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Je 17. února a my jako každý měsíc 
usedáme (v útulné podzemní pra-
covně jako stvořené pro tyto redak- 
ční sedánky) k příspěvkům a člán-
kům do nadcházejícího zpravodaje 
a dáváme tomu hlavu a patu.  Je to 
vlastně stále stejné – přečíst, opravit, 
dopsat, poskládat, doplnit – ale přece 
nás to všechny baví. Tak jako všechny 

redakční rady před námi. Skupinky 
lidí, kteří se v určitém období zapoju-
jí do veřejného dění města a snaží se 
tak přinést společnosti něco dobrého, 
něco ze sebe. 

I když je nás v redakční radě dost, 
všichni si v duchu přejeme, aby k 
nám přibyli, nazvěme je třeba externí 
redaktoři. Čtenáři, občané, lidé jako 

vy, kteří by nám posílali své postře-
hy, články a příspěvky a tvořili by tak, 
byť z dálky, časopis s námi. Aby ten 
otisk, který tu ještě nějaký čas po nás 
zůstane, byl zajímavou pestrou pře-
hlídkou od lidí různých. 

Přejeme vám přenádherný březen.
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Usnesení ze zasedání zastUpitelstva města BUštěhradU č. 1/2016

Zastupitelstvo na svém zasedání č. 
1/2016 ze dne 27. 1. 2016 přijalo tato 
usnesení:

Schvaluje:

Usnesením č. 1  Ověřovatele zápisu Ji-
řího Müllera a Jiřího Bleska  a zapiso-
vatelku Dagmar Novotnou.

Usnesením č. 3 Zápis ze zasedání č. 
13/2015 ze dne 14. 12. 2015.

Usnesením č. 4 Doplněný program za-
sedání zastupitelstva č. 1/2016.

Usnesením č. 5 Rozpočtové opatření č. 
1 /2016.

Usnesením č. 6 Stanovy Mikroregionu 
údolí Lidického potoka.

Usnesením č. 8a) Závaznou nabídku 
úvěru od ČSOB ve výši 30.mil.Kč na 
zafinancování projektu „Navýšení ka-
pacity ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad“a 
pověřuje starostku podpisem smlouvy.

Usnesením  č. 8b) Schvaluje smlouvu 
o kontokorentním úvěru- Dodatek č. 

5-od ČSOB- a pověřuje starostku pod-
pisem smlouvy.

Usnesením č. 9  Přidělení bytu č. 35 v 
DPS Buštěhrad paní Zikešové..

Usnesením č. 10  Zařazení pí Bukové 
do registru uchazečů o byt v  DPS Bu-
štěhrad.

Usnesením č. 11 Smlouvu o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti inženýrské sítě 
mezi VKM a městem – obnova vodo-
vodu Vrapický dvůr – Buštěhrad a po-
věřuje starostku podpisem smlouvy

Usnesením č. 12 Koupi pozemků parc. 
č. 1565/5 (1402 m2), 1565/2 (43 m2) 
a 1564/2 (3 m2) ležících v areálu ško-
ly od společnosti GONURA Property 
– za cenu 130,- Kč/m2 a pověřuje sta-
rostku podpisem smlouvy.

Usnesením č. 13 a) Alokaci finančních 
prostředků pro neziskové organizace 
takto: FC Hornest Buštěhrad - futsalo-
vý klub 4 000 Kč

HBC Rytíři Buštěhrad, IČ 27047733 

5 000 Kč

Rybářský spolek Buštěhrad, IČ 
26998548 9 000 Kč

Tělocvičná jednotka Sokol Buštěhrad, 
IČ 48707414 90 000 Kč

Tenisový klub „Tenisek Buštěhrad“, IČ 
01326325 50 000 Kč

Junák - svaz skautů a skautek ČR, 
středisko Stráž Lidic Buštěhrad, IČ 
46416404 95 000 Kč

Střela - sdružení pro letní táborovou 
činnost, IČ 69001740 13 500 Kč

Buštěhrad Sobě, IČ 70803625  
95 000 Kč

Buštěhradské fórum, IČ 22713026 
43 500 Kč

Divadlo KIX 40 000 Kč

Svaz důchodců 48 000 Kč

Smíšený pěvecký sbor města Buštěhra-
du, IČ 22836233  28 000 Kč.
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Usnesením č. 13 b)   Mimořádné po-
skytnutí finančních prostředků coby 
dotaci pro spolek Buštěhrad Sobě na 
pokrytí nákladů stěhování Muzea Oty 
Pavla ve výši 72.700,-Kč.

Usnesením č. 14 a) Dohodu o spádo-
vosti s obcí Zájezd

Usnesením č. 14 b) Dohodu o spádo-
vosti s obcí Dřetovice

Usnesením č. 14 c) Dohodu o spádo-
vosti s obcí Makotřasy

Usnesením č. 14 d) Dohodu o spádo-
vosti s obcí Lidice

Usnesením č. 15 Podání žádosti o do-
taci z  rozpočtu SFDI pro rok 2016 na 
programy zaměřené ke zvýšení bez-
pečnosti dopravy – na akci „Novostav-
ba chodníku Buštěhrad, parc. č. 15, 
2/1, k. ú. Buštěhrad“.

Usnesením č. 16 .

Usnesením č. 17 Podání žádosti o do-
taci na akci/projekt „Odstranění černé 
skládky pod buštěhradskou haldou – 1. 
etapa“ z Programu 2016 pro poskyto-
vání dotací z rozpočtu Středočeského 

kraje ze Středočeského Fondu životní-
ho prostředí a zemědělství, a závazek 
finanční spoluúčasti na akci/projektu v 
minimální výši 5 % z celkových uzna-
telných nákladů akce/projektu a pově-
řuje starostku podpisem smlouvy.

Usnesením č. 18 Podání žádosti o do-
taci na akci/projekt „Vybudování nové 
bytové jednotky v DPS Buštěhrad“ z 
Programu 2016 pro poskytování do-
tací z rozpočtu Středočeského kraje ze 
Středočeského Humanitárního fon-
du a závazek finanční spoluúčasti na 
akci/projektu v minimální výši 5 % z 
celkových uznatelných nákladů akce/
projektu.

Usnesením č. 19a) Podání žádosti o 
dotaci na akci/projekt „Oživlá zahra-
da“ z Programu 2016 pro poskytování 
dotací z rozpočtu Středočeského kraje 
na Environmentální výchovu, vzdělání 
a osvětu a závazek finanční spoluúčasti 
na akci/projektu v minimální výši 5 % 
z celkových uznatelných nákladů akce/
projektu.

Usnesením č. 19b) Souhlas zřizovatele 
jakožto vlastníka pozemků s akcí.

Usnesením č. 20 Zdenu Vestfálovou 
jako členku redakční rady.

Usnesením č. 21 Aktualizovaný Plán 
odezvy orgánů Města Buštěhradu na 
mimořádnou situaci.

Usnesením č. 22 Koupi části pozemku 
parc. č. 2058 v k. ú Buštěhrad (cíp o 
výměře cca 250 m2) za cenu 150,- Kč/
m2.

Bere na vědomí:

Bod 2 Kontrolu usnesení ze zasedání 
zastupitelstva č. 131/2015 dne 14. 12. 
2015

Bod 16  Projekt vodovod Bouchalka – 
výběr ze tří nabídek:

Bod 23 Pověření KV  kontrolou napl-
nění podmínek nefinančního charak-
teru, ke kterým se žadatelé o dotace 
smluvně zavázaly v roce 2015 

Neschvaluje: 

Bod č. 7     Návrh na vyvěšení zámě-
ru na prodej části pozemku parc. č. 
1811/198

AktuAlity

• Na jaře konečně začneme opra-
vovat schodiště z Podhradí nad 
„starou lékárnou“ a zřícený ta-
ras. Vloni jsme se na tuto akci 
pokoušeli dostat dotaci, ale 
protože se to nepodařilo, reali-
zujeme ji letos z rozpočtu měs-
ta. Je to natolik závažná havárie, 
že již nelze váhat. 

• Dělá se nám projekt na opravu 
havarijního stavu odtokového 
kanálu z rybníka. Propadlé mís-
to na Náměstí u Čermákovic 
statku jsme provizorně oplo-
tili a dle doporučení požádali 
dopravní odbor kladenského 
Magistrátu o dočasné dopravní 
omezení u prasklé zdi pivovaru 
(která se stavem kanálu rovněž 
souvisí). Bude zde zřejmě sní-
žena rychlost. Prasklinu moni-
toruje statik. Nicméně dopravní 
odbor bohužel reaguje s velkým 
zpožděním, takže než tam bude 

nová značka, raději tam zpo-
malte a od zdi se držte dál.

