeba i večer v kuchyni jako relax pro 
vedoucí… Rozhodně nejoblíbenější 
dětskou písničkou se stal Proklatej vůz... 

Nebyl by to tábor, kdyby se tu neza-
žilo i trochu strachu. Někdo ho proží-
val denně, když padla tma, někdo se 
bál při noční hlídce, někdo měl obavu 
z toho, že nevyhraje, někdo měl strach 
jít v noci na záchod a někdo se bál, 
když najednou v noci začaly bouchat 
petardy a hlídka volala jako na lesy, 
že je PŘEPAD!!! Vy strach mít nemu-
síte, všechno bylo plánované a děti 
to měly jako noční bojovku. Honily 
přepadníky (holky a kluky z prvního 

běhu) a snažily se je chytit a najít 
věci, které nám ukradli. Holčičky měly 
ze začátku strach a nechtěly vylézt 
ze stanu. Měli byste ale vidět, jak se 
potom zapojily do honičky. Světýlka 
baterek lítala po louce a všichni lovili 
„bandity“. Pro někoho to byl ale takový 
„výděs“, že radši zůstal hezky ve spa-
cáku. Samozřejmě všechno dobře 
dopadlo, každý „bandita“ byl doho-
něn a zajat a děti mohly jít v klidu spát. 
Ráno se pak nebavily o ničem jiném. 
Počasí bylo jako každý rok spra-
vedlivé. Chvíli teplo, chvíli zima, 

chvíli sucho, chvíli mokro. V krás-
ném počasí jsme využili naši zlatou 
Střelu anebo jsme se pomocí táboro-
vého vozítka (V3S) přesunuli k neda-
lekému rybníku. Když naopak zase 
pršelo, četli jsme si v teepee knížku.  
Dny plynuly a tábor se pomalu chýlil 
ke konci. Děti využily každé chvíle, aby 
mohly hrát různé hry, bavit se s novými 
kamarády, stavěly si bunkry nebo malé 
lesní domečky pro zvířátka. A pak přišla 
závěrečná etapa. I ty nejmenší zvládli 
trasu bezmála 10 km, a když třeba na 
chvilku nemohli, jejich starší kamarádi 
jim pomohli. Všichni ale jinak hezky 
ťapali a odměnou jim byl boj s Římany, 
který si celý tábor tolik přáli, a také neod-
myslitelný balíček s chlebem, vajíč-
kem, jablíčkem, sušenkou a paštikou.  

Poslední večer proběhl slibový 
táborový oheň s vyhodnocením 
a předáním odměn. Děti měly 
radost z cen, my jsme zase měli 
radost, že děti mají radost, no 
zkrátka to byl takový radostný 
ohníček na rozloučenou. Vět-
šina vedoucích se pak ještě po 
uložení dětí ke spánku vrátila 
k ohni a i přes nepříjemnou zimu 
všichni jen tak seděli a dívali se 
téměř mlčky do ohně. Co jim 
běželo hlavou, můžu jen odha-
dovat, ale hádala bych, že to 
bylo u všech celkem podobné. 
Tady vás to prostě a jedno-
duše dostane. Nebe a na něm 
tolik hvězd, kolik nikde jinde 
neuvidíte. Šumění jezu, které 
vám ještě pár dní po návratu 
domů bude chybět při usínání. 
Les, který vám poskytne útoči-

ště kdykoliv a na cokoliv si vzpome-
nete… Zlatá Střela, krásná, skvělá…. 
Tak jsem zjistila, že TROCHU popsat 
tábor nelze. Je toho ještě hodně, co by 
se dalo napsat. Na závěr bych ale ráda 
dodala, že to hlavní na tom všem je 
parta skvělých lidí, kteří se na těch pár 
dní stanou báječnými vedoucími na 
plný úvazek a i přes některé mouchy 
se dokážou na všem domluvit a o vše 
se postarat. A letos to byla opravdu 
úžasná parta.

Za Junák Buštěhrad 
Eliška Hrabinová oddíl Liščata

2. běh, Galští bojovníci čekající na tajnou šifru 
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BuštěhradSký 
Pěvecký SBor

V  neděl i  22.   k větna se 
v buštěhradské sokolovně znovu 
po třech letech uskutečnil tra-
diční společný koncert pěveckých 
sborů z Kamenice nad Lipou, Jin-
dřichova Hradce a  Buštěhradu. 
Myslím, že to byl koncert mimo-
řádně zdařilý. Obdržel jsem na něj 
mnoho velmi pochvalných ohlasů.

Na úvod koncertu oslovila 
všechny přítomné paní starostka 
Ing. Jitka Leflerová. Pěvecký sbor 
z Kamenice řídil sbormistr Václav 
Marel a pěvecký sbor z Jindřichova 
Hradce sbormistr Štěpán Štrupl. 
Náš pěvecký sbor řídil sbormistr 
Blahoslav Rataj. Na klavír dopro-
vázel pan Jan Dušek. Koncert mile 
konferoval pan Marek Veselý. Mezi 
hosty byl přítomen náš dlouho-
letý sbormistr, zakladatel sboru 
a čestný občan města Buštěhradu 
pan Jiljí Teringer.

Pozvání k  vystoupení přijalo 
i ženské pěvecké sdružení Song 
Ladies z Kladna.

S naším buštěhradským sborem 
si zazpíval dětský pěvecký sbor 
Duha ze základní školy. A  nutno 
říci, že děti zpívaly bravurně. 
Nejprve s námi zpívaly ve Školní 
scéně z  opery Jakobín Antonína 
Dvořáka a potom jsme si zazpívali 
písničku Jede sedlák do mlejna, 
kterou pro sbor upravil Zdeněk 
Lukáš. Vím, že se děti na ni moc 
těšily. Je veselá a její neustále se 
zrychlující tempo zvládly skvěle. 
S dětmi vše obětavě nacvičily paní 
učitelka Anna Holeyšovská a paní 
Marie Horová. Hezkou repliku na 
koncert uveřejnila paní Holeyšov-
ská již v minulém čísle Buštěhrad-
ského zpravodaje. Děkujeme za 
vysoké ocenění.

Na závěr nastoupili na pódium 
buštěhradské sokolovny všichni 
účinkující (bylo jich kolem sto 

třiceti) a  společně zazpívali 
národní píseň  Aby nás pánbůh 
miloval.

Naše ženy na koncertu vystou-
pily poprvé v  nových pěkných 
koncertních šatech, které byly 
ušity loni na podzim.

Když jsme se  večer všichni 
loučili, byli jsme my, kteří měli po 
organizační stránce vše na sta-
rosti, dost unaveni. Ale rozcházeli 
jsme se s pocitem, že se povedla 
nádherná věc.

A co připravujeme?
Novou koncer tní  sezónu 

začneme už v  pondělí 29.  srpna 
pravidelnou zkouškou od 18 hodin 
v  Kulturním středisku. V  sobotu 
10. září a v neděli 11. září budeme 
mít pracovní soustředění v Sosni 
u Rakovníka. Tam se musíme při-
pravit na naše vystoupení na fes-
tivalu pěveckých sborů ve Žluti-
cích, který se bude konat v sobotu 
24. září. Do Žlutic pojedeme spo-
lečně s  kladenským ženským 
sborem. Vedení hradu Křivoklát 
s naším sborem  dojednalo  kon-
cert na neděli 4.  prosince. Bude 
součástí hradních předvánočních 
kulturních programů. A myslím, 
že pro naše město bychom měli 
připravit pěkný adventní koncert. 
O vánocích nebude chybět Česká 
mše vánoční J. J. Ryby. S dětským 
sborem Duha bychom pak příští 
rok na jaře chtěli uvést kantátu 
Václava Smetáčka Od kolébky 
k oltáři. 

Kdo po přečtení tohoto článku 
usoudil, že je mezi zpěváky 
buštěhradského sboru dobře a že 
by se mu u nás mohlo líbit, ať při-
jde. Na každého se těšíme. Níže je 
napsáno číslo mého telefonu.

František Paulík, předseda sboru

telefon 721 761 412

víte, že…
… pokud nedostanete do schránky 
Buštěhradský zpravodaj, je možné si vyzved-
nout volný výtisk v Městské knihovně nebo na 
Městském úřadě.

… před 130-ti lety bylo v Buštěhradě poprvé 
zřízeno tajemnické místo? Historicky prv-
ním tajemníkem byl zvolen pan Bernard Buk. 
V  současné době není na MÚ tato funkce 
obsazena, ale máme dva místostarosty - pana 
Sejkoru a pana Oplta.
 
… ve stejnou dobu bylo slavnostně otevřeno 
Národní divadlo v Praze. Byla zrušena provi-
zorní Bouda i Kajetánské divadlo, takže bylo 
třeba zřídit novou ryze českou scénu. Roku 
1844 vlastenečtí intelektuálové F. Palacký, 
F. L. Rieger a L. P. Trojan zorganizovali veřejnou 
sbírku na stavbu Národního divadla. Základní 
kameny z nejrůznějších míst Čech byly polo-
ženy 16. 5. 1868 a slavnosti se zúčastnilo 
150000 lidí. Otevření bylo naplánováno na 
11. 6. 1881, na počest sňatku korunního 
prince Rudolfa se Stephanií Belgickou, prove-
dením Smetanovy opery Libuše. Divadlo v té 
době bylo ještě nedokončené, takže bylo po 
slavnostní akci opět na čas uzavřeno. Ještě 
v témže roce dne  12. srpna divadlo vyhořelo, 
muselo být zrekonstruováno a podruhé bylo 
otevřeno až 18. 11. 1883.

