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ČÍSLO 4 .  DUBEN 2016

  ZAJÍČCI V KNIHOVNĚ       

   ŽIJÍ MEZI NÁMI: ANNIE SHEARSMITH             

UKLÍZENÍ ODPADKŮ    BELTAIN     

  ZASE JEDEN ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH      

    UMÍRÁ NADĚJE POSLEDNÍ?
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Za Buštěhrad krásnější 
 

Pojďte s námi zlepšit pořádek ve městě 
v sobotu 16. dubna 2016! 

Sraz v 8:30 před knihovnou na nádvoří 
buštěhradského zámku. 

 

S sebou rukavice, úklidové pytle budou k dispozici. 

Smyslem akce však není jen sbírání papírků! 

Chtěli bychom také monitorovat černé skládky, neupravená zákoutí, 
zničený městský majetek, neudržované nemovitosti nebo vraky aut. 

Pozor, zúčastnit akce se v Buštěhradě může opravdu každý! 
Postačí, když budete ochotni si doslova zamést před prahem svého 
domu, zkrášlit kousek veřejné zeleně, opravit třeba opěrnou zídku 

nebo prořezat svou zeleň přesahující na chodník. 

 

 
 

  
www.UklidmeCesko.cz 

POSEZENÍ PŘI MUZICE 
 

V PÁTEK 8.4.2016 
od 15.00 do 19.00 hodin 
V restauraci U BEČVÁŘŮ 

 

K poslechu i tanci zahraje 
hudební skupina PREMIÉRA 

pod vedením pana K. Wachtla 
 

Přijďte navázat na dřívější tradici. 
Těší se na vás členové Svazu důchodců ČR 

Místní organizace Buštěhrad.  
Vstup volný !!!! 

 

POSEZENÍ PŘI MUZICE 

Vystoupení skupiny Song Ladies v DPS. Foto: J. Pergl (str.12)
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Vážení čtenáři Buštěhradského zpra-
vodaje,

sváteční velikonoční dny jste jistě 
prožili v klidu a pohodě a pomalu 
se můžeme těšit na teplejší a teplejší 
dny spojené s venkovními aktivitami. 
I nás těší vám přinášet další informa-

ce, které zpestřují náš společenský 
život i touto formou. Bohužel i naše 
práce přináší některá úskalí. Díky 
početnému zastoupení členů redakč-
ní rady se naše setkávání nad redakcí 
článků Buštěhradského zpravodaje 
časově prodlužuje. Na jednu stranu 

je to náročnější, ale na druhou stranu 
nám to přináší řadu myšlenkových 
a názorových zpestření. Tedy výzva 
trvá, kdo chce naše řady rozšířit, je 
vítán. Muži jsou nyní v menšině…

RR
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Usnesení ze zasedání zastUpitelstva města BUštěhradU č. 2/2016

Zastupitelstvo na svém zasedání č. 
2/2016 ze dne 24.2.2016 přijalo tato 
usnesení:

Schvaluje:

Usnesením č. 1 – ověřovatele zápisu 
Věru Mrázkovou a Milana Mudru a 
jako zapisovatelku Janu Zemanovou

Usnesením č. 3 – zápis č. 1/2016 ze 
dne 27.1.2016

Usnesením č. 4 – doplněný program 
zasedání zastupitelstva města Buš-
těhradu č.2/2016

Usnesením č. 5 – rozpočtové opatření 
č. 2/2016

Usnesením č. 7 –  rozdělení finančních 
prostředků coby dotaci pro neziskové 
organizace a spolky:

S.K. Buštěhrad, IČ 48705829  
81.000,- Kč

TJ Sokol Buštěhrad-odd. tenisu, IČ 
48707431 31.000,- Kč

Rodinné centrum Buštěhradský pelí-
šek, IČ 26652781 62.550,- Kč

Olga Procházková /FO/ - pro činnost 
ČCK  6.400,- Kč

Usnesením č. 9 – stažení žaloby, kte-
rou podalo Město Buštěhrad ve věci 
náhrady škody ve výši 220.000,- Kč 
vůči bývalé starostce Města Buštěhra-
du.

Usnesením č. 10a) – podání žádos-
ti o dotaci na opravu hřbitovní zdi – 
Ministerstvo zemědělství – Dotační 
program 16.A. Údržba a obnova stá-
vajících kulturních prvků venkovské 
krajiny.

