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Vítání občánků. Zleva: Rozárka Koníčková, Jakub Strádal, Andrea Výborná, Filip Křišťan, Antonín Paulín, Emma Mensátorová
Foto: P. Suchopár
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Statutární město Kladno Vás zve na koncert:

Ondřej 
Brzobohatý

—
16.9.2015 

Kladno

Vstupné: 
od 390Kč k sezení / 290Kč k stání, senioři a ZTP

Předprodej vstupenek: 
od 5.5.2015 v Městském informačním centru, 
T. G. Masaryka 499, Kladno 
PO–PÁ 9:00–17:00, SO 9–13:00
tel: 312 604 540

www.mestokladno.cz

Zahrada Kladenského 
zámku, 19:00

Generální 
partner

www.mestokladno.cz

S OCHUTNÁVKOU

VŠEHO DOBRÉHO

LETNÍ
PÁRTYPÁRTYPÁRTYPÁRTY

16. 8. 2015 od 17.00 hod.

Zahrada Kladenského zámku

Cena vstupného: 150 Kč, při zakoupení v předprodeji

grilovaný hermelín na párty ZDARMA!

Koncert The Beatles Revival od 20.00 hod.Předprodej vstupenek od 7. 7. 2015 v Městském informačním centru, T. G. M. 499, Kladno

PO – PÁ 9:00 – 17:00, SO 9:00 – 13:00, Tel: 312 604 540
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Vážení čtenáři,

v měsíci červenci si připomínáme 
památnou událost upálení Mistra 
Jana Husa v Kostnici. Letos od to-
hoto smutného okamžiku uplynulo 
kulatých 600 let. Význam jeho vzta-
hu ke spravedlnosti a pravdě nás 
zasahuje i dnes. Žijeme v době, kdy 
položit život za svoje postoje, byť by 
byly správné, se „nenosí“. Jan Hus 

byl člověk středověku, člověk, který, 
když se přesvědčil o své pravdě, byl 
ochoten za ni i zemřít. Jeho význam 
je veliký i v perspektivě dalšího vý-
voje událostí. Ne jen následující hu-
sitská epocha v českém království, 
ale i precedent a vzor pro pozdější 
nástup protestantismu pod vede-
ním Martina Luthera, co si málokdo 
uvědomuje. My si můžeme posled-
ní okamžiky života Jana Husa při-

pomenout výletem do nedalekého 
Krakovce u Rakovníka, kde strávil 
poslední dny pobytu na území Čech 
před odjezdem do Kostnice.

   Měsíc červenec je také měsícem 
prázdninovým, a tak jako redakční 
rada přejeme všem našim čtenářům 
příjemné léto a bezpečný návrat z 
prožitých dnů dovolené. 
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Usnesení ze zasedání zastUpitelstva města BUštěhradU 
Usnesení ze zasedání Zastu-
pitelstva města Buštěhradu 
č. 7/2015 ze dne 24.06.2015 

Schvaluje:
•	 Usnesením	 č.	 1	 ověřovatele 

zápisu Antonína Jeřábka a Jiřího 
Bleska a jako zapisovatelku Janu 
Zemanovou

•	 Usnesením	č.	3  zápis č. 62015 ze 
dne 26.5.2015

•	 Usnesením	 č.	 4 doplněný 
program zasedání zastupitelstva 
města Buštěhradu č.7/2015

•	 Usnesením	 č.	 5 rozpočtové 
opatření č. 11/2015

•	 Usnesením	č.	6  dle ustanovení
   § 84 odst. 2 písm.b) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, účet-
ní závěrku města ke dni 
31.12.2014 včetně výsledku 

hospodaření ve výši 
5 757.247,68 Kč

•	 Usnesením	 č.	 7 dle ustanovení 
§ 102 odst. 2, písm. q a odst. 
4 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, účetní 
závěrku příspěvkové organizace 
DPS Buštěhrad ke dni 31.12.2014 
včetně výsledku hospodaření ve 
výši 87.501,- Kč. Dále schvaluje 
rozdělení výsledku hospodaření 
příspěvkové organizace DPS 
Buštěhrad ve výši 67.501,- Kč do 
rezervního fondu a 20.000,- Kč 
do fondu odměn

•	 Usnesením	 č.	 8 dle ustanovení 
§ 102, odst. 2, písm. q, a odst. 
4 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, účetní 
závěrku příspěvkové organizace 

Základní škola a Mateřská 
škola Oty Pavla Buštěhrad 
ke dni 31.12.2014 včetně 
výsledku hospodaření ve výši 
445.307,11 Kč. Dále schvaluje 
převod výsledku hospodaření 
příspěvkové organizace Základní 
školy a Mateřské školy Oty Pavla 
Buštěhrad do rezervního fondu

•	 Usnesením	 č.	 9 dle ustanovení 
§ 102 odst. 2, písm q., a odst. 
4 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení¨, ve znění 
pozdějších předpisů, účetní 
závěrku příspěvkové organizace 
Základní umělecká škola 
Buštěhrad ke dni 31.12.2014 
včetně výsledku hospodaření ve 
výši 181.277,39 Kč. Dále schvaluje 
rozdělení výsledku hospodaření 
příspěvkové organizace Základní 
umělecké školy Buštěhrad ve výši 
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108.766,39 Kč do rezervního 
fondu a 72.511,- Kč do fondu 
odměn

•	 Usnesením	 č.	 11 Smlouvu 
o směně pozemků mezi 
spoluvlastníky Alena Daniela 
Bilgert, Joseph Jagr a Iva Stepan, 
a Městem Buštěhrad