… kolem 21. července začala likvidace 
bývalého letního kina v  zámeckém parku? 
Následující pondělí se mohli jeho pamětníci 
naposledy pokochat obloukovou konstrukcí 
promítací plochy, která byla definitivně str-
žena 26. července 2011. Proslýchají se různé 
zprávy, něco málo proběhlo i v denním tisku, 
že o amfiteátr bychom ochuzeni být neměli, 
protože krajský úřad zde prý plánuje přírodní 
divadlo.

… v zoologické zahradě v Ústí nad Labem je 
k vidění největší český trpaslík? Ústeckou ZOO 
založil velkoobchodník se železářským zbožím 
Heinrich Lumpe roku 1908 původně jako ptačí 
rezervaci, zvířecí expozice (tzv. „Lumpepark“ - 
první zoologická zahrada na území Čech!) se 
datuje k  roku 1915. V  té době uvedly saské 
keramické továrny zboží zvané teralit a sidero-
lit. Kolem čtyřicátých let tohoto století převzal 
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VÍTE, ŽE…

nový tIP 
na rodInný výlet

Během května jsme objevili zajímavý a dobrodružný okruh v blízkosti 
Buštěhradu. Souvisí s možností průchodu přes areál Poldiny huti.  Cestu 
je možné absolvovat pěšky nebo na kole. 

Cestu můžeme začít výpadovkou z Buštěhradu na Vrapice, kde po 
levé straně míjíme černou skládku před průjezdem tunýlku. Za tunýlkem 
odbočíme vlevo a dáme se směrem ke sv. Jánu. Nesmíme při cestě zapo-
menout zabočit do lesa první odbočkou vpravo. Vjezdem do lesa začíná 
nejpříjemnější část 
výletu po široké lesní 
cestě. Stromy, kvě-
tiny a sem tam nějaké 
menší zvíře, zpes-
tří zážitky zejména 
malým dětem. Pří-
chodem na sv. Jána si 
můžeme prohlédnout 
starý hřbitov a místo, 
kde se konaly  pravi-
delné poutě našich 
předků z  Buštěhradu, 
ale i okolních obcí. 

Výlet pokračuje směrem k průmyslovému areálu bývalé Poldiny huti 
jednou z lesních cest. My jsme si vybrali cestu, která ze směru našeho 
příchodu k  sv. Jánu jako první kolmo směřuje do leva. Cesta končí 

okružní smyčkou, ale to nevadí, protože jed-
nou z mnoha pěšin se můžeme dostat k bývalé 
železniční vlečce, kterou můžeme opatrně pře-
kročit a vstoupit otvorem na konci betonové zdi 
vpravo do areálu „poldovky“. Vstupem se nám 
otevírá neznámý, dlouho uzavřený svět prů-
myslové zóny a dýchne na nás i trochu historie 
s dávkou nostalgie. Můžeme si z již nerušných 
cest prohlédnout, co po mohutném kolosu 
ještě zbylo. Která část funguje, jaké firmy zde 
působí. Kdo je dobrodružnější povahy, může 
prozkoumávat stará železniční napojení na 
vlečku z areálu a její pozůstatky. To je zase něco 
zajímavého pro „klučičí“ povahu. Samozřejmě 
je třeba patřičného dozoru rodičů. Areál skýtá 
řadu nástrah. Pokud se rozhodnete tento dob-
rodružný průzkum vynechat, můžete po hlavní 
páteřní komunikaci nabrat kurz po bezpečné 
paralelní cestě pro pěší zpátky do Buštěhradu. 
V  areálu, a hlavně po opuštění tohoto pro-
storu, je třeba se věnovat pohybu na komuni-
kaci, která zde bývá rušnější. Myslím si, že by se 
vám tento okruh mohl líbit a přinést vám nové 
zážitky. 

(zapsal: Jiří Janouškovec)

vedení ústecké keramičky Ferdinand Maresch 
a ten začal vyrábět oblíbené terakotové trpaslíky. 
Originálních výrobků je pouze několik kousků 
v ústeckém muzeu. Jde totiž o významný sbě-
ratelský artikl, přestože se postavička trpaslíka 
stala jakýmsi symbolem kýčovitosti. Na počest 
150. výročí narození F. Maresche vyrobil podnik 
Hortex z Mnichova Hradiště zvětšeninu jedné 
z figur podle katalogu Mareschovy firmy z roku 
1900, jenž od roku 2006 zdobí ZOO v Ústí nad 
Labem. Terakotový trpaslík je vyplněný cemento-
vou hmotou a velký je bezmála tři metry! (Podí-
vat se na něj můžete denně od 8 do 18 hodin až 
do konce října.

… první telefonní linka do Buštěhradu byla 
zavedena v roce 1902 na poštu a měla jednoho 
účastníka. Druhá linka pak byla zprovozněna 
v roce 1941. Předtím zajišťoval spojení telegraf, 
jehož zavedení se datuje do roku 1885, tj. jede-
náct let po založení prvního Poštovního úřadu 
v Buckově (31. 12. 1874). Buštěhradská pošta 
fungovala i pro okolní obce, například i pro Hře-
beč, kam donášel zásilky obecní strážník. Svou 
„poštovní legendu“ má jméno buštěhradské 
Bezručovy ulice, která prý tímto názvem byla 
pojmenována, podle pošťáka (a „básníka jediné 
sbírky“) Petra Bezruče, v roce 1947.

Z výletu směrem na sv. Jána foto: J. Janouškovec

Pohledy na bývalé vybavení Poldiny huti foto: J. Janouškovec
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SPoleČenSká ruBrIka
Vítání občánků

V úterý dne 14. června 2011 jsme 
uvítali do života další nově narozené 
občánky. Rodičům přejeme hodně 
radosti a spokojenosti z dětiček.

Naši jubilanti

(červenec, srpen)
70 let
Pilát Stanislav, ulice Lípová
75 let
Biskup Zdeněk, ulice U Schodů
80 let
Thujová Eliška, ulice Bezručova
Vlasák Václav, ulice Hřebečská
91 let
Šedová Růžena, ulice  Lidická 82

Poděkování
Za upřímnou gratulaci, dárky a kvě-
tiny, které jsem obdržela k mému kula-
tému výročí, bych ráda touto cestou 
poděkovala své rodině, svým kamará-
dům, Městskému úřadu a děvčatům 
z Červeného kříže. Díky Vám.

Eliška Thujová.

Dovolte, abych touto cestou poděko-
vala zastupitelům Městského úřadu 
Buštěhrad, za blahopřání k  mým 
narozeninám, a zároveň všem přáte-
lům a  známým, kteří mi přišli blaho-
přát, a za dary a květiny, které jsem od 
všech dostala. Srdečně děkuji.

Jana Zárubová.

Děkuj i  za  srdečné blahopřání 
k  mému  80 letému životnímu jubi-
leu rodině, Baráčníkům, všem souse-
dům a známým a Městskému úřadu 
v Buštěhradě.                   Václav Vlasák

Vzpomínáme
Dne 8. července 2011 by se dožila má 
drahá maminka, babička a prababička 
paní Zdeňka Želinová 85 let. Kdo jste ji 
znali a měli rádi, věnujte jí prosím tichou 
vzpomínku s námi.  Děkuji. 

Dcera Zdeňka Kozelková s rodinou.

Dne 8. srpna 2011 uplynulo 15 let co nás 
navždy opustil manžel, otec, dědeček 
a  pradědeček Zdeněk Špimr. Kdo jste 
ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Dne 18. června odešla z tohoto světa 
naše maminka a babička paní Jana Düt-
schová. Upřímně děkujeme všem, kteří 
projevili účast na našem zármutku.

Dcery s rodinami

Dne 1. 9. 2011 to bude již 10 let, co nás 
navždy opustila paní Hana Hanzlíková, 
ul. Hutnická, Buštěhrad. Kdo jste ji znali 
a měli rádi, vzpomeňte s námi.                            

Ladislav Hanzlík  s rodinou

Dne 6. 9. 2011 uplyne 10 let od úmrtí 
mého manžela Ladislava Nováka.
Vzpomíná manželka Eva a syn Ladislav 
s rodinou.

BIoPlynová StanIce BeZ naděje?
Neměl jsem možnost zúčastnit se květ-
nového zasedání k biostanici v našem 
městě. A velice mně to mrzí. O to s vět-
ším zájmem jsem si přečetl informace 
ve zpravodaji. Sice jsem se nedozvěděl 
proč nakonec nebyly vybrány lokality 
v Lánech či Rozdělově /že by zasáhl 

pan Bendl nebo primátor Kladna ?/, ale 
dozvěděl jsem se, že bývalý starosta bez 
zastupitelstva rozhodl sám o umístění 
této akce u nás. A změna je v podstatě 
nereálná! Osobně si myslím,že pan sta-
rosta překročil svoji pravomoc a nemy-
slím si,že nemáme možnost obrany. 

Podle mne máme  mimo jiném   šanci. 
Podat na uzavření smlouvy či souhlasu 
trestní oznámení o velice pravděpodob-
ném korupčním jednání. Paní starostko 
je nejvyšší čas!