Usnesením č. 10b) – nutnou finanční 
spoluúčast Města ve výši min. 30% z 
celkových nákladů akce.

Usnesením č. 11a) – podání žádosti o 
dotaci na odstranění havarijního sta-
vu odtokového kanálu z rybníka – Mi-
nisterstvo zemědělství – Dotační pro-
gram 129 293 – Podpora opatření na 
rybnících a malých vodních nádržích 
ve vlastnictví obcí.

Usnesením č. 11b) – nutnou finanční 
spoluúčast Města ve výši min 20% z 
celkových nákladů akce.

Usnesením č. 12 – nový ceník nabíze-
ných služeb TS pro občany města Buš-
těhradu pro rok 2016

Usnesením č. 13 – záměr na pronájem 
bytu v bytovém domě č.p. 128, byt č. 
1 ve 3NP, o celkové výměře 38,44 m2, 
k.ú. Buštěhrad, ve vlastnictví Města, za 
minimální cenu 55,- Kč/m2/měs.

Usnesením č. 14 – novou Zřizovací 
listinu příspěvkové organizace Dům 
s Pečovatelskou službou (DPS Buš-
těhrad). Mění se znění čl. I – zřizovatel 
Město Buštěhrad se sídlem Buštěhrad  
273 43, Revoluční 1, IČ 00234214, 
okres Kladno. Ostatní ustanovení Zři-
zovací listiny zůstávají nezměněny.

Usnesením č. 15 – vyvěšení tibetské 
vlajky dne 10.3.2016 na budově úřadu, 
a tím připojení se k akci „Vlajka pro 
Tibet 2016“.

Usnesením č. 16 – navrhuje vyškrtnutí 
hrobu na místním hřbitově, vedeného 
v evidenci hrobových míst č. 0-0-5, a 
v seznamu hrobů válečných hrdinů 
vedených Min. vnitra ČR pod č. 975, 
z evidence hrobů válečných hrdinů, 
neboť nesplňuje podmínky Zákona č. 
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122/2004 Sb., o válečných hrobech.

Usnesením č. 17 – Usnesení o podo-
bě politické agitace v Buštěhradském 
zpravodaji:

1. V BZ nebude poskytován prostor 
prezentaci politických stran a uskupe-
ní

2. Pokud půjde o pozvánku na jedno-

rázovou akci – uveřejnění je možné, 
avšak pouze v textové podobě (bez 
loga, obrázků apod.)

3. Výjimkou je poslední číslo BZ, kte-
ré vyjde před komunálními volbami, 
kde bude všem buštěhradským poli-
tickým stranám a uskupením vyme-
zen stejný prostor.

Neschvaluje:

Usnesením č. 6 – výjimku ze stavební 
uzávěry pro záměr „Přístavba admi-
nistrativní budovy k hale Buštěhrad, 
rekonstrukce stávající haly k.ú. Bu-
štěhrad 613397, parc.č. 224, 232/4, 
223/3, 223/2, 220/2.

Usnesením č. 8 – přesun autobusové 
zastávky U Kahance

AktuAlity

• BANKOMAT BUDE! Zřídí ho 
ČSOB, zřejmě na poště (to už je 
na dohodě banky s poštou). Zatím 
nevíme přesný termín, ale na 100% 
to bude letos. Stát nás to nebude 
nic. Ovšem, zřejmě zde zapracova-
lo také to, že jsme si letos od ČSOB 
vzali úvěr na přístavbu školy.

• V přízemí zámku již začal fungo-
vat nový loutkářský kroužek pro 
děti. Vede ho herec a výtvarník Ri-
chard Maška z blízké Stehelčevsi, 
který je momentálně v angažmá v 
divadle Spejbla a Hurvínka v Pra-
ze. Děti si loutky a kulisy různými 
technikami nejen vyrobí, ale pak s 
nimi i sehrají představení. Doufej-
me, že se kroužek ujme a obohatí 
nastálo kulturní nabídku v našem 
městě.

• V březnu město podalo žádost o 
další grant – tentokrát na Mini-
sterstvo zemědělství na obnovu 
hřbitovní zdi. Je zde potřeba opra-
va omítky a nový nátěr – přede-
vším na straně podél Kladenské 
ulice. Bohužel, grant se nevztahuje 
na celý hřbitov, ale pouze na zeď 
(dotační program „Údržba a ob-
nova stávajících kulturních prvků 

venkovské krajiny“). Ale kdyby 
to náhodou vyšlo – každá koruna 
dobrá.