•	 Usnesením	č.	12	  zařazení paní 
Ludmily Rejhové do registru 
žadatelů o byt v DPS Buštěhrad

•	 Usnesením	 č.	 13 uzavření 
Dodatku č. 1 k dohodě o užívání 
majetku mezi Středočeským 
krajem se sídlem: Zborovská 11, 
Praha 5, a Městem Buštěhrad, se 
sídlem: Revoluční 1, Buštěhrad

•	 Usnesením	 č.	 14 udělení 
výjimky ze stavební uzávěry 
vydané Městem Buštěhrad na 
pozemky parc.č.č2507 a 2360, 
k.ú. Buštěhrad, pro záměr 
„Odstavná parkovací plocha“

•	 Usnesením	 č.	 15	 udělení 
výjimky ze stavební uzávěry 
vydané Městem Buštěhrad 
na pozemky parc. č. 1897/41, 
1897/19, 1897/119, 1897/120, 
vše v k.ú. Buštěhrad, pro záměr 

„Vědecko-výzkumný areál s 
objekty vědecko-technických 
parků s obslužným zázemím 
pro techniku, dopravní obsluhu 
a manipulaci, vč. inženýrského 
vybavení areálu“.

•	 Usnesením	 č.	 16 upřesnění 
pravidel pro dotace spolkům a 
fyzickým osobám z rozpočtu 
města

•	 Usnesením	č.	17 přijetí dotace ve 
výši 560.700,- Kč od firmy LEGO 
Production s.r.o. na vybudování 
dětského hřiště Ořešín.

•	 Usnesením	 č.	 18	 přijetí daru ve 
výši 150.000,- Kč od firmy Project 
Development s.r.o. na dětské 
hřiště Ořešín

•	 Usnesením	 č.	 19 návrh na 
pojmenování místní knihovny 
„Knihovna Oty Pavla“, za 
předpokladu, že s názvem bude 
souhlasit rodina spisovatele

•	 Usnesením	 č.	 22	 uzavření 
Smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti a smlouvu 
o právu provést stavbu č. IP-

12-6008826/VB/01 Buštěhrad, 
Švermova, parc.č. 1819/36 mezi 
Městem Buštěhrad a firmou ČEZ 
Distribuce a.s.

•	 Usnesením	 č.	 23 celoroční 
hospodaření Města Buštěhrad za 
rok 2014 s výhradami a přijalo 
nápravná opatření. Nápravná 
opatření jsou uvedena v příloze, 
která je nedílnou součástí tohoto 
zápisu

•	 Usnesením	č.	24 vyvěšení záměru 
na prodej pozemku parc.č. 1413 o 
výměře cca 25 m2, nacházející se 
v katastrálním území Buštěhrad, 
který je zapsán na LV č. 10001 
u Katastrálního úřadu pro 
Středočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Kladno

Bere	na	vědomí
•			 Usnesením	 č.	 2	 – zprávu o 

kontrole usnesení ze zasedání č. 
6/2015 ze dne 26.5.2015

•	 	 	Usnesením	 č.	 5 – informaci o 
rozpočtovém opatření č. 10/2015

neBUďme jako oni

dotace

Omlouváme se, že tentokrát trva-
lo zaslání dotací spolkům tak dlou-
ho. Velmi nám to zkomplikovala (a 
všem dalším obcím) novela zákona 
250, kdy jsme museli program do-
tací přepracovat, znovu vyvěsit na 
zákonem danou dobu a splnit další 

zákonné podmínky. Alespoň se nám 
podařilo to udělat tak, aby spolky 
nemusely žádosti podávat znovu. 
Víte, že na aktuální akce, které bylo 
již nutné zafinancovat, jsme dávali 
zálohy – byla to jen otázka vzájemné 
komunikace to zvládnout. 

Doufáme, že tyto problémy již 
v příštím roce nebudeme muset ře-
šit (pokud si zákonodárci opět něco 
nevymyslí) a vše půjde pokud mož-
no hladce. 

DJ

Je to pravda odvěká, že na peníze 
od státu se zpravidla musí čekat a 
že zpravidla přijdou později, než je 
dohodnuto ve smlouvě se správním 
orgánem. To se stalo právě v těch-
to dnech. Nicméně, když už dota-
ce přijdou, tak pojďme dohodnutá 
pravidla dodržovat.

Většina spolků v Buštěhradu do-
tace včas a řádně vyúčtuje a finanční 

výbor městského zastupitelstva má 
s nimi snadnou práci. Některé or-
ganizace v našem městě však tuto 
svoji povinnost včas a řádně nepl-
ní. Předsedkyně finančního výbo-
ru proto musí splnit svoji zákonem 
stanovenou povinnost. Navrhne 
městskému zastupitelstvu nepřidě-
lit požadovanou dotaci těm sdruže-
ním, která řádně nedoložila čerpání 

dotace v uplynulém roce. 
Vážení a obětaví předsedové a 

vedoucí buštěhradských zájmových 
sdružení, kteří jste dostali od Města 
Buštěhrad peníze na svoji činnost, 
myslete prosím již teď, že vyúčtová-
ní obdržených peněz  od města v le-
tošním roce musíte na městský úřad 
dodat do 31. ledna 2016.