Ing. Josef Koutecký

Julie Kazdová, Silvie Ševčíková, Leontýna Toužimská 
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Za BuštěhradSkou hIStorIí
Přátelé historie a památek města 

Buštěhrad z  řad občanů se setkali 
s  panem Jaroslavem Perglem, aby se 
více dozvěděli o místě, kde žijí. Dne 
18. 6. ve 14.00 hod. se skupina zájemců 
sešla před knihovnou a po úvodním 
slově našeho průvodce jsme se odebrali 
ke kapli v Prokopově ulici. Kaple slou-
žila havířům a obyvatelům Buštěhradu 
a měla by mít dodnes funkční zvonění. 
Viděli jsme i  srovnání stavby za doby 
vzniku, kdy stála ve svahu. V  místech 
kolem kaple byliv minulosti pohřbíváni 
mrtví po morové epidemii, která obec 
postihla. Posluchači byli upozorněni 
na zajímavost uvedení prvního kina 
v obci v hospodě U kahance. Na dopo-

ručení prezidenta T. G. Masa-
ryka, jako náhradu za ztrace-
nou živnost ve Slaném, zde 
poprvé promítal pan Skála.

Z  dalších zajímavostí zau-
jala jistě informace o vodo-
vodu, který vedl z  oblasti 
pramenu Buštěhradského 
potoka (tzv. Limburny) samo-
spádem až do zámku. Také 
informace, že Židé nemohli 
vlastnit pozemky a vykoná-
vat řemesla, byla v souvislosti 
s působením dědy Oty Pavla, 
zajímavá. Jeho příbuzní měli 
tedy pozemky jen v pronájmu 
a bydleli na statku č.p. 54.

U  pivovaru si účastníci připomněli 
unikátní řešení krovu budovy z 19. sto-
letí a obrovské pivovarní sklepní pro-
story, které se táhly až k zámku. Dnes 
z části již zasypané. Na náměstí v kapli 
byl kdysi umístěn oltářní obraz sv. Máří 
Magdaleny ze zrušené hradební kaple, 
která z komplexu hradu vydržela jako 
funkční budova nejdéle, do roku 1812. 
Nová kaple na náměstí vznikla v revo-
lučním roce 1848. Sem byl obraz po 
likvidaci hradní kaple přenesen.Osud 
historického obrazu je nejasný. Zřejmě 
skončil v  depozitáři Národní gale-
rie v  Praze, kam měl být dán k  reno-
vaci a již se nedohledal. Máme k  dis-
pozici pouze kopii, která je uložena 

v depozitáři Sládečkova vlastivědného 
muzea v  Kladně. Záležitost kolem 
důstojného duchovního stánku obyva-
tel Buštěhradu byla vůbec spletitá. Vyře-
šil ji postupně až císařský habsburský 
dům ve Vídni, kterému panství patřilo, 
postupnou přístavbou zámecké kaple 
pro potřeby všech obyvatel. Na náměs-
tístojí nejstarší obytné domy v  obci. 
Mnoho z nich však již přebudovaných 
a renovovaných.

V ulici Revoluční pamětníci zavzpo-
mínali na hospodu U Koulů. Dnes je zde 
malé parkoviště. Nad ním se nachází plo-
šina na pevnostní děla z bývalé součásti 
hradního opevnění. Jinak historická 
rarita. Procházka po památkách a histo-
rii Buštěhradu skončila v ulici Starý hrad, 
u budovy na kterou vzpomíná Jiří Kram-
pol, a kde se vyráběly rakve. Jiří Krampol 
se v Buštěhradě narodil. (11. 7. 1938)

Přestože nebylo ani zdaleka k vidění 
vše, co by k vidění ještě bylo, byla malá 
skupinka zájemců seznámena s novými, 
pro mnohé zajímavými informacemi. 
Znalost o minulosti a zajímavostech 
místa, kde člověk žije, je určitě zpestře-
ním pro návštěvy, kterým můžeme tato 
místa ukázat a popovídat o nich. Děku-
jeme panu Perglovi za detailní dějinné 
souvislosti a čas, který věnoval zájem-
cům o buštěhradskou historii. Věříme,že 
budou následovat i další prohlídky.

zapsal: Jiří Janouškovec

Kopie obrazu sv. Máří Magdaleny z kaple na 
náměstí foto:  J. Vyšín

Z procházky Buštěhradem foto:  D. Čermáková

Z procházky Buštěhradem foto:  D. Čermáková
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BramBorák cuP
aneb buštěhradské bramborákové klání 2011

Víte, že se na sklonku školního roku 
uskutečnilo v Zámecké vinotéce velké 
bramborákové klání? Předcházely mu 
velké přípravy a též odborné diskuse 
na rozličná témata. To vše mělo jedno 
společné, prokázat, že každý rokující 
bramborákům opravdu rozumí.

A tak se řešily problémy výběru 
správných surovin a kde je sehnat, 
tedy které brambory jsou nejlepší, 
jaký česnek, jaká mouka a zda ji vůbec 
použít, jaké zvolit struhadlo? Zda 
péct na oleji nebo na sádle  a nebo 
snad v  troubě, na plynu případně na 
elektrickém sporáku, na tálu? Kamna, 
trouba či pec k dispozici nebyly, a tak 
se mohlo péct na plynu nebo na elek-
trickém vařiči.

Také se dlouze diskutovalo nad 
názvem tedy, je-li bramborák to samé 
co cmunda, vošouch, tóč, drn, křápa-
nec, kramflek, hulánek, hluchec nebo 
snad sejkory, camprata… myslím, že 
laskavý čtenář určitě alespoň jedno 
další pojmenování doplní.

A tak v pátek odpoledne byla ustano-
vena odborná porota a nezávislý dohled 
nad soutěží. Jednotliví soutěžící si vylo-
sovali čísla a už se mohlo začít. I když 
byly přichystány pánve a obracečky, tak 
si všichni přinesli vlastní náčiní a pustili 
se do smažení. 

Nevím, co se dělo jinde, ale my jsme 
se soustředili na to, aby zrovinka ten náš 
bramborák porotě zachutnal nejlépe 
neb jsme se těšili nejen na hodnotné 
výhry, ale i na uznání od ostatních. 
Pouze pan Věrčák stihl, krom úžasných 
bramboráků, ještě pořídit fotodoku-
mentaci z celé akce.

V  urputném boji, dle rozhodnutí 
neúplatné odborné poroty, která tedy 
měla opravdu těžkou práci, a to nepíši 
o jejich žlučnících, slavně zvítězila dvo-
jice Eva Peslová a Víťa Helísek, druzí byli 
Bláhovi a o pomyslné třetí a čtvrté místo 
se podělili Müllerovi a J. Věrčák. Další 
soutěžící Galina, z  nepochopitelných 
důvodů, dorazila až po vyhlášení vítězů 
s  takovou pochoutkou, která by pořa-
dím daným porotou určitě zamíchala. 

Všichni jsme si užili spoustu legrace 
a už se těšíme na další kulinářské klání, 
které se chystá v září, tentokrát o nej-
chutněji upravenou rybu. Máte-li zájem 
se zúčastnit, neváhejte.

Zapsala: Jitka Müllerová

žně
Léto je v plném proudu, ačkoliv 

to podle teploměru v červenci tak 
nevypadá. Společně s  létem při-
šlo i  období sklizně. I v  naší obci 
dochází v  souvislosti s  aktivitami 
na polích, k  výkupu sklizených 
obilovin. Společnost AgroZZN, 
a.s. vykupuje a skladuje sklizené 
obiloviny ve svém areálu na kraji 
města. Výkup ve v  plném proudu 
a nepřetržitý provoz traktorů s val-
níky a nákladních aut přerušuje 
jen déšť nebo náhodná krátká 
přestávka. Pracovníci skladu musí 
své úkoly zvládnout rychle a přesně, 
aby nedocházelo k  dlouhým prodle-
vám a  zemědělci nemuseli dlouho 
čekat na odbavení a vykládku. Pokud 
neprší, pracuje se nepřetržitě od rána 
až do pozdních večerních hodin. Za tu 

dobu se odbaví desítky nákladů. 600 t 
denně není výjimkou. Jeden náklad 
má kolem 10 t. 

Příjem obilovin není jen prosté 
zvážení a roztřídění obilovin podle 
druhu. Zjišťuje se například vlhkost 

a další fyzikální měření, která pro-
bíhají v  laboratoři, aby zemědělci 
i výkupci přesně věděli za jakou 
kvalitu a kolik dostanou zaplaceno. 
Odstupňovaná je samozřejmě 
i cena za jednotlivé druhy. Nejcen-
nější je řepka. Nejlacinější ječmen 
ozimý a jarní a pšenice krmná.  

Možná vás jako mě zaujalo, 
že pšenice na polích již není tak 
vysoká jako před lety. Dostal jsem 
vysvětlení, že dnes se obiloviny 
šlechtí tak, aby nebylo zbytečně 
moc slámy, která není tak ceněná. 

Jde tedy o účel. Zemědělská práce je 
hodně závislá na počasí, a tak přejeme 
našim zemědělcům, aby jim to vyšlo, 
a aby byli se sklizní spokojeni.  

(zapsal: Jiří Janouškovec)

Vítězové ještě nic netuší foto:  Jiří Věrčák

Vážení po vysypání nákladu ze sklizně    foto: J. Janouškovec
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Změny v ZaStuPItelStvu
Možné se stalo skutečností. Po změně 

v počtu místostarostů další změna. Na 
scénu se dostává pan ing. Václav Nový 
jako nástupce odstupujícího ing. arch. 
Lukáše Kohla. Na webových stránkách 
města můžeme číst následující sdělení 
v úseku aktualit:

„Informace o změně ve složení MěZ 
Buštěhrad: při jednání zastupitelstva 
na zasedání dne 29. června 2011 rezig-
noval na svou funkci v zastupitelstvu 
p. Ing. arch. Lukáš Kohl. Jeho nástupcem 
v  zastupitelstvu se stává p. Ing. Václav 
Nový jako první náhradník na kandidátce 
ODS a nezávislých kandidátů, který man-
dát zastupitele přijal. /17. 07. 2011/“

Během působení pana Kohla v sou-
časném zastupitelstvu jsme mohli pozo-
rovat výraznou změnu jeho aktivity 
v  protikladu k jeho působení v  zastu-
pitelstvu předchozím. Pod vedením 
starého zastupitelstva starosty pana 
Nového udělal pro město pan Kohl 
velký díl práce. Určitě mu patří dík za 

práci v minulém i současném zastupi-
telstvu. 

