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ROK PO VOLBÁCH   CESTA ZA SRDCERÁJEM 

   J. SWART - NEKÁCEJTE TY STARÝ DUBY 

 BUŠTĚHRADŠTÍ RYTÍŘI ZVLÁDAJÍ NÁJEZDY  

VEJŠLAP   BUŠTĚHRADSKÁ JEDNODENNÍ

  BUDE V BUŠTĚHRADU FILMOVÝ KLUB?   
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Na fotografii zleva:  Vojtěch Žitník, Liliana Šípkovská, David Matoušek, 
Natálie Rozboudová, Jiří Mikota, Dara Kluiberová. Foto: P. Suchopár 
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Vážení čtenáři,

v tomto čísle budeme trochu bi-
lancovat, neboť uplynul rok od ko-
munálních voleb. Také zde zahájíme 
novou rubriku - rozhovory s cizinci 
žijícími v Buštěhradě – kromě toho, 
že rozhovory ve zpravodaji byly vždy 

čtenáři oblíbené, se domníváme, že je 
to velmi nosné téma, které Vás bude 
zajímat. Rádi bychom také poděko-
vali všem spolkům, kteří pravidelně 
přispívají do BZ (RC buštěhradský 
pelíšek, hokejbalisté Buštěhradští rytí-
ři a mnoho dalších). Přispívejte také, 
zasílejte pozvánky na akce, ať se o va-

šich aktivitách ví. Vždyť články nemu-
sejí být dlouhé! Naše díky patří i Daně 
Stolzové, která do současnosti časopis 
zalamovala. Protože je však velmi vy-
tížená, převzal nyní tuto práci Jiří Ja-
nouškovec mladší.
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Usnesení ze zasedání zastUpitelstva města BUštěhradU č. 9/2015

Zastupitelstvo na svém zasedání 
č. 9/2015 ze dne 18.08.2015 přijalo 
tato usnesení:

Schvaluje:
• Usnesením č. 1 - ověřovatele 

zápisu Magdu Kindlovou a Mi-
lana Mudru a jako zapisovatelku 
Janu Zemanovou

• Usnesením č. 3 - zápis č. 8/2015 
ze dne 22.7.2015

• Usnesením č. 4 - doplněný 
program zasedání zastupitelstva 
města Buštěhradu č.9/2015

• Usnesením č. 5 - rozpočtové 
opatření č. 14/2015

• Usnesením č. 6 - pořízení úvěru 
od Československé obchodní 
banky, a.s., v maximální výši   
10 527.000,- Kč a pověřuje 
starostku podpisem smlouvy. 
Čerpání úvěru bude podmíněno 
obdržením dotace.

• Usnesením č. 7 - schvaluje 
výsledek výběrového řízení 
na zhotovitele komunikace U 
Panelárny a zakázku „Stavební 
práce na komunikaci U Pane-

lárny“ přiděluje společnosti 
POZEMNÍ KOMUNIKACE 
BOHEMIA, a.s., za celkovou 
cenu 9 565 160,- Kč vč. DPH a 
pověřuje starostku podpisem 
smlouvy.

• Usnesením č. 8 a) - schvaluje 
přijetí dotace od Regionální 
rady regionu soudržnosti Střed-
ní Čechy na akci „Rekonstrukce 
komunikace U Panelárny v obci 
Buštěhrad“.

• Usnesením č. 8 b) - v návaz-
nosti na schválení poskytnutí 
dotace Výborem regionální 
rady regionu soudržnos-
ti Střední Čechy na projekt 
„Rekonstrukce komunikace U 
Panelárny v obci Buštěhrad“, 
reg. č. CZ.1.15/1.1.00/5a.02077, 
uzavření Smlouvy o poskytnutí 
dotace s Regionální radou regi-
onu soudržnosti Střední Čechy 
k tomuto projektu až do výše   
10 526.983,- Kč.

• Usnesením č. 8 c) - vyčlenění 
peněžní částky z rozpočtu města 
na financování realizace projek-

tu „Rekonstrukce komunikace 
U Panelárny v obci Buštěhrad“ 
až do výše 12 384.686,- Kč, od-
povídající celkovým způsobilým 
výdajům projektu

• Usnesením č. 9 - výsledek 
výběrového řízení na akci „Po-
řízení systému pro separaci a 
svoz bioodpadu“ na dodavatele 
- firmu Unikont Group, s.r.o., 
za cenu 2 895 530,- Kč vč. DPH 
a pověřuje starostku podpisem 
smlouvy.

• Usnesením č. 10 a) - vyvěšení 
záměru na prodej pozemku 
parc.č. 997/18 o výměře 39 m2, 
k.ú. Buštěhrad, LV 10001, za-
psaného u Katastrálního úřadu 
pro Středočeský kraj, Katastrál-
ní pracoviště Kladno.

• Usnesením č. 10 b) - vyvěšení 
záměru na prodej pozemku 
parc.č. 15 o výměře 31 m2, k.ú. 
Buštěhrad, LV 10001 , zapsané-
ho u Katastrálního úřadu pro 
Středočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Kladno.

• Usnesením č. 11 - udělení 
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souhlasu k provedení stavby na 
pozemku parc..č. 2349 - polní 
cesty VPC 5, v k.ú. Buštěhrad, 
a pověřuje starostku podpisem 
Smlouvy o udělení souhlasu, 
uzavřené mezi Městem Buš-
těhrad a Státním pozemkovým 
úřadem

• Usnesením č. 12 - přidělení 
veřejné zakázky na opravu vý-
tluků na místní komunikaci - ul. 
Pražská, firmě ASFALTSERVIS, 
s.r.o., která podala ekonomicky 
nejvýhodnější nabídku - celková 
cena 358.437,39 Kč vč. DPH.

• Usnesením č. 13 - přidělení 
zakázky na odstranění porostu 
náletových dřevin firmě LDS.
CZ za cenu 66.800,- Kč bez 
DPH.

• Usnesením č. 14 a) - finální 
znění Smlouvy o dílo č. 379-
044-15, uzavřené mezi Městem 
Buštěhrad a firmou ADR s.r.o., 
na vypracování projektové do-
kumentace ke stavbě „Navýšení 
kapacity ZŠ a MŠ Oty Pavla v 
Buštěhradě, - 1. etapa

• Usnesením č. 14 b) - finální 
znění Smlouvy o dílo, uzavře-
né mezi Městem Buštěhrad a 
Českým vysokým učením tech-
nickým v Praze, Univerzitním 
centrem energeticky efektivních 
budov, na expertní a meto-
dologickou podporu projektu 
„Rozšíření kapacity ZŠ a MŠ 
Oty Pavla v Buštěhradě“.

• Usnesením č.15 - podání žádos-
ti o dotaci z Programu záchrany 

architektonického dědictví Mi-
nisterstva kultury na tok 2016, 
na pokračování obnovy části 
buštěhradského zámku v majet-
ku města

• Usnesením č. 16 - pasport 
místních komunikací města 
Buštěhradu

• Usnesením č. 17 - nové složení 
členů kulturního výboru: Mar-
tin Kosa, Jaroslav Pergl, Helena 
Blesková, Milan Mudra

Bere na vědomí:
• Kontrolu ze zasedání č. 8/2015 

ze dne 22.7.2015
• Informaci o rozpočtovém opat-

ření č. 13/2015
Ověřovatelé: Magda Kindlová, 

Milan Mudra

Město Buštěhrad informujeme 
občany, že budou moci letos bezplatně 
využít nové služby na svoz bioodpadu 
pomocí nové techniky. Svoz bude pro-
bíhat postupně v celém Buštěhradu od 
26.10. až do 14.11. Jedná se vždy o dva 
kontejnery pro jedno svozové místo. Je-
den je určen pro trávu, listí a kompost 
a druhý kontejner je určen pro větve 
stromů. Přesné termíny a svozová místa 
budou ve vývěskách a na internetových 
stránkách města Buštěhrad. 

Pavel Vavruška 

Upozornění na Bezplatný svoz BioodpadU
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Usnesení ze zasedání zastUpitelstva 
města BUštěhradU č. 10/2015

Zastupitelstvo na svém zasedání 
č. 10/2015 ze dne 30. 9. 2015 přija-
lo tato usnesení:

Schvaluje:
• Usnesením č. 1 a) Ověřovatele 

zápisu Věru Mrázkovou a Lindu 
Libertinovou

• Usnesením č. 1 b) Zapisovatel-
ku Dagmar Novotnou

• Usnesením č. 3 Zápis ze zasedá-
ní č. 9/2015 ze dne 18. 8. 2015

• Usnesením č. 4 Doplněný pro-
gram zasedání zastupitelstva č. 
10/2015 

• Usnesením č. 7 přijetí dotace z 
Fondu kultury Středočeského 
kraje ve vši 80.000,-Kč na dovy-
bavení knihovny v prostorách 
zámku Buštěhrad.

• Usnesením č. 8 zaslání výzvy 
k jednání majitelům pozemků 
pod komunikací ul. Okružní.

•     Usnesením č. 9 Rozpočtové 
opatření č. 15/2015

•     Usnesením č. 10 a) Schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 997/18 
o výměře 39m2 manželům JUDr. 

XXXX.
•   Usnesením 

č. 10 b) Prodej čás-
ti pozemku parc. č. 
15 o výměře 31m2 
podle zhotovené-
ho geometrického 
plánu panu XXXX. 
•    Usnesením č. 
10 c) Prodej čás-
ti pozemku parc. 
č. 279/1 o výměře 
55m2 podle zhoto-
veného geometric-
kého plánu panu 
XXXX.
• Usnesením 
č. 13 Podání žádos-

ti o zkrácení vázací doby plat-
nosti podmínek pro nakládání 
s byty postavenými s dotací v 
letech 1997 až 2000 pro akce, 
na něž byla uzavřena Smlouva 
o poskytnutí dotace, a výmaz 
zástavního práva (program na 
podporu výstavby nájemních 
bytů).

• Usnesením č. 14a) prodej nepo-
třebného vyřazeného a zničené-
ho majetku ZŠ a MŠ Oty Pavla 
Buštěhrad.

• Usnesením č. 14b) Schvaluje 
žádost o odpis stolů a počítačů z 
majetku ZŠ a MŠ Oty Pavla Bu-
štěhrad.

• Usnesením č. 14c) Udělení vý-
jimky pro ZŠ a MŠ Oty Pala Buš-
těhrad z počtu žáků MŠ o 4 žáky 
celkem navíc.

• Usnesením č. 14d) Přijetí spon-
zorských darů:
• d1) tablety a obaly na tablety v 

celkové hodnotě 37 038,- Kč. 
V rámci projektu Učíme digi-
tálně

• d2) účelový finanční dar 
50.000,- Kč od firmy Řízení 
letového provozu ČR, s.p. - 
bude použit na vybavení škol-
ní družiny

• d3) účelový finanční dar od 
rodičů dětí z MŠ, celkově 
100.000,- Kč bude použit na 
sportovní a kulturní akce pro 
děti z MŠ

• d4) dar od firmy Pontech s.r.o. 
v hodnotě 72 549,- Kč - 3x 
modul č. 3 obsahující tři pří-
stupové body Wi-Fi sítě bez 
instalace.

• Usnesením č. 15 Výběr zhotovi-
tele pro posouzení stavu výpusti 
rybníka Oty Pavla I., firmu IN-
SET, cena 120.407,-Kč s DPH.

• Usnesením č. 16 Udělení čest-
ného občanství paní Marii Ho-
rové.

• Usnesením č. 17 Přijetí dotace 
ve výši 100.000,-Kč pro DPS Bu-
štěhrad na rekonstrukci kuchy-
ně DPS.

• Usnesením č. 19 Poskytnutí pří-
spěvku ve výši 5.000,-Kč z roz-
počtu města Buštěhradu organi-
zaci Domov Na Hrádku.

• Usnesením č. 20 podání námi-
tek proti vybudování severozá-
padního obchvatu kolem města 
Buštěhradu na Středočeský kraj 
a Ředitelství silnic a dálnic.

• Usnesením č. 21 Schvaluje roz-
šíření Výboru pro životní pro-
středí o dva členy a volí jako 
další členy tohoto výboru Luďka 
Zámyslického a Irenu Vřešťálo-
vou.

• Usnesením č. 22 Vypovězení 
smlouvy na svoz a likvidaci od-
padů s firmou AVE a schvaluje 
vypsání výběrového řízení na 
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Jak se zastupitelstvo postaví k problé-
mu uprchlíků, případně k nějaké formě 
pomoci?

Kromě toho, že samotné zastupitel-
stvo v této věci nemá jednotný názor, 
takže ani nemůže vydávat nějaká pro-
hlášení – svůj soukromý názor (a zá-
roveň reakci na článek Jiřího Janouš-
kovce v minulém čísle) píšu ke konci 
BZ.

Prý stála cedule s nápisem „Knihovna“, 
která visí na zámku, 49 tisíc?

Kde se proboha tyhle hloupé fámy be-
rou? :-o Proč někoho napadne zrovna 
taková cifra, když reálná hodnota ce-
dule by byla o řád nižší? Každopádně, 
cedule nestála NIC. Vyrobily ji zcela 
zadarmo studentky Střední Umělec-
koprůmyslové školy Eliška a Valenti-
na v rámci své školní praxe. Stejně tak 
ryté mosazné cedulky s čtoucí panen-
kou a panáčkem v knihovně na WC. 

Prý se vyhodila spousta peněz za natí-
rání regálů do knihovny? 

Naopak, natíráním starých regálů se 
ušetřilo. Tím, že jsme je opravili (ob-
roušení, nový nátěr, repase – sešrou-
bování rozviklaných kusů atd.) jsme 
velmi zásadně ušetřili za nové regály. 
Regálů je celkem 46 ks, cena za jejich 
repasi a nátěr byla celkem 22 440,- Kč, 
takže v průměru necelá pětistovka 
na jeden regál. Nové podobné regály 

třeba v IKEA (a to ani nejsou regály 
do profesionální knihovny, které by 
měly být bytelnější) stojí 3490,- za 
jeden kus, takže nové regály by stály 
cca   160 540,- Kč. Opravou starých 
regálů jsme tedy ušetřili minimálně 
138 000,- Kč. 

K čemu nám vůbec je zámek? Sídlí 
zde jenom úřad, není to nic pro lidi, 
a spolkne to spoustu peněz za opravy, 
energii a údržbu!

