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ZDARMA

Z RADNICE	

Buštěhradský zpravodaj 3-4/2007

Milé čtenářky, milí čtenáři,
držíte v rukou letošní třetí Zpravodaj. Jak jsme avizovali
již v minulém čísle, museli jsme přijmout úsporná opatření, abychom dodrželi stanovený rozpočet. Zpravodaj
je tedy opět o něco útlejší, nicméně doufáme, že v něm
najdete vše, co byste v něm nacházet chtěli.
Poslední dva měsíce v našem městě přinesly poměrně mnoho akcí, o nichž si na následujících stránkách
můžete přečíst. Ať už to byly oslavy Dne matek, Dne
dětí, svěcení kapličky Nejsvětější trojice či Zahradní
slavnost v naší škole...
Končí série článků o buštěhradských vodojemech
místního kronikáře, pane Jaroslava Pergla. Zároveň

spolupráci s Buštěhradským zpravodajem ukončila
PhDr. Dana Stolzová, která se téměř čtyři roky starala
o jeho grafickou podobu. Za její práci a trpělivost bych jí
rád na tomto místě poděkoval. Uvidíme, jak se Zpravodaj
bude měnit pod rukama nového grafika.
Čím jsem začal, tím i skončím – úsporná opatření.
Tak jako v loňském roce, ani letos během letních prázdnin Zpravodaj nevyjde. Na další číslo se můžete těšit
(a tomu bychom byli rádi) v říjnu. Přeji Vám příjemné léto
a pěknou dovolenou.
Za redakční radu BZ
Martin Ježek

z radnice
Usnesení
ze
zasedání
Městského
zastupitelstva (MěZ) Buštěhrad, které
se konalo dne 28. 3. 2007 od 17.30 hod.
v Kulturním středisku č. 2/2007
MěZ po projednání:
a) schvaluje:
1. Rozpočet města na rok 2007 jako vyrovnaný ve výši
26 757 465 Kč.
2. Převzetí záštity a příspěvek ve výši 2 000 Kč TJ Sokol
šachový oddíl na akci „Velká cena Buštěhradu“.
3. Dodávku el. energie a běžnou údržbu osvětlení
v ulici Okružní na vrub města.
4. Dodatek č. 4 ke smlouvě o úvěru č. 1092/06/5216.
5. Návrh stanoviska zpracovaného Výborem pro životní prostředí k čj. 32431/2007/KUSK/OŽP-Kor ze dne
1. 3. 2007 Posuzování vlivů na životní prostředí
podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších
předpisů – zahájení zjišťovacího řízení k záměru
„Výrobna limonád VESETA“ k. ú. Stehelčeves,
zařazeného do kategorie II za podmínky, že bude ve vyjádření pro KUSK doplněno, aby údolí
Buštěhradského potoka bylo vhodným způsobem
vizuálně chráněno od této stavby.
6. Žádost TJ Sokol o prominutí poplatku ze vstupného
na akci Šibřinky.
7. Návrh, aby neziskové organizace podaly žádosti o prominutí poplatků ze vstupného na celý kalendářní rok.
8. Žádost J. Záruby o změnu územního plánu (ÚP)
týkající se parc. č. 93 v k. ú. Buštěhrad.
9. Žádost firmy Sochorová válcovna TŽ čj. 0557/2007
o změnu ÚP.
10. Žádost L. Štáfkové o vyhrazení parkovacího místa
v ulici Sladkovská poblíž domu čp. 547.
11. Uzavření smlouvy na poskytování právních služeb
s JUDr. Šlehoferovou a Mgr. Voigtem.
12. J. Mahovskou, M. Ježka a I. Kasalickou do pracovní
skupiny pro zpracování strategického plánu města
Buštěhrad.
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b) se usneslo:
1. Zhotovitelem územního plánu města bude ing. arch.
Vávra s tím, že příslušná smlouva v paragrafovém
znění bude předložena zastupitelstvu ke schválení.
2. Na webových stránkách města budou zveřejňovány
zápisy ze zasedání zastupitelstva v plném znění,
v Buštěhradském zpravodaji pouze usnesení.
c) neschvaluje:
1. Žádost P. Tatíčka o změnu ÚP týkající se parc.
č. 1706/63.
2. Žádost K. Šípka o změnu ÚP týkající se parc.
č. 1812/6.
3. Vydání územního rozhodnutí o umístění stavby zpevněné plochy pro parkování vozidel čj. 0457/2007 na
pozemku parc. č. 1822/1, 221/12 a 221/1 (MIJAMA
s. r. o., Kladenská 683, 273 43 Buštěhrad).
4. Návrh firmy ARCHAIA Praha o. p. s. na uzavření
dodatku ke smlouvě na provedení archeologického
výzkumu.
d) ukládá:
1. Městskému úřadu zveřejnit záměr obce na odprodej
části pozemku parc. č. 223/80.
e) bere na vědomí:
1. Rozbor hospodaření DPS Buštěhrad za rok 2006.
2. Protokol o provedené kontrole Finančním ředitelstvím v Praze, zaměřené na plnění podmínek přidělených dotací od roku 2000.
3. Žádost V. Horešovského o přidělení obecního bytu
jako náhradního bytu pro svou bývalou manželku.
4. Informaci J. Mahovské o příspěvcích na vybudování dětského hřiště u MŠ firmy Sochorová válcovna TŽ (90 000 Kč) a firmy Štěpánek autobazar
(20 000 Kč).
5. Návrh J. Mahovské na zpracování harmonogramu
zasedání MěZ, který bude projednán na pracovní
poradě.
6. Stav nabídek na pořizovatele územního plánu města.
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z radnice, oslavy v buštěhradě

ZPRÁVY Z KULTURNÍHO A SPORTOVNÍHO VÝBORU
Pro čistší rybníky...
Dne 17. 5. 2007 provedli pracovníci technických služeb
města Buštěhradu vyčištění koryta potoku napájejícího
zdejší rybníky.
Text a foto: Jaroslav Pergl

Vystoupení žáků ZŠ na Dni matek, foto: archiv BZ

Den matek
V neděli 20. května 2007 proběhla v buštěhradské
sokolovně oslava Dne matek. Příchozí ženy obdržely karafiát a prohlédly si prodejní výstavu ručních prací paní
Ludmily Paulíkové.
Úvodního slova se ujal pan Václav Nový, starosta obce.
Pak již následoval program moderovaný panem Janem Paulíkem. Prostřednictvím básní a písní pozdravily ženy děti z družiny při ZŠ Buštěhrad.
O nezapomenutelný zážitek se postaral malý trumpetista, který vzbudil obdiv i pana Josefa Oplta, člena
Hudebního divadla v Karlíně, jenž plynule navázal na
program a zazpíval známé lidové melodie. Poté přednesl básně věnované ženám pan Václav Fikrle. Celý
program ukončila mladá nadaná kytaristka a zpěvačka
Kateřina Eberlová ze Stehelčevsi.
Co říci nakonec? Snad si každá žena z připraveného
programu našla alespoň něco pro sebe, co ji zaujalo, co
se jí líbilo.
A úplným závěrem : Děkuji všem, kteří se podíleli na
přípravě oslav, nehledě na svůj volný čas.
Miroslava Burešová