Postoupením pozice pana Kohla se 
stává novým zastupitelem pan Václav 
Nový, jak správně výše uvedená zpráva 
uvádí, jako první náhradník na kandi-
dátce ODS a nezávislých kandidátů. Co 
z  toho plyne? Předně to, že pan Vác-
lav Nový má odvahu, kterou mu nelze 
upřít, veřejně opět vystupovat. Odvahu 
vstoupit do možné konfrontace, vzhle-
dem ke stavbě bioplynové stanice 
(BPS) za jeho bývalého starostování, 
s  občany města. Odvahu přijmout 
mandát, který zákon umožňuje, přes-
tože v posledních volbách byl z první 
pozice na kandidátce „vykroužkován“, 
zřetelně na základě vůle občanů dát 
přednost jiným kandidátům na kandi-
dátní listině ODS než jemu. To se stalo 
ještě předtím, než bylo cokoli obecně 
veřejně známo kolem záležitosti s BPS. 
Věříme, že pan Nový na stránkách 
Buštěhradského zpravodaje vyjádří 

pohnutky a vize, které ho vedly k roz-
hodnutí se zapojit k dění na radnici.

Jak to ovlivní další funkčnost a práci 
zastupitelstva? Klíčové je, zda zastupi-
telstvo jako celek zachová jako hlavní, 
snahu o prospěch obce a bude konstruk-
tivně spolupracovat a přenese se přes 
možné osobní averze, které by jeho čin-
nost mohlo paralyzovat.Můžeme před-
pokládat, že vstupem pana Nového do 
zastupitelstva, budou veřejná zasedání 
zajímavější. Možná dojde k prosazování 
razantnějšího řešení některých problémů, 
které město tíží. Možná ne. Nejzajímavější 
budou jistě jednání pracovní na radnici 
mezi zastupiteli, když se budou řešit jed-
notlivé body, se kterými se město musí 
popasovat. Nebude to jednoduchá zále-
žitost zejména pro paní starostku, aby při 
vedení těchto setkání zastupitelů dovedla 
jednání do konsenzu, který bude v sou-
ladu se zájmy většiny obyvatel města 
a zachovala konstruktivní postup a řešení. 

zapsal: Jiří Janouškovec

když ISokratéS Bledne
V antickém světě se oslavným řečem říkalo „panegyriky“. Jednalo se o proslovy či básně psané například vladařům. Chvalo-

řeč, kterou jsem s neskrývanou radostí a nadšením četl, však nevznikla ve starověku, nýbrž nedávno, v Buštěhradě. Její autor, 
skromně se skrývající za pseudonymem, chtěl touto zajímavou formou potěšit svého kamaráda u příležitosti jeho životního 
jubilea. Požádal jsem oba zmíněné o svolení, zapůjčil jsem si jediný exemplář onoho textu a předkládám Vám jeho stejnopis:

„Pohádka s dobrým kancem

Žil, byl, milé děti, malý drobný až 
rachitický chlapeček s mazlivým jménem 
Kája. Vzorní a obětaví rodiče mu kupo-
vali velké množství nejrůznějších hraček, 
jako například autíček, plyšových med-
vědů i panenek. Jak Kája brzo zjistil, všem 
chyběla naprosto zásadní věc: POHLAVÍ! 
V jeho okolí byli převážně chlapci, a proto 
si malý Kája nemohl hrát na doktora, jako 
hoši ze Hřebče. Začal tedy hledat sám 
u sebe. Objevil, po delším a velmi inten-
zívním hledání, předmět, který mu nahra-
dil všechny hračky světa - pindíka. Celé 
dny spekuloval, na co by byla tato močící 
roura dobrá. Jak stárnul, k  velkému 

překvapení objevil, že při mírném tření 
se objem zvětšuje a vyvěrá z  něj teku-
tina, která měla úplně jinou barvu nežli 
moč. Potom šlo všechno ráz na ráz. Škola 
neposkytovala Kájovi žádné informace 
o  pohlavní výchově a toto velmi zají-
mavé téma nahrazovala zbytečnostmi 
typu „čeština, matematika, chemie“. Až 
v přírodopisu zažil vzrušivou naději, když 
probírali okvětní lístky a především pes-
tík. Ovšem u toho také zůstalo. Nečekaně 
však přišla záchrana. Chlapci z okolních 
vísek, především osvícenci ze Hřebče, 
obvykle díky starším sourozencům, věděli 
o vzniku života absolutně vše. Kája coby 

jedináček se nestačil divit a ukládal do 
tehdy prázdných a četných mozkových 
buněk toto národní bohatství. Jak Kája 
postupoval do vyšších ročníků, s úžasem 
zjišťoval, že nepatrné pupínky na hrudích 
dívek se zvětšují, a při tělocviku, který 
Kája nesmírně miloval, sympaticky plní 
teplákové bundy. To už stačil malý krů-
ček k tomu, aby si sáhl. Facky a pohlavky 
ho nikterak neodradily, naopak jej při-
vedly k pevnému přesvědčení, že objevil 
„třináctou komnatu“. Soustředil se tedy 
na komnaty, kam mohli všichni muži, na 
jiné, odkud ho vyštval rozlícený manžel, 
a konečně na komnatu, kde na nějaký 

ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ
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BlueS jam v Buštěhradě?
Řeknu to rovnou, aby ten, koho to 

nezajímá, nemusel číst dál: Rád bych 
abychom v Buštěhradě uspořádali 
pravidelná Blues Jam Sessions. Před-
pokládám, že zde a v okolí musí exis-
tovat mnoho lidi, kteří by si, podobně 
jako já, chtěli zahrát, ať už individuálně, 
nebo s celou kapelou, skladby klasic-
kého bluesového repertoáru. Princip 
by spočíval v tom, že na Blues Jam si 
může přijít zahrát kdokoliv, koho tento 
typ hudby baví, a kdo si myslí, že může 
svým příspěvkem přispět ke společné 
zábavě. Vycházím z  toho, že blues je 
natolik jednoduchá (ale zároveň silná) 
hudba, kterou svým způsobem může 
hrát každý, kdo má k ni jakousi základní 
citlivost. Pro mne osobně, a věřím, že 
i pro řadu dalších, to je skutečně lidová 
hudba. 

Myšlenka pořádání Blues Jam 
Sessions není originální. Něco podob-
ného pořádá v  našich podmínkách 
například v Praze- Klánovicích celkem 
úspěšně místní kapela Blues Klan. Když 
jsem pátral na internetu, narazil jsem 
na to, že něco  téměř identického, co 
mám na mysli, i když trochu ve větším 

měřítku, existuje v USA v Memphisu. 
Tamní Memphis Blues Society pořádá 
každý třetí čtvrtek v měsíci Blues Jam 
pro jednotlivé hudebníky, který má 
velmi podrobná pravidla, a z nichž je 
možné si vzít přiklad, protože jsou 
zřejmě osvědčená. Za prvé je třeba 
mít k dispozici jakési jádro, které může 
hrát i v případě, ze se objeví málo dal-
ších muzikantů. Toto jádro, které se mi 
myslím už podařilo najít, také poskytne 
základní aparaturu kytarové a basové 
kombo a ozvučení pro zpěv. Dále, 
platí, že Blues Jam je otevřen všem 
zpěvákům a hudebníkům všech věků 
a s  jakýmkoliv nástrojem, bez ohledu 
na to jestli se jedná o začátečníky nebo 
případné bluesové hvězdy. Účinkování 
celých příchozích kapel není žádoucí, 
i když se zcela nevylučuje - princip celé 
akce je vlastně možnost jakési hudební 
komunikace mezi sousedy.  Jednotlivé 
„sety“ by měly trvat okolo 15-20 minut, 
po nichž by se hrající sestava měla 
obměnit, pokud to sestava přítomných 
umožní. Organizátor také má důležitou 
úlohu dbát na rozumnou hlasitost pro-
dukce. 

Předběžně je domluveno, že je 
možno Jamy pořádat v restauraci Vino-
hrad, která se zdá rozměrově vyhovu-
jící. Stanovili bychom nějaký vhodný 
den v  měsíci, nejspíš ve všední den, 
např. od 20 do 22h, aby to byla akce 
příjemná i pro jedince druhý den vstá-
vající, kterých jsme nejspíš většina. Pro-
gram by měl vycházet pokud možno 
z  klasického bluesoveho repertoáru, 
ale na rozdíl od memphiského klubu 
bych ho neomezoval striktně jen na to. 
Jde o to, aby hrané „kousky“ umožňo-
valy improvizovaně si zahrát i hudeb-
níkům, kteří je nemají nazkoušené se 
zbytkem kapely. Mohli bychom poz-
ději pro usnadnění organizace vytvořit 
webovou stránku nebo profil na face-
booku, přes kterou bychom se svolá-
vali a stanovovali termíny.Takže, kdo 
by měl zájem se zúčastnit, ať se pro-
sím ozve na mojí emailovou adresu: 
jan.kasalicky@gmail.com. Vítáni jsou 
všichni, ale v této chvíli nejvíc zpěváci, 
klávesisté a foukací harmonikáři.