To myslíte vážně? Zámek je naše nej-
cennější památka (významná i v na-
dregionálním měřítku) - vévodský 
zámek! Jeho stavitelka, Anna Marie 
Františka, vévodkyně Toskánská, byla 
v Čechách jednou z nejčinoroděj-
ších a nejschopnějších žen barokní 
doby. A když odhlédnu od toho, že 
kulturní lidé (a tím spíše státem fi-
nancované samosprávy) by se měli o 
památky starat a nenechat je chátrat, 
kde jinde by měl sídlit Městský úřad? 
Z původní radnice v Palackého ulici 
jsou byty (v 90. letech tehdejší vede-
ní města objekt přeměnilo na byty 
a ordinace, a MěÚ nacpali do teh-
dy poloprázdné školky!), a ve školce 
úřad zůstat nemohl, protože to by se 
tam pak nevešly děti (neboť mezitím 
nastal populační boom)! Seifertovnu 
potřebujeme na jiné věci. Přeci pro 
úřad nebudeme stavět novostavbu, 
když máme takto krásné prostory. A 
ano, energie a údržba něco stojí. To 
by stála i v jakémkoliv jiném objektu. 
Myslím, že město tím do budoucna 

jen získá – přitáhne nové návštěvníky, 
obyvatele, publicitu, prestiž, hodnoty, 
které se těžko přepočítávají na peníze, 
a přesto hrají pro úspěšnost a rozkvět 
města velkou roli. Navíc zde již není 
jen úřad, ale i knihovna s kavárnič-
kou, brzy přibude infocentrum, a vol-
né prostory se budou postupně zaby-
dlovat dalšími užitečnými funkcemi 
(momentálně jednáme o loutkářském 
kroužku pro děti). Co byste si jiného 
představoval „pro lidi“? Výhledově 
pracujeme na sestěhování úřadu do 
prvního patra, druhé patro by se pak 
nabídlo k jiným účelům. V zámeckém 
sále se pořádají koncerty, vystoupení, 
taneční lekce… Zámek opět začíná 
žít! Kdyby nám ho v minulosti zbou-
rali (jako se to stalo několika význam-
ným buštěhradským objektům), ne-
máme tu skoro nic. Pevně věřím, že i 
krajská část se dočká obnovy.

Fasádu jste ani nemuseli opravovat, 
má nudnou barvu, a ani jsem na lešení 
nikoho neviděl pracovat…

Není pravda. Firma pracovala sluš-
ným tempem, neboť do 1. října muse-
lo být lešení, a tím i uzavírka Revoluč-
ní, pryč. Jestli jste tam zrovna nikoho 
neviděl, zřejmě jste se trefil do tech-
nologické pauzy, kdy vysychala omít-
ka nebo nátěr. A dnes už se památky 
nenatírají, jako omalovánky! Myslím, 
že tlumená barevnost zámku sluší.

Ty zemní práce u hřbitova už je cyklo-
stezka?

dodavatele této služby.
• Usnesením č. 23 Vyvěšení zá-

měru na pronájem pozemků ve 
vlastnictví města Buštěhradu 
podle přiloženého seznamu č. 
384/2015, nacházejících se v ka-
tastru města Buštěhradu, zapsa-
ných na LV 10001.

• Usnesením č. 24 Vyvěšení zá-
měru na pronájem prvního pat-
ra Kulturního střediska, Kladen-
ská 207.

• Usnesením č. 25 Prodloužení 
nájemní smlouvy na byt v ul. 
Kladenská 207 pro paní XXXX 
do 31.12.2015.

• Usnesením č. 26a) Zařazení 
bodu Vyvěšení záměru na od-
kup části pozemku parc. č. 599 
o výměře 48m2, jako bod č. 26. 

• Usnesením č. 26b) Vyvěšení zá-
měru na odkup části pozemku 
parc. č. 599 o výměře 48m2.

• Usnesením č. 27 Pověřuje Kont-
rolní výbor prověřit adekvátnost 
výše ceny pultu v knihovně, zdali 
bylo postupováno hospodárně, 
a skutečnost, zdali má starostka 
pravomoc k podpisu této částky.

• Usnesením č. 28a) Zařazení 
bodu Vyvěšení záměru na pro-
nájem nebytových prostor v ul. 
Palackého č.p.65, jako bod č. 28.

• Usnesením č. 28b) Vyvěšení zá-
měru na pronájem nebytových 
prostor v ul. Palackého č.p.65.

Bere na vědomí:
• Bod 2 Kontrolu usnesení ze za-

sedání zastupitelstva č. 9/2015 

dne 18. 8. 2015
• Bod 5 Rezignaci na zastupitel-

ský mandát - Ing. Jitka Leflerová
• Bod 6 Veřejnou omluvu Mgr. 

Petru Menclovi
• Bod 18 Zrušení výběrového ří-

zení na rekonstrukci komunika-
ce U Panelárny

Zamítá:
• Bod 12 Vyvěšení záměru na 

prodej části pozemku parc. č. 
1811/1 o výměře cca 100m2. 

Zápis vyhotoven dne: 6. října 2015
Zápis odeslán ověřovatelům dne:    
6. října 2015
Ověřovatelé: Věra Mrázková, Linda 
Libertinová
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Bohužel ne. Buduje se zde kanalizace 
a vodovod pro rodinné domy, které 
budou stát naproti hřbitovu. Je to akce 
soukromého investora. Zatím se nám 
na cyklostezku dělá projekt. Podle od-
hadu by mělo být stavební povolení 
(pokud se to někde nezadrhne) zhru-
ba v srpnu 2016.

Bylo potřeba kvůli cyklostezce vyřezat 
všechny ty keře? Byly pěkné a tvořily 
přirozený větrolam. Rostly tam dobré 
špendlíky. Nešla by ta cyklostezka dát 
o kousek vedle nebo jinam?

Neměli jsme moc na vybranou – jestli 
chceme cyklostezku. Už tak jsme se 
zdrželi, protože jsme čekali na skon-
čení doby hnízdění ptáků. Pozemky 
bylo jednak nutno zaměřit, jednak by 
šlo křoví stejně pryč kvůli výše uve-
dené stavbě kanalizace a vodovodu. 
Zeleň nahradíme, cyklostezka bude 
lemována novými stromy. A jinam by 

dát nešla, města jsou právě tyto po-
zemky, a je to i v územním plánu.

Je potřeba posunout cedule s nápisem 
BUŠTĚHRAD v Tyršově a Vrapické 
ulici, nová zástavba už je za cedulemi.

Ano, víme, cedule posuneme, už jsme 
podali oficiální žádost na dopravní 
odbor kladenského Magistrátu, neměl 
by to být problém.

Co s propadlým odtokem z rybníka na 
náměstí u Čermákovic statku?

Už jsme tam měli hydrogeology, ob-
jednali jsme od nich zaměření, po-
souzení stavu kanálu a návrh řešení, 
mělo by to být hotové během října.

Uděláte něco s chybějícími chodníky v 
Tyršovce? Také dopravní situace, hlav-
ně po ránu u školy, je neúnosná!

Ano, víme a uděláme. Nyní se nám 
začíná dělat studie na nové řešení celé 
Tyršovky – parkování, zeleň, doplní-
me chodníky tam, kde chybí, přeře-
šíme celý problematický uzel u školy 
(vjezd do areálu školy by šel zřejmě v 
budoucnu přeložit vedle krámku, aby 
se nám nekřížili chodci s přijíždějící-
mi auty), apod. Tohle bude ovšem in-
vestičně i časově náročná akce. Starý 
projekt, který je na MěÚ hotový na 
polovinu Tyršovy, je bohužel téměř 
nepoužitelný.

Parkující auta v Revoluční pod školou 
ničí chodníky, a je jich tam tolik, že v 
zatáčce už zaclánějí výhled!

I tato část Revoluční se nám nově řeší. 
Chodníky budeme muset předělat a 
parkování vymezit tak, aby nevadilo.

DJ

rok po volBách

Pomalu končí první rok nového 
zastupitelstva, vzešlého z komu-
nálních voleb v říjnu 2014. Je nača-
se trochu bilancovat. 

1) Městský úřad jsme převzali 
ve stavu, kdy některé složky fungo-
valy dobře, některé dostatečně, a ně-
které špatně či vůbec. Abychom se 
v tom trochu vyznali, a mohli fun-
gování úřadu optimálně nastavit, 
nechali jsme zpracovat personálně 
procesní audit. V kostce – zjistili 
jsme, že například v oblasti rozpočtu 
a financí zde procesy fungují skvě-
le (pan Tocauer), a některé procesy 
naopak úřad zcela postrádá (např. v 
personální oblasti, v oblasti eviden-
ce atd.). Řada agend je zaběhnutá 
uspokojivým způsobem, ale v někte-
rých byly velké mezery (např. v ob-
lasti pozemků, pozemkových úprav, 
smluv apod.) – v kanceláři bývalé 
paní starostky jsou dodnes hromady 
materiálů, které nejsou roztříděné 
a zařazené, a které doteď uklízím a 
doteď nacházím nové důležité do-
kumenty. Doteď také bývalá paní 
starostka donáší některé dokumenty 
z domova. Kolik věcí má ještě doma 
ona či bývalý pan místostarosta, těž-
ko říci (mnoho dokumentů nelze 
dohledat). Archiv byl v žalostném 
stavu – přijali jsme studenty jako 

brigádníky na jeho úklid a třídění, 
ale je to ještě nadlouho. Od auditorů 
jsme získali řadu doporučení, které 
postupně uvádíme do praxe.

Hlavním personálním problé-
mem, na který jsme narazili, byla 
externí paní účetní, nad jejíž prací se 
vznáší mnohé otazníky (především 
nad nedoloženou výší jejích vyso-
kých odměn – dodnes zvažujeme, 
zda věc řešit právní cestou). Ta byla 
prvním, a také jediným člověkem, 
který z MěÚ v roce 2014 odešel. 
Bylo to o to horší, že pár let před tím 
se město nevybíravým způsobem 
zbavilo paní účetní Menclové, která 
nyní velmi kvalitně pracuje pro jiné 
obce. Máme tedy zcela novou vý-
bornou mzdovou účetní, paní Annu 
Hořčičkovou.

2) Zdědili jsme dva soudní 
spory: 

V prvním případě se jednalo o 
soudní napadení změny Územního 
plánu č. 5, kterou město plánova-
lo zregulovat výstavbu na plochách 
územním plánem určených pro prů-
myslovou výrobu a sklady (mimo 
jiné i kvůli plánované bioplynové 
stanici). Zde jsme prohráli a soud 
nám změnu ÚP č. 5 zrušil. Reago-
vali jsme na to tak, že jsme pro tyto 

plochy vyhlásili stavební uzávěru, 
což kupodivu prošlo hladce, a tato 
uzávěra 27. 5. 2015 nabyla účinnos-
ti. Nyní jsme tedy chráněni proti ja-
kýmkoliv záměrům, které by mohly 
mít na město nepříznivý vliv – sta-
vební uzávěra je velmi silný nástroj, 
který městu dává právo veta u ja-
kékoliv výstavby na dotčených plo-
chách. Pokud některý záměr není 
problematický, můžeme mu dát ze 
stavební uzávěry výjimku, záleží to 
ale pouze na nás.

V druhém případě se jednalo o 
soudní spor s firmou GONURA 
Property, která skoupila před lety v 
Buštěhradě řadu pozemků za úče-
lem spekulací. Koupila také poze-
mek pod panelákem v „Zadňáku“ a 
po bytovém družstvu, v jehož majet-
ku objekt je, požadovala za pozemek 
značné částky. Město se v soudním 
sporu snažilo dokázat, že pozemek 
byl historicky v majetku města a 
jeho správce ho GONUŘE převedl 
neoprávněně. To se bohužel nepo-
dařilo, takže náš právní zástupce do-
poručil ve sporu nepokračovat. By-
tové družstvo uhradilo část nákladů 
na soudní spor a situaci nakonec 
vyřešilo tak, že se mu s GONUROU 
podařilo vyjednat příznivější cenu 
pro odkup.
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Oba soudní spory byly již ukon-
čeny a další momentálně nevedeme. 
Ještě stále zvažujeme způsob řešení 
záležitosti „škoda způsobená městu 
chybným rozhodnutím bývalé paní 
starostky“, kdy zřejmě špatně poda-
nou výpovědí bývalé zaměstnanky-
ni město muselo v roce 2014 zaplatit 
odškodné 220 000,- Kč – zatím ne-
cháváme posoudit u právní kancelá-
ře, zda věc řešit soudně (tedy, jakou 
má město šanci na úspěch, aby v 
případě neúspěchu nepřišlo o další 
peníze).

3) Co se podařilo?

•  Dobrý výsledek hospodářského 
auditu -  na jaře letošního roku 
jsme byli pochváleni, že jsme udě-
lali od podzimu velký kus práce a 
odstranili řadu nedostatků.

•  Dokončení rekonstrukce přízemí 
zámku (s grantem MK 600 000,- 
Kč) a přestěhování knihovny do 
nových prostor. Na tu jsme získali 
grant 80 000,- Kč od Středočeské-
ho kraje (celkové náklady na stě-
hování a vybavení nové knihovny 
byly 200 tis. Kč). Možnost dát si v 
knihovně výbornou kávu Lavazza 
za 20,- Kč!

•  Dokončení dvorní i uliční fasá-
dy západního křídla zámku. Po 
mnoha desetiletích chátrání a 
„ostudy“ se konečně vylepšil po-
hled na zámek z Revoluční ulice. 

•  Grant z MF na rozšíření kapacity 
ZŠ a MŠ Oty Pavla, cca 16 mil. Kč. 
Akce pokračuje dle harmonogra-
mu

•  Nové dětské hřiště a altán na 
Ořešíně – na tuto akci jsme získali 
grant od firmy LEGO Production 
a od developera Doma-je-doma v 
celkové hodnotě 710 000,- Kč. Ze 
svého rozpočtu město hradí pou-
ze nákup a výsadbu stromů.

•  Nový chodník na Lidické ulici 
– pouze se zdržel kvůli budování 
soukromých vjezdů. Provedly TS 
svépomocí

•  Nová vodovodní přípojka na 
hřbitově 

•  Oprava části chodníku ve Vodá-
renské ul. (provedly TS svépomo-
cí)

•  Oprava autobusové zastávky U 

Macíků (provedly TS svépomocí, 
zaplatila pojišťovna)

•  Vyčištění příkopů podél komuni-
kace k Peroutkovi (TS)

•  Parkoviště, chodník do Ořešína a 
přechody u hřbitova – akce bude 
dokončena ještě letos. Na akci 
přispívá firma Doma-je-doma 
částkou 532 444,- Kč

•  Nový Cykloprůvodce Středočes-
kým krajem s prezentací města a 
speciálním buštěhradským cyklo-
okruhem (k dostání v knihovně)

•  Řada nových kulturních a spo-
lečenských akcí – obnovena 
byla tradice Reprezentativního 
plesu města. Přibyly akce, jako 
Bushbluesfest, letní kino v zámec-
ké zahradě, výstavy v prostorách 
MěÚ…

•  Nová paní učitelka výtvarného 
oboru v ZUŠce, malířka Galina 
Fleischmannová; další nové pří-
růstky v učitelském sboru ZŠ a 
MŠ Oty Pavla.