LZ
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DrůBež Červený HráDek, firma DráB, 
oznamuje svým zákazníkům, že opět 

prodává slepičky snáškových plemen 
tetra hnědá a dominant 

černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý. Stáří 14 – 19 týdnů. 
Cena	149	-180,-	Kč/	ks	dle	stáří. Prodáváme slepičky pouze našeho chovu! 

Prodej	se	uskuteční:	9.	srpna	2015
Buštěhrad – u  fotbal. hřiště - 12.35 hod.

Případné bližší informace : Po-Pá 9.00-16.00hod, tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840  

prosím, nesázejte nic načerno na oBecní pozemky!
V poslední době se stále častěji 

setkáváme s tím, že lidé si sami ini-
ciativně sázejí v okolí svých domů, 
avšak již na obecní pozemek, stro-
my, keře či květiny. Chápu, že to 
chtějí mít kolem domu hezké, správ-
ný postup však je, když už něco ta-
kového zamýšlíte udělat, zažádat na 

městě oficiálně, a zavázat se k údrž-
bě. Také se může stát, že dřeviny 
budou zasazeny někde, kde svými 
kořeny naruší sítě, které v místě ve-
dou. Častá také je situace, kdy nový 
majitel objektu již neví, že dřeviny 
vysadil majitel předchozí, takže po 
městě vyžaduje údržbu. Případně se 

zlobí, že technické služby mu pose-
kaly nějaké sazenice. Prosím, pokud 
už si to chcete kolem domu takto 
vylepšit, žádejte oficiální cestou, ji-
nak se pak nemůžete divit, když bu-
dou dřeviny poškozeny. Město Vám 
také nic nesází bez Vašeho dovolení 
na Váš pozemek! Děkujeme.

čistička ve vrapicích v rekonstrUkci

Majitelé domů, kteří nejsou napo-
jeni na obecní kanalizaci, již jistě za-
znamenali zdražení služeb poskyto-
vatelů vývozu jímek – a to z důvodu 
rekonstrukce vrapické čističky, která 

tím pádem neodebírá od Buštěhra-
du a některých dalších obcí obsah 
fekálních vozů. Ty pak musejí jezdit 
až do Stochova a dalších vzdáleněj-
ších míst. Snažíme se jednat se Stře-

dočeskými vodárnami, aby fekální 
vozy mohly vozit do naší čističky (a 
zda je naše čistička k tomu vybave-
na). Uvidíme, jak to dopadne.

otevření dětského hřiště na ořešíně

V minulých dnech bylo firmou 
TR Antoš z Turnova dokončeno 
nové dětské hřiště na Ořešíně, vybu-
dované za finanční podpory firmy 
LEGO a Doma-je-Doma. Do kon-

ce července ho zatím nepoužívejte, 
musí vytvrdnout beton, do kterého 
jsou kotveny prvky. Ještě přibude 
pískoviště a altán (vedle hřiště na 
trávě). Stromy plánované okolo bu-

dou zasazeny až na podzim. Otevře-
ní hřiště očekáváme na začátku srp-
na. Doufáme, že všem bude dobře 
sloužit!

DJ

S P O L E Č E N S K Á  K R O N I K A

Ve středu 17. června 2015 
jsme v obřadní síni MěÚ při-
vítali do života nově narozené 
občánky. Dětem přejeme, aby 

prožily hezké, klidné a poho-
dové dětství uprostřed lásky-
plného rodinného kruhu a ro-
dičům, aby největší odměnou 

pro ně byla láska a úcta jejich 
děťátka.  

Jana Zemanová, matrikářka 

vítání oBčánků



ČÍSLO 6.    SRPEN 2015           StRANA 6č í S L O  1 . ,  b ř e z e n  2 0 1 5                                                                              s t r a n a  2

DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;

FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
RÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b

knihovna v novém hávU

zdravice k narozeninám

Slavnostní zahájení provozu 
knihovny v nových prostorách se 
uskutečnilo 16. 7. 2015 v 18.00 ho-
din. Přesto, že je období prázdnin a 
dovolených, sešlo se zde mnoho pří-
znivců knihovny, aby se sami ujistili, 
jak jí to bude v nových prostorách 
slušet.  

Po přivítání příchozích paní sta-
rostkou Buštěhradu, se ujal slova 
Ing. Jiří Mika, ředitel Středočeské 
vědecké knihovny v Kladně. Vy-
zdvihl knihovnu jako důležité mís-
to pro setkávání všech generací. 
Následovalo slavnostní přestřižení 
pásky. Paní knihovnice Mgr. Draho-
míra Čermáková uvítala čtenáře a 
za chvíli bylo uvnitř knihovny živo. 
Připraveno bylo i malé pohoštění a 
svou premiéru měl kávovar. Ti, kte-
ří v krásném letním podvečeru ne-
chtěli pobývat uvnitř zámku, využili 
nově zřízeného posezení v podlou-
bí, které přispěje k tomu, aby zámek 
začal žít.

Velkým překvapením byl dar pana 
Vladimíra Matyáše z Českého Jiřetí-
na, věnoval nám historický diplom 
vztahující se k dějinám Buštěhradu. 
Paní starostka pro vystavení tohoto 
unikátu zvolila příhodné místo ve 
výklenku zámecké knihovny. 

Autor literatury faktu a historik 
Mgr. Jiří Kovařík přečetl úryvek 
z chystané knihy o napoleonské 
době. Posledního buštěhradského 
chodce zde představil Jiří Blesk. 

Příjemnou atmosféru podtrhla 
bluesová hudba skupiny The Furni-
tures. 