S pozdravem „Bluesmani všech gene-
rací spojte se!“

Jan Kasalický

čas zakotvil. Neustále v něm ale hlodala 
myšlenka, ne nepříjemná, že na světě je 
víc komnat, než jeho 3+1. Pustil se tedy 
s  vervou do velmi intenzivních a mno-
hahodinových návštěv a získal tak neko-
nečné množství informací, se kterými se 
rozhodl podělit s okolím. Záhy se z něho 
stal na slovo erudovaný odborník, který se 
neomezil pouze na přednášky, ale navíc 
zjišťoval, jak je to u ostatních. Za svou 
přednáškovou aulu si zvolil místo velmi 
příhodné, hospůdku U Junků. Zde dochá-
zelo k  časté migraci studentů a poslu-
chačů, což hrálo Kájovi do karet. Trpělivě 
opakoval své zkušenosti, až jim nakonec 
sám uvěřil. Tuto iluzi živil až do historic-
kého data 21. 7. 2011, kdy dovršil šede-
sátku. Tam, kde jiní končí, Kája začíná orat 
novou brázdu poznání. Jeho nesmírná 
vitalita, posílená cyklistikou a tenisem, se 

přesunula z poklopce do mluvidel. Dnes 
už asi málokdo zpochybní, že malé, nepa-
trné městečko má svého „Radima Uzla“. 
Dokonce svou neúnavnou pedagogickou 
činností vychoval řadu zdatných žáků, 
kteří jasně nesou rukopis svého milova-
ného učitele. Proto byla tato hospůdka 
vyhlášena památkovým úřadem UNESCO 
jako chráněná rezervace, kde se na jeden 
metr čtvereční vyskytuje nejvíc sprostých 
slov, a to i v přítomnosti žen! Komu za to 
náleží vavřínový věnec? No, přeci našemu 
milému Kájovi! Ať žije, pije a vzdělává 
další a další pyje!

A to je, milé děti, šťastný konec 
pohádky. Žil, byl, a jestli neumřel, před-
náší stále.

Tak vše NEJ, ty kluku kudrnatá!!! 
Mozart“  

Pokud jste tento panegyrikon dočetli 
až do konce, doporučuji Vám přečíst jej 
znovu a nahlas, nejlépe před nějakými 
posluchači, neboť na pozadí kolektiv-
ního smíchu nejlépe vynikne libozvuk 
vtipných formulací, a také snáze obje-
víte jemné předivo všudypřítomné lásky 
mezi námi Buštěhraďany.

Předeslanou pseudonymitu autora 
záměrně nedoplňuji ani jménem osla-
vence, do jehož intimního světa nám 
tímto bylo laskavě dovoleno nahléd-
nout. Děkuji za svolení k  uveřejnění 
v BZ.

Jiří Blesk 
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PAMÁTNÍK LIDICE/SPORT

Dětský den 

‘‘Mistrovské závody ‘‘
V sobotu 28. 5. 2011 v rámci oslav dne dětí uspořádal Rybář-

ský spolek Buštěhrad tradiční mistrovské rybářské závody. Od 
osmi hodin se usadilo okolo rybníka kolem třicet dětí i s jejich 
doprovodem aby se pokusilo vylovit co nejvíce ryb. Počasí 
nám oproti minulým rokům velice přálo  proto se letos chytilo 
sedm pěkných ryb. Největší  trpělivost prokázala Eliška Str-
nadová  která se, se součtem devadesát pět centimetrů stala 
absolutní Mistryní v Petrově umění. Získala asi dobrou inspi-
raci od příchozích, letošních třetích a loňských MISTRŮ SVĚTA 
Kubovi Voráčkovi a Ondrovi Pavelcovi  které doplnil Petr Tatí-
ček hlavní trenér Kladenských hokejistů. Krásnou atmosféru 
celého dne doprovázeného výbornými špekáčky z  udírny 
uzenářského mistra Jiřího Dědiče , nádhernou fanfárou mistra 
Jiřího Sušického za podpory  mistra Karla Sládka, Městského 
úřadu Buštěhrad, Rybářského spolku Buštěhrad a hlavně všech 
sponzorů  bez  kterých by se dnešní den nemohl uskutečnit. 
Děkujeme tímto všem jmenovaným ke zdárnému průběhu 
rybářských závodů a těšíme se na příští ročník rybářských 
závodů.

Za Rybářský spolek Buštěhrad Roman Dědič

Jarní sezóna oddílu stolního 
tenisu Sokola Buštěhrad

Daniel Stolz
V  druhé polovině soutěže došlo k  výraznému zlepšení A 

týmu v krajské soutěži 2. třídy. Oproti podzimní sezóně (1 výhra 
a 10 porážek) mužstvo zvítězilo čtyřikrát, dvakrát remizovalo 
a  jen pětkrát prohrálo. Za tímto zlepšením stojí standardně 
vysoké výkony týmové jedničky Z. Matějky (celková bilance 
41 vítězství a 27 porážek), příchod nového hráče T. Krejčího 
z  Kladna (18/26), výrazně lepší výkony M. Hnidky (27/52) 
a uzdravení Z. Nykla (12/16), který mohl odehrát větší část jarní 
sezóny. Celkově to ale stačilo pouze na předposlední 11. místo, 
které nám však zajistilo účast v play out. V play out se utkala 
družstva na 8-11. místě o dvě místa zajišťující i v příští sezóně 
start v  krajské soutěži. V  1. kole jsme se střetli se Sokolem 

Přehled kulturních představení 

Památníku Lidice
připravovaných v rámci

„Lidických zimních večerů“
sezóna 2011 - 2012

4. 10. 2011 od 18°° hod.
Křeslo pro Roberta Tamchynu
večerem provází dr. Zdeněk Mahler, klavír Martin Fila a Marcel Javorček, 
flétna Lenka Filová a Žofie Vokálková, kvinton Jan Šrámek
V rámci pořadu bude pokřtěna kniha Lidické podvečery s hvězdami II

10. 10 . 2011 od 18°° hod.
Křeslo pro Jaroslava Svěceného
večerem provází a na flétnu hraje Žofie Vokálková

24. 10. 2011 od 18°° hod.
Křeslo pro Jana Krause
večerem provází Robert Tamchyna, klavír  Marcel Javorček

??. 10 . 2011 od 18°° hod.
Křeslo pro Viktora Preise
večerem provází Robert Tamchyna, klavír

7. 11. 2011 od 18°° hod.
Laudate - Mistři českého baroka a klasicizmu
účinkují: Lyra da camera, Jitka Navrátilová – cembalo,  Johana Rosická - soprán, 
Josef Sadílek - trubka, Bledar Zajmi – violoncello

16. 11 . 2011 od 18°° hod.
Křeslo pro Veroniku Žilkovou
večerem provází Žofie Vokálková, na flétnu hrají Ž. Vokálková, V. Žilková 

22. 11. 2011 od 18°° hod.
„Můj svět-klarinet“- recitál předního českého klarine-
tisty, profesora konzervatoře ve švýcarském Luganu)
účinkují: Milan Řeřicha – klarinet, Martin Fila – klavírní doprovod 

28. 11. 2011 od 18°° hod.
Křeslo pro Zdeňka Svěráka
večerem provází Robert Tamchyna, klavír Martin Fila

?. 12. 2011 od 18°° hod.
O případném pití  aneb musí se to umět
Převzaté představení divadla Viola; účinkují: Jiří Štěpnička, Jaromír Meduna 
a Emil Viklický (klavír), režie T. Vondrovic

8. 12. 2011 od 18°° hod
Křeslo pro Jiřinu Fikejzovou
večerem provází Robert Tamchyna, klavír Marcel Javorček

15. 12. 2011 od 18°° hod.
Vánoční koncert
účinkují: Martina Kociánová - zpěv, Žofie Vokálková - flétna a Zbyňka Šolcová - harfa. 

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

03/2012, místa je nutno rezervovat 3 dny před představením
změna programu vyhrazena

kontakt: Památník Lidice, Tokajická 152, 273 54 Lidice; tel: 312253063, 312253702
e-mail: lidice@lidice-memorial.cz       www.lidice-memorial.cz
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šachový oddíl Sokol Buštěhrad
Sezóna snů v soutěžích družstev!

1. liga družstev mladšího dorostu - 2. 
místo jako nováček. Tři body ztráta na 
první Most A, tři body náskok na třetí 
Domažlice A. Taková byla naše pozice 
před závěrečnými třemi zápasy, k nimž 
se všechna družstva sjela na víkend 
16-17. dubna do Klatov. Naše družstvo 
v sestavě Katka Budíková, Martin Vytá-
ček, Jenda Šefčík, Lukáš Dvořák, Ondra 
Škubal a Mirek Šefčík bylo zdravě nažha-
veno bojovat o stupně vítězů.

Prvním soupeřem byl ŠK DDM Planá, 
který na boj o záchranu asi rezignoval, 
protože nastoupil jen ve čtyřech. Ondra 
a Mirek tedy zvítězili bez boje, po rych-
lém vítězství Katky přidal vítězný bod 
Lukáš, pátý Jenda a když Martin otočil 
nedobře rozehranou partii, mohli jsme 
se radovat z druhého kanára (6:0) v sou-
těži. Protože stejně přesvědčivě zvítězily 
Domažlice a Most zdolal Teplice 4:2, situ-
ace na čele tabulky se nezměnila.