• Projektuje se nový rybník na 
potoce u Bouchalky (dle územ-
ního plánu). Investorem je Po-
zemkový úřad, který v minulém 
roce provedl novou polní cestu 
z Bouchalky na Stehelčeves. 
Rybník nebude velký, ale vznik-
ne tak příjemné rekreační místo 
i s osázením stromy a příjezdo-
vou cestou.

• Na polní cestě z Bouchalky na 
Stehelčeves bude umístěna zá-
vora. Řidiči si to tamtudy cel-
kem pochopitelně zkracují, na 
to ale komunikace není dělaná. 
Je to pouze polní cesta a běž-
ným provozem by se zničila.

• Cyklostezka od hřbitova k Li-
dicím se projektuje včetně no-
vých autobusových zastávek u 
hřbitova. Jednáme již s vlastní-

ky dotčených pozemků. Doba 
realizace bude závislá na dotaci.

• Máme  hotové tři studentské 
projekty na nové zázemí Tech-
nických služeb a nový sběrný 
dvůr nad bývalými pivovar-
skými sklepy. Jsou velmi pěkné 
a budou podnětnou inspirací 
pro finální projekt. Tyto i další 
studentské projekty jsou k vidě-
ní na našem webu v nové sek-
ci „studentské projekty“. Dále 
jsou na webu k vidění projekty 
na novou skautskou klubovnu 
či projekt revitalizace Starého 
Hradu s důrazem na zbourání 
„hasičárny“ a vytvoření parku 
a amfiteátru na dvoře ZUŠky 
(nyní dvůr TS).

• Upravujeme starší projekt na 
tzv. „čtyři okna“ zámku, t. j. 
úsek středního křídla vpravo 
od schodiště, který je ještě ve 
vlastnictví města, ale ještě není 
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uvnitř opraven (ze dvora již 
však má hotovou novou fasá-
du). V přízemí by mělo vznik-
nout infocentrum s expozicí a 
zázemím, v 1. a 2. patře kance-
láře. Následně zkusíme na tuto 
akci získat dotace.

• Budeme se snažit postupně do-
končit interiér zámeckého sálu, 
abychom měli alespoň jednu 
skutečně reprezentativní, „zá-
meckou“ místnost. Momentál-
ně je sál poměrně holý a nevlíd-
ný, a je to škoda.  V letošním 
roce budou pořízeny závěsy 
kvůli zlepšení akustiky. Dále 
jsme nechali navrhnout obno-
vu barevné vnitřní výmalby 
podle nástěnných maleb, které 
byly nalezeny restaurátorkou ve 
středním křídle, a poptáváme 
také patřičná svítidla. To vše 
přijde na řadu později podle 
stavu našich financí. V letošním 
roce se také pokusíme zapůjčit 
do sálu kvalitní klavír – usnad-

ní to pořádání koncertů.
• Máme úspěšně rozjednanou 

koupi cípu pozemku u nechval-
ně známého lidického „pře-
chodu – nepřechodu“. Jestli 
se transakce podaří, začneme 
chystat vybudování zpevněné-
ho chodníku od přechodu do 
zástavby Na Chmelnici.

• Máme rozjednané umístění 
bankomatu ČSOB ve městě.

• Postupně vyměňujeme zasta-
ralé plynové kotle v obecních 
bytech. Nebezpečí starých ply-
nových rozvodů a spotřebičů 
neradno podceňovat.

• V této souvislosti doporučuje-
me všem bytovým družstvům a 
sdružením vlastníků bytů, aby 
se ujistili, že mají skutečně v 
pořádku veškeré revize ve svých 
objektech! Jak jsme se přesvěd-
čili v případě loňského výbuchu 
plynu v bytovém domě na Kla-

denské, není to formalita!
• Obecně jsou městské bytové 

domy v nepříliš dobrém stavu 
– protože jsme však od ledna 
zvýšili nájemné, vzniknou snad 
fondy, ze kterých je budeme 
moci začít postupně opravovat.

• Nevzhledný rozestavěný dům 
na Kladenské naproti drogerii 
se bude opravovat a dokon-
čovat. Snad bude jeho koneč-
ná podoba přijatelnější, než je 
nyní.

• Dynex bude přistavovat další 
výrobní objekt v areálu bývalé-
ho zámeckého hospodářského 
dvora. Protože bude nutné od-
vodnění dešťových vod, spolu-
pracujeme nyní s Dynexem na 
zjištění stavu dešťové kanaliza-
ce na Pražské ulici, která bude 
muset být opravena.

DJ

dotace pro město v novém roce

Přestože většina „velkých akcí“, které 
chystáme, ještě není projekčně při-
pravena (např. oprava havarijního 
odtokového kanálu z rybníka, revi-
talizace Tyršovy ulice, revitalizace 
sportovního areálu, nové zázemí 
technických služeb a sběrný dvůr, 
cyklostezka Buštěhrad – Lidice, na-
pojení některých lokalit na kanaliza-
ci, napojení Bouchalky na vodovod 
apod.), některé akce již připraveny 
jsou, a na ně letos žádáme o dotace.
1) Navýšení kapacity ZŠ a MŠ Oty 
Pavla: na tuto akci již máme přislí-
ben z loňska grant z Ministerstva 
financí (10 – 14 mil. Kč – finální 
částku stále nevíme). Protože však 
jde o velkou investici – cca 27 mil. 
vč. DPH, požádali jsme také o do-
taci z Fondu rozvoje obcí a města 
Středočeského kraje. Zde žádáme 
o 10 mil. Kč. Protože akce již zača-
la, máme tím pádem vše potřebné 
(demografickou prognózu, projekt, 
stavební povolení, vysoutěženého 
dodavatele…) – to znamená hod-
ně bodů a dobrá šance dotaci získat 

(intervenovali jsme i u hejtmana). 
Na přístavbu školy si město vzalo 
úvěr u ČSOB, pokud budeme s do-
tacemi úspěšní, splatíme ho dříve. 
Když už si úvěr bereme, realizujeme 
z něj letos ještě opravu hygienického 
zázemí zadního pavilonu Mateřské 
školy, které už je opravdu velmi „re-
tro“.
2) Likvidace černé skládky u haldy: 
stejně jako vloni jsme podali žádost 
o dotaci ze Středočeského kraje na 
částku 1 mil. Kč na alespoň první 
etapu likvidace černé skládky. Po-
kud by se akce podařila, bude nut-
né především počítat s náklady na 
ostrahu lokality, aby se tam skládka 
neudělala znovu.
3) Projekt přechodu pro chodce a 
chodníku na Kladenské ulici u kos-
tela: menší stavební akce cca za 1 
mil. Kč, která však zvýší bezpečnost 
na křižovatce Revoluční a Kladen-
ské. Vznikne zde přechod pro chod-
ce s ostrůvkem a novým osvětlením, 
nový úsek chodníku od Kladenské 
ke kostelu, a bude upraveno pro-

stranství před kostelem (historická 
dlažba). Na akci jsme požádali o 
grant ze SFDI (Státního Fondu Do-
pravní Infrastruktury) na zvýšení 
bezpečnosti dopravy.
4) Již na podzim jsme podali žádost 
o grant 1 mil. Kč do Programu zá-
chrany architektonického dědictví 
Ministerstva kultury (PZAD) na 
opravu části severní fasády západ-
ního křídla zámku (je to úsek fasá-
dy směrem do zámeckého parku, 
který je ještě ve vlastnictví města). 
Z PZAD dostáváme prostředky kaž-
doročně, takže zde je příspěvek jistý.
5) DPS podala žádost na krajský 
Humanitární fond na vybudování 
jednoho nového bytu v DPS.
6) ZŠ a MŠ Oty Pavla podává žádost 
o grant na Kraj na úpravy zahrady u 
MŠ (třída, která je v areálu ZŠ).
Další možnosti grantů během roku 
budeme sledovat, a pokud to bude 
vhodné, podáme další žádosti.