Zaměstnanci technických služeb čistí potok.

oslavy 510 let buštěhradu
V NEDĚLI 17. 6. 2007 BUŠTĚHRAD SLAVIL 510 LET POVÝŠENÍ NA MĚSTO…
...a to už od rána. Dopoledne patřilo Žižkovo náměstí hlavně dětem, které mohly soutěžit s koníkem Princem, zajezdit
si na kobylce Majolence, vyzkoušet si brnění, zastřílet si
z luku a bojovat s dřevci. Dospělí mezitím mohli procházet
středověkým tržištěm a pozorovat při práci ševce, hrnčířky, tkadleny, košíkáře, kováře, nechat se zlákat sličnými
lazebnicemi, ozdobit si perník nebo ochutnat výtečný
zelňák z krčmy. Kdo chtěl, zúčastnil se dopolední prohlídky
historické stezky nejstarší částí města, nebo si v kostele
poslechl mši zpívanou sborem Chorus Carolinus z Kladna.

3

oslavy v buštěhradě, školství
Odpoledne sláva propukla v celé kráse. Po projevu
pana starosty se v rychlém sledu na pódiu vystřídal pěvecký sbor Buštěhrad, děvčátka z tanečního oboru ZUŠ,
děti ze ZŠ a po slavnostním ocenění vítězů výtvarné
soutěže si děti užily pohádku divadla Bořivoj - Jak se
hledají princezny. Program byl pestrý - historické tance
předvedly děti ze ZUŠ Nové Strašecí a z Prahy 5, meče
řinčely u šermířského souboje připraveném skupinou
W-ARLET, Vojta Vrtek - kejklíř plný vtipu - žongloval

Buštěhradský zpravodaj 3-4/2007
s míčky, srpy i hořícími loučemi, dech se tajil při tanci
Václava a kobylky Majolenky, středověkou atmosféru
doplnil koncert skupiny Peregrin a na úplný závěr sehráli
loutkáři z Hořovic kus Zkáza Adamitů.
Kdo přišel, nelitoval, neboť díky dobré spolupráci
všech účastníků i organizátorů se akce vydařila. Tak
zase za 10 let?
							
			
I. Kasalická

Rytířský souboj (W-ARLET), foto: Ivona Kasalická???????????????

základní škola a mateřská školka oty pavla
Zahradní slavnost na ZŠ Buštěhrad
Zakončení školního projektu o řemeslech, oslavu Dne
dětí a Svátku matek jsme pojali komplexně a pod názvem Jarní zahradní slavnost jsme se v sobotu odpoledne 26. 5. 2007 sešli v atriu školní zahrady. Zahrada
zářila nejen vydatným sluníčkem, ale i jarní výzdobou,
které dominovaly keramické kočky, a stánky, kde si
jednotlivé třídy připravily ukázku svých řemeslných dovedností, jež si osvojily při projektovém dnu.
Odpolední program zahájili žáci prvního stupně
a školní družiny krátkým vystoupením písniček a tanečků. Největší potlesk sklidil Havajský tanec, který se
žáky 3. třídy nacvičila paní učitelka Dana Odvárková.
Po ukončení vystoupení byli děti i rodiče moderátorkami celého odpoledne pozváni ke stánkům s řemesly
i k soutěžním kláním. A tak si mohli společně prohlédnout a případně vyzkoušet aranžování květin, výrobu
náramků z malých korálků, výrobky z mýdla, šití škorní, výrobu papíru, lapače snů a další. Téměř všechny
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výrobky byly prodejné a také zájem o ně byl velký.
Získané finanční prostředky, včetně vstupného, budou
z poloviny použity jako sponzorský dar na nákup školních potřeb do školy v Peru a zbytek bude uložen na
školním účtu k zafinancování dalšího ročníku zahradní
slavnosti.
Když se děti dostatečně nabažily soutěží, za které
obdržely nejen sladké odměny, ale i hlavolamy, jež škole
sponzorsky věnovala firma Knorr, vrhly se na malování
krabic, což byla až netušeně lákává atrakce, která teď
bude zdobit i nadále naši školu. Dokonce se sem děti
vracely i poté, co se svezli bryčkou pana Bečky taženou
krásnými koníčky.
Odpoledne krásně uběhlo, i když některým dětem
a jejich rodičům se domů nechtělo, a my již přemýšlíme, co by se dalo doplnit a vylepšit na další zahradní
slavnosti.
Mgr.Věra Sklenářová
ředitelka školy
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domov s pečovatelskou službou
Setkání s přáteli
Již od loňského setkání s našimi přáteli z Domu s pečovatelskou službou z Chlumce u Ústí nad Labem jsme
plánovali jim návštěvu oplatit. 29. května se nám naše
přání splnilo.
Díky dopravní firmě pana Samšuka jsme jeli pohodlně a bezpečně 17místným „autobusem“. Výletu se
zúčastnilo devět klientů, což je vlastně přesná polovina
obyvatel DPS.
Setkání na zámečku Větruše v Ústí nad Labem proběhlo velmi srdečně. Společně jsme se kochali krásným
výhledem na Ústí a na řeku Labe a prohlédli jsme si také
zrcadlové bludiště.
Připravený oběd v hospůdce v Chlumci nás posilnil
na očekávanou návštěvu chlumecké DPS.
Setkání s přáteli z Chlumce a Ústí, foto: archiv DPS

Příjemné posezení u dobrého jídla a pití, foto: archiv DPS

Chlumecké zařízení ubytovává 28 klientů a v provozu
je teprve třetím rokem. Je to krásná, zcela nová budova,
velkou výhodou pro obyvatele je rozlehlá zahrada, která
nám na Buštěhradě opravdu velmi chybí. Byty a veškeré
zařízení se nám moc líbilo.
Celé odpoledne jsme si povídali, zpívali a pochutnávali si na všech dobrotách, které nám naši hostitelé
připravili. Jako každé loučení bylo i to naše trošku smutné, ale slíbili jsme si, že není poslední, a tak se budeme
těšit na další.
S. Šumná

Společná fotografie na závěr, foto: archiv DPS
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mateřské centrum buštěhradský pelíšek