Odpoledne bylo naším soupeřem 
mostecké Béčko, kterému (přestože už 
mělo jistou záchranu) motivace nechy-
běla. V případě jeho úspěchu mohla 
početná mostecká výprava ihned sla-
vit postup Áčka do Extraligy. Zápas to 
byl dlouhý, napínavý a jeden z nejtěž-
ších. Ukázal, že naší předností je vyrov-
nanost a schopnost bojovat za druhé. 
Výborně sehrál zahájení Mirek, naopak 
Katka a Jenda se dostali do obtížné 

Líbeznice B. Po nadějné remíze 9:9 na 
hřišti soupeře jsme doma překvapivě zví-
tězili 10:6 a postoupili do 2. kola. Zde už 
jsme bohužel nestačili na TJ Neratovice C 
(porážka 6:10 a remíza 9:9). Tým tak měl 
sestoupit do okresní soutěže. Díky odřek-
nutí několika výše postavených družstev 
jsme se však na konci července dozvěděli 
radostnou zprávu, že můžeme i v další 
sezóně pokračovat v krajské soutěži.

Družstvo B se umístilo na 11. místě ze 
14. týmů v okresní soutěži I. třídy (stejně 

jako na podzim) a bez větších potíží 
se tedy udrželo. Celkové skóre bylo 
7 vítězství, 2 remízy a 17 porážek. Hráči 
základního týmu měli bilanci: P. Vov-
sík (29/19), M. Marák (39/57), E. Handl 
(24/56) a  O. Táborský (12/56). B týmu 
dále pomáhali D. Stolz (23/17), T. Kra-
tochvíl (9/15), J. Bromský (1/7), J. Šafaří-
ková (1/9) a M. Čermák (1/25). 

Družstvo C skončilo 6. místě ze 
13 týmů v okresní soutěži II. třídy s násle-
dující bilancí jednotlivých hráčů E. Handl 

44/16, V. Bromský 64/30, J. Vovsík 50/32, 
J. Liska 51/39 a L. Hofman 12/30. Hned 
za ním na 7. místě se umístil tým D ve 
složení M. Čermák (35/35), P. Komárek 
(2/10), T. Kratochvíl (51/39), J. Šafaříková 
(45/39) a O. Táborský (45/49).

Velkou radost nám dělá čerstvě 
založený oddíl žáků. Především D. Hyža 
a  M.  Vinš se pravidelně umisťují na 
turnajích na předních místech. Jejich 
protivníci hrají přitom stolní tenis dva 
a více roků!

Dětský turnaj ve stolním tenise

Dne 3. 9. 2011 od 9.00 se koná v are-
álu fotbalového hřiště SK Buštěhrad, 
dětský turnaj ve stolním tenise. Zúčast-
nit se mohou holky a kluci od 6-15 let. 
Hrát se bude na hřišti na betonových 
stolech.

Každý hráč musí mít vlastní pálku 
a sportovní obuv. Hráči budou rozděleni 
do 2 kategorií (1.-5. třída a 6.-9. třída). 
Každý, kdo projeví zájem si zahrát, se musí 
přihlásit na skbustehrad@seznam.cz , kde 
napíše jméno, příjmení, datum narození 
nebo přímo na hřišti, kde v občerstvení 

je přihlašovací lístek. Uzávěra přihlášek je 
2.9.2011 v 18.00. První  tři v každé katego-
rii obdrží věcné ceny, ale i hráči na ostat-
ních místech budou odměněni.

V  době konání turnaje bude ote-
vřeno občerstvení.

Radim Švejda

sezona 2011 - 2012 / podzim
1.kolo Lhota „B“ Buštěhrad „A“ 17:00 28.8. NE
2.kolo Buštěhrad „A“ Svinářov 17:00 3.9. SO
3.kolo Vinařice „A“ Buštěhrad „A“ 17:00 10.9. SO
4.kolo Buštěhrad „A“ V.Dobrá „B“ 16:30 17.9. SO
5.kolo Dřetovice Buštěhrad „A“ 16:30 24.9. SO
13.kolo Buštěhrad „A“ Hřebeč „B“ 16:30 28.9. ST
6.kolo Buštěhrad „A“ Sparta Kladno 16:00 1.10. SO
7.kolo Slavoj Buštěhrad „A“ 10:15 8.10. SO
8.kolo Hostouň „B“ Buštěhrad „A“ 15:30 16.10. NE
9.kolo Buštěhrad „A“ Švermov 15:30 21.10. SO
10.kolo Doksy „B“ Buštěhrad „A“ 14:30 30.10. NE
11.kolo Buštěhrad „A“ Stochov „B“ 14:00 5.11. SO
12.kolo Běleč Buštěhrad „A“ 14:00 12.11. SO

sezona 2011 - 2012 / podzim
1.kolo Třebichovice Buštěhrad „B“ 17:00 27.8. SO
2.kolo Buštěhrad „B“ Stehelčeves 17:00 4.9. NE
3.kolo Lidice „B“ Buštěhrad „B“ 10:15 11.9. NE
4.kolo Buštěhrad „B“ Hrdlív „B“ 16:30 18.9. NE
5.kolo Vinařice „B“ Buštěhrad „B“ 16:30 25.9. NE
13.kolo Buštěhrad „B“ Braškov „B“ 16:30 28.9. ST
6.kolo Buštěhrad „B“ Kačice 16:00 2.10. NE
7.kolo Družec „B“ Buštěhrad „B“ 16:00 9.10. NE
8.kolo Bratronice Buštěhrad „B“ 15:30 15.10. SO
9.kolo Buštěhrad „B“ V.Přítočno „B“ 15:30 23.10. NE
10.kolo Pl.Újezd Buštěhrad „B“ 14:30 30.10. NE
11.kolo Buštěhrad „B“ K.Žehrovice „B“ 14:00 6.11. NE
12.kolo Dubí Buštěhrad „B“ 14:00 12.11. SO



Buštěhradský Zpravodaj

Z RADNICE

25

SPORT

situace. Ostatní partie byly v naprosté 
rovnováze. Mirek dovedl partii do vítěz-
ného konce, Lukáš se dohodl na remíze, 
ale Jenda tlaku podlehl. Do vedení nás 
vrátil Ondra, který v koncovce krásně 
využil chybu soupeře. Martinovi se přes 
veškerou snahu vyhrát nepodařilo, po 
jeho remíze byl stav 3:2 a o zápase roz-
hodovala Katka. Ta se mezitím odhod-
lala k odvážnému protiútoku, získala 
materiální převahu a protože dobře 
počítala, pokryla všechny soupeřovy 
matové hrozby.  Po více než 3 hodi-
nách vyčerpávající partie se soupeř 
vzdal a vítězství 4:2 znamenalo mini-
málně druhé místo. Že minimum bude 
zároveň maximem se rozhodlo po další 
hodině. Most A otočil nepříznivý vývoj 
zápasu s Klatovy a těsným vítězstvím 
3,5:2,5 získal kolo před koncem jistotu 
prvního místa.

Nedělní zápas s Mostem A už o ničem 
nerozhodoval, přesto jsme chtěli suve-
rénního vítěze jako jediní obrat o body. 
Síla soupeře se ale projevila na prvních 
dvou šachovnicích. Katka s Martinem si 
navíc vybrali slabší den (Martin zazna-
menal svou jedinou prohru v soutěži) 
a tak jsme brzy prohrávali 2:0. Jenda se 
z obtížné pozice dostal remízou opako-
váním tahů, na zadních šachovnicích 
se proto všichni snažili hrát na výhru. 
Ondra soupeře přehrál, ale vyhranou 
pozici v časové tísni pokazil a soupeř 
vynutil remízu. Lukáš a Mirek následně 
přijali nabídky na remis (už v pozicích 
bez šance na výhru) a stanovili přija-
telné skóre 2:4.

1. liga ml. dorostu (skupina Západ)
Poř. V R P body skóre
1. DDM Most A 11 0 0 33 56.5
2. Sokol Buštěhrad 9 0 2 27 44.5
3. TJ Sokol Domažlice A 8 1 2 25 42.0
4. ŠK Sokol Klatovy 7 2 2 23 46.5
5. ŠK Viamont Teplice 6 3 2 21 42.5
6. Spartak Ústí n.L. 6 1 4 19 40.5
7. DDM Most B 5 1 5 16 33.0
8. DDM Most C 3 1 7 10 21.0
9. Sokol Údlice B 3 0 8 9 19.5

10. ŠK DDM Planá 2 0 9 6 16.5
11. Spartak Chodov 1 1 9 4 21.5
12. TJ Sokol Domažlice B 0 0 11 0 11.0

Konečné 2. místo je největším úspě-
chem v historii našeho oddílu. 

Zasloužili se o něj (v pořadí podle 
šachovnice, na které nastupovali a tím 
i podle síly soupeřů) : Katka Budíková 
(4 body/všech 11 zápasů), Martin Vytá-
ček (5,5/9), David Duong (host z SK DDM 
Slaný 3,5/4), Jenda Šefčík (7,5/11), Lukáš 
Dvořák (8/11), Ondra Škubal (8,5/11) a 
Mirek Šefčík (7,5/9).

Jako nováček jsme do soutěže vstu-
povali s cílem ligu udržet, optimisticky 
jsme pomýšleli na boj o první polovinu. 
Druhým místem před tradičními mlá-
dežnickými středisky (Domažlice, Kla-
tovy, Teplice, Ústí) jsme překvapili nejen 
sebe, ale i „šachovou veřejnost“ (viz 
např. stránky KM SŠS). V příštím ročníku 
už Buštěhrad nikdo nepodcení..