Do nově opravených prostor 
v přízemí buštěhradského zámku 
se nám tedy přestěhovala knihovna. 
Nelze upřít, že to stálo mnoho úsi-
lí a je zde spousta další práce, která 
nejen paní knihovnici čeká. Děkuje-

me všem, kteří přispěli k tomu, aby 
se nám - malým i velkým, v nové 
knihovně líbilo. 

JM, doplněno JP
Foto: nahoře M. Homola, dole J. Pergl

Předseda Smíšeného pěveckého 
sboru města Buštěhrad, František 
Paulík, se v létě tohoto roku dožívá 
jubilejních 70 let života. S netradič-
ním nápadem přišel jeho syn, aby 
členové sboru překvapili svého dlou-
holetého člena a zároveň předsedu 

společným zpěvem jako dárkem k 
narozeninám. Kupodivu se podařilo 
celou akci, kterou velmi zdařile zor-
ganizoval Jiří Mühlfeit, utajit do po-
slední chvíle před oslavencem. A tak 
se po měsíční přípravě, nacvičování 
a organizaci sešla většina zpěváků 

na zahradě ve Švermově, aby zazpí-
vala a překvapila. 

Vzhledem k tomu, že František 
slaví své narozeniny až v červenci, 
kdy se sbor již neschází, musela akce 
proběhnout ještě v červnu. Pod fa-
lešnou zástěrkou paní Paulíkové se 
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připravilo bohaté občerstvení v sou-
vislosti s jiným výročím, a tak Fran-
tišek skutečně nic netušil. V 17:45 
hod. zahlédl dvě malé děti sopra-
nistky a dočasné dirigentky tohoto 
malého improvizovaného sboru Evy 
Gallatové a položil si znepokojivou 
otázku: „Co tady ty děti dělají?“ Než 
si však stačil sám zodpovědět, přešel 
před dům a uviděl seřazený téměř 
celý sbor svých kolegů a kolegyň z 

pěveckého sboru. Jeho několikeré: 
„To není možný, to není možný“, 
zcela vyjadřovalo jeho úplné překva-
pení. Sbor zazpíval Zelení hájové, 
Jede sedlák a Aby nás Pán Bůh mi-
loval. Pro všechny poté Eva Galla-
tová a Jiří Mühlfeit zazpívali sólově 
skladbu Tráva, kterou zhudebnil 
právě František Paulík. Již po první 
sloce první písně, se oslavenec neu-
bránil dojetí a všem potom osobně 

poděkoval. Celá akce byla příjemná 
nejen pro Františka, členy sboru, ale 
pro celou nejbližší rodinu, včetně 
sousedů, kteří si zpěv s doprovodem 
kláves také nenechali ujít. 

Zdravice byla pro svůj překvapi-
vý efekt úspěšná a všichni účastní-
ci měli ze setkání dobrý pocit. Tedy 
hodně radosti a zdraví do dalších let 
Františku!

JJ

I N FO R M AC E

co se stalo v BUštěhradě

Střelba na Buštěhradě 
V neděli 28. června 2015 byl v ná-

jemním domě (bývalá lékárna) v uli-
ci Oty Pavla na Buštěhradě postřelen 
muž. Přivolaní lékaři jej na místě ošet-
řili a ve vážném zdravotním stavu pře-
vezli do pražské nemocnice. Pětapade-
sátiletý střelec byl po dvou hodinách 
zadržen zásahovou jednotkou středo-
českého kraje. 

JM

Jak to u nás v Buštěhradě 
vybouchlo

Našemu malému městu se „kri-
mi situace“ dlouho vyhýbaly, ale asi 
v rámci jakési spravedlnosti teď bylo 
nutno něco poslat i k nám. S koncem 
školního roku nás totiž zasypala série 
událostí, které se jistě zapíší nejen do 
tohoto vydání zpravodaje. A že jich na-
ráz bylo docela dost – výbuch plynu v 
činžovním domě na Kladenské, střelba 
v ulici Oty Pavla, sražení malého cyk-
listy autem u autobusové zastávky a na 
závěr ještě hořící skládka pod haldou. 
A to všechno během pár týdnů. 

Předpokládám, že většina z vás si 
podrobnosti o jednotlivých událostech 
už stihla přečíst v novinách nebo na 
internetu anebo třeba i v tomto vydání 
BZ. Nebudu opakovat fakta již známá, 
ale na chvíli se zastavím u prvního pří-
běhu. U onoho výbuchu plynu. 

Jak se to v dnešní době může stát? 
Nejsme neustále odněkud a někým 
varováni a upozorňováni, ať vše kont-
rolujeme, revidujeme, ať jsme pečliví a 
zodpovědní, ať si zkrátka a jednoduše 
dáváme pozor? A přesto není den, kdy 
by se někde v médiích neobjevila dra-
matická zpráva o něčem podobném, 
jako byla právě tato situace. Čím to je? 

Možná klasickým modelem „mně se to 
stát nemůže“, dokud se to opravdu ne-
stane, a pak nastoupí „proč zrovna já?“. 
(pozn. netvrdím, že si majitelé tohoto 
domu nedávali pozor nebo neměli vše 
zkontrolované.)

Stejně tak jako velká část obyvatel 
jsem se šla druhý den podívat, jak ta-
kové dílo zkázy vypadá. Když to člo-
věk vidí na vlastní oči, působí na něj 
energie toho místa, sevře se mu srdce 
a vyplaví lítost nad postiženými tímto 
neštěstím. Vím, že se to zrovna neno-
sí, ale i tak to risknu a budu teď zcela 
upřímná. I když jsem v onom vybuch-
lém bytě jako malá trávila dost času 
s mojí tehdejší kamarádkou, a tudíž 
jsem se cítila tak trochu blíž než ostat-
ní, ve skutečnosti se mě to nijak hlou-
běji nedotklo. Přišla jsem domů a život 
šel zase dál. 