DJ



ČÍSLO 3. BŘEZEN  2016           STRANA 6č í S L O  1 . ,  b ř e z e n  2 0 1 5                                                                              s t r a n a  2

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

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

často kladené dotazy 
Jak to, že je tu najednou nový spolek 
pro důchodce, když tu máme DPS? Je 
to potřeba?
Vznik jakéhokoliv spolku je iniciati-
vou lidí, kteří mají chuť a čas něco 
užitečného či zábavného pro své 
spoluobčany i pro sebe dělat. Měs-
to na to žádný vliv nemá, nemůže a 
ani nechce to nijak regulovat (to už 
tady v určité neblahé éře bylo…), 
naopak, v otevřené společnosti je to 
velmi vítáno. Berte to tak, že je dob-
ře, že vznikají nové spolky, a nechtěj-
te lidem předepisovat, jak a kde mají 
trávit svůj volný čas. A jakákoliv řev-
nivost mezi spolky je věcí zhola zby-
tečnou až směšnou. Aktivity pro děti 
zde také organizuje několik spolků, 
totéž aktivity pro dospělé, a každý ať 
si vybere, které chce, nebo chodí na 
všechny. Važme si toho, jaký je v Bu-
štěhradě bohatý spolkový život!
Jak to, že nově vzniklý spolek hned 
dostane od města peníze, když ještě 
nic nepředvedli? A spolkům fungují-
cím tady léta peníze nedáte?
V první řadě se snažíme mít ke 
všem spolkům rovný přístup. To 
znamená, že je jedno, jak zde půso-
bí dlouho. Na kvalitu jeho činnosti 
to obvykle vliv nemá (naopak, nové 
spolky většinou mají více elánu). 
Většina spolků dostane méně peněz, 
než o kolik žádá (máme na to určitý 
balík peněz, který navýšíme jen ze 
závažných důvodů). Některé spolky 
fungují jako poměrně uzavřené – v 
podstatě je to jen aktivita skupinky 
lidí, která provozuje svůj koníček a 

nic nepřináší ostatním. Takový spo-
lek pravděpodobně dostane nižší 
podporu, než jakou si představuje, 
protože nevytváří žádné hodnoty 
pro veřejnost. Naopak spolek, který 
organizuje akce pro širokou veřej-
nost a různé cílové skupiny, zřejmě 
dostane peněz více. Obecně se sna-
žíme spolky zvyknout na to, aby včas 
podávaly žádosti (a to v předepsané 
podobě, tedy především s podrob-
ným rozpočtem!) a vyúčtování gran-
tů z předchozího roku. Jestliže po 
nás chtějí částky v řádu desítek (ně-
kdy i stovek) tisíc, a při tom nejsou 
schopné respektovat tato pravidla a 
podrobně rozepsat, co za to chtějí 
pořídit – co na to říci! Argument, 
že „doteď to po nich nikdo nechtěl“ 
nebereme (doteď „se tady nedělalo“ 
spousta věcí, takže doteď se město 
v některých věcech pohybovalo na 
hraně zákona!).  I tak se zatím nesta-
lo, že by nějaký spolek nedostal nic 
– snažíme se to vždy vyřešit kom-
promisem. Doufám, že to spolky 
chápou - kdyby si podaly žádost o 
grant u jakékoliv jiné instituce, a ne-
splnily termín a všechny náležitosti, 
žádost by jim vyřadili automaticky 
a vůbec s nimi nediskutovali. Letos 
jsme také zvýhodnili spolky, které 
vše podaly včas a správně – granty se 
jim schválily dříve, než opozdilcům. 
A některé spolky jsou tak šikovné, že 
si dokáží sehnat prostředky na svou 
činnost i z jiných grantů (třeba ze 
Středočeského kraje), či pracovníky 
přes Úřad práce. Budiž to inspirací 
pro ostatní.

Prý nebude už letos Posvícení? Proč 
město tuto tradiční akci nechce orga-
nizovat? Vždycky to bylo takové pěk-
né, sešla se celá obec…
S Posvícením je to trochu složité. Pro-
tože se mnoho let nekonalo, tradice 
byla zřejmě již nenávratně přerušena. 
Obávám se, že staré zlaté časy, kdy 
se při Posvícení sešla celá vesnice, a 
lidé si na to brali dovolenou, už jsou 
nenávratně pryč. Také zmizel nábo-
ženský význam Posvícení. Problém 
je však i jinde – kulturní výbor města 
má plno akcí, kterými je organizačně 
zcela vytížen. Někoho kolotoče baví, 
a někdo je naopak „nemusí“. Pokud 
někdo chce zorganizovat Posvícení, 
ať ho (jistě s podporou města) zor-
ganizuje, rádi pomůžeme například s 
potřebným papírováním, ale nelze si 
vymyslet akci, a pak organizaci vyža-
dovat po městě, se všemi náklady, kte-
ré tím vzniknou. Vloni bylo Posvícení 
možná pro někoho fajn, ale většinu 
nákladů (hlavně na dopravní značení) 
zaplatilo město, takže akce byla velmi 
ztrátová, veškeré formality muselo vy-
řídit město, majitel kolotočů zaplatil 
za zábor veřejného prostranství pou-
ze symbolickou cenu (prý by se mu to 
jinak nevyplatilo), účast nebyla nijak 
závratná a občané kolem Náměstí si 
ještě stěžovali. Nyní byl navíc kon-
statován havarijní stav odtokového 
kanálu z rybníka, který prochází pod 
Náměstím, takže zde budeme muset 
omezit provoz, a rozhodně zde (do-
kud se kanál neopraví) nemohou stát 
kolotoče.

DJ

N A B Í D K A    Z A M Ě S T N Á N Í
             Ve spolupráci s Magistrátem města Kladna a Městskou policií Kladno připravujeme 

na jaro výběrové řízení na obsazení dvou pracovních pozic nazvaných:
 „preventista kriminality“

Preventisté budou pracovat na plný úvazek, a budou placeni Úřadem práce (cca 20 tis. Kč superhrubá mzda), a proto je-
dinou podmínkou je, aby uchazeč byl alespoň měsíc předem hlášen na Úřadě práce. Předpokládané výběrové řízení bude v 

březnu/dubnu, předpokládaný nástup do práce cca v červnu. Vybrané zájemce zaškolí Městská policie Kladno.
Náplní práce preventistů budou především pochůzky po městě, při kterých budou kontrolovat dodržování pořádku, a mo-

nitorovat problémy. Preventista nemá pravomoci policisty, problémy řeší především osobním jednáním, takže by měl být 
komunikativní a empatický, umět jednat s lidmi a být schopen řešit neočekávané a konfliktní situace. To však neznamená, že 

je to práce pouze pro mladé silné muže - preventistou může být jako jedna ze dvojice i odvážná žena, třeba i důchodkyně.
V Kladně jsou s preventisty velmi dobré zkušenosti, a proto využijeme této příležitosti, a pokusíme se takto prozatím 

vyřešit problém chybějící obecní policie. Zájemci tedy nechť sledují naši úřední desku.
 Veškeré případné dotazy zodpoví starostka.

Tel.312 278 037; 602 347 411  javorcekova@mestobustehrad.cz
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ČÍSLO 3. BŘEZEN  2016

kronikář

„Práce kronikáře pro mne není jen 
zápis do kroniky“. Pod tímto názvem 
své posluchače provázel náš kronikář 
Jaroslav Pergl po necelé tři hodiny v 
restauraci U Bečvářů ve čtvrtek 18. 
února od 19,00 hodin. A bylo věru 
o čem hovořit. Oficiální kronikář 
našeho města seznámil přítomné se 
svou prací, ale i se zajímavostmi, na 
které narazil při svém zjišťování. Pro 
Jaroslava Pergla, který svou práci vy-
konává již bezmála 10 let, to není jen 
záznam toho, co se každý rok stalo 
v naší obci, ale tato činnost se stala i 
jeho dalším koníčkem. Historie je to-
tiž pro něj nesmírně zajímavá.
Jako kronikář se pravidelně na Klad-
ně schází s dalšími svými kolegy z 
jiných obcí na seminářích o nových 
podnětech, jak psát kroniku. Bádá v 
archívu na Kladně a ty nejstarší zdro-
je získává z archivu v Praze. Komu-
nikuje se soukromými osobami. Jsou 
to hodiny a hodiny bádání. Musel se 
naučit číst staročeské texty, vyznat se 
v jednotlivých dokumentech, ofotit 
si desítky, možná i stovky z nich. A 
v jakých kauzách získal zatím nejza-
jímavější informace? 
Život spojený s působením Marie 
Anny Františky velkovévodkyně To-
skánské, pomník sovětského hrdi-