Pelíšek pomáhá
V Buštěhradském Pelíšku bylo opět v minulých týdnech
velmi živo. Děti i maminky se scházely nejen na pravidelných dopoledních setkáváních, ale v hojném počtu
navštívily i další mimořádné akce. Pálení čarodějnic se
neslo v duchu čarovného vaření, kouzlení s bublifuky
a malování kouzelných kamenů.
28. dubna jsme s dětmi navštívili výchovný koncert
pro rodiče a děti v pražském Rudolfinu. Pro děti i nás
rodiče to byl opravdu velký zážitek .
V měsíci dubnu jsme navázali spolupráci s humanitární organizací HOPE and HELP o.p.s., jejíž náplní je
pomáhat českým obyvatelům rumunského Banátu (JZ
část Rumunska). Maminky z Pelíšku se rozhodly uspořádat v rámci minibazárku charitativní sbírku dětského
oblečení, obuvi, hraček a léků. Ze vstupného jsme zakoupili dětský hrací koberec a výtvarné potřeby, jež byly
předány dětem v jedné tamní české mateřské školce.
Děkujeme všem, kteří se této sbírky zúčastnili, a bude-

kouzlení s bublifuky, foto: archiv MC Pelíšek
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me rádi, když nás i svou příští účastí podpoříte, a tím
i pomůžete dětem, které to opravdu potřebují.
Letos poprvé pro vás zůstávají dveře Pelíšku otevřené i o prázdninách. Na léto jsme připravily čtyři zajímavé
akce. V úterý 10. července vás zveme na pohádku
„O domečku a zvířátkách“, na dalším setkání se bude
tančit a soutěžit. Velká prázdninová diskotéka je připravena na 24. července.
Papriková autíčka, banánové dobrůtky nebo jedlé
muchomůrky přijďte vyrobit a ochutnat v úterý 7. srpna
na Dětský piknik. Poslední prázdninovou akcí bude
Velká prázdninová bitva, která vypukne 21. srpna.
Všechny zmíněné akce se konají od 16 hodin v Kulturním středisku v Kladenské ulici, nebo na dětském
hřišti tamtéž.
Nezbývá než si přát, aby nám nejen při našich
akcích, ale i po celé léto svítilo sluníčko a všichni jsme
mohli prázdninový čas strávit podle svých představ.
Za Buštěhradský Pelíšek G. Plachá

Malé čarodějky, foto: archiv MC Pelíšek
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buštěhrad sobě
Svatá Trojice v poli řepky
V sobotu 9. června ve tři hodiny odpoledne proběhlo
dlouho očekávané slavnostní znovuvysvěcení kapličky
Nejsvětější Trojice, stojící na poli u silnice směrem na
Vrapice. Pro připomenutí: jednoduchá výklenková kaplička byla vystavěna v 18. století (tedy v klasicismu).
Kolem ní vedla cesta, která však byla ve 2. polovině
20. století zaorána (na katastrální mapě však je dosud
zakreslena, a je v majetku města). Během posledních
desetiletí o kapličku nikdo nepečoval, takže zchátrala
až na samotnou hranici své existence. Byla poslední
neopravenou kapličkou v Buštěhradě. V roce 2003
však na ni získalo Občanské sdružení „Buštěhrad sobě“
grant „Opomíjené památky“ z Nadace Občanského fóra
(necelých 50 000 Kč) a nechalo ji opravit. Protože se ve
výklenku nezachoval žádný obrázek, krásnou mozaiku
s námětem Nejsvětější Trojice vytvořila akad. mal.
Veronika Richterová.
Příprava akce obnášela také vykosení cesty řepkovým polem a obnovení nátěru na soklu kapličky.
V rozpáleném odpoledni hrozícím bouřkou se pak sešlo
téměř třicet lidí (od pětitýdenního robátka po dámy

Páter Jaroslav Kučera při svěcení kapličky, foto: Martin Aushaus

Páter Jaroslav Kučera při svěcení kapličky, foto: Martin Aushaus

úctyhodného věku). Velká část účastníků byli členové
sdružení „Buštěhrad sobě“, přišel také pan místostarosta
Kadlec, dlouholetá kronikářka paní Cachová či současný
pan kronikář Pergl a mnoho dalších. Proběhl krátký obřad za zpěvu duchovní písně s doprovodem harmoniky
(„Vždyť je to vlastně takové malé harmonium,“ komentoval to páter Kučera). Nechyběly ani bílé družičky s košíčky růžových lístků. Poté se všichni zúčastnění odebrali
do pojízdné kavárny, kterou se nakrátko stal starý mikrobus VW – stůl s židlemi pod širým nebem s termoskami
ledové kávy, lidé bavící se a konzumující bábovku a koláče, mezi tím vším pobíhající děti, scenérie s kapličkou,
dráty vysokého napětí a komíny Poldovky v pozadí, to
vše vytvořilo zcela specifickou atmosféru.
Znovuvysvěcení kapličky bylo tedy akcí velmi milou
a podařenou. Bylo by pěkné, kdyby se v budoucnu městu podařilo obnovit i cestu ke kapličce (či spíše přeložit
ji tak, aby vedla přímo od silnice), aby byla lépe přístupná. Navíc se zjistilo, že kaplička není ani zakreslená
v katastrální mapě a není v seznamu památek, což se
pokusíme napravit.
Ing.arch. Daniela Javorčeková

koncert pěveckých sborů
Dne 1. 6. 2007 proběhl v buštěhradské sokolovně společný koncert pěveckých sborů: Smíšeného
pěveckého sboru města Buštěhrad a mužského
sboru Smetana-Slovanka z Kladna. Sólo zazpíval mimo jiné i Antonín Maurer. Vystoupení mělo
velmi dobrou úroveň,bohužel účast posluchačů
zdaleka nedosahovala počtu účinkujících, což je
škoda pro obě strany.
Text a foto: Jaroslav Pergl
Smíšený pěvecký sbor města Buštěhrad
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RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Dne 2. 6. 2007 od osmi do dvanácti hodin uspořádal
Rybářský spolek Buštěhrad na místním rybníce Oty
Pavla rybářské závody pro děti a mládež k jejich svátku
MDD. Od pů osmé do osmi hodin proběhla prezentace
spojená s prohlídkou hodnotných cen.
V osm hodin přivítal hospodář rybářského spolku
všechny účastníky, které seznámil s pravidly závodů.
O jejich zahájení se postarala „hudba z Junka“ za přispění TS Buštěhrad. Všichni zúčastnění tak mohli naslouchat
krásným fanfárám z trombónu mistra Sušického, linoucím se celým údolím historické části města Buštěhradu.
Škoda, že se toho nedožil spisovatel Ota Pavel, který
by jistě nazval některou další povídku „S muzikou na
rybách“. Po tomto zahájení se všichni účastníci již mohli
věnovat činnosti tichých bláznů. Během krásného dopoledne všichni závodníci po urputných bojích, proložených
výbornými špekáčky a limonádou, bičovali hladinu rybníka, aby po skončení závodů měli dost času se přesunout
na místní fotbalový stánek, kde probíhala další část jejich
oslav. Za to bychom chtěli poděkovat sportovní a kulturní
komisi města Buštěhradu, protože to se stalo po pěti
letech poprvé, co nekolidovaly soutěže u rybníka a na
hřišti. Dřívější komise asi měly jiné, důležitější starosti.
Po celodenním úsilí, kdy bylo uloveno celkem
32 ryb, proběhlo vyhodnocení a odměnění všech účastníků závodů hodnotnými cenami a pirátskými groši,
jako pozvánku na odpolední pirátský rej. Vítězkou se
stala z celkového počtu 51 účastníků Jana Pencová
z Buštěhradu. O věkové rozmanitosti účastníků svědčí
i fakt, že nejmladšímu byly asi tři roky a nejstaršímu
15 let. Zároveň se omlouváme těm, na které se nedostalo rybářské náčiní, ale po zkušenostech jsme tak velký