Regionální soutěž - 
postup Béčka

Mezi jedenácti týmy v nejnižší sou-
těži bojovala v této sezóně 3 buštěhrad-
ská (pětičlenná) družstva. 

O nově sestavené Déčko se vzorně 
starali Martin Novák a Tomáš Nykl. Cíl 
nechat zahrát všechny zájemce pře-
vážně z řad začínajících žáků byl beze 
zbytku splněn, v deseti zápasech 
nastoupilo 11  hráčů. Podařilo se jed-
nou zvítězit, takže Déčko neskončilo 
poslední.

Céčko (kapitán Pavel Buk) bylo vytvo-
řeno z nejlepších žáků a zápasy měly 
sloužit jako příprava na ligové boje. 
V průběhu sezóny se úroveň hry zlep-
šovala, po těsných prohrách dokázali 
žáci některé zápasy s dospělými sou-
peři dotáhnout do vítězného konce 
a výsledkem je pěkné umístění upro-
střed startovního pole. Nejúspěšnějším 
hráčem byl Mirek Šefčík, který odehrál 
všech 10 zápasů a získal 7,5 bodu.

Náročného úkolu pokusit se o postup 
se jako kapitán Béčka ujal Míla Mleziva. 
Podařilo se mu sestavit velmi silný tým, 
v němž se vždy našel někdo, kdo rozhodl 
vyrovnané těžké zápasy a tak Béčko krá-
čelo od vítězství k vítězství (čtyřikrát nej-
těsněji 3:2). Po rozhodující vítězné bitvě 
s Merkurem B a jeho následné ztrátě 
mohlo slavit postup již kolo před kon-
cem! Až v posledním kole se soupeřům 
z Úholiček podařilo uhrát alespoň celko-
vou remízu (cennou výhru nad Mistryní 

republiky do 14 let, Míšou Hatašovou, 
zaznamenal Mleziva senior!). O histo-
rický úspěch se zasloužili tito hráči : Jiljí 
Bureš (3 body/6 zápasů), Míla Mleziva 
(6,5/10),

Martin Vytáček (6/9), Mirek Mráz (3 / 
5), Míla Mleziva senior (4,5/8), Tibor 
Lacza (9/10) a bod přidal i devítiletý 
Mates Mayrhofer (1/2). 

Postup Béčka (pět let po postupu 
Áčka) dokazuje, že se oddílu díky práci 
s mládeží daří rozšiřovat výkonnostní 
špičku. 

Regionální přebor - 
postup Áčka

V soutěži osmičlenných družstev 
kapitánoval naše Áčko opět Václav 
(Hugo) Buk. Po pěti letech marné snahy 
o postup do vyšší soutěže jsme se před 
sezónou rozhodli pro výrazné omlazení 
a tak tato sezóna měla být „testovací“ 
pro sotva odrostlé žáky s tím, že by se 
hlavně nemělo sestoupit..

Navzdory předpokladům se druž-
stvo drželo stále v popředí. A kupodivu 
ani třetí zaznamenaná porážka v 9. kole 
nezničila možnost bojovat až do konce 
o postup. Po vítězství na Mělníce 
a zaváhání vedoucího Brandýsa v před-
posledním kole došlo v kole posledním 
(3. dubna) ke skutečnému finále, jehož 
popis přenechávám přímo kapitánovi 
(pro správné pochopení: zápasy začí-
nají v 9:00, kisna=časová tíseň, Krajská 
soutěž (2 skupiny) je po Krajském pře-
boru druhou nejvyšší soutěží ve Stře-
dočeském kraji, tedy obdoba fotbalové 
I.A třídy) :

„Fantastický závěr

V posledním kole jsme v domácí 
sokolovně přivítali vedoucí tým sou-
těže - Sokol Brandýs nad Labem. Ten si 
zkomplikoval jasnou cestu k postupu 
překvapivou remízou v předehrávce 
minulého kola s Nova Kladno a nám 
tak svítila ještě jiskřička postupové 
naděje. Dlouho jsem váhal nad sesta-
vou pro rozhodující zápas sezóny. 
Nakonec jsem se rozhodl, že bude 
více než symbolické, aby se o postup 
poprala základní osmička. Nic nebylo 



číslo 4 • červenec/srpen 2011
26

SPORT

ponecháno náhodě, do sokolovny 
ráno vstoupila malá Zuzka Varadiová 
levou nohou, její maminka Eva napekla 
masové záviny se sýrem, Bohouš přijel 
vařit kávu a během zápasu nás přijeli 
podpořit také Míla Mleziva, Tomáš Nykl 
a na kole Monika Dvořáková se synem 
Lukášem (čerstvým postupujícím na 
MČR H14 v rapidu). Jestli se někdo spo-
léhal na pomoc z pater nejvyšších nebo 
naopak krví stvrdil cosi v suterénu není 
důležité, to hlavní jsme stejně museli 
„odpracovat“ za šachovnicemi. Brandýs 
nastoupil také v základní sestavě, prů-
měrné ELO hráčů bylo téměř totožné, 
vyrovnaný boj mohl začít.

Dlouho se „nic nedělo“, o aktivitu se 
snažili Michal I., Honza a já. Podle mého 
názoru rozhodující moment celého 
zápasu nastal po 11. hodině, kdy sou-
peř Martina vyrobil minelu, odevzdal 
pěšce a navíc oslabil královské křídlo. 
Já využil pasivní hry soupeře a svých 
rozdováděných lehkých figur k zisku 
kvality. Pěšce získala i Jana, ale za poně-
kud horší pozici. V budování dobrých 
pozic pokračovali Michal I. s Honzou. 
Při vidině tohoto vývoje jsem před-
pokládal remis u Katky. Ještě že mne 
nevyslyšela! Dokázala si totiž vytvo-
řit silný střed a soupeř ve snaze získat 
iniciativu zpět, obětoval kvalitu. Já ve 
snaze neztratit materiální výhodu jsem 
ztratil spoustu času (především soupe-
řovi koně byli nepříjemnou hrozbou) 
a směřoval do další kisny.

Ve chvíli, kdy Martin nasadil vidličky 
na dámu, se bohužel to samé přihodilo 
i Janě. Naštěstí téměř vzápětí zvítězil 
letos skvělý Honza. Když jsem v časové 
tísni našel cestu do soupeřova posta-
vení a získal rozhodující materiál, stav 
už byl 3:1! Mirek bojoval v horší pozici, 
zatímco partie Michala II. s odborní-
kem na ekonomickou situaci Sazky byla 
téměř neudržitelná. Michal I. ztratil vět-
šinu ze svých výhod a dostal nabídku 
remis. Teď osud celé sezóny ležel na 
Katce. Ta se s 2 věžemi drala za vítěz-
stvím a situaci s přehledem zvládla, při-
psala 4. bod a protože Michal II. i Mirek 
prohráli, Michal I. remis přijal.

Konečný výsledek zní 4,5:3,5 a zna-
mená, že se pro příští sezónu tým 
Sokol Buštěhrad A stěhuje o patro 

výš - do Krajské soutěže!! Po 3 domá-
cích porážkách tomu asi už nikdo 
nevěřil, ale touha po vítězství přede-
vším v posledních 2  zápasech byla 
obrovská. Dlužno dodat, že k úspě-
chu došlo po masivní obměně/omla-
zení základní sestavy před letošní 
sezónou. Věkový průměr základní 
osmičky je neuvěřitelných 25  let a to 
ho ještě „kazíme“ 2 pokročilí čtyřicát-
níci. Takže, kdo se o postup zaslou-
žil? (u těch starších věk neuvádím :o) 
Michal Schmalz (19 let, 10 bodů 
z 11 partií!!), Jana Sochorová (19, 5/10!), 
Michal Černý (16, 4/11), Honza Šáfr (20, 
6/8!), Katka Budíková (15, 3,5/6!), Václav 
Buk (5/10), Martin Vytáček (16, 4,5/10), 
Mirek Mráz (4,5/10), „náhradníci“ Míla 
Mleziva (3/7), Pavel (Bohouš) Buk (2/4) 
a Jenda Šefčík (14, 1/1).

Spolu s postupem Béčka, tažením 
mladšího dorostu v 1. lize a občasnými 
úspěchy jednotlivců jsme tak zažili 
(a  zažíváme) nevídanou sezónu. Byl 
jsem při tom...“

Regionální přebor (skupina B)
Poř. body
1. Sokol Buštěhrad 24
2. TJ Sokol Brandýs n.Labem 23
3. SK DDM Slaný 23
4. TJ Sokol na Mělníce B 22
5. ŠK Merkur Kladno 20
6. TJ Neratovice C 17
7. ŠK Kladno C 16
8. Slovan Velvary 15
9. Caissa Úholičky C 13

10. ŠO TP NOVA Kladno 6
11. ŠK Rakovník B 6
12. ŠK Kralupy nad Vltavou C 4

Regionální přebor (skupina B)
Poř. body
1. Sokol Buštěhrad B 28
2. ŠO Stochov 22
3. ŠK Merkur Kladno B 22
4. ŠK Zlonice 21
5. Caissa Úholičky D 19
6. Sokol Buštěhrad C 13
7. Český lev Kolešovice B 11
8. ŠO TP NOVA Kladno B 11
9. ŠK Rakovník D 8

10. Sokol Buštěhrad D 3
11. ŠK Rakovník E 1

Ze závěrečné zprávy Regionálního 
přeboru vyplývá, že Michal Schmalz byl 
jasně nejlepším hráčem celé soutěže 
a navíc jeho přijetí remízy v posledním 
kole (která družstvu zajišťovala výhru 
a postup) bylo statečným činem. Po skvě-
lých výsledcích celé sezóny totiž potře-
boval právě tuto partii vyhrát, aby získal 
titul Kandidát mistra. Přijetím remízy 
(a neriskováním případné prohry) se této 
možnosti vzdal ve prospěch družstva, 
které celou sezónu svými výkony „táhl“! 
Přejme mu, aby si titul uhrál co nejdříve!