ny v Buštěhradě, milostné 
dopisy z buštěhradského 
zámku, nejstarší dochované 
vyobrazení našeho města 
se zbytky hradu z počátku 
19. stol., podzemní sklepy 
pod naším hradem, zázna-
my buštěhradských azylan-
tů z údolí Ledra, vojenská 
střelnice z dob Rakouska 
– Uherska v Buštěhradu a 
řada dalších. Připravuje i 
zajímavé historické zveřej-
nění ze života místní židov-
ské komunity, něco z mi-
nulosti bývalého místního 
četnictva … 
Nebyly to jen zajímavé his-
torické informace, které 
bedliví posluchači slyšeli, 
šlo i o to, že si všichni uvě-
domili, jak výjimečného 
člověka máme v Buštěhradu jako 
místní kronikáře. Kronikáře, který 
je nadstandardně aktivní a pečlivý. 
Není prostým „oznamovačem“ udá-
lostí. Aktivně se zúčastňuje života v 
Buštěhradě, přispívá do Buštěhrad-
ského zpravodaje, pracuje jako jeho 
důležitý redaktor, je aktivní fotograf, 
pomáhá pořádat řadu aktivit pro 
buštěhradskou veřejnost. Organizu-

je poznávací výlety ve městě i jeho 
okolí a je jisté, že výčet jeho aktivit 
není v tomto článku zcela vyplněn. 
Můžeme být rádi, že jej máme. Pře-
ji mu za všechny, co jeho aktivity a 
práci oceňují, aby mu jeho entusias-
mus pro činnost kronikáře vydržela, 
co nejdéle a děkuji mu za jeho přínos 
pro naši obec.  

Ing. Jiří Janouškovec

S P O L E Č E N S K Á  K R O N I K A
Děkuji všem příbuzným, sousedům, ČČK Buštěhrad, a všem známým za projevení soustrasti při úmrtí  
mé maminky Irene Fišerové. dcera Irena Smutná, Lidice 16. 2. 2016

Dne 8. 3. 2016 by se dožil 80ti let pan Zdeněk Špimr. Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.                                                           
Manželka Božena Špimrová s rodinami

Kronikář Buštěhradu. Foto: M. Homola

R OZ H OVO RY  -  Ž I J Í  M E Z I  N Á M I

manča BUková: BUďte k soBě tady v BUštěhradě na seBe hodní!
Asi jen málokdo z buštěhraďáků řek-
ne, že nezná Manču Bukovou (mám 
dovoleno říkat jí Mančo, děkuji!). Vi-
tální, energická, pozitivní, veselá, tako-
vou jsem Manču poznala při hned mojí 
první zkoušce buštěhradského pěvecké-
ho sboru v roce 1996 a taková je stále. 
Se svým mužem Čeňkem pomáhala v 
začátcích činnosti našeho občanského 

sdružení Buštěhrad sobě a věřili nám. 
Byla se svým mužem jedněmi z těch, 
kteří nedělili obyvatele na „náplavy“ a 
ty ostatní. Všichni ví, že je srdcem So-
kolka, ale víte také, odkud pochází? Vě-
děla jsem, že rozhovor bude zajímavý, 
ale nečekala jsem, jak strastiplné oka-
mžiky prožila během svého dětství jako 
příslušnice české menšiny na Volyni.

Mančo, kdy a kde ses narodila? 

Pocházím z vesničky Moldava, kte-
rá se nachází na Ukrajině, v hraniční 
oblasti s Polskem. Dnes je to Ukraji-
na, ale také to bývalo kdysi i Polsko i 
Rusko. Narodila jsem se 9. února 1934 
v porodnici ve Lvově. Tatínek byl sice 
lékař a maminka mohla rodit doma, 
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rozšířenou srdeční chlopeň, raději ji 
odvezl do porodnice. Také proto jsem 
neměla další sourozence,  maminka 
měla těžký porod a již další děti mít 
nemohla. Dnes by léčba asi byla mož-
ná, dělá se to asi formou bypasu, ale 
tehdy to běžné nebylo. 

Tvoji rodiče byli tedy oba Volyňští Češi?

Ne, maminka byla Ruska, jmenovala 
se Marie Ivanovna Lysanaja a narodi-
la se v roce 1907, tatínek Emil Doležal 
byl Čech narozený na Volyni v Molda-
vě 19. prosince 1899. 

A jak se dostala tatínkova rodina na 
Volyň?

To bylo ještě za cara v polovině 19. 
století, kdy mnozí Češi využili po-
zvání a příležitost k osídlení a zkul-
tivování území a vystěhovávali se na 
nabídnutá území. (Z důvodu těžkých 
životních podmínek a také díky zvěs-
tem o prosperitě v ruské říši odešlo v 
letech 1868-1880 z Rakouska-Uherska 
přes 16 000 Čechů, kteří se usadili ve 
Volyňské gubernii patřící carskému 
Rusku, pozn. aut.). Doležalovi – tatín-
kova rodina - pocházela původně ze 
Staré Boleslavi. Tatínkův tatínek, můj 
dědeček byl kovář, a protože tehdy v 
Čechách nebylo tolik pracovních pří-
ležitostí, rozhodli se zkusit štěstí na 
novém místě, na Ukrajině. Byla to vel-
ká rodina, ve které bylo 9 dětí, hlavně 
chlapci a asi jen dvě nebo 3 holky. Tatí-
nek jako mladý pak vystudoval medi-

cínu v Praze, rigorózní zkoušku musel 
dělat dokonce ještě ve Varšavě a pak se 
vrátil zpátky na Volyň. 

Jak se tatínek s maminkou vlastně se-
známili?

Víš, že ani přesně nevím? Asi přes sest-
ru. Nebo možná z tatínkovy ordinace. 
Jak jsem říkala, maminka byla vážně 
nemocná a tatínka znali jako lékaře ši-
roko daleko. Tatínek postavil domeček 
v Dubně, dole měla být ordinace, na-
hoře byt. Jenže jen co domek dostavěl, 
byl zničený. Přes ulici byl totiž vojen-
ský sklad, který zaměřovaly útočící ar-
mády,  a  tak byla se skladem vybom-
bardovaná i polovina našeho domu. 
To mám ještě fotky, ty ti ukážu.

Jak jste vlastně mluvili doma?

No, mluvili jsme česky i rusky, ma-
minka se česky naučila, i když s pří-
zvukem. 

Jak to vlastně bylo za války na Volyni?

Jak začali Němci přes Polsko přicházet 
na Ukrajinu, to bylo asi v roce 1941, 
tatínek se rozhodl, že bude nejlepší 
vrátit se do Čech. Nejdříve vymys-
lel, že se tak trochu ukryjeme v malé 
vesničce pár kilometru od Dubna, 
kolem lesy, fronta že přes nás pře-
jde, lidi nechají být. Ale fronta přišla 
a později pod nátlakem Němců jsme 
všichni museli do Brodu na vlak, kte-
rým jsme pak jeli až do Přemyšle, do 
lágru (pravděpodobně do původního 
židovského ghetta, které bylo v polské 
Przemysli zřízeno v roce 1940, poz. 
aut.). To bylo na přelomu roku 1943 a 
1944. No a Bůh to všechno řídí, tak se 
stalo, že v té Přemyšli, na kopci, byla 
nemocnice. V té zemřel primář, a pro-
tože se vědělo, že tatínek je lékařem, 
bylo mu to místo nabídnuto. V té ne-
mocnici, vlastně klášteře, byly jeptišky 
jako sestry. Pamatuji si, že mě jedna z 
nich učila tehdy žehlit. To mi mohlo 
být tak 10 let.

Později, už přesně nevím kdy, jsme se 
díky známostem dostali na vlak, vla-
kem do Krakova a z Krakova dolu do 
Žegestova (Žegiestów), což bylo nej-
bližší místo na hranicích se Sloven- 
skem. Tam chtěl tatínek přejít hranice 
a dostat se dál do Nitry, kde jsme měli 
příbuzné. Hranici tam tvoří řeka Po-
prad a přes tu se chtěl tatínek v noci 

přebrodit, ale nepovedlo se to. To víš, 
pro maminku to asi bylo těžké, jak 
byla nemocná, tak se bála a také byla 
velká voda. Tak jsme se tam schovali 
u nějakého sedláka do sklepa, Duk-
la byla jen 40 km daleko, tak jsme tu 
dělostřelbu a všechno slyšeli. Tatínek 
tam pak tomu hospodáři pomáhal, 
chodil na dříví do lesa. Jenže pak tam 
přišla ruská armáda a my jsme museli 
všichni na transport zpátky na Ukraji-
nu. Tak jsme se zase vrátili zpátky do 
Dubna.