Z rybářských závodů..., foto: Jaroslav Pergl

zájem nečekali. A na druhou stranu se v jedenáct hodin
na ryby nechodí. Toto vše by se nemohlo uskutečnit bez
nasazení nás rybářů, ale v první řadě bez přispění sponzorů akce, kterými jsou: Štěpánek Auto, Zahradnické služby Švestka, Boty Bušek, Linea – Peterková, Krausová,
Řeznictví Tůma, Řeznictví Hanitzová, Drogerie a zelenina Švejda, Papírnictví RP-Trade Hlavsa, Smíšené zboží
Vinkl, Zemědělské sdružení JEKASET, Rybářské potřeby Klíč Kladno, manželé Bouzkovi ml., manželé Mudrovi,
Pavel Lapáček, Lenka Jurčová, Jana Potůčková, Michal
Sejk, Petr Tatíček, Jan Podracký a rodina Dědičova.
Doufáme, že se akce zdařila (to necháme na posouzení vás), byť ještě pět minut po osmnácté hodině
hladinu rybníka skrápěl déšť, a již se těšíme na závody
roku 2008.

Z rybářských závodů..., foto: Jaroslav Pergl
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Za Rybářský spolek s pozdravem
Petrův zdar Dědič R. a Fencl J.
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organizace a spolky

Útok pirátů
Na 2. 6. 2007 přichystal Městský Úřad Buštěhrad ve spolupráci se Skauty, Zdenda teamem, fotbalisty a dětskými
centry pro děti z Buštěhradu a přilehlého okolí dětský
den ve znamení pirátů.
Děti tu měly možnost zasoutěžit si v deseti disciplínách, které byly vždy odměněny nějakou sladkostí, ale
hlavně pirátskými bankovkami, které v závěru soutěžení děti vyměnily za hodnotné ceny.
V některých disciplínách, třeba ve stavění lodí, ale
pouze těch papírových, dokonce mohli pomáhat i rodiče, hlavně těm menším, kteří si s papírem ještě nedokáží tolik poradit. Na své si přišli i fotbaloví nadšenci
hned ve dvou disciplínách. První byla střelba z děla na
cíl, kde se mladí nadějní fotbalisté snažili trefit míčem
(dělovou koulí) do brány. Druhá fotbalová disciplína
sice neměla nic společného s fotbalem, ale ti nejmenší
měli v zahradním kolečku fotbalový míč a snažili se
ho co nejrychleji dopravit TAM a zase ZPĚT. Ti větší
samozřejmě také, ale když u disciplíny pomohli rodiče,
tak děti seděly v kolečku a rodiče se snažili za ně. Pak
tu také byly disciplíny pro šikovné jedince, jako např.
přepadení fregaty, kde měly děti za úkol sestřelit co
nejvíce plechovek tenisovými míčky. Další disciplína,
kde rodiče pomáhali pouze těm nejmenším, se jmenovala Chůze kapitána Silvera. Děti tu skákaly po jedné
noze krátkou slalomovou dráhu. Na děti čekalo ještě
dalších pět skvělých disciplín.
Pro hladové piráty bylo připraveno malé občerstvení, kdykoliv se mohli posilnit, vzít si pitíčko a na ohni si
opéct buřta.
Po skončení soutěžení se skoro všichni vrhli na
občerstvení a přepočítávali si své získané bankovky.

„Všichni vyhráli“, foto: Jan Štanc

Když se všichni najedli a napili, začalo vyhlašování vítězů. Vždy, když měl někdo stejný počet bodů
z bankovek, byl rozstřel, zase se jednalo o plechovky
a tenisové míčky.
Pro tři nejmenší výherce byly připraveny jako hlavní
ceny velmi krásné a určitě velmi lahodné dorty. Pro ty
větší byly připraveny různé hry a věci týkající se filmu
„Piráti z Karibiku“. Pro ty, kteří se neumístili, jsme měli
cenu útěchy ve formě samolepek, kompasů, aby se na
moři neztratili, joja a další drobné ceny.
Jak tedy zhodnotit tento den? Myslím si, že každý,
kdo přišel, si tento den užil, jak jenom to šlo, ani i ten
nejposlednější neodešel s prázdnou.
Nikola Mráčková

Den dětí na buštěhradském hřišti, foto: Jan Štanc

9

žijí mez námi

Buštěhradský zpravodaj 3-4/2007

žijí mezi námi
Paní ředitelka Mgr. Bc. Věra Sklenářová:
„Přijatelná je pro mě taková škola, v níž všechny děti znám.“
Základní škola Oty Pavla v Buštěhradě patří k nejdůležitějším stavebním kamenům našeho města. Plní roli nejen
vzdělávací a výchovnou, ale také nese velkou tradici spojenou s nesčíslnými osudy a vzpomínkami všech, kteří
jejími lavicemi prošli. Vysílá do společnosti mladé lidi, ovlivňuje a vytesává jejich charakter v nejkritičtějším věku
vývinu lidské osobnosti – v době, kdy lidské chování, myšlení a návyky ještě lze modelovat. Proto každá obec lpí
na dobré kvalitě své školy. Je si vědoma její nevšední důležitosti. Naše základní škola má za sebou první rok změny
ve vedení. Je tedy čas bilancovat. Koho jiného bychom se měli zeptat než samotné paní ředitelky.
se mi dostal do ruky inzerát, v němž byl vypsán konkurz
na ředitele základní školy v Buštěhradě. A protože se mi
buštěhradská škola od samého počátku velmi líbila, tak
jsem se do konkurzu přihlásila.
To by mě tedy zajímalo – co se vám na naší škole líbilo?
Všichni čtenáři Zpravodaje si rádi poslechnou nezaujatou chválu.
Jednak se mi líbilo prostředí, areál školy. Také se mi
líbila učební dispozice nové budovy, že je v ní prostor
pro specializované učebny i pro vlastní kmenové třídy.
Škola má dobrou tradici, která je vždy velmi důležitá.
Půvabná je i postava Oty Pavla, která školu doprovází,
a v neposlední řadě se mi líbil i zájem obce.