Víte, dokud v tom nejste skutečně 
zaangažovaní vy sami, vaši známí či 
příbuzní anebo třeba majetkem, ať si 
říkáte cokoliv, dovnitř do vás to už v 
dnešní době jen stěží pronikne. To z 
nás udělala ta neustálá krimi mediální 

masáž každého dne. Už je to pro nás 
tak běžná věc, že se nad tím snad ani 
nepozastavujeme. Nepřemýšlíme, proč 
se to děje a jestli je to správné a jest-
li bychom nemohli udělat něco proto, 
aby na světě bylo líp. Ne. Prostě to be-
reme jako normu. Do té doby, než se to 
stane nám samotným.

Věřím v sílu myšlenky, a proto pro-
sím dovolte, abych vás pobídla k tomu, 
abyste si sem tam vzpomněli na muže, 
který to odnesl nejvíc, a třeba jen v du-
chu mu popřáli brzké uzdravení. A pak 
stejně i na ty ostatní, kteří přišli o svoje 
zázemí – ať se vše vrátí co nejdříve do 
normálu. 

A pokud byste chtěli a máte tu 
možnost pomoci i jiným způsobem 
(finančním), byla vyhlášena veřejná 
sbírka. Podrobnosti o ní najdete na 
stránkách města.

Pevně doufám, že Buštěhrad má 
zase na nějakou dobu „vybráno“. Ne-
vím, jak vám, ale mně podobná dra-
mata v Buštěhradě opravdu nechybí. 

EH
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vítězný tUrnaj přípravky sk BUštěhrad

požár na BUštěhradské haldě

Silnice podél buštěhradské haldy 
je po obou svých stranách místem, 
kam lidé odhazují odpad, který mo-
hou bezplatně odevzdat ve sběrném 
dvoře, který je o pár stovek metrů 
dál. Je tam nábytek, pneumatiky, 
suť a papíry. Tato černá skládka 
je dlouhá asi 300 metrů. V sobo-
tu 18.7., asi v 15 hodin začal hořet 
domovní odpad a náletové křoviny 
na přibližně 30 metrech její délky. 
Vyšetřování příčin ještě neskončilo, 
ale je pravděpodobné, že požár byl 
založen úmyslně na třech místech. 
Hasiči vyjeli v 15:26 minut a zásah 
skončil v 18:29 minut. Likvidovala 
se prvotní ohniska z cisteren a poté 
byla zřízena čerpací stanice u buš-
těhradského rybníka, aby se mohla 
vodou prolévat ohniska následná, 
jako byly pařezy a pražce po zruše-
né železniční vlečce na haldě.    

Hasiči zachránili pole se zrajícím 
obilím, které bylo v těsné blízkosti. 
Proto v podstatě nevznikla žádná 

škoda. „Pouze“ bylo vyproduková-
no několik desítek kilogramů jedo-
vatých zplodin a asi 10 statečných 
dobrovolných hasičů bylo vystave-
no nebezpečí ohrožení zdraví.

Možná že tato událost přispěje 
k likvidaci této černé skládky. Už 
abyto bylo! 

LZ
Foto: nahoře a dole  M. Pešíčková

uprstřed  T. Hrabinová
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N E Z I S KOV É  A  P ř Í S P ě V KOV É  O R g A N I Z AC E
BUštěhrad na vodě 2015

Zataženo, místy slabý déšť nebo 
dešťové přeháňky, denní teploty v 
rozmezí  13 až 15 °C. Od severozá-
padu povane slabý vítr. Bio předpo-
věď hlásí stupeň 1 - mírnou zátěž. Už 
v pondělí pořadatelé s obavami sle-
dovali negativní předpověď počasí, 
a čím více se termín Buštěhradu na 
vodě 2015 blížil, tím větší byly oba-
vy z účasti soutěžících.  Bylo zřejmé, 
že již třetí ročník závodů a zábavy 
na dolním buštěhradském rybníku 
bude nejen na vodě, ale vodou bude 
i vydatně zkrápěn.

Akce začala podle plánu ráno v 
9,30 hod. v sobotu 20. června a před-
pověď se bohužel naplnila. Chybě-
li osvědčení pořadatelé, kteří byli 
mimo Buštěhrad, ale našlo se dost 
pořadatelů nových, kteří je zdařile 
nahradili. Tradičně pomohli jako 
pořadatelé Jiří Hartmann, Eliška 
Peslová, Jiří Blesk, Jiřina Kopsová, 
Jiří ml., st. a Helena Janouškovcovi, 
Jaroslav Pergl, Zdeňka Doležalová 
a Kamil Mayrhofer. Nově nás pod-
pořili Eliška Hrabinová v registraci 
soutěžících, Petr Kloubek jako zá-
chranář, Helena Blesková, Martin 
Kosa, Eva Peslová a Lenka Podhráz-
ská. 

V průběhu častých dešťových 
přeháněk jsme zažili i kroupy a stan 
pořadatelů sloužil nejednou jako 
útočiště před smrští pro všechny 
kolem. Letos poprvé se soutěžilo ve 
dvou kategoriích pro dvě hlavní dis-
ciplíny. První kategorie byla určena 
pro dospělé a druhá pro posádky, 
kde alespoň jeden měl méně než 12 
let. Třetí soutěží byl dětský slalom, 
kde každé dítě dostalo malý dárek, 
diplom a piráta jako upomínku na 
akci. 