Vsuvka, nutná pro osvětlení složité 
historicko-politické situace v této oblas-
ti: V I. světové válce bojovali volyňští 
Češi jako příslušníci ruské armády v 
takzvané České družině, která se poz-
ději stala zárodkem českých legií v Rus-
ku. Po sovětsko-polské válce, ve které 
byla v roce 1919-20 poražena Rudá ar-
máda, byla Volyň rozdělena. Tato vál-
ka představovala střetnutí mezi sovět-
ským Ruskem a po první světové válce 
obnoveným Polskem. Střetla se zde sna-
ha sovětského Ruska ovládnout bývalé 
součásti carského impéria, jehož se cí-
tilo nástupcem, se snahou Polska získat 
zpět veliké části Ukrajiny a Běloruska, 
které byly jeho součástí do počátku 18. 
století. Západní část Volyně připadla 
Polsku, východní zůstala Sovětskému 
svazu. České vesnice na polské straně se 
postupně obnovovaly a modernizova-
ly, obyvatelé vesnic na Ukrajině se stali 
obětí násilnické národnostní politiky 
sovětské vlády. Bylo omezováno české 
školství, kultura i náboženství, lidé při-
cházeli o majetek, byly násilně zakládá-
ny kolchozy. Za nepřátele režimu sovět-
ská tajná policie (NKVD) považovala i 
volyňské podnikatele, Sokol pro ni před-
stavoval špionážní organizaci. Represe 
zasáhly zejména českou inteligenci, ale 
nevyhnuly se žádné skupině obyvatel-
stva. Od druhé poloviny 30. let nastaly 
problémy i českým osadníkům polské 
části Volyně. V Polsku byla hlásána 
protičeská propaganda, která vyústila 
v požadavky polského obyvatelstva na 
likvidaci českého školství a na zabavení 
půdy českým zemědělcům. 

V polovině září 1939, jen několik dní po 
vypuknutí druhé světové války, Sovět-
ský svaz okupoval východní část Polska 
včetně západní Volyně. Tento akt agre-
se, přezdívaný jako čtvrté dělení Polska, 
byl jedním z důsledků uzavření sovět-
sko-německého paktu mezi ministry 

S rodiči na ulici v Dubně, asi rok 1936 
Foto: Archiv M. Bukové
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ČÍSLO 3. BŘEZEN  2016

zahraničí Molotovem a Ribbentropem. 
Moskva tak na úkor Varšavy posunula 
své hranice na úroveň, o kterou o dvacet 
let dříve usilovala v sovětsko-polské vál-
ce. V létě roku 1941 nacistické Německo 
při operaci „Barbarossa“ zaútočilo na 
Sovětský svaz a sověty na Volyni vystří-
dali němečtí okupanti. Ve vesnicích pod 
německou okupační správou nahradily 
represe sovětů vůči Volyňským Čechům 
násilí ze strany Organizace ukrajin-
ských nacionalistů a teror nacistů, kteří 
na Ukrajině vypálili několik set ukra-
jinských obcí. Dne 13. července 1943 
byla německými vojáky přepadena a 
vypálena obec Český Malín, její obyva-
telé (374) včetně starých lidí, žen a dětí 
byli upálení zaživa. S posunem východ-
ní fronty a příchodem Rudé armády r. 
1944 se celá Volyň vrátila do sovětských 
rukou. Zdejší Češi potom zásadním 
způsobem ovlivnili podobu české účasti 
ve východních bojích; deset tisíc z nich, 
kteří bojovali v Rudé armádě i ti, kteří 
byli v sovětském zajetí, následně vytvo-
řili základ 1. československého armád-
ního sboru v Sovětském svazu, jehož 
jednotky do té doby tvořily jen brigá-
du. Díky volyňským Čechům se stala 
armádním sborem. Představovali v ní 
80procentní většinu.
A jak to bylo po válce, když se organizo-
valy transporty Volyňských Čechů zpět 
do vlasti?
V roce 1947 byla podepsána doho-
da (o reemigraci Volyňských Čechů 
z Ukrajiny do Československa, pozn. 
aut.) a my jsme se dostali do úplně 
prvního transportu. (Tatínek Man-
či Bukové – MUDr. Emil Doležal byl 
-  pravděpodobně z pozice svého po-
volání - dokonce vedoucí prvního 
transportu Volyňských Čechů zpět 
do Československa. Viz jeho proslov 
k ministrům a zástupcům vlády otiš-
těný v časopise Volyňských Čechů 
Věrná stráž z února 1947). To víš, byla 
to náročná cesta, žádné osobní vlaky, 
jeli jsme v dobytčáku, v jednom vagó-
ně bylo až 5 rodin! Dříve na Severní 
Moravě a pak i v Severních Čechách, 
v bývalých částech Sudet, byly prosto-
ry po vysídlených Němcích uvolněny 
právě pro osídlení Volyňskými Čechy. 
My jsme tehdy přijeli do Žatce, kde 
jsme asi měsíc bydleli u tatínkových 
známých Kuchyňkových. Tatínek si 
dal inzerát a brzy, snad po měsíci, se 
našlo místo v Kolešovicích po němec-

kém lékaři. Byla to patrová vila, dole 
byla ordinace a nahoře byl byt. 
Ta tvá cesta do Čech je naprosto neu-
věřitelná. Museli jste prokázat tolik od-
vahy. Tak teď ale pojďme k tomu, jak 
jsi tady začala studovat. Kde jsi chodila 
do školy?
Tatínek si myslel, že bych měla jít na 
medicínu, ale já jsem nechtěla, ta 
představa těch 6 let studia… Také 
jsme přemýšlela o farmacii, ale ta byla 
až v Brně.
V Kolešovicích jsem chodila ještě do 
měšťanky a pak jsem začala v roce 1949 
chodit do gymnázia v Rakovníku, to 
bylo jen 10 kilometrů vzdálené. To víš, 
také jsem zameškala, dříve jsem měla 
jedničky dvojky, a když jsem přišla do 
tercie gymnázia, tak mi jeden učitel, 
to mu tedy dodnes nemůžu zapome-
nout, řekl „No Doležalová, čím jste to 
hnojila, vy jste samá čtyřka!“ To bylo 
hrozné, aniž by se informoval, řekl to 
před celou třídou. To bylo hrozné.
A rodičům se v Kolešovicích dařilo?
Tatínek tam ordinoval, musel ještě 
mnoho věcí dovybavit, moc tam toho 
nenechali. Pak také začal chodit do 
místního kláštera na částečný úvazek 
jako lékař. 
Já jsem pak později už nemohla do-

jíždět, bylo to dost obtížné, tak jsem 
zůstala v Rakovníku na podnájmu. Po 
skončení školy jsem už dál studovat 
nešla a začala pracovat jako mzdová 
účetní v hospodářském družstvu v 
Rakovníku. 
Takže jsi o vysoké škole neuvažovala?
Nešlo to, tatínek zůstal po smrti ma-
minky v roce 1949 sám a potřeboval, 
abych mu po práci pomáhala. Dělala 
jsem mu laborantku, starala se o do-
mácnost, praní, vaření. Později jsem 
začala dělat v laboratoři a v Říčanech 
jsem si na to udělala kurz. 
A scházeli se Volyňáci? 
Určitě. A také jich hodně za tatínkem 
jezdilo, známí, ale i příbuzní, kteří s 
ním přijeli z Volyně – bratři s rodina-
mi, někteří až z Moravy.
Tak, teď už k Buštěhradu. Jak ses s 
manželem potkala a kolik ti bylo?
No, když jsme se s Čeňkem poznali, 
to už mi bylo asi 26. Seznámili jsme se 
díky kamarádce, která tehdy byla už 
vdaná na Dříni. Pozvala mě na posví-
cení, já jsem chodila tancovat ráda, to 
mě moc bavilo. To jsem ti ještě neříka-
la, já jsem taky tancovala i v tanečním 
souboru Horehron, čardáše, to bylo 
moje.