Krajský přebor družstev 
mladších žáků

Krajský přebor (šestičlenných) druž-
stev mladších žáků je organizován 
pouze jako jednodenní turnaj, zato se 
na něm pravidelně schází celá krajská 
špička (letos ročníky 1999 a mladší), 
protože neexistuje vyšší dlouhodobá 
soutěž (na rozdíl od družstev starších 
žáků). Stejně jako loni jsme postavili 
2  družstva (více než jedno družstvo 
sestavily jen 3  středočeské oddíly), 
ale naše ambice byly mnohem skrom-
nější (loni 4. a 9. místo). V ročnících 
1999 a 2000 máme „mezeru“. Mazáka 
Jirku Šefčíka doplnila z ročníku 99 dvě 
děvčata hrající teprve půl roku, všichni 
ostatní budou moci hrát tuto soutěž 
ještě dva roky!

Na přebor dorazilo 19 šestičlenných 
družstev, naše týmy byly (na základě 
výkonnosti) nasazeny jako 11 a 15. Hrálo 
se švýcarským systémem na 7 zápasů.

Áčko v sestavě Jirka Šefčík, Martina 
Tajovská, Míša Nová, David Lang, Eva 
Vrbová, Matyáš Mayrhofer sice nezkla-
malo, ale ani nepřekvapilo. Umístění 
rovnající se nasazení je tedy odpovída-
jící. Díky vysokým výhrám se slabšími 
soupeři získalo i výborné skóre, takže 
v posledním kole ještě hrálo o 4. místo, 
ale proti výše nasazeným týmům se 
jim prostě nedařilo. S 5 body byl nej-
úspěšnější Matyáš, Míša (prohrála jen 
v 1. kole) uhrála 4,5 bodu , Jirka a Eva 
4 body, Martina a David přidali po 
3 bodech.

Béčko v sestavě Mára Střeska, Ondra 
Varadi, Honza Dočekal, Matěj Mezera, 
Lucka Dvořáková a Matyáš Buk jelo 
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hlavně „neudělat ostudu“. Nic nerozbili, 
nikomu neublížili, takže ostuda nebyla 
:o). Zpětně trochu mrzí 2 těsné pro-
hry v posledních 2 kolech (obzvláště 
v tom posledním, kdy měli možnost 
předběhnout Áčko :o), ale pro většinu 
to byly úplně nové zkušenosti (Mára 
na 1. šachovnici poznával, jak mohou 
být šachy kruté). Nemohu nevyzdvih-
nout z Béčka 2 hráče, kteří byli hlav-
ními tahouny: Ondra na 2. šachovnici 
a překvapivě Matěj na 4. Oba dokázali 
v 6 partiích 5x zvítězit!! A konečné 16. 
místo se také cení.

 

Mistrovství ČR 
družstev starších žáků 
v rapid šachu - 20. místo

V posledním květnovém víkendu 
jsme vyrazili na poslední soutěž druž-
stev v této sezóně. Tzv. „šachové Zaje-
čice“ jsou největší mládežnickou akcí 
v republice, její tradice sahá až do šede-
sátých let, kdy se začalo hrát v Zaječi-
cích (obec u Chrudimi) na fotbalovém 
hřišti, při nepříznivém počasí pod vojen-
skými stany. Vedle turnaje šestičlenných 
žákovských družstev se hraje turnaj 
dvojic pro nejmenší a turnaj jednotlivců 

(převážně pro doprovod a rodiče). Na 
49. ročník přijelo do areálu Junior cen-
tra v Seči u Pardubic přes 600 hráčů, tre-
nérů, rodičů. 

Na startu hlavního turnaje bylo 
51  družstvo, z toho 13 extraligových, 
16  prvoligových týmů. Na všechny 
týmy čekalo 9 zápasů (hraje švýcar-
ským systémem). Naše družstvo hrálo 
ve složení Lukáš Dvořák, Jenda Šefčík, 
Ondra Škubal, Mirek Šefčík, Jirka Šefčík 
a Míša Nová. 

Martina Tajovská měla původně hrát 
turnaj jednotlivců, ale nakonec posílila 
(nepříliš silné) družstvo Chrudimi a na 
6. šachovnici si vedla skvěle - vyhrála 
všechny partie!

V sobotu (6 zápasů) se našemu 
družstvu vedlo „střídavě“: tři slabší 
týmy po boji porazilo, s extraligovými 
(Údlice, Rychnov, Most) po boji pro-
hrálo. S 9 body jsme byli průběžně na 
27. místě. V neděli opět výhra a prohra 
(s ligovým Hradcem Králové), o tom, zda 
budeme úspěšní se rozhodlo v posled-
ním kole.

A v něm došlo k historickému zápisu: 
Sokol Buštěhrad sehrál první meziná-
rodní zápas!

Naším soupeřem bylo družstvo Wroc-
lavi (jediný zahraniční účastník) a naši 
žáci před zápasem dávali dohromady 
užitečná anglická slovíčka :-)

Po napínavém průběhu (s přispěním 
hrubých chyb dvou soupeřů) se zápas 
podařilo těsně (3,5:2,5) vyhrát, takže 
Sokol Buštěhrad má za sebou první 
mezinárodní zápas s vítězným koncem.

Celkově získaných 15 bodů (5 vítěz-
ství, 4 porážky) znamená konečné 
20.  místo, které je úspěchem (ze stře-
dočeských týmů jsme skončili druzí). 
Pro Lukáše se první šachovnice ukázala 
jako příliš obtížná (ale to by byla pro 
všechny), naši žáci si už zvykli na tempo 
vážných partií a měli často problém 
se zrychleným tempem, výborně svůj 
první velký turnaj zvládla Míša Nová. 

Bodový zisk jednotlivců (z 9 partií): 
Lukáš 1, Jenda 4.5, Ondra 5.5, Mirek 6.5, 
Jirka 3, Míša 6. 

O poslední soutěži této sezóny (Kraj-
ském přeboru mládeže 25.-26. června 
v Mladé Boleslavi) a o dalších výsled-
cích turnajů jednotlivců si budete moci 
přečíst příště, nebo můžete navštívit 
naše internetové stránky na adrese 
www.sachybus.net.

Pavel Buk, Václav Buk 5. 6. 2011

tenIS 
Tenisový klub Buštěhrad se vší 

skromností nesporně patří k těm spor-
tovním oddílům, které dobře reprezen-
tují naše město. I v sezóně 2011 jsme 
uhájili účast ve II. třídě KP a družstvo, 
které  startovalo ve IV. třídě, postoupilo 
do třídy III. KP.  Patří se poděkovat kapi-
tánům a zástupcům obou týmů a všem 
hráčkám a hráčům za reprezentaci, jak 
našeho TK, tak i našeho města. Nebývá 
samozřejmostí „obětovat“ téměř 
6  týdnů svých volných sobot, včetně 
nákladů spojených s návštěvou svých 
tenisových soupeřů v rámci kraje. Ještě 
jednou všem dík. 

Úspěšně se rozbíhá tenisová ško-
lička, kterou s  podporou našeho TK, 
připravuje trenér Antonín Jeřábek. 
Zatím se přihlásilo 14 dětí ve věku 

4  – 14 let, které jsou, či budou roz-
děleny do skupin po třech až čtyřech 
dětech, což zaručuje i dobrý předpo-
klad získat prvé návyky této krásné 
hry. Počítá se, že v  druhém týdnu 
září, tedy po zahájení školního roku, 
se začne s  tréninky, dokud to počasí 
dovolí. Chtěli bychom, aby již v příštím 
roce mohli adepti tenisového sportu 
startovat v družstvech odpovídajících 
soutěží, to pro jejich sportovní moti-
vaci. Považujte prosím tuto informaci 
i za výzvu pro rodiče, že mají příleži-
tost přihlásit své ratolesti již nyní a to 
je správné do „světa tenisu“.

I v  letošní sezóně se uskuteční již 
tradiční tenisové turnaje, které náš 
klub pořádá. Trochu netradiční a snad 
i trochu experiment bude uspořádání 

známého turnaje „Mazal Open“ pro 
hráče společně, s tzv. „Malý Mazal Open“ 
pro hráčky v  jeden den a to v  sobotu 
3. a možná i v neděli 4. září 2011. A pro-
tože slovo Open, jak víte, znamená 
otevřený, každý může přijít změřit své 
sportovní síly. Závěr sezóny 2011, která 
je nyní v  plném proudu, bude znovu 
patřit turnaji tzv. „Buřťáku“. Jeho název 
snad připomíná, že půjde spíše o kon-
zumaci oné potraviny. Ale není tomu 
tak. I tento turnaj se vyznačuje teniso-
vým zápolením spolu se společenským 
setkáním, v  jehož rámci probíhá i dis-
kuse, co všechno tenisová sezóna 2011 
přinesla. Turnaj se uskuteční v sobotu 
8. října 2011.

Sportu zdar a tenisu zvlášť. 
Za výbor TK M. Oplt
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