Mgr. Věra Sklenářová – ředitelka ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad,
foto: archiv Mgr. Sklenářové

Mohla byste čtenářům přestavit svou dosavadní profesní dráhu?
Vystudovala jsem učitelství pro první stupeň, jedenáct let
jsem působila jako učitelka, následně jsem již zastávala
ředitelské funkce. Zprvu jsem vedla malou venkovskou
školu, kterou jsem otvírala. Pak jsem osm let byla ředitelkou školského úřadu, kde jsem se orientovala na oblast
státní správy. Celou dobu mě však zajímala otázka
systému školství a hodně mě zajímaly změny, které se
odehrávaly po roce 1990 v našem školství.
Co vás přivedlo k návratu do školy?
Chtěla jsem si právě to, co mě zajímalo, vyzkoušet na
vlastní kůži, ověřit si vše v praxi. To se mi povedlo na
jedné menší škole v Praze 6. Pak jsem si vyzkoušela
i velkou sídlištní školu, kde jsem působila přibližně po
dobu jednoho roku. Zde jsem si mohla výborně porovnat
podmínky mezi velkou městskou školou a školou malou.
Mezitím jsem vystudovala ještě školský management,
který byl také předmětem mé diplomové práce. Pak jsem
se rozhodovala, kde budu dále působit, a shodou náhod
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Zmínila jste svou zkušenost se srovnáními malých
a velkých, městských a vesnických škol. Mám na to po
devíti letech hraní na výchovných koncertech své mínění. Jaký je váš pohled?
Co se týče dětí – rozdíly mezi dětmi se začínají pomalu
stírat. I když, u sídlištních dětí jsou častější takové ty
extrémy, ale velký rozdíl mezi dětmi vesnickými a městskými nevidím. Já jsem poznala malou, středně velkou
i velkou školu. Mohu říci, že například buštěhradská
škola, která představuje školu střední velikosti (přibližně
300 žáků a dvě paralelky), je jistým optimem. Na malých
školách není příznivá možnost využít aprobovanosti vyučujících, u velkých gigantů je snaha o profilaci, která vede k tomu, že se tvoří třídy s lepšími žáky a v ostatních
třídách se pak objevují děti problémové, čímž se stává
problémovou z výchovného a kázeňského pohledu celá
škola. Velký počet dětí také přispívá k anonymitě, která
opět znesnadňuje výchovný proces. Vždy jsem tvrdila,
že pro mě je přijatelná taková škola, kde všechny děti
znám. O to se snažím i v Buštěhradě, kde je již jen otázkou času, abych je všechny poznala. Proto se snažím
učit tak, abych v každé třídě měla alespoň malý úvazek.
Když jste nastoupila do školy v Buštěhradě, nebo možná ještě před nástupem, patrně jste měla určité cíle, které jste chtěla jakožto ředitelka realizovat. Mohla byste
nám některé z nich prozradit?
Veřejnost se v poslední době orientuje převážně na vzdělávací složku. To je přirozené a je to samozřejmě jeden
z hlavních cílů. Já však také pokládám velký důraz na
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složku výchovnou. Výsledky ve výuce přijdou jen tehdy,
pokud děti respektují určitá pravidla. Musí být jasně
stanovená pravidla, která se stávají pro žáky, ale i pro
vyučující závaznými. V tomto ohledu mám vysoké nároky.
Například, co žákům omlouvat a co neomlouvat. Jak benevolentně přistupovat k chování žáků mimo školu. Chci,
aby nás zajímalo, co se děje za vraty naší školy, protože
i zde žáci naší školu reprezentují. Je obecně prokazatelné,
že morálka a kázeň upadá. Je tedy i pro náš pedagogický
kolektiv tento problém jedním z prvořadých.
Je mnoho módních systémů, souvisejících se stylem výuky.Jmenujme například systém Montessori, Waldorfský
systém. Tyto modely jsou typické určitou uvolněností,
chtějí dávat dětem jistou svobodu v chování v během
procesu výuky. Jste příznivcem těchto stylů?
Jsem v tomto směru patrně konzervativní. Myslím, že
nechceme mít ve škole anarchii. Zároveň však nejsem
pro abnormálně přísná pravidla. Žáci mohou chodit
ven, mohou se o přestávkách volně pohybovat po škole
– ale opět opakuji, musí být stanovena jasně definovaná
pravidla, normy toho, jak se chovat. Systémy, o kterých
jste hovořil, dobře znám. Plno věcí z nich se mi líbí, ale
celkově jsem odpůrcem benevolentních přístupů.
Které předměty vy sama vyučujete?
Na druhém stupni učím občanskou a rodinnou výchovu.
Plno středních škol, ale bohužel i základních škol má
problémy s drogami, alkoholem i kriminalitou mladistvých. Rýsují se již podobné problémy i v buštěhradské
škole?
Zabýváme se prevencí a monitorujeme žáky, kteří již byli
v nějakém kontaktu s drogou. Zejména v mimoškolních
aktivitách žáků již byly zaznamenány tyto případy. Zde
však vidím velký význam dobré rodičovské výchovy. Je-li
dítě z domova dobře vedeno, pak ví, jak se těmto věcem
vyhnout. Děti, pocházející z diskutabilního rodinného
zázemí, jsou náchylnější k těmto nebezpečím. Škola
může učinit určitá represivní opatření, aby se tento jev
v prostorách školy nevyskytoval. Mimoškolnímu kontaktu
dítěte s drogou ale nezabráníme.
V Buštěhradě je výborná a úspěšná základní umělecká
škola. Zakládáte si na vzájemné spolupráci?
Myslím, že jsme se ZUŠ udělali hodně společných aktivit
a spolupráci bych hodnotila jakožto dobrou a dostačující.
Spolupracujeme úzce ale i třeba s Junákem. Těchto
složek, které působí v obci, si velmi vážím a vím, jak důležitý význam pro rozvoj dítěte mají. Odpoledne vlastně
přebírají ze školy část dětí a dále na nich pracují. Jsem
si jista, že do budoucnosti najdeme další parketu, kde
spolupracovat.
Jste spokojena s vybaveností školy?
Již jsem se zmínila, že se mi líbí potenciál školy, který
má v zázemí. Je zde velmi dobře vybavená tělocvična,
dále zahrada se skleníkem. Chtěli bychom zvelebit venkovní sportoviště. Vnitřní prostory mají dobrou výbavu
z minulosti, ale moderní výbava tu silně chybí. Máme
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čtyři roky starou počítačovou učebnu, kde je jedenáct
počítačů. To není optimální počet, vzhledem k průměrnému počtu dětí ve třídách. Přes prázdniny bychom
tedy chtěli vybudovat novou počítačovou učebnu s větší
kapacitou a také bychom rádi více využívali počítačové
výukové programy, s kterými mám dobré zkušenosti.
Nechali jsme si prezentovat interaktivní tabuli, ze které
jsme byli nadšeni, a proto budeme mít zájem ji také
zahrnout do výbavy školy.
Máte za sebou první školní rok v základní škole Oty
Pavla v Buštěhradě. Je tedy vhodná doba k tomu, abyste mohla bilancovat, co se vám nebo kolektivu pracovníků školy za tento rok povedlo nebo co se třeba mohlo
povést lépe.
K tomu, co se povedlo. Jsem velmi ráda, že se nám
podařilo dokončit vlastní školní vzdělávací program za
dobu jednoho roku. To je úspěch, protože obvyklá doba
v jiných školách je dva roky a více.
Promiňte, že vás přerušuji, ale co je to vlastně ten školní vzdělávací program?
Školy musí podle zákona začít pracovat podle vlastního
školního vzdělávacího programu. My jsme jej vypracovali
podle metodiky Výzkumného ústavu pedagogického.
Škola si určí priority a zaměření ve vzdělávání a výchově
žáků, stanoví učební plán, volitelné předměty, hodnocení
žáků a další pilíře výuky, z kterých vytvoří vlastní školní
vzdělávací program, podle něhož výuku realizuje. Snažili
jsme se náš program odlišit od jiných škol. Proto jsme
podali dotazníky mezi vyučující i rodiče. Na jejich základě se orientujeme na ekologickou výchovu, posilujeme
volitelné předměty o ekologické směry, orientujeme se
na zdravou školu. Současně jsme ale posílili hodiny
českého jazyka a matematiky, aby děti, které budou
chtít jít studovat, měly dobré znalosti v těchto oborech.
Pochopitelně, rádi bychom intenzivně vyučovali jazyky,
angličtinu od první třídy. Kromě němčiny se nám nabízí
i ruský jazyk. Podle těchto aspektů jsme také zpracovávali školní vzdělávací program.
Děkuji za vysvětlení, jaké další úspěchy jste zaznamenali?
Dobře se nám daří prezentovat školu. Paní Heráňová
nám vyrobila nové webové stránky školy a paní zástupkyně na ně dokáže doplňovat aktuální informace. To
přispělo k výborné informovanosti veřejnosti o dění ve
škole. Chtěli bychom využívat internet k informovanosti
rodičů, například je možné uvádět známky žáků, které si
rodiče tímto způsobem mohou kontrolovat. Tím bychom
mohli nahradit již trochu zastaralý systém žákovských
knížek. Dále jsme výrazně zvýšili počet akcí školy.
Například v současné době se zapojujeme do ekologického projektu „Les ve škole“, paní učitelka Nejedlá
vede akci „Indiánská stezka“, oblíbená je akce „Noc
s Andersenem“. Hezké akce uskutečňuje školní družina
pod vedením paní učitelky Holejšovské, jmenovat mohu
třeba družbu se školou v Peru, která přináší tamním dětem užitek. Moc pěkná akce byla „objímání školy“, nebo
„zpívá celá škola“, na Velikonoce jsme vyráběli obří vajíčko z plastových víček, na Den Země jsme zasadili lípu,
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sport
jež byla pokřtěna vodou z různých míst, kterou si děti pro
tuto slavnostní chvíli přinesly. V rámci Zdravé školy jsme
zakoupili automat na mléčné výrobky, kde si děti mohou
každý den zdarma pořídit jeden mléčný produkt. Dětem
jsme též zavedli relaxační přestávky.
Ptal jste se také na to, co se nepodařilo, a je to
správné samozřejmě zmínit. Máme potíže s dobrými
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učiteli jazyků a nepodařilo se nám personálně výuku
plně zajistit. V celkovém pohledu jsem však školou
v Buštěhradě nadšena a těším se na další práci.
Za rozhovor děkuje
a hodně úspěchů přeje Jan Paulík.