•  Nová počítačová učebna a oprava 
učebny fyziky v ZŠ

•  Nová kuchyně v DPS z krajského 
grantu

•  Získání nových perspektivních 
pozemků pro město za dobrou 
cenu – jednak nad bývalými pivo-
varskými sklepy (včetně sklepů), 
jednak za Měsíčkem. Pozemky se 
velmi hodí pro další městské zá-
měry (nové zázemí TS a sběrný 
dvůr)

•  Nové vozidlo s kontejnery na svoz 
bioodpadu za 2 895 530,- Kč – z 
dotace (spoluúčast města – 10%)

•  Nové bezúročné půjčky 50 000,- 
Kč občanům na fasády a další z 
ulice viditelné opravy (tj. i ploty a 
opěrné zdi). Letos jsme zatím po-
skytli čtyři. Přihlaste se také!

•  Vyjednání s vodárnami levnější-
ho svozu kanalizačních jímek pro 
naše občany, kteří byli postiženi 
vysokými cenami v důsledku re-
konstrukce vrapické čističky.

•  Otevření zámeckého parku i přes 
zimu, a vůbec jeho častější vyu-
žívání pro kulturní a jiné akce. S 
krajem jednáme o novém provoz-
ním řádu, ze kterého by zmizely 
zbytečné zákazy (např. zákaz dět-
ských vozítek, skateboardů, koleč-

kových bruslí.
•  Nové lavičky na řadě míst (u ryb-

níka, cestou na hřbitov….)

Co se nepodařilo?

•  Nepodařilo se dostat grant na 
likvidaci černé skládky u haldy. 
Příští rok to zkusíme znovu, se 
silnějšími argumenty.

•  Nepodařilo se získat grant na 
opravu schodů a tarasu v Podhra-
dí (nad starou lékárnou). Máme 
nicméně již platné stavební po-
volení i hotové výběrové řízení 
na prováděcí firmu, a taras je již 
v takovém stavu, že se pokusím 
prosadit tuto opravu do rozpočtu 
na příští rok grant-negrant.

•  Opravy obecního rozhlasu – za-
tím kromě běžné údržby nestíhá-
me. Něco dáme na příští rok do 
investic.

•  Opravy komunikací a chodníků 
– na každou trochu větší akci nut-
no mít projekt, takže to bude ještě 
trvat, než bude něco vidět. Projekt 
se nám dělá na Tyršovu ulici, ho-
tový máme projekt na chodník a 
přechod pro chodce u kostela.

•  Nepodařilo se opravit komunika-
ci U Panelárny. Přestože jsme do-
stali přislíbenou dotaci cca 10 mil. 
Kč, a akce již byla kompletně při-
pravená (včetně přípravy dotační 
smlouvy apod.), na poslední chví-
li jsme získali informaci, že peníze 
se na nás nedostanou (jakožto i na 
desítky dalších obcí), takže jsme 
celou akci museli zrušit.

Kde se ušetřilo?

•  Výběrovým řízením jsme získa-
li nového dodavatele elektrické 
energie pro město. 

•  Zrušili jsme několik nevýhod-
ných smluv na dodávky služeb 

•  Poptávkovým řízením jsme zís-
kali levnější tiskárnu pro tisk Buš-
těhradského zpravodaje

•  Nové pojištění městského ma-
jetku, kde za stejnou cenu máme 
více služeb

•  Některé věci jsme získali spon-
zorsky (pohlednice s buštěhrad-
ským panoramatem Milana Jaro-
še, ceduli do knihovny) 
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•  Získali jsme (zdarma) řadu stu-
dentských návrhů, které budou 
zajímavou inspirací (návrhy na 
klubovnu pro Junáky, na revita-
lizaci Starého hradu a okolí ZUŠ, 
na osázení záhonů u arkády při 
vstupu do MěÚ,…)

Koho Buštěhrad přilákal?

•  MUDr. Jakuba Vykouka – nová 
gynekologická ordinace v Palac-
kého ulici

•  Soukromou alternativní školu 
Donum Felix – od září funguje u 
rybníka

•  Tanečního mistra pana Kvasnič-
ku, který na zámku pořádá taneč-
ní pro dospělé

•  Pana Riese, který zde chce založit 
filmový klub

•  Oblastní mistrovství ve sprintu – 
pořádal SK Kamenice, oddíl ori-
entačního běhu

Kdo nám naopak utekl?

•  Lékárna. Ale protože je to sou-
kromá podnikatelská aktivita, nic 
s tím neuděláme.

Co se chystá?

•  Zcela nové webové stránky města 
(budou spuštěny zhruba do vá-
noc)

•  Nové infocentrum v knihovně, 
pro které vytváříme nové propa-
gační materiály – mapu města, 

pohlednice, brožurky aj.
•  Zvýšení nájmů v obecních by-

tech od 1. ledna. Situace, kdy se 
ve většině bytů platí nájem měsíč-
ně 900,- Kč, 1500,- Kč nebo třeba 
2000,- Kč je naprosto neúnosná 
– jednak to ani nejsou byty soci-
ální, jednak musíme nějak získat 
prostředky na opravy a údržbu 
domů, a především město MUSÍ 
majetek pronajímat za ceny v mís-
tě obvyklé, jinak se o majetek ne-
stará s péčí řádného hospodáře. 

•  Dělá se nám řada projektů, které 
zmíníme v samostatném článku 
o investičních akcích, až budeme 
mít schválený rozpočet na příští 
rok

Co řešíme nejčastěji?

•  To, že na spoustu věcí na městě 
neexistují smlouvy. Neuzavíraly 
se smlouvy na pronájem veřejné-
ho prostranství při různých ven-
kovních akcích. Některé subjekty 
se nyní diví, že to po nich vůbec 
chceme, že prý „se to tu nikdy 
nedělalo“. Městu většinou nikdo 
nic neplatil, i když podle vyhláš-
ky měl platit. Řada subjektů, které 
dnes užívají městský majetek, na 
toto rovněž nemá smlouvy …. 
Některé nájemní smlouvy jsou 
postaveny pro město nevýhodně, 
takže jsme se například nemohli 
léta zbavit jedné nájemnice, která 
byt užívala neoprávněně… Těch-
to případů je spousta a postupně 

se je s pomocí naší paní právničky 
snažíme dávat do pořádku.

•  Opravy v uvolněných obecních 
bytech. Byty dožívají, takže neu-
stále vyvstávají nutnosti oprav a 
revizí komínů, výměn kotlů atd. 
i modernizace hygienického zá-
zemí. 

Poslední komunální volby zname-
naly pro město velkou změnu – do-
šlo k prosazení jiných myšlenkových 
směrů, i k celkovému omlazení za-
stupitelstva. Nové zastupitelstvo 
pracuje dle mého názoru poměrně 
efektivně a v celkem příjemné atmo-
sféře – samozřejmě názory řady za-
stupitelů na různé věci nejsou vždy 
stejné, a k názorovým přestřelkám 
občas dochází, avšak to je zcela nor-
mální a zdravé. Konstatovala bych, 
že zastupitelstvu se daří udržovat 
ducha spolupráce a přijímat dob-
rá rozhodnutí. Myslím, že na to, že 
pracujeme teprve rok, to není špatné 
(neboli, když se člověk nepochválí, 
nikdo to za něj neudělá :-) ). Nicmé-
ně budeme rádi, když nám sdělíte, 
jak jste spokojeni Vy jakožto občané 
– víte, že pokud pošlete email, zavo-
láte, či napíšete do diskusního fóra, 
vždy se Vašimi podněty zabýváme a 
reagujeme na ně. 

Budeme doufat, že v dalším roce se 
město zase o kus posune k lepšímu.

Daniela Javorčeková

po třetí i poprvé, aneB BUshFest v zámecké zahradě

Snad to byla lehká bríza, jež od 
noci k poledni trhala mračna nad 
domy, aby do města pustila další 
nádherný den na prahu babího 
léta. Snad to bylo kouzlem místa, že 
každý, kdo tam přišel, zářil dobrou 
náladou, ať už sudy válel, nebo je pil. 
Kdo ví, jisté je však jedno: zatímco 
příroda čaruje, člověk koná. Tak jak 
že to vlastně letos bylo… 

Třetí ročník přehlídky místních 
umělců „Bushfest“ uvedl v sobotu 
12. 9. od jedné odpolední do jede-
nácté večerní osm desítek účinkují-
cích ve třinácti hudebních tělesech 
a jedné baletní jednotce. Poprvé v 

zámeckém parku sešli se příznivci 
širé palety hudebních slohů, stylů a 
žánrů od intimního folku i dunivé-
ho melodična, lyricky poetického 
sborového zpěvu či hybných signálů 
z apalačských hor, tónů klasicky 
ušlechtilých či z hoře života člověka 
ohýbaných (blue notes). To vše v 
podzámčí kolem sebe rozhazovali 
dámy a pánové ze souborů Duha, 
Kramle, Marná snaha, The Furni-
tures, Smíšený pěvecký sbor města 
Buštěhradu, ZUŠ Buštěhrad, Mess-
age, Fido, Duo My, Sabotage, Bubble 
Cum, Bad Stone a jako vždy feno-
menální Buštěhradské Šťabajzny, 

jejichž strhující výstup zakončil déšť 
zlatých konfet. 

Lahoda duše vhodně byla vy-
vážena lahodou těla. Platících 315 
dospělých, volně vpuštěných 100 
dětí i 78 účinkujících mělo co jíst a 
pít, bylo kde najít si klidný kout k 
rozmluvě s přáteli (báječný čajový 
stan u Blesků!) a bylo vždy čisto, i 
kam uklidit ze sebe sama, přišla-li 
na člověka ta chvilka. Velký dík patří 
Pavlu Kovaříkovi, jehož zvukové 
družstvo KS Studio se navýsost 
skvěle ujalo role prostředníka mezi 
hlasivkami, trsátky, klávesami, plát-
ky a paličkami na pódiu a kovadlin-
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poděkování BUštěhradským oBčanům

Koncem měsíce června pro mne téměř skončil svět. Po náhlé veliké ráně kolem půlnoci (kdy na mne spadla 
část zdi) jsem cítila něčí ruce, jak mi pomáhají ze suti. Byl to můj syn. Soused sám byl také zraněn.  

Toto je moje první veliké poděkování. Ano, na místě, kde se stane neštěstí, lidé pomáhají. A tak mne velice 
potěšilo chování lidí kolem mne. Sbírka, kterou vyhlásila paní starostka, nám hned ze začátku velmi pomohla. Na 
tu sbírku přispěli i buštěhradští občané a za to jim ze srdce děkuji.

Nikdy nevíme, kdy koho budeme potřebovat, ale já už jistotu mám.
Ještě jednou moc za celou naši rodinu děkuji všem.

Jana Benediktová 

P. S. V té době se ztratila moje kočička. Zatím jsme ji nenašli. Kdyby někdo věděl o zatoulané mourovaté s bílý-
mi tlapičkami a náprsenkou, dejte prosím vědět na telefon 604 286 326. Děkuji.

S P O L E Č E N S K Á  R U B R I K A
Ve středu 7. října 2015 jsme v obřadní síni Městského úřadu přivítali do života nově narozené občánky. Dětem 

přejeme, aby prožily hezké, klidné a pohodové dětství uprostřed láskyplného rodinného kruhu a rodičům, aby 
největší odměnou pro ně byla láska a úcta jejich děťátka. 

Jana Zemanová 
matrikářka 

cesta za BUštěhradskými Umělci – drUhá; cesta za srdcerájem

kami, třmínky a kladívky pod ním. 
Čestný díl díků patří též podporo-
vatelům akce, jimiž byly společnosti 
Archatt (pódium), Houska & Douda 
(elektrická energie), Milota Kladno 
s.r.o. (kadibudky), jako i Kultur-
ní výbor města Buštěhradu. Zcela 
zvláštní dík náleží všem dámám a 
pánům sousedům jako i jejich dě-
tem a domácí zvířeně, kteří všichni 

bydlí v blízkosti zámeckého parku, 
za jejich pochopení pro celodenní 
plavbu mořem jemných i hutných 
tónů.  

Vsadím jeden víkend mytí nádobí 
zadara v místním DPS, že každý, 
kdo tam byl, spolu se mnou řekne 
něco jako: „to místo je vážně nád-
herný“…  nebo třeba: „dobře se tam 

dělají kotrmelcéé!“, či „ten park a 
lidi si jdou k duhu“ - a nebo se mož-
ná zeptá: „a co bude příště?“ Ptejte 
se Milana Mudry, ten to všecko 
spískal! 

     
Martin Kosa 

(kulturní a grantový referent 
MěÚ)

Nemohu jinak, 
než podat středně 
dlouhou informaci o 
druhé cestě za naši-
mi umělci, která byla 
podniknuta v sobotu 
10. 10. 2015. Jelo nás 
celkem 35, mezi buš-
těhraďáky byli i pře-
spolní. Své zástupce 
tu mělo Slaný a Stře-
dokluky. 

Tentokrát se jed-
nalo o buštěhradské 
umělce Veroniku 
Richterovou a Micha-
la Cihláře. 

Jejich výstava SRDCERÁJ letos 
14.2. při svátku Svatého Valentýna, 

současně otvírala zrekonstruova-
ný zámek Valdštejnů v Litvínově. 
Bez přehánění se jedná o ojedinělý 

soubor ztvárnění srdce v různých 
podobách. SRDCERÁJ je vlastně 

Výlet Srdce ráj, foto M. Cihlář
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S P O L E Č E N S K Á  R U B R I K A

širším pokračováním výstavy, která 
vznikla v roce 2009 pro Ministerstvo 
zahraničních věcí. Tato výstava pu-
tuje na nosičích DVD prostřednic-
tvím českých zastupitelství po 190-
ti zemích celého světa a tak Česko 
reprezentuje. Originály panelů pro 
tuto výstavu jsou součástí výstavy 
Srdceráj. Umělci soustředili obrov-
ské množství artefaktů a tematicky 
je rozdělili. Jedná se o téma nábo-
ženské, státnické, lidová ztvárnění, 
včetně rukodělných a komerčních 
výrobků, nechybí ani věci posled-
ní. Fotografie srdcí z různých koutů 
světa, při svých cestách Veronika a 
Michal nasbírali za více než 10 let. 
Součástí jsou také srdce, která se ob-
jevují v tvorbě umělců, jako ochut-
návku uvádím jen zlomek z nich, 
Kurta Gebauera, Vladimíra Ko-
márka, Antonína Pacáka, Františka 
Skálu, Jiřího Slívu a mnoha dalších 
autorů. Svými díly se zde také pre-
zentují právě Veronika Richterová a 
Michal Cihlář. Měli jsme to štěstí, že 
jsme byli přítomni odhalení dalšího 

příspěvku, keramického reliéfu vý-
tvarníka Pavla Míky. Tak nám bylo 
potvrzeno, že výstava je živý orga-
nismus, který stále roste, takže když 
přijedeme příště, určitě najdeme 
srdce nová.

    Na závěr jsme si společně s 
litvínovskými užili workshop s ná-
zvem Srdce v poušti, při kterém nás 
Veronika naučila techniku vytvářet 
obrázky pomocí barevných písků. 
Jednoznačně jsme si užili skvělé od-
poledne.