Proslov Emila Doležala otištěný v roce 1947 v časopise Věrná stráž.  
Koláž: Archiv M. Bukové
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Teď ale už tancuješ na Dříni a pokukuje 
po tobě asi nějaký mladík. 
No, to jo, přišel pro mě tancovat. Se-
děli jsme tam s Ančou a asi se vyptá-
val, kdo to je. No a Anča mu neřekla 
Doležalová, ale doktorovic´ Maruška. 
A mě potom přišlo od Čendy psaní na 
jméno Marie Doktorová, Kolešovice. 
To víš, ti tam tehdy museli mít z toho 
srandu (smích). 
Kde tvůj budoucí manžel pracoval?
Čenda dělal na šachtě, na směny a by-
dlel v Buštěhradě. Brali jsme se v roce 
1962, pak jsem se sem nastěhovala, a 
tady se nám narodili dva kluci - Pavel 
a za rok na to Václav. Já jsem sice plá-
novala fotbalovou jedenáctku, ale ně-
jak jsme se zasekli na dvou. 
(Smích). No to je dobrý. A věděl o tom 
manžel, že chceš tolik dětí?
No ten si zacpával uši (smích). Bylo 
to těžké i finančně. Já jsem totiž, když 
jsem odcházela z Rakovníka, dala 
výpověď a myslela si, že najdu práci 
třeba ve Slaném nebo v Buštěhradě v 
laboratoři. Ale nepodařilo se. No tak 
jsem pak byla na mateřské bez mateř-

ské.  Po dětech jsem začala pracovat ve 
mzdové účtárně v OPS, to byla kožená 
výroba tady v Buštěhradě.
Také ses asi stala aktivní v Sokole, viď? 
Protože když se v Buštěhradě řeklo So-

kol, rovnalo se to Čeněk Buk. Tedy ales-
poň já jsem to tak tehdy vnímala. 
No to víš, pro Čeňka to byla a pro mě 
pořád je moc důležitá věc.
Když se ještě zkusíme vrátit do tvého 
dětství, na co si pamatuješ? Na školu?
Já jsem chodila do ukrajinské školy, 
tam se učilo rusky i ukrajinsky, pak 
se přibírala ve válce ještě němčina. 
Zase tak moc si toho už nepamatuji, 
co mě ale utkvělo, to byla „zadátka“ tj. 
rozcvička vždy ráno před vyučováním 
– šlo se ven a cvičilo se venku, zima 
nezima. 
Tam asi také vznikla ta tvoje láska ke 
cvičení a k Sokolu… teď je mi to jasné 
(smích).
Ale já jsem byla v Sokole už na Volyni, 
mám tu dokonce fotku v kroji. Já jsem 
vůbec ráda cvičila a každé ráno rádio 
zapnuté a hezky cvičit podle něj.  A 
jak jsem už říkala, bavilo mě taky 
tancování, hrála jsem dokonce ještě v 
Kolešovicích ochotnické divadlo. To 
byly 2 role, ježiš, co to bylo, Popelka? 
(Smích). No, to by mohlo být. 
No počkej, ale vona měla sestru…
Popelka měla dokonce 2 sestry.
No tak jsem asi hrála tu sestru a měla 
jsem říkat „Prokrista…“ Ne, už vím, 
to byla Divá Bára! Tak jsem řekla 
„Prokrista, to mi neřikej Báro, že se 
nechceš vdávat, já ti nadělala takový 
vejbavy, máš ušitý cejchy…“ No, ta-
kový blbosti si teda doteď pamatuju. 

A pamatuješ si ještě ukrajinštinu?

No jo, pamatuju. Vždyť sem za mnou 
přijeli z Ukrajiny i příbuzní z mamin-
činy strany a domluvili jsme se. Také 
jsme si hodně psali. A občas si zo-
pakuju nějakou tu průpovídku nebo 
písničku.

A ty ses byla po válce na Volyni podí-
vat?

V roce 1984 (nedlouho po úmrtí so-
větského vůdce Andropova) jsem 
byla s rodinou u příbuzných v Rov-
ně. Po našem příjezdu do Rovna nám 
bylo milicí oznámeno, že musíme 
naše auto odstavit do Lvova (vzdá-
leného asi 80 km). Jen díky konexím 
známých jsme si auto mohli ponechat 

na místě. Nicméně kvůli naší návště-
vě Moldavy byl můj bratranec  Klim 
následně předvolán k vysvětlení na 
místní oddělení milice. Navštívili 
jsme i Lvov, a to vše s automobilem 
Wartburg (smích).

A je něco, na co si z války ještě dnes 
vzpomeneš?

Pořád nemohu zapomenout, jak 
jsme se v Dubně báli bombardování 
a měli připravené zákopy, abychom 
se v nich mohli schovat kvůli tlakové 
vlně. No a mě se stalo, že jsem jednou 
při hraní na zahradě do toho zákopu 
spadla. Možná od té doby mám pro-
blém s tím jedním uchem. Tedy dříve 
jsem to tolik nepociťovala, ale teď k 
stáru je to víc. 

Tvůj život je plný zajímavých a často 
i těžkých momentů. Moc ti děkuji za 
to, že jsi ho s námi sdílela. Na závěr se 
tě také musím zeptat, jako všech, které 
zpovídám, co bys vzkázala čtenářům 
Buštěhradského zpravodaje?

Co bych vzkázala? Ať jsou tady v Buš-
těhradě k sobě lidé hodní! Ať si všich-
ni váží dobrých vztahů, nepomlouva-
jí se, a když se jim něco nelíbí, ať si 
to raději řeknou do očí. Věřím, že ti 
mladí to dokáží lépe…

A jak se ukrajinsky řekne nashleda-
nou?

Do pobačenija. (До побачения!) 

Děkuji za rozhovor. 
Rozhovor vedla IK

Svatební fotka Čenka a Marie Buko-
vých, 1962 Foto: Archiv M. Bukové

Babička s vnučkou Alžbětou 
Foto: Archiv M. Bukové
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I N FO R M AC E

trocha statistiky rokU 2015 z městské knihovny v BUštěhradě

založení BUštěhradského filmového klUBU

V říjnovém čísle Buštěhradského 
zpravodaje jsme se ptali, zda bude v 
Buštěhradu filmový klub. Odpověď 
zněla, že to záleží na zájmu diváků. 
Abychom ten zájem zjistili, tak Měs-
to Buštěhrad ve spolupráci s režisé-
rem Pavlem P. Riesem a majitelem 
restaurace U Bečvářů panem Petrem 
Kuthanem, uspořádalo v listopadu 
loňského roku dvě zkušební filmová 
představení. A výsledek? Ukázalo se, 
že zájem je natolik dostačující, aby 
bylo možné v Buštěhradu filmový 
klub ustanovit. 

V březnu 2016 bude tedy oficiálně 
zahájena činnost Buštěhradského fil-
mového klubu při Městské knihov-

ně. Zřizovatel BFK bude Město Bu-
štěhrad, v čele BFK bude pětičlenné 
představentvo, a to předseda klubu 
(Pavel P. Ries), místopředseda (Pa-
vel Kuthan), tajemník a pokladník 
(bude delegován zástupce Městské-
ho úřadu) zbylí dva členové před-
stavenstva BFK budou zvoleni z řad 
členů BFK. 

Členem BFK se bude moci stát kaž- 
dý občan ČR od věku od 18 let. Po 
vyplnění přihlášky a zaplacení roč-
ního členského příspěvku (500 Kč) 
obdrží legitimaci člena klubu, která 
jej bude opravňovat ke vstupu zdar-
ma na všechna filmová představení 
pořádaná BFK. Filmová představení 

BFK budou moci navštívit i ti, kteří 
nejsou členy klubu a to na základě 
jednorázové legitimace člena klubu v 
ceně 45 Kč, která opravňuje ke vstu-
pu na jedno klubové představení. 
Tato legitimace může být, v případě 
zájmu, přeměněna na legitimaci řád-
ného člena klubu. 

Představení BFK bude probíhat 2x 
do měsíce, a to vždy každou druhou 
a čtvrtou středu v měsíci od 19:30 
(pokud bude zasedání zastupitelstva, 
tak v úterý). Těm zájemcům o člen-
ství v BFK, kteří nám poskytli své 
emailové adresy, budou rozeslány 
přihlášky e-mailem. Legitimaci čle-
na si budou moci vyzvednout oproti 

Celkový počet registrovaných čtenářů:  263 Počet výpůjček knih:  5 971 
Počet návštěvníků:    3 006  Vyřízených rezervací:     283
Složení výpůjček podle tematického zaměření
- Beletrie pro dospělé:                  4 013              - Beletrie pro děti:                  336
- Naučná literatura pro dospělé:  1 360             - Naučná literatura pro děti:  262
- Literatura pro dospělé celkem:  5 373             - Literatura pro děti celkem:  598
Nejžádanější tituly od 1.1.2015 do 31.12.2015                                   
            Autor                                                             Název                                      Kolikrát
Jakoubková, Alena                                  Starým láskám nevolej                           13x
Patterson, James                                      Pátý jezdec                                               13x
Sigurdardóttir, Yrsa                                 Led v žilách                                             13x
Morrell, David                                         Bludičky                                                   12x
Jordanová, Penny                                    Nečekaný návrat                                     11x
Petterson, James                                      Oko za oko                                               11x
Stallwood, Veronica                                Tichá noc. Oxfordské zločiny               11x
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Přednášky, na které nás v roce 2015 pozvala knihovnice Mgr. Drahomíra Čermáková:
leden:    ISLAND – přednáška Nicol Bundové
únor:     Tajemná Barma – přednáška Miroslava Švejnohy
březen:   A. V. Frič a Checomacoco – vyprávění a promítání jeho vnuka a manželky   
říjen:      Jižní Afrika – přednáška Petra Nazarova 

A jako bonus – poetický večer v nové knihovně na zámku 24.11.2015, kde vystoupil
Václav Fikrle s recitací a Jan Paulík s kytarou jako doprovod, i sólo.