ŠACHOVÝ ODDÍL SOKOL BUŠTĚHRAD
Velká cena města Buštěhradu – 4. ročník
Již počtvrté se nejlepší žáci z okresů Kladno, Beroun,
Praha-západ a Rakovník sjeli na závěrečný turnaj
Regionálního přeboru do buštěhradské Sokolovny.
Turnaj jsme pod záštitou pana starosty uspořádali
28. dubna a i přes téměř letní počasí se ho zúčastnilo
celkem 61 hráček a hráčů z 11 oddílů. Potěšila nás
účast velkého talentu středočeského šachu, Tadeáše
Baláčka ze Sokola Kolín (se 4. místem v kategorii
do 12 let na letošním Mistrovství České republiky byl
neúspěšnějším středočeským účastníkem). V turnaji
potvrdil své kvality a se ziskem 6,5 bodu (ze 7 partií)
s přehledem zvítězil před Radkem Wasserbauerem
z Rakovníka (6 bodů) a Janem Švachem z Řevnic
(5,5 bodu). Ve vyrovnanějším a početnějším turnaji
mladších žáků zvítězil Radek Oberman z Berouna
(6 bodů) před Janem Rosenbaumem ze Zdic a Janem
Lážou z Roztok (oba 5,5 bodu). Naším nejúspěšnějším hráčem se stal Ondra Škubal, kterému získaných
4,5 bodu vyneslo v kategorii H10 (16 účastníků)
bronzovou medaili! Ve stejné kategorii Dominik Himl
(3,5 bodu) obsadil 6.místo.
Díky Městskému zastupitelstvu Buštěhradu si vítězové obou turnajů odvezli poháry, nejlepší hráči věcné
ceny a vítězové jednotlivých věkových kategorií medaile.
Naše poděkování patří též a zvláště místostarostovi
Antonínu Kadlecovi, který se jménem města zúčastnil
závěru turnaje a dekoroval všechny vítěze (nejen Velké
ceny Buštěhradu, ale i celého Regionálního přeboru).
Celkové výsledky letošního Regionálního přeboru mládeže (rekordních 115 účastníků) potvrdily naše
očekávání, že po výjimečných úspěších ročníku 1991
(Schmalz, Šáfr, Bělský) přijdou hubená léta. Naši hráči
(pro většinu se jednalo o první sezónu) sice ve svých
kategoriích obsazovali místa v první desítce, ale medailová umístění (loni pravidelná) byla jen čtyři. Potěšující
je, že v nejmladší kategorii (ročník 1998 a mladší)
3. místo vybojovala Ája Krupičková v Kladně (bohužel její jediná účast), a totéž dokázal Ondra Škubal ve Zdicích,
Roztokách a na Buštěhradě.
Postup do finále Krajského přeboru (23.-23. června
v Sedlčanech) si celkovým 4. místem (kategorie H10)
vybojoval Ondra Škubal, náhradníky jsou Dominik Himl
(8. místo v H10), Michal Černý (10. místo v H14) a Pepa
Smrž (10. místo v H16).
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Jana Sochorová pátá na Mistrovství České republiky
mládeže
Mistrovství ČR mládeže se letos hrálo od 10. do
17. března v Seči u Chrudimi. V každém z osmi turnajů
(4 věkové kategorie, zvlášť chlapci a dívky) se opět střetlo
cca 20 hráčů, kteří tvoří mládežnickou šachovou špičku
v České republice. Po dvou letech (v roce 2005 hrál
Honza Šáfr kategorii H14) byl náš oddíl opět zastoupen.
Jana Sochorová hrála turnaj nejstarších dívek (D16)
a vzhledem k podzimnímu vítězství na Mistrovství Čech
patřila k favoritkám turnaje. Devítikolový turnaj (hraný
švýcarským systémem) rozehrála Jana dobře, po 3 kolech měla 2,5 bodu. Ve 4. kole ale prohrála s pozdější
vítězkou a po vítězství v kole pátém následovaly dvě
nešťastné porážky, které znamenaly ztrátu snu o postupu
na mistrovství světa či Evropy (postupují první dvě). Jana
se dokázala „oklepat“ a po vítězstvích v posledních dvou
kolech získala 5,5 bodu a obsadila konečné 5. místo!
Přestože měla vyšší cíle (a to je určitě dobře!), svým
umístěním i předvedenou hrou potvrdila, že v této věkové
kategorii patří mezi nejlepší hráčky v republice.
Honza Šáfr hrál v Seči vedlejší velmi silně obsazený OPEN turnaj (nasazen jako 60. ze 62 účastníků).