    Ještě jednou chci za nás všech-
ny zúčastněné poděkovat Veronice 
Richterové a Michalovi Cihlářovi, 
že nás provedli svou úžasnou a je-
dinečnou výstavou a popřát jim 
úspěch v jejich umělecké práci, ale 
také v soukromí.

    Pokud máte chuť, výstava potr-
vá do konce září roku 2017 a mohu 
vám opravdu ze srdce doporučit ne-
nechat si tento zážitek ujít. 

    Součastně jsme si prohléd-
li zpřístupněné prostory nádherně 

zrekonstruovaného litvínovského 
zámku a jeho další expozice. V Lit-
vínově jsme navštívili také Koldům, 
který nám připomněl nesplněné 
ideje minulého režimu. 

Naše první zastávka byla ovšem 
na zámku Jezeří, která nám umož-
nila nahlédnout, jak vlastně vypada-
jí rekonstrukce takovýchto objektů. 
Prohlídka zámku to byla bezesporu 
nevšední.  

Poslední zastávka, kde jsme moh-
li obdivovat torzo nedostavěného 
kláštera a na víc si vyzkoušet, jak na 
nás působí sila zdejší energie, byla v 
Panenském Týnci. 

Sobotu jsme prožili opravdu v po-
hodě a s dobrou náladou, určitě nám 
zůstanou krásné vzpomínky na spo-
lečné zážitky. Také příroda k nám 
byla milostivá a dopřála nám počasí 
výletní.

Věřím, že další cesty na sebe ne-
dají dlouho čekat a pojedete s námi i 
vy.     
  Stanislava Šumná

štrůdlování

Letošní Jarmark mezi rybníky 
byl uspořádán jako posvícenský a 
při něm proběhl již čtvrtý ročník 
Štrúdlování. Protože se jedná o sou-
těž, je potřeba zveřejnit výherce a 
poděkovat všem zúčastněným.

Účast velká nebyla, ale o to více 
děkuji všem sedmi účastnicím, že 
jim stálo za to pustit se do pečení a 
nechat posoudit svůj um porotou.

Letos jsme měli jednu zvláštnost 
a to štrúdl nepečený, i když nezís-
kal žádnou cenu, věřte nebo ne byl 
skvělý.

Porota byla sedmi členná a po-
suzování jednotlivých štrúdlů bra-
la velmi vážně. Probíhaly debaty o 
chutích a ingrediencích, prostě úko-
lu se zhostila zodpovědně. 

Teď už zbývá jen vyjmenovat ví-
těze. 

Třetí místo obsadila loňská ví-
tězka paní Seifertová se slaným 
štrúdlem.

Druhé místo pro změnu opět paní 
Seifertová se sladkým štrúdlem.

První místo si zasloužila se svým 
štrúdlem paní Vydrová.

Všechny výherkyně si domů od-
nesly hodnotné a praktické ceny, 
paní Vydrová na víc získala putovní 
cenu v podobě válečku na těsto, na 
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R OZ H OVO RY

Žijí s námi - jan swart: nekácejte ty starý dUBy!

kterém je její jméno a jména všech 
předchozích výherců a šerpu.

Moc všem účastníkům děkuji a 
snad mají ze soutěže dobrý pocit a 
budou mít chuť přijít i za rok. Určitě 

je to výzva, nejen pro ně, ale i pro 
nás ostatní.   

Velký dík patří také porotě, která 
byla opravdu skvělá, děkuji dětem i 
dospělákům.

Tak za rok opět na shledanou. 
     
  St. Šumná

Víte, kolik žije v Buštěhradě cizinců a 
jak se jim tu líbí? Vždy mě bavilo si s 
cizinci – kamarády povídat, bavilo mě 
zjišťovat, jak nás vidí, jací jsme v jejich 
očích. K rozhovoru pro BZ už byl jen 
krůček. Jana, Danu a jejich děti znám 
několik let, v Buštěhradě s námi bydlí 
dlouho a rozhodně nejsou z těch, co 
sedí doma a veřejného života města se 
neúčastní. Na první pohled byste ne-
poznali, že je Jan z Holandska, proto-
že česky umí výborně, i když on sám 
si to nemyslí. Nevím, jak to dělají, ale 
dobře česky hovořili zatím všichni 
Holanďané, které jsem měla možnost 
v Čechách potkat a kteří se v Čechách 
usadili. Je pro ně přirozené hovořit 
několika jazyky a čeština jim nedělá 
problém. Jan Swart je toho důkazem. 
Jane, jak vlastně došlo k tvému první-
mu kontaktu s Českou republikou, pří-
padně s Československem, a proč ses tu 
usadil natrvalo?
První impuls byl ten, že moji rodiče 
se rozhodli, že pojedou v létě 1988 s 
celou rodinou na dovolenou do Čes-
koslovenska. V tom samém roce před 
dovolenou jsem se jako člen holand-
ského týmu zúčastnil mezinárodní 
fyzikální olympiády v Rakousku, to 
mi bylo 18. Tak jsem si na té olym-
piádě řekl, že by bylo ideální se s ně-
kým seznámit z toho Československa, 
když se chystáme na dovolenou do 
té temné země za železnou oponou. 
Československý tým měl velký zájem 
se seznámit a tak jsme během násled-
né dovolené s rodiči navštívili dva z 
tohoto týmu – Katarínu ze Slovenska 
a Davida, bratra mé budoucí ženy. Po 
naší dovolené jsem si s nimi často psal 
a pak, v roce 1994, když jsem studo-
val na doktorát, jsem přijel do Prahy 
na přednášky o matematické fyzice. 
Tak jsme se s Davidem sešli po letech 

znovu, poznal jsem i jeho sestru a už 
přeskočila jiskra. Pak jsme se navště-
vovali, později se i v Praze vzali a ně-
jaký čas spolu bydleli v Německu.  
A jak potom přišel Buštěhrad?
Po nějakém čase jsme se rozhodli, 
že chceme zůstat v Čechách a hleda-
li, kde to bude. Koupit dům v Praze 
bylo nad naše možnosti, a protože se 
Dana znala s Danielou Javorčekovou, 
hledali jsme i tady, a v roce 2005 tu 
koupili dům.
Co čeština? Myslíš, že kdy tu žiješ, že jí 
potřebuješ dobře znát?
To určitě. Učil jsem se hlavně díky se-
známení s Dančou. Teď už je to dvacet 
let co jsme spolu začali chodit. Jakmi-
le jsem se tehdy poprvé vrátil z Čech, 
tak jsem si koupil knížku Czech in 3 
months (Česky za 3 měsíce). Asi de-
set let poté už se dalo říct, že „tak ně-
jak“ mluvím česky.  Když jsem třeba 
žil v Německu, bylo to jiné - němčina 
je velmi podobná holandštině, a tam 
jsem třeba slyšel slovo jednou, a hned 
jsem si to pamatoval. Ale tady musím 
slyšet slovo víckrát, pětkrát, desetkrát, 
abych si ho zapamatoval. Pořád ho 
musím opakovat. A to se děje pořád. 
V mozku asi existuje nějaké spojení, 
aby to fungovalo pro nějaký jazyk – 
třeba v holandštině, když vyslovuje-
me „es“, tak je to něco mezi „s“ a „š“ 
a na to člověk nemusí dbát. Ale pak 
přijdeš do Čech a směs a směš je něco 
jiného, a to je potom velmi těžké. A 
není to „jestě“, ale „ještě“. A nad tako-
vými věcmi musím pořád přemýšlet. 
A manželka a děti? Jak ti mluví na-
opak holandsky?
No Dana více rozumí, než mluví, ale 
rozumí všechno. A Ben s Johankou 
mluví dobře.

A jaké je tvoje povolání, co v Čechách 
děláš?
Já jsem matematik a pracuji v Ústavu 
české akademie věd, v Ústavu teorie 
informace a automatizace. Zabývám 
se pravděpodobností, systémy částic, 
což je oblast relativně mladá, vznik-
la během 70. let. Vynalézám a doka-
zuji nové věty. A také přednáším na 
Karlově univerzitě a publikuji různé 
články.
V češtině?
Ne, v angličtině. Ale to dělají i mí čeští 
kolegové.
A kolik jazyků vlastně umíš? Kromě 
holandštiny, češtiny a angličtiny?
Ještě umím německy, to docela dobře, 
a také čtu ve francouzštině. A taky ro-
zumím frísky. (Frísko je část Holand-
ska, kde se Jan narodil). 
Do práce asi na kole jezdit moc nemů-
žeš, viď?
Bohužel ne a je to poprvé za celý můj 
život. Jinde to vždycky šlo. I třeba jen 
část trasy na kole a pak vlakem i s ko-
lem. Ale tady to nejde. Ale kdybych 
třeba pracoval blíže, v Kladně, tak 
bych jezdil každý den, počasí nepo-
časí.
Vzpomeneš si, co tě v Čechách při prv-
ní návštěvě nejvíce překvapilo?
V Československu… To je těžké. No, 
pamatuji si, jak jsme tehdy poprvé jeli 
do Československa přes Německo – 
Bavorsko a v té době bylo Bavorsko 
hodně bohaté. Všechna auta tam byla 
luxusní a mnohem rychlejší, než naše 
holandské auto. Jeli jsme v tom pra-
vém pruhu stovkou a všechna auta 
nás předjížděla, a my jsme se cítili 
jako chudáci. Ale jakmile jsme pře-
kročili hranice, tak se děti z vesnice 
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R OZ H OVO RY

přiběhly podívat na naše krásné auto. 
A překvapily tě i jiné věci? Lidi, vztahy, 
zvyky? Třeba že se musíš přezouvat do 
pantoflů?
No jo, pro nás tady bylo všechno exo-
tické. Pamatuji si třeba, že jak jsme 
byli u té Kataríny v Komárně, tak 
nám tam dali oběd - pečené kuře. 
Ale servírovali to tak, že nás posadi-
li kolem stolu, moje rodiče, mě a mé 
sestry, ale sami nejedli. Jen maminka 
Kataríny tam stála a koukala, jak bu-
deme jíst. A my jsme se cítili v té chví-
li velmi velmi špatně. 
A proč to udělali? Neměli víc jídla?
No, já jsem o tom mohl mluvit je-
nom s Katarínou, protože její rodi-
če neuměli anglicky. Ptal jsem se jí, 
proč to tak bylo a ona řekla, no my 
jsme neměli tak velký stůl, abychom 
mohli jíst všichni dohromady. Jim 
to připadalo jako možné řešení, ale 
v Holandsku by toto nikdy nemohlo 
být možné řešení. To je prostě proti 
všem pravidlům, to by prostě nešlo. 
Protože první pravidlo, které každý 
Holanďan zná, je, že když jdeš na ná-
vštěvu, na oběd, nesmíš se dotknout 
jídla, dokud nezačne jíst paní domu. 
To je znamení, že mohou začít jíst i 
ostatní. My jsme se tam cítili jako v 
restauraci a bylo nám to velmi trapné. 
A další věc, která je u nás běžná, když 
je po jídle, host nabízí hostitelům, že 
umyje nádobí. A to tady v té době, a 
asi ani teď, vůbec nebylo přijatelné. Jsi 
přeci host a host je král, tak pomáhat 
nepřipadá do úvahy. Ale postupně si 
na to člověk zvykne, přijmeš pravidla 
té země.
Vidíš nějaký rozdíl mezi chováním lidí 
mezi sebou v Holandsku a tady? Já 
jsem slyšela, že třeba není v Holandsku 
běžné přijít na návštěvu nečekaně, to 
co tady známe – jdeš okolo? Tak se stav 
na kafe.
No to je pravda, to se často stává. Ho-
lanďané jsou více uzavření a mají vět-
šinou úzký okruh přátel. Jsou velmi 
srdeční a přátelští, v práci se baví, ale 
pak tam je určitá hranice a blíž si lidi 
nepustí. 

Co si myslíš o českém humoru? Tamhle 
vidím v knihovničce Smoljaka se Svě-
rákem…
O českém humoru? Ten je výborný. 
Cimrmana bohužel v Holandsku ne-
máme. Jednou mi někdo poradil, ať se 
podívám na  Alles Gute, ale to se mi 
vůbec nelíbilo. My máme tradici spíše 
takové one-man show, jeden člověk 
vypráví vtipy a také se přitom zpívá. 
A takových talentů máme hodně. 
Co česká historie, je pro tebe zajímavá?
Historie je vždycky zajímavá. Teď 
jsme byli u dubu Oldřicha a Boženy 
v Peruci. To je kolem roku 1000. Češi 
mají to štěstí, že mají krásné pověsti 
a legendy, to my Holanďani nemáme. 
Třeba ve Frísku je známé, že tam byl 
nějaký Bernlev, který zpíval a existuje 
seznam jeho krásných písní, ale nikdo 
ty písně nezapsal. Tak máme seznam 
názvů a to je všechno, co máme z té 
doby. A nemáme tolik krásných hra-
dů, co máte tady. 
Po čem se ti v Česku nejvíce stýská? Co 

má Holandsko a my to nemáme?
Nejhezčí je asi to moře. A také se mi 
dlouho stýskalo po arašídové poma-
zánce, ale teď už vím, kde se dá dobrá 
arašídová pomazánka koupit. 
A že se tu nedá všude jezdit na kole?
To je pravda. Třeba do Kladna to bylo 
složité. Ale teď jsem našel dobrou ces-
tu na kole přes Poldovku. Ale ještě ne-
dávno to nešlo, byla tam závora.
A také jsem tě viděla, jak jsi jel na běž-
kách do Lidic.
Ale to není holandský. 
Jak ti chutná česká kuchyně?
No, určité věci jsou dobré, třeba kned-
líky, ale nemusím je pořád. Trošku mi 
tady chybí zelenina, kterou používá-
me více. Když máš tady třeba knedlí-
ky a maso, a v restauraci ti dají navrch 
kousíček rajčete – dívám se na to a ří-
kám si, že všechen ten vitamín C je v 
tom kousku rajčete, co je u toho. Když 
jsem třeba vyprávěl svému kolegovi v 
práci o tom, jak v Německu mají v 