V rychlostní kanoistice v roce 
2015 zvítězila v I. kategorii na prv-
ním místě posádka J. Pacovský – S. 
Gallat, následovaly posádky D. Ja-

vorčeková – V. Helísek a třetí E. 
Gallatová – J. Janouškovec. Ve slalo-
mu I. kategorie zvítězily na prvních 
dvou místech ve stejném pořadí 
stejné posádky, ale třetí místo získa-
la kanoistická dvojice M. Šadová a 
J. Rosický. I. kategorie byla bohužel 
nejméně obsazená, a tak měly šanci 
získat vítězné vavříny i slabší soutě-
žící. 

V kategorii II. se na prvních mís-
tech umístili jako nejlepší v rych-
lostní kanoistice Romana Dědičová 
– R. Dědič, kteří projeli cílem oprav-
du rychle a hnali před sebou po ce-
lou dobu závodu před přídí vlnu, 
kterou proráželi. Druzí byli Eliška a 
David Strnadovi a třetí Milan Jaroš 
s Maruškou. Ve slalomu zabodovali 
na prvním místě Klárka Mrkvičko-
vá – J. Mrkvička, druhá byla mužská 
posádka s velkým nasazením Daniel 
Žitník a J. Žitník a třetí uzavírali tři 
páry nejlepších Klárka Fialová a M. 
Fiala. 

Počasí nám nepřálo, ale i přesto 
se registrovalo 27 párů posádek ká-
noí. Účast tedy nakonec dobrá a i 
pozorovatelů bylo dost. Občerstvení 
zajišťovaly s výbornou klobáskou a 
točeným pivem Potraviny u školy. 
Soutěžila paní starostka i ředitelka 
naší základní školy. Byli i dva lehce 

zranění Klárka M. a Aleš P., takže 
naše zdravotnice paní Doležalová se 
nenudila. 

A utonulí? Naštěstí nikdo. Pouze 
dva mladí soutěžící se převrátili a 
museli spěchat domů se usušit. Za 
to, že přežili, byli David S. a Petr 
B. oceněni medailí za zásluhy. Ten-
tokrát bylo dost času na volné pro-
jížďky kánoí pro všechny na vodní 
hladině. Zejména mladší účastníci 
si tuto příležitost nedali ujít. 

Premiéru měla druhá část pro-
gramu v netradičním plavidle. A 
skutečně překvapila! První plavi-
dlo – praktické křeslo zafixova-
né k windsurfingovému prknu se 
stabilizačními křídly na bocích z 
polystyrénu ukázal veřejnosti Jiří 
Žitník, Velmi abstraktní plavidlo 
představili Víťa Helísek, Jiří Hart-
mann a Eliška Peslová. Ta se jako 
nevěsta nechala unášet gondoliéry 
na velkých polystyrénových pon-
tonech na staré manželské posteli. 
Asi nejpracnější plavidlo předsta-
vili manželé Bleskovi. Pramici pře-
stavěnou na vikinskou plachetni-
ci. Mayrhoferovi se ještě „blýskli“ 
žlutým nafukovacím člunem, který 
skutečně tento den byl na vodě je-
diný a tedy netradiční. Představení 
netradičních plavidel bylo opravdu 
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zahradní slavnost ve škole

Zahradní slavnost? Copak to je? 
Kdo by ještě neslyšel o pravidel-
ném setkání rodičů, dětí a přátel 
v Základní škole a Mateřské škole 
Oty Pavla, pak musí být informo-
ván, aby příště tuto akci nezmeš-
kal. 

Zahradní slavnost nabízí nejen 
možnost neformální konverzace 
pedagogů s rodiči a žáky nad špe-
káčky s hořčicí, ale můžeme se na 
ní také kulturně vyžít. 

Letošní rok přinesl hned něko-
lik zajímavých představení, ať už 
pěveckých, tanečních či  divadel-
ních. Pásmo básní a písně z filmu 
Tři bratři zazněly jako první, jak ji-
nak, když je pronášeli a zpívali naši 
nejmladší, prvňáčci. Následoval je 
pěvecký soubor Duha, který vede 
paní vychovatelka Holeyšovská. 

Program ovšem nebyl naplněn 
pouze písněmi, ale také tancem, 

který pod vedením paní učitelky 
Sedelmayrové prezentoval taneč-
ní kroužek, jehož tanečnice a také 
tanečníci předvedli, jak zvládají ne-
jen charleston, ale také jak vypadá 
taková Marnivá sestřenice v taneč-
ním podání.

U tance jsme pak chvíli zůstali a 

předvedli se nám žáci druhých tříd, 
jejichž letní variace na Margaretu 
byla úžasná a návštěvníky přesu-
nula alespoň na chvíli na mexické 
pláže.

A jelikož se letošní obě páté třídy 
loučí se svými třídními učitelkami, 
zvolili na závěr kulturního progra-

zábavné a jejím tvůrcům patří sku-
tečné uznání za obohacení progra-
mu Buštěhradu na vodě. Protože 

nebyl vyhlášen výherce v této dru-
hé části – netradiční plavidlo, do-
volte, abych alespoň za sebe vyzdvi-
hl plavidlo manželské postele, které 
bylo nápadité a vtipné i se svými 
protagonisty. Bohužel polystyréno-
vá podložka postele později praskla 
pod tíhou Heleny Bleskové, která 
tak zahučela do vody a plavidlo již 
nebylo komplet. 