ročník 31
Na začátku šokoval papírově mnohem silnější soupeře
a po 4 kolech se se ziskem 3 bodů ocitl dokonce v první
desítce průběžného pořadí. Přestože v dalším průběhu
už žádný bodík nezískal, vylepšil si osobní koeficient
(ELO) a získal cenné zkušenosti.

společenská rubrika
Další zprávy ze života šachového oddílu (například
o oddílovém přeboru) lze najít na internetu na (i mezi šachisty z daleka již dobře známé) adrese www.sachybus.net.
Pavel Buk

společenská rubrika
NAŠI JUBILANTI
70 let
MAURER Antonín, Lípová ulice
ŠPIMROVÁ Božena, Družstevní ul.
75 let
KŘIVAN Luboš, ul. Kladenská
SMUTNÝ Ladislav, lípová ul.
80 let
KOUCKÁ Jiřina, ul. Náměstí
VANÍČKOVÁ Eliška, ul. Hradní
Dne 8. června oslavila 70. narozeniny paní Anna
Boušková. Narodila se a dětství prožila v Kladně. Po
dokončení zdravotní školy a praxe v kladenské nemocnici nastoupila v Buštěhradě jako dětská sestra. Její
další život byl a je dosud spjat se zdravotnictvím v Buštěhradě. Zažila a pracovala se všemi lékaři a pozdějšími
primáři – zakladateli pediatrie na okrese. Ještě dnes
pracuje na malý úvazek v dětském středisku. Přejeme

této milé, skromné a mimořádně obětavé ženě mnoho
zdraví a více životního štěstí do dalších let.
MUDr. Pavel Skála

poděkování
Děkuji srdečně za všechna milá blahopřání a dárky
k mým kulatinám. Paní Procházkové za ČČK a Jednotu, celé mojí rodině a báječným sousedům.
Olga Čtrnáctá

vzpomínka
Dne 5. 7. uplyne 1 rok od úmrtí ing. Václava Míška.
Kdo jste ho znali vzpomeňte s námi.
Manželka a děti Petr a Jana s rodinami

policie ČR informuje
Bezpečnost v Buštěhradě v období
od 1. 4. do 30. 4. 2007

Bezpečnost v Buštěhradě v období
od 1. 5. do 31. 5. 2007

Trestné činy
1x odcizení věcí z rodinného domu (ZP)
1x odcizení mobilního telefonu (NP)

Trestné činy
1x řízení vozidla bez řidičského oprávnění v době zákazu řízení (ZP)
1x odcizení motorového vozidla – silnice KladnoBuštěhrad(NP)
1x odcizení navigace z motorového vozidla (NP)
1x odcizení věcí z nákladního automobilu (NP)
1x loupežné přepadení hlídače na haldě (NP)

Přestupky
5x přestupek proti majetku (NP)
1x přestupek proti občanskému soužití a proti majetku (ZP)
V průběhu měsíce dubna 2007 nebyly zaznamenány
případy hromadného narušování veřejného pořádku.

Přestupky
7x přestupek proti majetku (NP)
1x přestupek proti veřejnému pořádku – skládka u haldy (NP)
V průběhu měsíce května 2007 nebyly zaznamenány
případy hromadného narušování veřejného pořádku.
komisař npor. Václav Černý, DiS.
vedoucí OOP Kladno-venkov
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buštěhradské zajímavosti
Buštěhrad – obec mezi vodojemy III.
Již dvakrát jsme se zaměřili na vodojemy, jež při příjezdu
do obce nelze přehlédnout. Dnes si připomeneme vodojem ukrytý v zemi. Je součástí přečerpávací stanice
stojící u silnice vedoucí do Buštěhradu od Stehelčevsi
a Libochoviček.
Tato stanice vznikla v létech 1967–1971 jako součást vodárenského systému KSKM (Kladno, Slaný,
Kralupy, Mělník). Ten navázal na síť několika desítek
vrtů začínajících v řepínském dole v hloubce 50–70
metrů a později dokončené sítí dalších vrtů v okolí vlétech 1972–1975. Tento zdroj dává dodnes až 1500 litrů
kvalitní vody za vteřinu.
Tím, že je voda čerpána z takové hloubky (po průchodu pískovým podložím) a pochází z oblasti chráněného
území Kokořínska, údolí říčky Pšovky, dosahuje mimořádné kvality. Hodnoty se blíží požadavkům na kojeneckou
vodu. Proto ji také není nutné tolik chemicky upravovat.