Jan Swart, foto J. Kasalický
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kantýnách na výběr obrovské množ-
ství zeleniny, tak se podivil: „ a ti 
Němci to jedí?“ A kdybys to tady zku-
sil, tak to víc než polovina lidí nechá 
na talíři. V Holandsku není ani velká 
tradice jíst tolik masa. Moje maminka 
dělala maso jednou za týden, většinou 
vařila tradičně - brambory, zeleninu.
Zajímáš s o českou politiku? Jaký na ni 
máš názor?
Určitě se o ni zajímám. Je zajímavé, 
jaký mají tady lidi k politice vztah. 
Před měsícem jsem se potkal s dalším 
členem toho tehdejšího fyzikálního 
týmu, velmi vzdělaným člověkem a 
překvapil mě jeho názor, že člověk na 
politiku nemá žádný vliv, že on se tím 
třeba vůbec nezabývá. Do určité míry 
jako matematik chápu, že když je 10 
milionů lidí, tak jedinec nemá takový 
vliv, to je pravda, ale když si to potom 
budou myslet všichni, tak může přijít 
diktátor. Je to do určité míry zázrak, 
když funguje demokracie, ale ve chví-
li, když si všichni myslí, že na to stejně 
nemáš vliv, tak to nefunguje. Je dobré 
to brát vážně, přemýšlet, kterou stra-
nu volit, která bude nejlepší, když jsi v 
tomto svědomitý. 
Máš pocit, že v Holandsku to je jinak?
Myslím, že v Holandsku to lidé berou 
více vážně a svědomitě. Tam by ti ni-
kdy například vysokoškolsky vzdělaní 
lidé neřekli, že nejdou volit, protože 
na to stejně nemají vliv. A přesto, že se 
ti zdá, že všechny strany jsou špatné, 
stejně máš povinnost vybrat tu, která 
je z těch špatných špatná nejméně. 
A ty tady vlastně volit nemůžeš, viď?
Ne, ale můžu volit v Buštěhradě v lo-
kálních volbách. Jsem občan ze země 
EU a mám tu trvalé bydliště. Jinak vo-
lím samozřejmě v Holandsku. 
A teď ještě trochu k Buštěhradu. Já po-
zopakuji, jste tu od roku 2005, opravili 
jste domeček, děti tu chodí do školy. Co 
se ti tu nejvíce líbí?
Nám se tady ze začátku hodně líbilo, 
že tu byla mateřská škola, to tehdy, 
když jsme dům vybírali, nebylo všu-
de. A vůbec má Buštěhrad něco do 
sebe. Třeba malé muzeum Oty Pavla 

a zámek. A také okolí. Já jsem hod-
ně na přírodu. Okolí by samozřejmě 
mohlo být lepší. Ale kupodivu, jedno 
z nejzajímavějších míst je tady halda. 
To se již dostáváme k tvému velkému 
zájmu – ornitologii. Před časem jsi mi 
vyprávěl, že chodíš na pravidelných 
trasách ptáky sčítat. Jak to probíhá? 
Kolik druhů ptáků rozeznáš? 
Určitě ty běžné druhy poznám. Tak 
300 druhů. Podle hlasu, podle vzhle-
du. Já to dělám celý život a dělal jsem 
to i v Holandsku, kde se tomu vě-
nuje velké množství lidí. V Čechách 
už jsem členem České ornitologické 
společnosti a pracuji pro ni v různých 
projektech, teď se chci nově zapojit do 
projektu získávání dat pro atlas hníz-
dění ptáků pro celou Evropu. Data se 
sbírají na jaře, nejlépe od března do 
června a zatím to dělá v Čechách jen 
málo lidí.
Popiš nám, jak probíhají ty tvé součas-
né projekty, na kterých již několik let 
pracuješ?
Mám dvě trasy, které musím 2x roč-
ně projít tak, jak jsem si to na začátku 
zvolil – přibližně ve stejný čas – plus 
minus týden – i hodinu. Nejlepší je 
začínat tak půl hodiny před výcho-
dem slunce. Dřív to bylo lepší, teď už 
mi dodržovat ty časy stojí víc násilí 
(smích). Ale musím to vydržet.
A kam přesně chodíš?
Jedna trasa vede za Lidice do polí, pak 
na východ k Bělokům a pak zpátky 
kolem Dolanského potoku na Dola-
ny. Na té trase máš 20 bodů, které jsou 
vzdálené 300 metrů od sebe, a v ka-
ždém bodě musíš 5 minut zazname-
návat všechny druhy, které tam zpo-
zoruješ. A také se rozlišuje, jestli jsou 
blízko, nebo vzdálenější. A v podstatě 
80 procent ptáků ani nevidíš, jen je 
slyšíš. Můj tatínek ve svých padesáti 
letech začínal mít problém se slyše-
ním vyšších zvuků ptáků a nyní je mu 
přes 75 a už většinu ptáků neslyší. Já 
doufám, že se mi to nestane, ale po-
kud by se mi to stalo, tak bych musel 
s tím sčítáním skončit. To by totiž pak 
tady v okolí statisticky pomalu mizeli 
Králíčci obecní a potom i další druhy 

ptáků. (Smích).
Králíček obecný? Ten má vysoký zvuk?
Ano, ten je nejvyšší. U toho tatínek 
zjistil z ptáků nejdříve, že ho nesly-
ší. A také Cvrčilka zelená má vysoký 
zvuk.
A jsou tu nějací ptáci, které jsi z Ho-
landska tolik neznal?
Třeba Cvrčilka říční, tu bys v Nizoze-
mí marně hledala. Musím k tomu ale 
ještě dodat, že těch aktivních ornito-
logů tady v Čechách je možná 500 a 
u nás bych to tipnul na 20 až 30 tisíc.
Já se ještě vrátím k té buštěhradské hal-
dě. Když tedy někam jdeš v okolí, tak 
tam. A kolik druhů ptáků tam třeba 
slyšíš? 
Asi tak 50 druhů.
Ty jsi tu už delší dobu, tak můžeš po-
rovnávat, jestli je tam průběžně ptáků 
víc, nebo míň, mění se to? Halda ča-
sem zarůstá…
No, myslím, že se halda moc nemě-
ní. Někdo mi říkal, že tu zadní část 
zaházeli jinou, lepší hlínou a teď to 
tam víc zarůstá plevelem, kopřivami 
a tak. A tam to tak zajímavé není. Ale 
ta přední část blíž k nám, tam je jen 
písek, a to zarůstá daleko pomaleji. A 
to je pro ptáky lepší. Když ta sukcese 
jde pomalu, je tam daleko více druhů 
a více hmyzu. Jsou i takové studie, jak 
se haldy kultivují, zakládají tam lesy, 
přírodu. A jsou haldy, kde se nic ne-
děje a tam je příroda mnohem lepší a 
bohatší.
A to je případ naší haldy. Takže bys ra-
dil zastupitelům, aby s ní nic nedělali?
Jo. Ale co se tady v okolí opravdu hod-
ně zhoršilo za těch 10 let, co jsme tady, 
je postupné vykácení malých lesíků. 
Les tam sice zůstává, ale staré stromy 
se nahradí mladými. Třeba zrovna u 
těch Bělok, směrem na Dolany, a také 
kam ještě chodím na Kováry a Záko-
lany, tam se hodně kácejí duby. Krás-
né, až 100 let staré kusy, ty jsou velmi 
drahé a cenné. A lidé často vykácí celý 
pruh a potom sází nové, ale celkové 
stáří stromů klesá, protože se kácejí ty 
nejlepší. Tam u Dolan, tam byly krás-
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né duby, pod kterými rostly nádherné 
žluté Sasanky pryskyřníkovité. A teď 
to vykáceli a já myslím, že ty sasanky 
už tam nikdy neporostou. 
No tak to končíme trochu smutně. Jak 
z toho ven?
Není to tak zlé. Příroda se ničí a mizí, 
ale to se děje všude. A mohu říci, že 
v tom ničení jsme v Holandsku mno-
hem pokročilejší. Tam jsme už stačili 
zničit hodně kytek. A tady jste v tom 
hezky krásně pozadu. (Smích).
Za jakých okolností by ses vrátil zpátky 
do Holandska? Chceš tu zůstat?
Kdybychom se tady měli hodně špat-
ně, tak bych o tom uvažoval. Teď by-

chom se určitě nestěhovali, děti tu 
chodí do školy, máme tady přátele a 
máme to tady rádi. 
A cítíš se tu doma?
To je zajímavá otázka. Je zajímavé po-
zorovat, kde je člověku dobře, kde se 
doma cítí a kde ne. Když jsem třeba 
bydlel v Německu, tak jsem vždycky 
věděl, že to je cizí země, kam nepat-
řím. A tady to tak nemám. Je to určitě 
kvůli Daniele, mám tu rodinu a okolo 
sebe přátele, příbuzné. Ale také to je i 
tím, že Čechy a Holandsko mají hod-
ně společného - tady máte frustraci, 
že nemáte moře, a my máme frustra-
ci, že nemáme hory. Jste nejateističtěj-
ší země světa, ale i v Nizozemí religio-

zita hraje čím dál menší roli. A hlavně 
je to i v tom, že taky jste menší země. 
Třeba v Německu, tam je znát, že se 
lidi cítí být součástí velkého důležité-
ho celku, země co opravdu má vliv na 
celoevropské dění.
A teď otázka na závěr. Je něco, co bys 
chtěl vzkázat čtenářům Buštěhradské-
ho zpravodaje?
No, nekácejte ty starý duby! Ale já ne-
vím, kdo to dělá. (Smích).
Děkuji za rozhovor a nashledanou, 
vlastně Dag nebo Tot ziens.

Rozhovor vedla IK

I N FO R M AC E

revitalizace BUštěhradského sportovního areálU

V Buštěhradě se hraje fotbal té-
měř sto let. Fotbalové hřiště je za-
jímavé tím, že má největší možné 
rozměry. Trénuje se na něm dobře 
herní taktika a strategie. Základům 
fotbalu se tady učí i děti.  V areálu 
jsou ještě hřiště pro street basket, 
nohejbal, odbíjenou, tenisová stěna 
a dětské hřiště.

Areál má v pronájmu fotbalový 
oddíl SK Buštěhrad.  Snad právě 

proto byl dne 22. 9. 2015 hlavním 
partnerem při jednání s MZ o revi-
talizaci sportovního areálu. 

Smyslem revitalizace areálu je 
jeho multifunkčnost. Pro fotbalisty 
by bylo nejlepší dokončit tréninkové 
hřiště nejlépe s povrchem z umělé 
trávy, pořídit umělé osvětlení a po-
stavit nové šatny.

 Pro občany by byla vhodná bě-

žecká dráha a in line dráha. O hrací 
plochu se hlásí také úspěšní buš-
těhradští hokejbalisté.

Konečná podoba revitalizova-
ného buštěhradského sportovního 
stánku vznikne na základě nápadů 
Městského zastupitelstva, architek-
ta, strážce obecní kasy a nás občanů 
Buštěhradu.

LZ

odpad komUnální a z podnikání

Obec je původcem komunálního 
směsného i separovaného odpadu. 
Pro separovaný odpad jsou zřízena 
místa, kam se do kontejnerů uklá-
dá papír, plasty a sklo. Pro směsný 
odpad jsou určeny popelnice nebo 
kontejnery před obytnými domy.

Město Buštěhrad má s likvidací 
odpadů větší náklady než vybere od 
svých obyvatel na poplatcích za po-
pelnice a než dostane od společnosti 
Eko kom za to, že se v obci třídí ko-
munální odpad.

Je dobré hledat a najít způsob, jak 
motivovat domácnosti ke třídění 
svého odpadu. Nejjednodušší cesta 
je mít možnost si vybrat. Zaplatit 
za výsyp netříděného odpadu buď 

jednou za týden, nebo jednou za 14 
dnů. Jakmile se začne produkovat 
méně směsného odpadu, bude při-
bývat odpadu separovaného.

Za separovaný papírový odpad je 
výkupní cena nulová a za likvida-
ci separovaného odpadu plastové-
ho musí jeho původce ještě platit. 
Náklady za likvidaci separovaného 
plastového a papírového odpadu je 
možné snižovat pouze nižší cenou 
za odvoz do třídící linky.

Původcem odpadu v obci jsou 
však také podnikající subjekty. Pod-
nikatelé mají za povinnost podle 
Zákona o odpadech třídit produko-
vaný papírový, plastový a skleněný 
odpad. Za tím účelem musí uzavřít 

smlouvu s oprávněnou společností, 
která jim předepsaným způsobem 
jejich separovaný a směsný odpad 
zlikviduje.

V kontejnerech sloužících ob-
čanům pro ukládání roztříděného 
odpadu najdeme však velice často 
odpad vznikající podnikatelskou 
činností. Je možné, že některý živ-
nostník se domnívá, že obec za jeho 
papírový nebo plastový odpad do-
stane zaplaceno.  Bohužel není tomu 
tak. Za likvidaci odpadu produko-
vaného podnikajícím subjektem a 
ukládaného do veřejných kontejne-
rů musejí zaplatit jeho spoluobčané.

LZ
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Zoopark v Zájezdu se těší oblibě 
čím dál většímu počtu návštěvníků. 
Byla vybudována nová příjezdo-
vá cesta a velké parkoviště. Můžete 
si dohodnout nestandardní formu 
seznámení se zvířaty. Ošetřovatelé 

chovaných zvířat jsou připraveni říci 
bližší podrobnosti o těchto živých 
exponátech. Můžete si také domluvit 
svoji přítomnost při krmení.

V této době jsou ke zhlédnutí nové 
přírůstky, jako je třeba emu hnědý, 

mláďata surikat, mara stepní a kos-
man bělovousý.

Dne 8. listopadu od 13 hod. se v 
Zooparku bude konat Drakiáda.

LZ

zoopark za hUmny

den otevřených dveří v Univerzitním centrU

Univerzitní centrum energeticky 
efektivních budov (UCEEB), ČVUT 
v Praze si Vás dovoluje pozvat na den 
otevřených dveří v rámci celosvětové 
akce Dny pasivních domů 2015.

V Buštěhradě, kde UCEEB sídlí, se 
můžete v pátek 13. listopadu od 13.00  
nebo od 15.00 těšit na komentovanou 
prohlídku univerzitního centra, které 

slouží jako laboratoř i administrativní 
budova zároveň.

V rámci prohlídky se dozvíte o fun-
gování energeticky efektivních budov, 
materiálech využitých při výstavbě 
pasivních domů a jejich testování 
nebo třeba o nové koncepci výroby 
elektřiny a čím se liší od stávající.

Máte jedinečnou možnost zeptat 

se našich odborníků na cokoliv, co 
Vás o pasivních domech a energetic-
kých úsporách zajímá a na vlastní oči 
se přesvědčit, jak taková energeticky 
efektivní budova, která se zaměřuje 
na obnovitelné zdroje  energie, chytré 
sítě, materiály pro renovace a stavbu 
inteligentních budov, vypadá a fungu-
je.          Ing. J. Simčinová

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

den otevřených dveří v dps
Velice milé přijetí návštěv při-

pravil personál a klienti DPS v Bu-
štěhradě u příležitosti Dne otevře-
ných dveří. Událost se uskutečnila 
6. října v rámci Týdne sociálních 
služeb ČR. Kdo chtěl, mohl si pro-
hlédnout celý objekt i změny, které 
Domov s pečovatelskou službou 
za poslední dobu zaznamenal. Měl 
jsem možnost vidět modernizaci 
kuchyně, na kterou získala paní ře-
ditelka Simona Horníková dotaci 
ve výši 100 000 Kč ze Středočeské-
ho krajského úřadu. Nové vybavení 
určitě zlepší celkovou obslužnost 
klientů a paní ředitelka si zaslouží 
za svou aktivitu pochvalu. Dalším 
překvapením je vybavená místnost 
pro osoby s Alzheimerovou choro-
bou, kde mohou pod dohledem od-
borné osoby strávit část dne. Vítaná 
pomoc pro rodiny, které mohou své 
blízké s tímto postižením předat na 
krátký čas do zajímavého a tvůrčího 
prostředí a změnit tak svůj stereo-
typ.