Na závěr tedy díky všem zúčast-
něným, pořadatelům, soutěžícím, 

příznivcům, podporovatelům – 
městu Buštěhrad a Mikroregionu 
Údolí lidického potoka a v nepo-
slední řadě i buštěhradskému ry-
bářskému spolku, který nám akci 
umožnil v daném termínu uskuteč-
nit. Za rok zase nashledanou!

Ing. Jiří Janouškovec
Foto: J. Pergl
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svatojánský poklad   

V červnu se konala jedna z nej-
krásnějších akcí Rodinného centra 
Buštěhradský Pelíšek – Svatojánský 
poklad. 

Pohádkové bytosti z řad mami-
nek, tatínků a našich přátel se něko-
likrát sešly, aby pro místní i přespol-
ní sviště zorganizovaly pohádkový 
průvod.    Místo bylo určeno jedno-
značně – v Buštěhradě je nejpohád-
kověji (už  kvůli nezbytnému vodní-
kovi) dole u rybníků.

   V neděli 21. června, po poled-
ni, se u dolního rybníka sešli všichni 
organizátoři, aby dětem připravili 
kouzelné odpoledne. 

Vchod do pohádky byl označen 
pohádkovou branou – vlastně mezi 
dvěma stromy nataženým prova-
zem, ověnčeným květinami a ze-
lenými listy, na němž vlál modrý 
průsvitný šifon… A příběh mohl 
začít… 

   Nejprve k dětem připlul na lo-
dičce Pan vodník, kterému děti po-
máhaly hledat poztrácené šupiny 
pro obřího kapra. Za odměnu si vy-
sloužily starodávný klíč a svazek by-
lin. Další pohádková stanoviště byla 

rozeseta okolo celého dolního ryb-
níka – krásné malé víly, veselí a roz-
pustilí piráti, éterické elfky s živým 
jednorožcem, rozmazlená princez-
na, která poztrácela perly, vrtošiví 
trpaslíci Filoména a Hubert, a ne-
zbytné strašidelné babky ježibabky, 
které vařily svůj elixír plný „dobrot“.

   Děti, rozděleny do dvou skupin, 
spolu se svými průvodkyněmi - pře-
krásnou luční vílou a šarmantní bí-
lou paní – sbíraly na základě splně-
ných úkolů prastaré klíče a svazky 
bylinek, které na konci pohádkové-
ho průvodu použily k otevření ta-
jemné truhly a k získání pokladu.

I když nám počasí tak úplně ne-
přálo, přesto se sešlo úctyhodné 
množství dětí i jejich doprovodu, z 
počátečního deštíčku nám vysvitlo 
sluníčko a věřím, že jsme si všichni 

Svatojánský poklad báječně užili. 
   A pokud někdo z rodičů či pra-

rodičů zalitoval, že se také na chvíli 
nemohl stát pohádkovou bytostí a 
pohrát si s námi, velmi rádi vás mezi 
sebou uvítáme příště.

   Tímto děkujeme všem našim 
přátelům za svůj volný čas, 

za pomoc s organizací, za zapůj-
čení lodičky, kostýmů a ostatních 
dekorací, za darování písku, výro-
bu kapra, za fotodokumentaci… a v 
neposlední řadě za úžasné herecké 
výkony! 

Za RC Pelíšek Jana Zárubová

Letní Pelíšek
aktuální informace o letním progra-
mu RC naleznete na našem webu 
www.mcpelisek.cz „ .

mu píseň Pátá, kterou odbyli svých 
posledních pár dní s nimi.

Mimo tuto zajímavou náplň če-
kalo návštěvníky také oficiální 
loučení žáků IX. třídy. Ti už svým 
příchodem, lépe řečeno přitanče-
ním, dali jasně najevo, že je humor 
neopustil ani v posledních dnech. 
Po proslovu třídní učitelky nastala 
děkovná fáze žáků, v níž vyjádřili 
úctu a díky všem vyučujícím, kteří 

je během školní docházky prová-
zeli. Na závěr si žáci nechali velké 
překvapení v krabici velikosti med-
věda pro svou třídní učitelku. A v 
ní? Byl opravdu medvěd, jen poně-
kud cizokrajný, a to panda, naštěstí 
plyšová. 

Zahradní slavnost ovšem po-
kračovala dál. Návštěvníci měli 
možnost prohlédnout si stánky s 
výrobky dětí, případně si některé 

zakoupit, mohli si opéci buřta, po-
chutnat si na výborných domácích 
koláčích nebo si prostě jen posedět 
s přáteli na slunci, které nám ten 
den opravdu přálo.

Doufáme za celý učitelský sbor i 
vedení školy, že se akce veřejnosti 
líbila stejně jako nám a že příští rok 
bude návštěvnost minimálně srov-
natelná, ne-li vyšší. 

Mgr. J. Polášková, foto B. Kučera 
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Č t E N Á ř I  N Á M  P Í š Í
inspirace pro staveBní výBor

Mohly by se tam vodit děti a nebo studenti stavební 
fakulty. Řeč je o pomalu padající zdi na Náměstí. Pů-
vodní svislá trhlina se zvětšuje a zeď se pomalu naklá-
ní do ulice a odchyluje se od vertikály. Po určité době 
se zbortí. Příčinou je staticky nestabilní kanál, kterým 
proudí potok napájející buštěhradské rybníky. 