Její snad jedinou nectností je vysoká tvrdost, která nám
zanáší trubky a varné konvice vodním kamenem.
Ale vraťme se do Mělnické Vrutice. Odtud je voda
čerpána přes několik stanic a vodojemů (Hostín, Dolany,
Kozinec) potrubím o průměru 800 mm přes řeku Labe
i Vltavu až do akumulačních nádrží na Buštěhradě. Ty jsou
dvoukomorové o objemu 2x 2800 m3. Zdejší čerpací stanice byla v loňském roce značným nákladem zrekonstruována a její čerpadla tlačí vodu dále na Kladno potrubím
o průměru 700 mm do vodojemu na Kožové hoře o objemu
2x 6000 m3. Zde se mísí podle potřeby s vodou z Klíčovské
přehrady a ze zásobní nádrže o obsahu 2x 20 000 m3 teče
již samospádem do kladenské rozvodné sítě, na kterou je
napojen i Buštěhrad. Čili, než můžete ochutnat kvalitu vody
z vašeho vodovodu, urazí od artézských studní u Mělnické
Vrutice až k nám do Buštěhradu zhruba 65 km.
Tak ať nám všem chutná!
Jaroslav Pergl

Třetí buštěhradský vodojem – čerpací stanice po rekonstrukci, foto: Jaroslav Pergl

buštěhradský chodec
Lež, máš krátké nohy!
Všude kolem nás jsou příjemně netěkavé, ustálené
a logické věci. Však, tu máš čerte kropáč, provází nás
i paradoxy nebo dokonce úplné nesmysly. Človíček je
z toho pak zmaten, a tak kope okolo sebe jako rap už při
sebemenším vzruchu.
To máte, jako když sednete na Dejvické do busu
k okénku…to abych lépe viděla, Karkulko… Je vám,
kteří cestujete častěji, jasné, že v zatáčce u hřbitova
budete muset obtěžovat kladenského svalovce, který
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vedle vás sladce usnul již na dálnici. Páč jináč se nedostanete dom. Příště sednete jinam! A ejhle, usadíte-li se
dozadu jako zamlada, bude vám nevolno, a zaujmete-li
místo u řidiče, je víc než jasné, že zvládnuv tak skvěle
svou kinetózu, vzbudíte svou objemnou kabelou všechny
ostatní slastně spící Kladeňáky. A to není sranda.
Nebo, jak má být člověk v klidu, když třeba sedne
v metru zády k otevíraným dveřím, aby si něco duchaplného početl, a pak přejede nevzrušen o několik
stanic svou cílovou. To pak sáhnete k duchaprostým,
ba až sprostým hodnocením městské dopravy a sa-
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mozřejmě sebe. (A to nepitvám problém pramuže, ten
seděl vždy proti vchodu do jeskyně, to kdyby přišel
tygr, což si s sebou chudáci chlapi vlečeme po věky,
sedajíce v hospodě zásadně zády ke dveřím…jenom
už nečekáme šavlozubou mordu, nýbrž nějakou blízkou
příbuznou s válečkem na nudle...) A tak se posadíte
naproti. Ovšem zvědavost vám nedá a v každé stanici
zvednete oči od knih, kdo že to zase nastoupil. Řádky
plné ducha potom leží ladem zapomenuty v klíně, když
kolem tolik jiného plného, že, panstvo? A to si taky
vlečeme věky… Raději nepomyslet, co by nás mohlo
potkat třeba v tramvaji a v tunelu.
Další rozpor: Když se tísníte v kotcích paneláků na
Jižním městě, toužíte bydlet někde za městem, u řeky
nebo jen tak nějak v klidu a v zeleni. I se uskrovníte,
odvážně zadlužíte a sednete na lep barvotiskové budoucnosti developerských letáků, abyste se stali hrdými
majiteli toho svého pozemku. A on to nejspíš bude jen
kousek kousku parcelky původní vize, páč musí ještě
zbýt na bazének a zahradní gril. Natěsnáni pak v kotcích satelitních shluků, toužíte po identifikaci alespoň
bizarností věžiček, balkónků nebo třeba barev na fasádě
svého sádrokartonového paláce. Z louže a zpod okapu
vás pak snad zachrání jen nové vztahy. Kletě však, když
k vám nakonec hádky ze sousedství doléhají hlasitěji
než v paneláku a protivný mopslík, ohrožující vás kdys
pravidelně u výtahu tamtéž, byl rozhodně příjemnější
než tupý pohled vrčícího zabijáka za sousedovým živým
plotem. Tož, to by sa pak jeden nejradši vrátil do té
Prahe. A koupit si samotu u lesa nebo na romantickém
břehu? No, nevím. Máme nejen sto a víceleté vody,

alébrž i sto a víceleté územní plány, takže sáhnete vedle
a máte za sousedy průmyslovou zónu a dálnici. Nebo
příjde ta voda a máte prd..
Špatně se v tom všem orientuje, že? Neztrácejme
však hlavu! Stačí se na té pomyslné křižovatce zastavit
a zareagovat přirozeně. Nekomplikovat věci, nehledat
krkolomné aspekty, Protože štěstí sedne na upřímné jednání. S nějakými výmluvami a lžemi se nedojde nikam,
ať vyrazíte kamkoliv. Spontánním chováním jste upřímní
nejen sami k sobě, nýbrž i k vlastní rodině, kamarádům
i těm sousedům v okolí. A budete mít větší radost. Za
pačesy přitáhnete štěstí nejen domů, ale můžete ho
podat s nabídnutou dlaní každému, protože ho bude
dost. A když se nebudete ofrňovat, tak se třeba na hřišti
potkáte se zajímavými lidmi, kteří nehledí na to, zda se
naplavili z té Prahe nebo z jiné řiti, a už vůbec nerozlišují, jestli máte haciendu na poli, byteček v Zadňáku,
romantický výhled na hřbitov nebo malebnou zříceninu
na Starém hradě. Prostě si sednou jako sousedé. A bude
hezky na Buštěhradě.
P.S.: Jó, mám taky problémy s tím bontonem. Étos
říká, že, jde-li pár po chodníku, měl by muž být ženě
po levici, ale když je chodník úzký, tak šlape gentleman
vždy blíže k okraji, aby partnerku chránil před případným nebezpečím od vozovky. Řeknete, logické. Avšak
květináč, řítící se ze třetího patra, na pravidla slušného
chování kašle, takže nejspíš budete, upřímně řečeno,
gentleman – vdovec, víte? A na to bude človíček vždycky
krátký. No, hlavně že se máme rádi.
JB

Buštěhradské panorama, foto: web města Buštěhrad
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oslavy v buštěhradě, o nás
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oslavy 510 let buštěhradu

Vystoupení dětí z družiny ZŠ, foto: Ivona Kasalická

Na historickém jarmarku nesmí kovář chybět, foto: Ivona Kasalická

Děti soutěží s poníkem Princem, foto: Ivona Kasalická

Kejklíř Vojtáno, foto: Ivona Kasalická

Vystoupení pěveckého sboru, foto: Ivona Kasalická

Divadlo Bořivoj, foto: Ivona Kasalická
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