Drahomíra Čermáková a Zdeňka Vestfálová

V minulém BZ byla uvedena chybně adresa u spolku BUŠ-GUN. Správná adresa je 
WWW.BUSGUN.WGZ.CZ
 Za chybu se omlouváme.

RR
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N E Z I S KOV É  A  P Ř Í S P Ě V KOV É  O R G A N I Z AC E

poděkování za krásný strom 

Před  necelým měsícem přišla paní 
Janička Kaufmanová z Buštěhradu s 

nápadem namalovat nám v našem „do-
mečku“ strom, který by vyzařoval po-
zitivní energii a dělal nám radost. Jak 
na to Janička přišla? Přečetla si v Buš-
těhradském zpravodaji článek o našem 
„domečku“, který moc hezky napsal Jiří 
Janouškovec, když navštívil Den otevře-
ných dveří, který se konal v rámci Týd-
ne sociálních služeb. Jeden strom už v 
přízemí našeho zařízení máme, ale ten 
není namalovaný, je nalepený a když 
jsem Jiřímu vysvětlovala, že ho chceme 
pojmout jako strom vzpomínkový, že 
bychom na každý lísteček rádi napsali 
jméno klienta, který v DPS Buštěhrad 
bydlel nebo stále bydlí, Jiřímu se tato 
myšlenka líbila a podělil se o ni ve svém 
příspěvku v BZ. 

Článek si přečetla Janička Kaufmano-
vá a nápad byl na světě. Jak Janička řek-
la, tak učinila, strom je namalovaný, je 
moc krásný a hlavně, když se na něj  za-

díváte, projde vámi zvláštní teplo, ano je 
namalovaný teplými barvami, ale zcela  
určitě je to  tím, že Janička do malování 
vložila jen samé dobro.

Touto cestou bych chtěla paní Janičce 
Kaufmanové moc moc poděkovat, pro-
tože nám vytvořila krásnou malbu, ze 
které máme všichni moc velkou radost 
a nesmím opomenout, že toto dílo vy-
tvořila ze svých finančních prostředků 
a my „domeček“ máme pozitivní strom 
považovat za dárek, kterým nám všem 
chtěla udělat radost. Udělala, a to veli-
kou  a Janičko, touto cestou bych ti  ráda 
poděkovala nejen za mou osobu, ale 
také za klienty „domečku“ a za celý ko-
lektiv DPS Buštěhrad.
DĚKUJEME.
Za kolektiv a klienty DPS Buštěhrad
                        Simona Horníčková

zaplacení ročního členského poplat-
ku na prvním řádném představení 
BFK, které se bude konat 9. 3. 2016 
v sále restaurace U Bečvářů v 19:00. 
Na programu je legendární film reži-

séra Stanley Kubricka 2001: Vesmír-
ná odysea. 

Těšíme se na vaše přihlášky k 
členství v BFK, které si bude moci 
vyzvednout od 1. 3. 2016 v Městské 

knihovně nebo před každým klu-
bovým představení. Od dubna 2016 
bude možné si o přihlášku napsat i 
na e-mail BFK.

P. P. Ries

Strom Foto: Archiv DPS

pochod kolem rovníkU
Nedá mi, abych nepodala informaci o 

tom, že jsme se vydali na cestu dlouhou 
40 075 km. Tolik měří obvod rovníku. 

Aby nám to putování trošku ubíhalo, 
nazvali jsme ho „Štafetový pochod ko-
lem rovníku“. Prostě sečteme km všech 
účastníků pochodu. 

První výprava se konala v sobotu 9. 
ledna, v rámci Tříkrálového pochodu na 
Okoř a zúčastnilo se ho 10 pochodníků a 
jeden čtyřnohý kamarád Píďa.

Druhý pochod se konal 6. února a 
směřoval k Svatému Jánu, kde se rozdělil 
na dvě skupiny. Jedna směřovala k vra-
pické hájovně a kolem potoka zpět do 

Buštěhradu, kde se v restauraci U Bečvá-
řů posilnili a zhodnotili svou pouť. Dru-
há skupina došla na Dříň, kde si udělala 
přestávku v restauraci U páva a přes úze-
mí bývalé ocelárny a válcovny se vracela 
do Buštěhradu. S touto skupinou šly tři 
nejmladší účastnice, z nichž jedné ještě 
není ani půl roku a maminka si ji nesla 
na prsou. Celého putování se zúčastni-
lo neuvěřitelných 23 pochodníků a opět 
náš kamarád Píďa. Velmi nás povzbudilo, 
že s námi putovaly také mladší ročníky, 
sympatizanti seniorů.  

Jednoznačně to byla zdařilá akce, kte-
ré přálo i počasí.

Celkem za oba pochody jsme ušli 
již 249 km, další km si připisují jednou 
týdně individuální účastníci a ti mají na 
svém kontě 130 km. Vše je zapisováno 
do tabulek a určitě dáme vědět, až za se-
bou budeme mít první tisícovku.

Další pochod je 5. března a pak vždy 
každou první sobotu v měsíci. Všech-
ny informace si budete moci přečíst na 
webu města a vývěskách.

Těšíme se na všechny další „žrouty ki-
lometrů“. 

Členky výboru SDČR MO Buštěhrad 
Věčně mladí senioři

Prodej   slepiček
Drůbež Červený Hrádek opět  prodává slepičky  typu  Tetra  hnědá a Dominant  ve  všech 

barvách. Stáří 14 -19 týdnů. Cena 149-180,- Kč/ks. 
Prodej se uskuteční:   25. března  2016

Buštěhrad  –  u fotbal. hřiště -  12.35  hod.
Při prodeji slepiček -výkup králičích kožek  - cena dle poptávky.

Informace : Po-Pá  9.00 – 16.00 hod. tel.601576270, 606550204, 728605840
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ČÍSLO 3. BŘEZEN  2016

3. 3.     VESELÉ TVOŘENÍ PRO KLUKY I HOLČIČKY – letadla a berušky,
            různé techniky.
10. 3.  POPCORNOVÉ PŘEKVAPENÍ ANEB POPCORN NENÍ  POUZE 
            K JÍDLU - stromy, zvířátka… (a co zbyde, to sníme) :)
17. 3.  VÍTÁNÍ JARA – zdobení květináčků a setí řeřichy, výroba ozdobných zápichů.
24. 3.  VELIKONOČNÍ VÝZDOBA – jarní zvonečky, košíčky-zajíčci,
            malování vajíček, různé techniky.            
29. 3.  DOPOLEDNÍ NÁVŠTĚVA V DPS - vyšupání babiček a dědečků a předání dárečků, 
           které vyrobí děti v předchozích březnových dílničkách. 
31. 3.  HLEDÁNÍ ZATOULANÝCH VELIKONOČNÍCH ZAJÍČKŮ – malá    
           jarní bojovka se sladkým koncem, podle počasí na hřišti u Pelíšku nebo v herně.