Nad kanálem se už na jednom místě propadla zem a 
místo je ohrazeno rozpadajícím se zábradlím.

Jsem si jist, že Buštěhradem hýbají důležitější věci než 
je padající zeď a hroutící se kanál, ale stálo by za úvahu 
dát si do závazného plánu termín, kdy se tím městské 
zastupitelstvo začne zabývat.

Text i foto LZ

túje přes Ulici - nekončící příBěh

Túje, které byly letos vysazeny napříč Javorovou ulicí, 
brání v průjezdu těžké zemní technice. Bagr proto jezdí 
po pěšině, pod kterou leží optokabel. Vysazení tújí na-
příč Javorovou ulicí proběhlo na  základě telefonického 
povolení pana  Vavrušky. 

Následně se v těsné blízkosti tújí objevily 2 hromady 
hlíny, které jsou už zarostlé plevelem. Původní roman-
tický vzhled konce Javorové ulice se pomalu mění v za-

nedbaný kus soukromé zahrady. Nestálo by za to, aby se 
uvažovalo o revokaci povolení výsadby tújí a o nařízení 
odklidit hromady hlíny z veřejné komunikace?

P.S. V sobotu 25.7. asi ve 12 00 jedna z hromad hlíny 
zmizela. Doufejme, že byla tato ornice z obecního po-
zemku řádně deponována.

Text i foto LZ

Zde se propadla zem
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Č t E N Á ř I  N Á M  P Í š Í poradna pro oBěti na kladenskU stále pomáhá

Více než rok působí na Kladen-
sku bezplatná a anonymní poradna 
pro oběti. Je tu pro každého, kdo se 
cítí být obětí trestného činu, nehle-
dě na věk či způsobenou újmu. Za 
tuto dobu pomohla již více než 70 
osobám při vyrovnávání se s násled-
ky trestného činu. Nejčastěji se na 
poradnu obracejí oběti majetkové 
a násilné trestné činnosti. Poradky-
ně poskytují zejména právní infor-
mace (informace o trestním řízení, 
o právech obětí, o náhradě škody) a 
psychosociální služby (vyslechnutí, 
umožnění sdílení pocitů a poskyt-
nutí podpory).

Služeb poradny pro oběti využi-
la i Jitka, mladá žena ze středních 
Čech. Jitka chodila ráda na disko-
téky, kde navázala přátelství se star-
ším mužem, který zde pracoval jako 
vyhazovač. Jednou s mužem odjela 
k němu na byt pod příslibem krát-
ké návštěvy na kávu. Zde však došlo 
k naprostému zvratu situace, když 
muž Jitku zamknul, sebral ji mobil a 
držel v bytě celé tři dny. Jitka se také 
dozvěděla, že si muž „odseděl“ 22 
let za vraždu, což v ní vyvolalo ještě 
větší hrůzu. „V tu chvíli jsem si uvě-
domila, že tam klidně můžu umřít 
a nikdo by se nic nedozvěděl“, vzpo-
míná s hrůzou Jitka. Během těchto 
tří trýznivých dní muž Jitku bil, vy-
hrožoval nožem, až ji třetí den na-
konec znásilnil. V nestřežené chvíli 
se nebohé Jitce podařilo utéci a vše 
nahlásit policii. Celá událost a opa-
kované výslechy u policie Jitku vý-
znamně duševně poznamenaly. Své 
psychické problémy začala řešit uží-
váním pervitinu. Do poradny při-
šla zoufalá, nevěděla, jak si pomoci 
a jak se zbavit závislosti na drogách, 
které poskytují únik. Poradkyně Ji-
tku citlivě vyslechla a navrhla Jitce 
konkrétní kroky, jak by mohla svou 
situaci řešit. Předala také kontakt na 

psychoterapeuta, který jí se zvládá-
ním této těžké životní situace může 
bezplatně pomoci. Ačkoliv Jitčin těž-
ký příběh zdaleka nekončí, dle svých 
slov pocítila velkou úlevu, když se 
takto mohla svěřit. Na poradnu se i 
nadále může kdykoliv obrátit. 

„Obětí trestného činu se může stát 
každý z nás, i ten, kdo je přesvědčen, 
že jemu se to stát rozhodně nemů-
že. Služba pro oběti trestných činů 
je určena opravdu pro každého, kdo 
se cítí být obětí a kdo potřebuje zís-
kat informace, jak svou situaci řešit“, 
komentuje jedna z poradkyň Eva 
Sedlaříková.  Zkušené a empatické 
poradkyně jsou připraveny bezplat-
ně a anonymně pomoci při řešení 
následků trestného činu.

KONTAKTY:
Adresa: Nám. 17. listopadu 2840 
      (vchod z ul. Fibichova, 2. patro), 
       272 01 Kladno
Poradenské hodiny: po 6:00–18:00,                      
 čt 10:00–12:00
Poradkyně: Mgr. Eva Sedlaříková, 
 Bc. Ivana Vajdlová, DiS.
Telefon: 737 247 438,  778 719 568
e-mail: esedlarikova@pms.justice.cz
              ivajdlova@pms.justice.cz

Adresa: Poradna Justýna, 
Váňova 3180 (3. patro, č. dveří 315),  
 272 01 Kladno 
Poradci: Mgr. Michaela Charyparová, 
                Mgr. Květa Koubková
Telefon:   773 177 928 
e-mail: poradna.kladno@in-ius.cz
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Buštěhrad na vodě 2015, foto: J. Pacovský