Osobně mě zaujala kresba stro-
mu na jedné vnitřní straně zdi na 

chodbě. Personál DPS by rád 
dopsal na tento strom jména všech 
klientů, kteří prošli budovou DPS, 
který se jim stal domovem. Ovšem 
zajímavé malby jsou jedním z krás-
ných prvků, které zdobí DPS a zpří-
jemňují svým obyvatelům život v 
budově. 

Bohaté pohoštění spolu s mož-
ností popovídat si s obyvateli DPS 
bylo milé pro návštěvníky i hostite-

le. Kdo chtěl, mohl své pocity a přání 
zapsat na památku do knihy návštěv. 
Vlastní život našich spoluobčanů v 
DPS a jejich soužití s ostatními ob-
čany je dobrým příkladem, na který 
můžeme být v Buštěhradě hrdí. Po-
děkování patří i vedení DPS a všem, 
kteří se o chod domova starají.

JJ

Upravená denní místnost. Foto J.Janouškovec
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ČÍSLO 9. LISTOPAD  2015

V sobotu 16. září se jako tradiční 
místo startu Buštěhradské jednoden-
ní ohlásilo Náměstí u pivovaru. Ov-
šem pořadatelé nepočítali s tím, že se 
oslavy Jarmarku přesunou z hotelu 
Buštěhrad až na náměstí, kde budou 
kolotoče. Tato překážka se obešla a 
vyřešila startem na hrázi rybníka, ač-
koli bylo kolem rušněji, než kdyby se 
nic dalšího nekonalo.

Letos se zúčastnilo 8 posádek aut. 
Trasa byla náročná, některé posádky 

najeli i přes 120km. Na cestě je čekalo 
celkem 12 zastávek s otázkami vzta-
hující se k místu, kde se nacházeli, ale 
i otázky znalostní, všeobecné. Nej-
rychlejší posádka, ačkoliv čas dojezdu 
nebyl hodnocen, se do cíle dostavila 
za 4 hodiny. Dvě z posádek byly pře-
spolní, obě z Kladna. O to víc nás těší, 
že jsme letos dokázali vítězství podr-
žet v Buštěhradě. Loni vyhrála posád-
ka Davida Koryty ze Slaného. Kdo byl 
tedy nejúspěšnější v odpovědích na 
otázky? Stejně jako u prvního roční-

ku posádka rodiny Kasalických. Ještě 
jednou gratulujeme. 

Nejzajímavějšími místy Buštěhrad-
ské jednodenní 2015 se stal silniční 
bunkr, rozhledna na Kožové hoře, ry-
bářova vsuvka na Záplavách s kánoí, 
lázně Šternberk a v Podlešíně viadukt 
a jehla. Příjemné bylo i to, že se sou-
těže účastnila i několik týdnů přistě-
hovalá rodina do Buštěhradu – Ringo, 
Katka, Sean a Lili. Přestože okolí té-
měř vůbec neznali, nakonec dorazili 
i oni a absolvovali všechny zastávky.

Na závěr bych chtěl poděkovat 
dalším pořadatelům akce – Jardovi 
Perglovi, který se již tradičně jako po-
řadatel jednodenní účastní a Petrovi 
Kloubkovi, který pomáhal na Zápla-
vách. Společné zážitky z cest kolem 
Buštěhradu a vyhodnocení jsme pro-
vedli současně s opékáním buřtů nad 
ohněm. Dětem i dospělým se akce 
líbila. Připomínky byly k délce trati 
a některým zastávkám, na kterých se 
otázky nevztahovaly k místu a dost 
připomínek bylo i k tomu, aby příště 
byly jako pořadatelé obsazeny i mladé 
a krásné pořadatelky. Tak nevím, zda 
se podaří všechny připomínky v příš-
tím roce realizovat.

Ing. Jiří Janouškovec

Sluníčko provázelo v sobotu 26. 
září účastníky sedmi kilometrového 
pochodu akce Vejšlap. Trasa byla ten-
to rok orientovaná na směr Lidice a 
Makotřasy. Po cestě byly dva kontrol-
ní body s úkoly pro malé i starší chod-
ce. Ti starší ocenili orientaci v prosto-
ru podle buzoly. Děti zase hledání a 
identifikaci pověšeného předmětu v 
lese nebo petanque. Závěr sportovce 
a jejich malý doprovod nezklamal. 
Každý účastník dostal kosteleckou 
klobásu, párek nebo buřt z Kačic, 
který si mohl opéct nad ohněm. Ží-
zeň mohl každý zahnat opět zdarma 
čepovaným, výborně vychlazeným 
Plzeňským pivem nebo nealko pitím. 

Letošní sportovně společenská 
akce se opravdu vydařila. Děti ještě 
obdržely odměnu s diplomem, který 
někteří dospěláci obdrželi speciálně 
také, s extra věnováním od organi-
zátora akce. Přestože byly k dispozici 

zahradní židle, byly kladně oceněny i 
lavičky, které se nedávno instalovaly 
na břehu rybníka. Věřím, že na pří-
ští rok si najde cestu na tuto aktivitu, 
která spojuje příjemné s užitečným 
(odměnu i sportovní výkon) více no-
vých účastníků. Plán na rok 2016 po-
čítá, podobně jako v roce předešlém 

(2014) s prostorem pochodu Vejšlapu 
u sv. Jána. A kdo byl letos nejmladším 
účastníkem pochodu? Byla jím 2,5 
letá Sofie.

Ing. Jiří Janouškovec

vejšlap

Pořadatelé. Foto J. Janouškovec

BUštěhradská jednodenní 2015

Předávání itineráře. Foto J. Pergl
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akce BUštěhradskýho pelíškU v září

Dopravní odpoledne pro děti 
   Ve středu 23. 9. pršelo a výrazně 
se ochladilo. Nebyly příliš hezké vy-
hlídky na slunečné odpoledne, které 
se mělo nést v duchu dětské radosti 
z ježdění na čemkoliv – od kočárků 
přes odrážedla až po kola a koloběž-
ky… Vzhledem ke složitosti organi-
zace dopravního odpoledne, které 
se - kvůli absenci vhodného místa v 
našem městě - konalo v části slepé 
ulice v satelitní zástavbě, jsme, jakož-
to organizátorky celé akce, vydržely s 
nervy a akci nezrušily. A dobře jsme 
udělaly – počasí se relativně umoud-
řilo a sešel se příjemně, až překvapivě 
velký počet dětí i dospělých.
   Děti si vyslechly a aktivně se zapojily 
do přednášky o bezpečnosti při jízdě 
a při pohybu na silnici 
a na chodníku, povídali jsme si o do-
pravních značkách, semaforech a o 
pohotovostních telefonních číslech. 
Na silnici, kde byla namalována kří-
dami trasa s křižovatkou, zebrou, kru-
hovým objezdem 

i parkovištěm, a kde 
byly i malé dopravní 
značky, se vyřádily vět-
ší i malé děti. Posléze 
si děti projely vytyčený 
slalom a pak ve skupin-
kách závodily na rych-
lost. Odměnou jim byly 
diplomy a řidičáky, do-
staly také malé dárečky 
(pexeso, vystřihovánky 
a omalovánky od Poli-
cie, pastelky), a mohly 
se i vyfotit na stupních 
vítězů. Naší odměnou 
byly dětské úsměvy a 
radost v jejich očích :-)
Drakiáda
Tradiční pouštění dra-
ků se uskutečnilo v sobotu 3.10. Brzy 
odpoledne se nad loučkou a polem v 
Ořešíně začali vznášet první pestro-
barevní draci – akce to byla povedená 
a děti i dospělí si jí (podle pozitivních 
ohlasů) hezky užili.  Účast byla velmi 
pěkná, což nás samozřejmě potěšilo, 
neboť ani při Drakiádě nám poča-

sí nebylo 
úplně na-
k loněno. 
P ř e s n ě 
jako podle 
Murphy-
ho záko-
na - vítr 
příliš ne-
foukal :-). 
Ale bylo 
nádherné 
p o d z i m -
ní poča-
sí, děti se 
opět do-
slova vy-
řádily, a 
to nejen 
při běhá-

ní s draky, ale i na krásném novém 
dětském hřišti. A došlo i na slibovaný 
ohýnek, kdy společné opékání špe-
káčků bylo příjemným zakončením 
prvního víkendového dne.
Poděkování
  Rodinné centrum Buštěhradský Pe-
líšek by tímto chtělo poděkovat dnes 
již bývalé předsedkyni Janě Grymové 
za vedení Pelíšku v uplynulém obdo-
bí.  Za vše, co pod její rukou nového 
v Pelíšku vzniklo (např. nová herna), 
za její krásné a přínosné nápady při 
všech akcích (od karnevalu přes Oře-
šínský Vandráček, parádní stanoviště 
na Dětském dni až ke Svatojánskému 
pokladu), a především za její volný 
čas, který dělila mezi Pelíšek a své 
malé děti. 
   V srpnu předala pomyslné žezlo 
princezně ze Svatojánského pokladu 
– Hance Hejné. Pod Hančinou tak-
tovkou se nyní dějí všechny akce v 
Pelíšku a my jí přejeme pevné nervy a 
radost ze spolupráce. 

Za RC Pelíšek   Jana Zárubová

5.11. od 16h  VÝROBA 
LAMPIONŮ
Připravíme se společně na Svatomar-
tinský průvod a vyrobíme si svůj vlastní 
lampion.

11.11.  SVATOMARTINSKÝ 
PRŮVOD
Průvod s lampiony. Sraz mezi 17:15-
17:30 na náměstí před restaurací U 
Bečvářů, trasa povede tradičně k ryb-
níkům, kde bude následovat program.

listopadový pelíšek

Foto Archiv

Foto Archiv
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ČÍSLO 9. LISTOPAD  2015

19.11. od 16h   KERAMICKÁ 
DÍLNA
Vyrobíme si dalekohled s naším ob-
líbeným souhvězdím. Vezměte si s 
sebou ruličku od alobalu (dlouhou, 
slabší a pevnější než od kuchyň-
ských utěrek). Vstupné: nečleni 20,-, 
člečlenové 10,-

26.11. od 13 do 17h   VÁNOČNÍ 
FOCENÍ V PELÍŠKU
Objednávejte se, prosím, na náš 
nový email rcpelisek@seznam.cz . 
Lze přijít i bez objednání, ale před-
nost budou mít předem objednaní 
na čas. Krásné fotky Vám nafotí Jit-
ka Ulrichová. Cena 30,-/členové RC, 
40,-/nečleni, sourozenci 50,-/60,-. 
Tisk fotek 10x15 1ks 10,-, elektro-
nicky zdarma. 

26.11.  od 18h VÝROBA 
ADVENTNÍCH VĚNCŮ
Dílna pro dospělé, případně i pro 
starší děti, rezervace do 24.11. na náš 
email rcpelisek@seznam.cz, cena za 
materiál 250,- + svíčky podle výběru 
z několika druhů. 

Případné změny sledujte na webu 
www.mcpelisek.cz

S P O RT

hokejBalisté BUštěhrad rytíři - mistrně zvládají nájezdy

V neděli 27. října zkřížili hokejky 
Buštěhradští rytíři s velice sebevědo-
mým oddílem P.P.T. Delta Kladno.

Také již v 7. minutě vedl Kladen-
ský oddíl 2-0, Delta chtěla více, stří-
lela, ale to bylo vše, co náš brankář 
Milan Krpelán dovolil.

V druhé třetině náš oddíl snížil na 
rozdíl jediné branky, celý tým to ješ-
tě více oživilo a 4 minutky před kon-
cem 3. třetiny buštěhradský Michal 
Holeček vyrovnal na 2-2 a tím zařídil 
remízu. 

A zase ty 
n á j e z d y ! ! ! 
Delta Kladno 
svůj nájezd 
neproměnila, 
za Buštěhrad 
Zdeněk Klí-
ma nezkla-
mal a dal gól.

Celá stří-
dačka radostí 
vykřikla až z 
toho rachotu 
na kladen-
ském náměs-

tí vzlétli holubi, sebevědomá Delta 
padla 3-2 na nájezdy!

V dalším zápase hraném 28. 9. 
s Moribundusem Kladno byli buš-
těhradští favoritem.

Bohužel buštěhradský tým se 
nakazil Moribundusem-jejich hrou, 
otevřeně, bez systému a výsledek re-
míza 5-5!

Povinné vítězství přišlo až na ná-
jezdy, které náš oddíl zvládá výbor-
ně-opět rozhodl Z. Klíma.

Za zmínku stojí, že se bodově pro-

sadil i nejstarší hráč ligy buštěhrad-
ský Jan Bercík.

Těžký začátek října s Narkem Kro-
čehlavy!

V předešlém zápase Kročehlav-
ské Narko rozstřílelo Cvrčovice 12ti 
brankami a tak bylo zapotřebí hrát 
hlavně zodpovědně, ohlídat jejich 
ostrostřelce Zbyňka Zímu. Naše 
obrana úkol zvládla, bohužel náš je-
diný gól dal obránce Jiří Schrám.

Narko je zatím stále lepší, prohra 
1-3 není ostuda! 

Příští zápasy se odehrají : 
17. 10. 2015 od 13:30h na Kladně 

Sítná proti NFC Sparta Kladno
18. 10.  2015 od 9:00h na Kladně 

Sítná proti Černá Hvězda Kladno
25.10 2015 od 15:00h na Kladně 

Sítná proti HBK Psi Kladno
1.11 2015 od 10:00h na Kladně 

Sítná proti Lvi Cvrčovice.                                          
                                                                                                                            

vedoucí oddílu o.s. HBC Buštěhrad 
Rytíři, Jan Maškulík

Momentka. Foto Archiv

sk BUštěhrad - FotBal

Sportovnímu výboru SK Buš-
těhrad se v tomto roce podařilo do-
sáhnout několika novinek. Kromě 
praktických a údržbových prací je 
určitě významnou záležitostí zno-
vu založení přípravky (lvíčat), která 
byla vždy součástí našeho fotbalo-
vého oddílu. Na první jarní trénink 
přišlo 35 mladých sportovců a do 

této chvíle zájem neochabl. Trené-
rem je pan Pavel Heidenraich. Toto 
je dobrý signál do budoucnosti, pro-
tože z této kategorie bude možnost 
dále doplňovat kategorii žáků, kte-
rou úspěšně vede pan Radek Hlavsa. 
Naším dalším a to velmi náročným 
cílem je obnovení kategorie dorostu.  