Březnový pelíšek

Pondělí:      
8:30-11:30      Klub bez maminek
16:45-17:30   Dětská jóga s Gábinou
Úterý:                                              
9:00-11:30     volná herna
14:45-15:45    Creating English I.
16:00-17:00    Creating English II.
18:30-19:30    Powerjóga s Markétou                                           
Středa:        
8:30-12:00      Angličtina (s hlídáním                                 
dětí) + volná herna
17:15-18:00   Dramatický kroužek s 

Michalem
Čtvrtek:      
10:00-12:00     Cvičení pro malé děti 
+ volná herna
16:00-18:00      Tvořivá dílna (podle 
programu) + volná herna
Pátek:         
8:30-11:30       Klub bez maminek 

RC Buštěhradský Pelíšek, 
Kladenská 207
www.mcpelisek.cz

Za RC Pelíšek Jana Zárubová 

týdenní program v herně pelíškU

 S P O RT

KOUPÍM POLE, LOUKY, ZAHRADY do 60kč/m2           603 442 474

T.J. Sokol Buštěhrad pořádá 2. letní příměstský tábor v sokolovně v termínu od 
25.7.2016 do 29.7.2016

Těšit se můžete opět na bohatý program (sportovní aktivity, ruční práce, zajímavé besedy a výle-
ty) pod vedením Marcely Jonešové a Diany Herákové.

Tábor je určen pro děti ve věku 5 až 12 let.
Cena stejná jako v loňském roce  1.800,-/dítě

V ceně tábora je zahrnuta samozřejmě i strava (svačina, oběd, svačina) a pitný režim.

zprávy ze sokolovny

Pro zájemce o sportovní aktivity 
připomínáme nabídku v naší soko-
lovně, připojit se můžete kdykoli bě-
hem roku
Judo – pátek od 15:00 hod. 
Capoeira – úterý od 15:00 hod.

Stolní tenis – středa od 17:15 hod. a 
pátek od 17:00 hod.- děti, neděle od 
19:00 - dospělí 
Cvičení žen – pondělí a čtvrtek od 
18:00 hod.
Volejbal – úterý od 18:00 hod. a 

čtvrtek od 19:00 hod.
Šachy – od dubna pondělí a úterý 
od 18:00 hod.

Bližší informace na stránkách 
www.sokolbustehrad.cz
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V Í T E ,  Ž E . . .

Č T E N Á Ř I  N Á M  P Í Š Í

Pokud se stane, že nebudete mít ve středu vyvezenou popelnici, re-
klamovat tuto skutečnost můžete přímo u poskytovatele služeb, a to u 
společnosti AVE Kladno, spol. s r.o. , a to od 6 do 14 hodin

na telefonu:   312 672 321
nebo na adrese:  kladno@ave.cz

Pokud nepoteče voda,  tak tuto skutečnost můžete nahlásit přímo na 
Středočeské vodárny a.s. na zákaznické lince SVAS: 840 121 121 nebo 
na adrese:  info@svas.cz

Její první divadlo
„No nekecej! To jako vážně?“ slyším 

zcela zřetelně kousek ode mě. Tuším, že je 
to směřováno na mou adresu. Však už od 
vstoupení do haly přitahuji jeden pohled 
za druhým. Od udiveného, přes nechápavý, 
nesouhlasný až po vřelý a hřejivý. Všech-
ny pohledy vidí to samé – jdu do divadla 
a mám netradiční oblečení. Mám na sobě 
v šátku přivázanou naši několikaměsíční 
Madlenku. Úkaz v této zemi zatím celkem 
nevídaný. Domnívám se, co jim asi lítá hla-
vou – „mimino v divadle?“, „bude tam vřís-
kat“, „bude rušit“, „dítě do divadla nepatří“, 
„mělo by už dávno spát“, „jak se v tom šát-
ku kroutí“, „ta ženská nemá rozum“... 

Společnost, ve které žiji, nemá ráda vy-
bočování z řady. Nějak rychle jsme se na-
učili být stádečkem a dělat to, co se očeká-
vá, nebo to, co se tak přece dělalo vždycky. 
Ale kde jsme my? Naše skutečné já. To, co 
cítíme, chceme, vnímáme jako správné? 
Dnešní trend (rozuměj trend posledních 
pár desítek let) je typu -„když se dospělí 
baví, ty mlč, poslouchej a šoupej nohama“. 
Jinými slovy – ti, co už něco zažili, jsou víc 
než ty… Dobrovolně předáváme svůj život, 
naše konání do rukou jiných, protože větši-
na z nás byla vychovávaná (určitě ne ve zlé 
víře) v tom, že se máme řídit radami a zku-
šenostmi těch druhých. A tak posloucháme 
a čteme a učíme se, co říká paní učitelka, 
pan doktor nebo třeba ten pán, co napsal tu 
knihu, že by se mělo, a zapomínáme na to, 
že nejsme všichni lidé z jedné formy. 

Vybočili jsme. Vzali jsme miminko na 
večerní představení do divadla. A před-
stavte si, nevřískala, nerušila, dívala se s 
námi, usmívala se. A když potřebovala, tak 
si zavřela oči a spala. Po představení po ces-
tě zpátky do šatny jsem viděla v očích lidí 
už něco jiného. Všichni se na nás usmívali. 
Určitě proto, že prožili výborných pár de-
sítek minut, ale možná si také uvědomili, 
že za celou dobu „to dítě“ nebylo nikomu 
na obtíž. Že je to taky člověk, jen je pros-
tě trochu menší. Ale to neznamená, že by 
mělo ležet doma do doby, než začne chodit 
a mluvit a být trochu „k něčemu“. Děti jsou 
ti nejúžasnější lidé a ne oni od nás, ale my 
od nich bychom se měli učit. Nejsme víc, 
protože nám je víc, to si zkusme vždycky 
pamatovat.

Myslíte si, že to byla náhoda a Madeli-
ne měla prostě zrovna jen dobrou náladu? 
Že jindy to může být jinak? Kdo ví. Vždyť 
ani nikdo z nás není pořád naladěný stejně. 
Ale možná to tak bude i příště, protože...  s 
mým mužem se snažíme poslouchat sami 
sebe, naše rodičovské instinkty, ale přede-
vším Madlenku a její hlášení potřeb. A tou 
nejzásadnější je být „správně“. 

EH

Chodívám často na procházky se svými dvěma psy. Občas se k nám 
přidá jedna naše známá, která nevidí.  Teprve s ní si uvědomuji, co 
překážek na ni čeká na zdánlivě bezpečných chodnících v našem měs-
tě. Některým se nedá zabránit, když už nad nimi někdo nepřemýšlel 
dříve.  To jsou například sloupy veřejného osvětlení „zasazené“ tak, 
že nečekaně „rostou“ půl metru od kraje přímo v chodníku.  Některé 
větší nepřikryté odtokové žlábky jsou také nebezpečné. 

Pak je ale velké množství takových věcí, které jsou nebezpečím ne-
jen pro ni, ale i pro maminky s kočárky, malé děti, nebo třeba star-
ší lidi chodící o holi.  Podívejte se někdy při chůzi ulicemi, kolikrát 
musíte chodník na své cestě opustit z různých důvodů. Často proto, 
že na něm parkuje auto, jindy je důvodem to, že pro jeho nerovnosti 
si vyberete raději chůzi po silnici.  A tolikrát opakované hromádky 
po psech, na které já s sebou nosím i 8 sáčků v kapse, ale bohužel ne 
všichni… Můj malý vnuk, když je vidí, na mě často volá: „Pozor babi, 
bomba!“.  Ale na každý má s sebou takového průzkumníka.

Tak se moc přimlouvám, abychom my vidící (a také snad myslící) 
nedělali překážky na cestě pro ty, kteří jsou proti nám z různých dů-
vodů v nevýhodě.

ZV  

chodníky

• 2 pórky ( pouze bílá část ) - na kolečka na slabo
• 2 malé skleničky sterilizovaného celeru na nudličky - scedit
• 2  menší plechovky sterilované kukuřice - scedit
• 1 plechovka ananasu - na malé kostičky - scedit šťávu vypít
• 400 ml tatarky
• 20 dkg šunky nebo šunkového salámu (možno vynechat jste-li vege-

tariáni) - nahrubo nastrouhat
• 20 dkg tvrdého sýru - najemno nastrouhat
• Do misky cca 30 cm x 40 cm začneme vrstvit. První vrstvou je pórek 

následuje dobře odceděný celer, kukuřice a ananas. Každou vrst-
vu dobře umačkat. Následně dáme tatarku dobře vetřenou na čtyři 
vrstvy dobrot. Zakončíme posypáním šunky (anebo ne) a sýrem.

• Salát necháme přes noc odležet. Přes nemalé pořizovací náklady to 
stojí za to.

• Nejlépe chutná v Krušných horách na Moldavě.
Heble

krnovský salát
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Zimní soustředění SK Buštěhrad -fotbal. Foto archiv A. Šturma. 

Účastníci pochodu. Foto: archiv autora
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Masopust. Foto: Monika Žitníková

Účastníci Masopustu. Foto: Archiv J. Mrkvičky