V činnosti ,,A“ týmu došlo také k 

určitým změnám. Po loňské ne zrov-
na vydařené sezóně jsme po dvou 
odehraných utkáních v podzimní 
části konečně posílili o tři nové hrá-
če. Zlepšila se tréninková morálka, 
tým začal kolektivně pracovat a mož-
nost vícero střídání při mistrovských 
zápasech, to vše se na výsledcích 
projevilo. Tak tedy, 1. kolo Svinářov 
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– Buštěhrad 2:1, 2. kolo Buštěhrad- 
Tuchlovice po smolném průběhu 
1:3, dále pak na hřišti druhého v po-
řadí ve Vinařicích výhra 1:0. Násle-
doval neregulérní zápas doma proti 
Lhotě ,,B“, proti kterému jsme poda-
li stížnost na OFS pro neoprávněné 
nasazení hráčů Lhoty. Tým Lhoty 
byl potrestán pokutou a pozastave-
ním činnosti hráčů, ale na prohře 1:5 

se nic nezměnilo. Od následujícího 
utkání se nám začalo bodově dařit. 
Na půdě vedoucího týmu soutěže v 
Dubí, dále pak se Spartou Kladno 
doma a na Slavoji Kladno jsme brali 
pokaždé dva body. Vždy po stejném 
výsledku 1:1 v základní hrací době 
a následné výhře 2:1 na penalty. V 
posledním zatím odehraném zápase 
jsme utržili tři body po výhře 2:0 na 

hřišti Stochova. Průběžně se náš tým 
pohybuje na osmém místě tabulky s 
počtem bodů 12 stejně jako pátý. Na 
čtvrtého ztrácíme 4 body. Do konce 
podzimní části zbývá pět zápasů. Sr-
dečně zveme všechny fanoušky Buš-
těhradského fotbalu. 

Za SK Buštěhrad A. Šturm                                  

memoriál jiřího pence

  Parta BUŠ-GUN pořádala dne 4. 10. 2015 – 1. ročník  střelec-
kého závodu memoriálu JIŘÍHO PENCE + 80.  Závod byl vypsán 
na 3 nástřelné a 5 soutěžních střel calibr 17, gramáž 0.54g, rych-
lost 220m/s, energie do 16j  přesně v souladu se zákonem. Akce 
se zúčastnilo 13 střelců,  kteří svedli opravdu tuhé boje. Zvítězil 
pan Freja st. s puškou Gamo IGT před panem Sládkem se svojí 
Hamerli 900   Combo a to o jediný bod v rozstřelu. Tímto jsme 
vzdali   HOLD našemu členovi. JIRKO ČEST TVOJÍ PAMÁTCE.

  Další trénink a závody se konají již v novém areálu s per-
fektním zázemím, které nám poskytl soukromník pan Miroslav 
Vinkl. Touto cestou mu všichni střelci moc děkují.

K A M  Z A  K U LT U R O U

BUDE V BUŠTĚHRADU FILMO-
VÝ KLUB?

Tak na tuto otázku budeme znát 
odpověď na konci listopadu. Reži-
sér dokumentarista Pavel P. Ries (od 
dubna nový občan Buštěhradu), Měs-
to Buštěhrad a restaurace U Bečvářů 
pro filmové nadšence připravili dvě 
zkušební projekce, a to v pátek 6. lis-
topadu a taktéž v pátek 27. listopadu 
2015 vždy v 19 hodin v sále restaura-
ce U Bečvářů. Bude-li o tyto zkušební 
klubové projekce dostatečný zájem a 
bude-li zájem o členství v klubu, nic 
nebude bránit tomu, aby v Buštěhra-
du od příštího roku vznikl Filmový 
klub Buštěhrad. 

A co je pro diváky připraveno?

6. listopadu budete moci shlédnout 
jeden z vůbec největších historických 
velkofilmů všech dob, jehož mnohá 
NEJ nebyla dosud překonána. Je to 
film Waterloo (134 minut), který byl 
natočen v roce 1970 v koprodukci 
Itálie a tehdejšího Sovětského svazu. 
Film má hvězdné obsazení: Napoleo-
na hraje Rod Steiger (Oskar za hlav-

ní roli filmu V žáru noci), Vítězného 
Wellingtona uvidíte v podání Chris-
tophera Plummera (Oskar za vedlej-
ší roli filmu Začátky) a roli Ludvíka 
XVIII. přijal slavný režisér a herec Or-
son Welles. Hudbu k filmu složil gé-
nius filmové hudby a dvorní skladatel 
Federica Felliniho Nino Rota (Oskar 
za hudbu k filmu Kmotr II). Režisé-
rem filmu je Sergej Bondarčuk, který 
získal Oskara za zfilmování Tolstého 
románu Vojna a mír. Film je v anglic-
kém znění s českými titulky. Ti, kdo 
film Waterloo nikdy neviděli, budou 
ohromeni neuvěřitelnou a dnes již 
nedostižnou výpravou, díky které bu-
dete mít pocit, že jste se jakýmsi stro-
jem času dostali přímo na pole bitvy. 
Vzhledem k tomu, že v tomto roce 
uplynulo 200 let od osudové bitvy, je 
připomenutí této události, nejlepším 
filmem o ní, velmi příhodné.

V předmluvě režiséra Pavla P. Riese 
se dozvíte zajímavé detaily z natáče-
ní filmu. A po projekci ti, kteří budou 
mít ještě chuť a sílu, mohou zůstat u 
kávy, čaje, vína, nebo piva na diskusi 
o filmu. 

27. listopadu se vám představí svo-
jí tvorbou režisér Pavel P. Ries, který 
by, v případě vašeho zájmu o filmový 
klub, tento klub vedl. Uvidíte humor-
ně laděný dokument Vary Karlovy (35 
minut) natočený v roce 2001, který 
svými hereckými i civilními vstupy 
provází Ladislav Gerendáš. Dále uvi-
díte videoklip Vary Karla IV. (5 mi-
nut) natočený v roce 2008 k 650 letům 
založení města, který získal 1. cenu na 
národním festivalu filmů s turistickou 
tématikou Tour region film a který je 
sestříhán na hudbu Kylla Eastwooda 
(syna slavného oskarového režiséra) 
s jeho laskavým osobním svolením. 
Večer uzavře životopisný snímek Be-
dřich Smetana, život žitý zaživa (50 
minut), který získal Grand Prix Voj-
těcha Jasného na Evropském festivalu 
filmů o umění v roce 2012. Film pro-
vází hereckými etudami Jitka Molav-
cová, hlas Bedřicha Smetany ztvárnil 
Ladislav Mrkvička. 

Projekci dokumentů bude prová-
zet svým komentářem režisér Pavel P. 
Ries, se kterým si po představení mů-
žete sednout k další diskusi k připra-

Foto Archiv
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ČÍSLO 9. LISTOPAD  2015

vovanému klubu.
Po oba pátky se tedy budeme těšit 

na ty z vás, kteří u filmu hledají více, 

než jen komerci a zábavu. Bude-li ta-
kových v Buštěhradu a okolí dostateč-
ný počet, nic nebude bránit tomu, aby 

další představení byla již pod vlajkou 
oficiálního Filmového klubu Buš-
těhrad.          DJ

několik čísel o Uprchlících, která v médiích často nenajdete

 V Í T E ,  Ž E . . .

Většina (54%) z půl milionu uprch-
líků, kteří v roce 2015 přišli po moři 
do Evropy, jsou Syřané.

V Sýrii již čtvrtým rokem běží ob-
čanská válka, která začala poté, co 
režim Bašára Asada brutálně potlačil 
demonstrace, ve kterých lidé nenásil-
nou formou požadovali svobodu.

První islámské skupiny se do války 
zapojily až v jejím průběhu, takzvaný 
Islámský stát se v Sýrii etabloval až v 
průběhu konfliktu, bojoval především 
proti sekulární opozici a dalším umír-
něným islamistickým skupinám.

V konfliktu byly několikrát proka-
zatelně použity chemické zbraně. Re-
žim Bašára Asada běžně používá tzv. 
barelové bomby, které bez možnosti 
jakéhokoli zacílení shazuje na civilní 
čtvrti pod kontrolou opozice.

Z původně dvacetimilionové Sýrie 
12 milionů lidí opustilo své domovy. 
7 milionů jsou uprchlíky ve vlastní 
zemi. 88% z nich je závislých na pod-
poře příbuzných, pracujících přede-

vším v zemích Perského zálivu.
Přes 4 miliony registrovaných 

uprchlíků žije v táborech nebo na svo-
bodě v sousedním Turecku, Jordán-
sku, Libanonu a Iráku. Ve většině z 
těchto zemích nesmí legálně pracovat, 
humanitární dávky poskytované OSN 
byly nedávno sníženy.

Syřané, kteří uprchli, v naprosté 
většině nechtějí žít ani pod režimem 
Bašára Asada, ani pod nadvládou ra-
dikálních islámských skupin.

Od roku 2011 v Evropě požádalo 
o azyl půl milionu Syřanů. V České 
republice zažádalo o azyl ve stejném 
období 304 lidí ze Sýrie.

Většina těch, kteří přicházejí do Ev-
ropy, mají střední nebo vysokoškolské 
vzdělání.  Za cestu do Evropy platí 
uprchlíci 70.000-220.000 korun za 
osobu.

Hlavními faktory, které uprchlíky 
motivovaly k cestě, na které riskují 
život, jsou: 1) bezpečí, 2) přítomnost 

rodiny či přátel, 3) možnost pracovat 
4) pocit, že budou dobře přijati. Větši-
na uprchlíků míří do Německa.

V Česku v roce 2014 požádalo o 
azyl 1145 lidí. Z toho byl azyl udělen 
82 osobám a celkem 294 osob dosta-
lo tzv. doplňkovou ochranu (možnost 
setrvat v ČR 1-3 roky, dokud nepo-
minou důvody žádosti o azyl). Letos 
se počet možná zdvojnásobí (většina 
žadatelů jsou Ukrajinci, kde je mimo-
chodem také válka). V roce 2001 po-
žádalo v ČR o azyl 18.000 lidí. 

Autorem příspěvku je Jan Mrkvička, 
zastupitel a ředitel Humanitární a roz-
vojové sekce společnosti Člověk v tísni, 
která uvnitř Sýrie a v Turecku pomá-
há přežít stovkám tisíc lidí. Z důvodu 
úspory místa nejsou uvedeny zdroje; 
jedná se o veřejně dostupné informace 
OSN a o data ze zpráv a studií reno-
movaných agentur, které bude autor v 
případě zájmu rád sdílet.

Č T E N Á Ř I  N Á M  P Í Š Í

korekce krátké zprávy o dloUhé ryBě

Vážený spoluobčane Romane, v Buš-
těhradě jsem se nenarodil, ale od chvíle, 
co jsem se tu ocitl, se zajímám o měs-
to, o jeho historii, a samozřejmě o lidi, 
kteří zde žijí. Vincek Sýkora a jeho bra-
tři patřili mezi první, se kterými jsem 
se tu seznámil. Bohužel jsem se nikdy 
nedozvěděl, světe div se, že je v matrice 
zapsán jako Vincenc, prostě proto, že jej 
vždycky všichni oslovovali jen přezdív-
kou.  Děkuji ti, Romane, za upozornění. 
A tak se zde Vincenci Sýkorovi omlou-
vám: „Promiň, Vincku.“

Dalším mnou zpackaným údajem je 
název rybníka, kde se Vincencovi poda-
řil onen kapitální úlovek. Buštěhradský 
rybník, Rybník Oty Pavla, Nový rybník, 
Horní rybník, Starý rybník, Dolní ryb-

ník, Pivovarský rybník – tolik pojme-
nování pro dva buštěhradské rybníky 
se objevuje v různých mediálních zdro-
jích, náš domovský web nevyjímaje. 
Co si vybrat? Spoluobčany Buštěhradu 
jsem nechtěně zmýlil nejspíš proto, že 
mi již před lety v hlavě utkvěl text z ta-
bulky 24. zastavení Stezky historií Bu-
štěhradu: „Buštěhradské rybníky jsou 
připomínány již v roce 1548 a 1632 – 
jeden nazývaný „starý“ byl u Poppero-
vic a Dědičovic statku, druhý nazývaný 
„nový“ u Opltovic hospody. Rybník u 
Opltů býval o mnoho větší než dnes – 
sahal až k můstku. Když se stavěla nová 
škola v roce 1947, byla část rybníka za-
vezena sutí ze stavby. V této části nazý-
vané „na babkách“ rostlo mnoho rostlin 

zvaných „chlebíčky“ – zboží, které děti 
používaly při svých hrách na obchod. 
V létě se v rybníku koupalo a jezdilo v 
neckách, v zimě se hrál hokej a bruslilo 
se, stejně jako dnes.“  (A to se na přípra-
vě onoho textu podíleli historici i paní 
Cachová, tehdejší kronikářka.) Takže 
opravuji text, zmíněný kapr byl vytažen 
ze starého rybníka.

K tebou vyjádřené nelibosti si ne-
myslím, že průměrná délka kapra v 
rybníce patří k nutným znalostem za-
stupitele města, ale budiž. Mrknul jsem 
na to při psaní článečku, ale na různých 
rybářských stránkách jsem našel pouze 
text: „…mimopstruhový revír 411187; 
Buštěhradský rybník v k. ú. Buštěhrad; 
1,5 ha; míra kapra je 40 cm a štiky 55 
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reakce na článek jiřího janoUškovce z minUlého čísla

Neřekla bych, že téma uprchlíku je 
zde tabu. Vadí mi spíš, jak je všeobecná 
diskuse na téma problematiky běženců 
vedena černobíle, a jak protiuprchlic-
kých nálad někteří politici využívají. 
Není v moci zemí EU a jejich policej-
ních složek rychle a jednoznačně od-
lišit, kdo z běženců je darebák, který 
přišel „za nekalým cílem“, a kdo je dob-
rý člověk. Nelze vyvozovat, že když je 
někdo mladý muž a má mobil, jde mu 
automaticky o „páchání agrese“, nebo 
naopak utrpení věřit pouze otrhaným 
ženám a dětem. I kdyby se sem hrnulo 
několik desítek tisíc „darebáků, kterým 
jde pouze o ekonomický profit“, případ-
ně o plánovité „rozvracení západní civi-
lizace“, bude zde stále také několik desí-
tek tisíc chudáků, kteří opravdu utíkají 
před padajícími bombami, anebo pros-
tě proto, že v jejich domovině má život 
člověka menší cenu, než život dobytče-
te. Pro vyspělou civilizaci, za kterou se 
Evropa považuje, není přípustné tyto 
lidi házet do jednoho pytle a nazývat je 
všechny lůzou. Vzpomeňme si na dobu 
po otevření hranic v roce 1990 a na naše 
první výjezdy do obchodů v rakouském 
nebo německém příhraničí a tehdejší 
cedule: „Češi, nekraďte!“ - tou obáva-
nou lůzou jsme byli leckde právě my, 
Češi. Stejně tak nelze lidem na útěku 
doporučovat, aby „zůstali ve sběrných 
táborech například v Turecku, kde jim 
již tak zvaně „nejde o život“. Sběrné tá-
bory nejsou místem pro život, ale pou-
hým provizoriem. Často jsou místem 
plným bídy a utrpení, kde by nikdo z 

nás nechtěl strávit ani týden, natož zby-
tek svého života! 

Není to tak dávno, co samotní Češi, 
Maďaři, Poláci utíkali do západních 
zemí, které jim s naprostou samozřej-
mostí azyl poskytovaly. A to většině z 
nich (kromě specifických případů) ne-
šlo o život. Pouze chtěli žít „lepší život“ 
někde, kde jim nikdo nebude přikazo-
vat, jak mají žít a co si mají myslet. A 
k tomu ekonomickému profitu – také 
není dobré zapomínat, jak Češi, kteří 
tehdy museli stát frontu i na toaletní 
papír, hleděli s nábožným obdivem na 
zbožím přetékající západní obchody. 
Každá drobnost zaslaná příbuznými či 
známými ze „západu“ byla uchovává-
na jako relikvie. Dnes už jsme v pozici 
„těch bohatých“, v supermarketech před 
sebou tlačíme košíky plné zboží, jezdí-
me k moři na dovolenou… a přesto na-
dáváme na poměry - na někdejší nouzi 
jsme rychle zapomněli. 

Na závěr chci připomenout sto let 
staré události, kdy se Češi postarali o 
Italy nuceně vysídlené před postupují-
cí frontou z Valle di Ledro. Oni z těch 
Italů určitě nadšení nebyli, prostě to 
dostali befelem a museli se s tou situací 
nějak vyrovnat. Do Buštěhradu tehdy, v 
roce 1915, přijely ve tři ráno povozy s 
více než stovkou vysídlenců, které bylo 
potřeba někde ubytovat, nakrmit…
Zpočátku byli lidé asi rozzlobení, lec-
kde prý vysídlencům nadávali: „prasa-
ta italský“. V prvních měsících umřelo 
mnoho Italů hlady. Nakonec jim ale lidé 

pomohli, dali jim práci, a vzniklo přá-
telství, které trvá již sto let, a nepřetrhlo 
je ani záměrné informační vakuum za 
minulého režimu. Dodnes se v italských 
rodinách ve Valle di Ledro dětem vště-
puje, že Češi jim kdysi pomohli, takže 
jim mají být do smrti vděční…

Je to jen strach z množství potřeb-
ných, který má nyní za následek pře-
kvapivou bezcitnost části veřejnosti 
vůči běžencům, obava, že se o ten náš 
kus žvance budeme muset s někým 
rozdělit? Když navíc do Čech směřuje 
uprchlíků jen mizivé procento? V ce-
lých dějinách lidstva se někdo někam 
neustále stěhoval. Někdy i celé národy. 
Lidé vždy utíkali před válkou, před pro-
následováním, za lepším živobytím. Je 
to přirozený dějinný proces, který ne-
zastavíme, ani se neobeženeme jakousi 
„čínskou zdí“. Jde jen o to, jaký k němu 
zaujmout postoj, aby evropské země 
uchránily své bezpečí, a při tom se ne-
zachovaly nelidsky. A že Evropa poté už 
nebude stejná, jako dříve, je něco, s čím 
je nutné se smířit. Veškerou nestabilitu 
na uprchlíky svádět nelze, vždyť i někte-
ré naše „vyspělé evropské národy“ jsou 
ještě dnes, na přelomu tisíciletí, schop-
né mezi sebou válčit….

DJ (Poznámka: toto je můj soukro-
mý názor. Vzhledem k nejednotnosti 
zastupitelů v této otázce nelze cokoliv 
prezentovat jako oficiální stanovisko 

města!).

BUštěhradská BěŽkyně

Vždycky jsem chtěla běhat, ale nikdy 
to nešlo. Bylo moc zima nebo moc tep-
lo, les byl daleko a neměla jsem co na 
sebe. Asi bych toho ani moc neuběhla. 
Navíc, kde najít na běhání čas?

Až jednou se to stalo. Odložila jsem 
všechny své představy o ideálním vý-
konu v ideálním prostředí za ideálních 
podmínek a vyběhla jsem po Buštěhra-

dě. Rozhodně to nebyl nijak oslnivý vý-
kon ani svojí rychlostí, ani délkou. Ale 
začala jsem, a to se počítá. Místo lesa 
brázdím třikrát týdně na dvacet minut 
ulice Buštěhradu. Pozoruju, jak poma-
lu rostou nové domy, kochám se vůní 
ze zahrádek a poslouchám zpěv ptáků, 
kteří se v nich za tu dobu usídlili. S při-
cházejícím podzimem přidávám vrstvy 

oblečení. Aplikace v mobilu mi pečlivě 
počítá kilometry i rychlost, a tak vidím, 
jak narůstá počet uběhnutých kilome-
trů a vylepšuje se rychlost. Říká se, že 
pokud nějakou činnost vykonáváme 21 
krát, pak se stává zvykem. Pro mě se 
běh stal zvykem.

Eva G.

cm…“. Mimo to, z informací Českého 
rybářského svazu jsem se s překvape-
ním dozvěděl, že „náš buštěhradský“ 
revír 411187 již od 1. 1. 2014 není plat-
ným revírem ČRS. Škoda, že o tom 
nevím, ale jsem zastupitelem jen krát-
ce. Jsem totiž pouze příznivec, nikoliv 
organizovaný rybář, tak jsem „tu naší“ 
minimální lovnou délku kapra nikde 
jinde nezjišťoval. Pro článeček nebyl 
tento rozměr až tak podstatný. Měl to 

být jen jakýsi porovnávací údaj, který 
jistě všichni rybáři v Buštěhradě znají, a 
pro ostatní není až tak důležitý. Nicmé-
ně se tímto omlouvám všem průměr-
ným buštěhradským kaprům, že jsem je 
tak podcenil.

A co napsat závěrem mé repliky? Ro-
mane, mrzí mě, že jsi mi všechny své 
výtky neřekl přímo a nedals‘ mi šanci 
napsat opravu mého textu, ještě před 

vydáním BZ. O zveřejnění onoho úlov-
ku jsem byl Vinckem osobně požádán a 
psal jsem jej s radostí, že se ve zpravo-
daji objeví něco zajímavého a opravdu 
osobního. Navíc nevím, čeho si chtěl 
dokázat svým patetickým oslovováním 
občanů a moralistickou dikcí, ale věř, že 
i napříště ponechám své ruce svobodu, 
neboť tak se cítí opravdu nejšťastnější.

Jiří Blesk  
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PRACOVNÍ POZICE V HOSPICI 
 

Hospic knížete Václava, o.p.s., poskytovatel domácí hospicové péče 
přijme v oblasti Kladenska  

 

 Zdravotní sestru domácí hospicové péče 

o Požadavky: minimálně vyšší odborné vzdělání v oboru; přiměřená 
délka praxe, vysoká odborná zdatnost, rozhodnost; platnou registraci 
pro výkon práce bez odborného dohledu; porozumění konečnosti bytí; 
vyzrálá a laskavá osobnost 

o uvítáme praxi v některém ze špičkových zařízení v Praze (VFN, ÚVN, 
Motol, Homolka,…) – nejlépe ARO  

o ŘP skupiny B – aktivní řidič 

 Zdravotnickou asistentku/pečovatelku 

o Požadavky: úplné střední vzdělání v oboru nebo ÚSO s kurzem dle 
zákona; přiměřená délka praxe; vyzrálou a laskavou osobnost; 
porozumění konečnosti bytí 

o ŘP skupiny B – aktivní řidič 

 Sociálního pracovníka 

o Požadavky: VŠ v oboru; vyzrálou a laskavou osobnost; porozumění 
konečnosti bytí 

o ŘP skupiny B – aktivní řidič 

Výhodou je jakákoliv zkušenost s péčí o nevyléčitelně nemocného a umírajícího.  

Uvedené profese nabízíme na částečný pracovní úvazek, případně na dohodu o 
provedení práce. Vhodné k jinému pracovnímu poměru nebo pro ženy na MD.  

Nabízíme smysluplnou a společensky vysoce hodnocenou práci.  

Platové ohodnocení odpovídající vysokému standardu na trhu práce v oblasti 
Prahy. 

Bližší informace na: www.hospicknizetevaclava.cz. 

V případě zájmu o spolupráci s Hospicem knížete Václava zasílejte nabídky spolu s 
předpoklady pro velmi náročnou práci v Hospici a se C.V. na adresu: hr@hkv-kl.cz 

 
Budeme rádi, stanete-li se členem našeho týmu. Budete vítáni. 
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Hospic knížete Václava, o.p.s. 
poskytovatel domácí hospicové péče 

 
PRO KOHO ZDE JSME 

Hospic knížete Václava je poskytovatelem komplexní domácí hospicové 
péče, která zahrnuje zdravotní, sociální, psychickou a duchovní podporu 
a pomoc. Péče je určena nevyléčitelně nemocným (zejména onkologicky) 
v jejich domácím prostředí a současně i pro jejich rodinné příslušníky.  

Péči poskytujeme ve Středočeském kraji a doposud jsme jí poskytovali 
v regionech Kladenska, Mělnicka, Rakovnicka, Berounska, na Praze-
západ a Praze-východ. Dle dohody můžeme i v jiných regionech. 

CO NABÍZÍME 

V oblasti zdravotní představuje naše pomoc především péči paliativní 
(jejím cílem není léčba, ale zmírnění bolestí a garance důstojného 
odchodu pacientů v terminálním stavu). Dále poskytujeme 
psychosociální a na vyžádání i duchovní pomoc. V rámci komplexní 
hospicové péče můžeme poskytovat i odlehčovací služby.  
Respitní péči poskytujeme i dalším skupinám nevyléčitelně 
nemocných, a to i mimo terminální stav. Specializujeme se zejména 
na pacienty s Alzheimerovou demencí a s roztroušenou sklerózou. 
Našim pacientům zapůjčujeme kompenzační pomůcky. 

NÁŠ PERSONÁL 

Práce v Hospici je týmová a multidisciplinární a opírá se především o 
vysoce odborně zdatné, lidsky vyzrálé a laskavé zdravotní sestry a lékaře 
se specializací na paliativní medicínu, léčbu bolesti a onkologii. Odborný 
tým dále tvoří sociální pracovníci, psychologové, pečovatelky, duchovní. 

Veškerou péči poskytujeme zdarma. 

KONTAKTNÍ INFORMACE 

Kontaktní pracoviště: Ctiborova 3091, 272 01 Kladno;  
pobočka Veltrusy: Maršála Rybalka čp. 2 / čp. 1 (areál bývalého kláštera) 
telefon dispečink: 725 905 295; mail: info@hkv-kl.cz;  ; www.hkv-kl.cz  
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Výtvarné dílny  
v Ateliéru  
Divadla Lampion

1 / Ne  13:30 
Létající ryby inspirované
japonským Koinobori 

8 / Ne  13:30  
Výroba chobotů 

15 / Ne  13:30 
Motání svíček z plástů

22 / Ne  13:30 
Věnce z popkornu a jiných
pochutin

29 / Ne  13:30 
Vonící pomeranče a razítkové
brambory

Předprodej vstupenek

Pokladna Divadla Lampion
nám. Starosty Pavla č. 4, Kladno, 
t: 312 242 732

online na www.divadlokladno.cz

Městské informační centrum
T. G. Masaryka 499, Kladno, 
t: 312 604 540

Ceny vstupného na domácí představení 
Městského divadla Kladno

Premiéry 200 Kč

Reprízy
•  dospělí: 180 Kč
•  studenti do 26 let, hendikepovaní a senioři    
   nad 65 let: 99 Kč

Ceny vstupného na domácí představení
Divadla Lampion

Premiéry 100 Kč
Vstupné 80 Kč

www.divadlokladno.cz
www.divadlolampion.cz

Noc divadel je tady! Večer, kdy máte možnost vidět i do divadelního zákulisí se opakuje jen jednou za rok!

Komentované prohlídky histo-
rické budovy MDK

Centrem letošního ročníku Noci 
divadel bude Divadlo Lampion, 
ale poodhalí se vám už i nově 
zrekonstruovaná historická 
budova MDK. Stane se tak na 
čtyřech komentovaných pro-
hlídkách, které povede autor 
projektu rekonstrukce divadla 
David Vávra. 

Den v Lampionu

V Divadle Lampion bude při-
praven přes den program pře-
devším pro malé diváky, kteří 
se mohou těšit na soutěžní hru 
v prostorách divadla. Připraven 
je program výtvarného ateliéru, 
ukázky práce s loutkami, diva-
delní večerníček, ale především 
otevřená zkouška nové pohád-
ky České Vánoce Josefa Lady. 

Pozdní odpoledne a večer

V pozdně odpoledních hodinách 
se náš program  zaměří už i na 
dospělé diváky. Ve foyer Divadla 
Lampion budete mít možnost 
si zatančit  a vyzkoušet tak 
Tančírnu na Kladně. 

Večerní program s názvem 
Nezávazné soaré ukrývá divadel-
ně-hudební večírek plný výstu-
pů, scének, improvizací a písní. 

Předplatné a něco navíc

21. listopadu začneme prodávat 
první vstupenky na lednová 
představení v opravené histo-
rické budově divadla. Kromě 
jednotlivých vstupenek na před-
stavení si budete moci zakoupit 
i obnovené předplatné, které 
nabídneme hned v několika va-
riantách. 

15:00
Zlatovláska
pouť kuchaře Jiříka za štěstím a láskou

18:00
Noční motýl
divadelní adaptace české filmové klasiky

10:00–??:??
Noc divadel 2015
neopakovatelný divadelní zážitek

10:00
Klaun Bruno a čarovný klíč
dobrodružné pátrání po ztraceném klíči 
k cirkusovému štěstí

19:30
Vražda na Nilu
mistrovský kousek královny detektivek

18:00
Plíce
netradiční love story

19:30 (novinka)
Otec
rozostřený rodinný portrét

17:00 (jediná repríza)
Přízraky
světová klasika

15:00 derniéra
O holce zubaté
legrační pohádka o vážných věcech

15:00 premiéra
České Vánoce Josefa Lady
vánoční pohádka plná koled

15:00 (první repríza)
České Vánoce Josefa Lady
vánoční pohádka plná koled

19:30 (novinka)
Podnájem na bulváru Courteline
těkavá komedie

19:30
Česká kuchařka
příběh legendární kuchařky

19:30 (novinka)
Podnájem na bulváru Courteline
těkavá komedie

15:00
Slůně aneb Proč mají sloni dlouhé 
choboty
putování zvědavého slůněte

15:00 (blíží se derniéra)
Vánoce ve Špekově
pohádková komedie o záchraně zlatých prasátek

10:00
Mach a Šebestová
napínavé příhody žáků 3.B

15:00 (předpremiéra)
České Vánoce Josefa Lady
vánoční pohádka plná koled

Program na měsíc listopad
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Noc divadel 2015

Komentované prohlídky 
MDK s Davidem Vávrou
 
Prohlídky 21. listopadu za-
čínají ve 13:00, 14:00, 15:00  
a v 16:00. Vstupenky za 50 Kč 
(max. dvě na osobu) budou 
v prodeji od 2. listopadu. 
Prohlídky nelze rezervovat. 
Nedoporučujeme mladším 
15 let.