• Přístavba nové budovy základní 
školy pokračuje dle plánu. Zatímco 
momentálně to spíše vypadá, že se 
škola bourá (k velkému veselí dětí, 
které si to točí na mobily), doufej-
me, že brzy zde již také začne něco 
nového růst. V minulých týdnech 
byla již uzavřena i kuchyň a jídel-
na a obědy se dovážejí ze Slaného. 
Věříme, že rodiče i děti budou mít 
pochopení a vše se zvládne.

• Začala rekonstrukce schodiště a 
tarasu z Podhradí do Hradní ulice 
(nad starou lékárnou). Stavbu pro-
vádí firma Salamánek. Odhadova-
ná doba stavby – 8 týdnů (nicméně 
stavba je komplikovaná, takže mů-
žeme narazit i na něco neočekáva-
ného, a může se to protáhnout). V 
době stavby se zde pochopitelně 
budou pohybovat stavební stroje, 
bude zde zvýšená prašnost, hluk a 
nepořádek. Občanům, kteří bydlí 
poblíž, se tedy předem omlouvá-
me – budeme však mít konečně 
opravenou kdysi oblíbenou a hoj-
ně využívanou komunikaci, která 

byla uzavřená cca 10 let. 
• V zámeckém sále budou v nejbliž-

ších dnech konečně instalovány 
závěsy! Místnost to vylepší estetic-
ky, a doufejme i akusticky.

• Dopravní odbor kladenského 
Magistrátu nám konečně povolil 
přesun cedulí s označením „Bu-
štěhrad“ až za novou zástavbu (v 
ulici Tyršova a Vrapická). Zvýší to 
bezpečnost provozu.

• Máme hotový projekt na cyklo-
stezku Buštěhrad – Lidice. Nyní 
budeme pracovat na získání územ-
ního povolení. Paralelně probíhají 
jednání s majiteli dotčených po-
zemků (zatím úspěšně).

• Probíhá zjišťování majitele kaplič-
ky na Náměstí. Nechali jsme na 
ni zhotovit statický posudek, aby-
chom ji posléze nechali opravit, ale 
zjistili jsme, že zřejmě patří státu. V 
minulých letech prý byla nabídnu-
ta městu, ale tehdejší vedení města 
ji odmítlo. My ji naopak chceme, 
protože když se o ni nepostaráme 
my, stát to určitě neudělá.

DJ

založení BUštěhradského filmového klUBU

V březnu 2016 byla oficiálně 
zahájena činnost Buštěhrad-
ského filmového klubu při 
Městské knihovně. Zřizovate-
lem BFK je město Buštěhrad. 
Členem BFK se bude moci 
stát každý občan ČR od věku 
18 let. Po vyplnění přihlášky 
a zaplacení ročního členského 
příspěvku (500,- Kč) obdrží 

legitimaci člena klubu, která 
jej bude opravňovat ke vstupu 
zdarma na všechna filmová 
představení pořádaná BFK. 
Filmová představení budou 
moci navštívit i ti, kteří nejsou 
členy klubu, a to na základě 
jednorázové legitimace čle-
na klubu v ceně 45,- Kč, která 
opravňuje ke vstupu na jedno Diskuse k filmu 2001: Vesmírná odysea.Foto: J. Pergl
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klubové představení. Představení 
BFK budou probíhat 2 x do měsíce, 
a to každou druhou a čtvrtou středu 
v měsíci, od 19.30 hod. (pokud bude 
ve středu zasedání MěZ, promítání se 
přesune na úterý). Těm zájemcům o 
členství v BFK, kteří již poskytli své 
e-mailové adresy, budou přihláš-

ky rozeslány. Ve středu 9. 3. 2016 se 
v sále restaurace U Bečvářů v 19.00 
hod. promítal legendární film režisé-
ra Stanley Kubricka - 2001: Vesmírná 
odysea. 
Přihlášky k členství v BFK si budete 
moci vyzvednout v Městské knihov-

ně nebo před každým klubovým 
představením. Od dubna 2016 si 
bude možné o přihlášku napsat i na 
e-mail BFK.

Převzato z informace z MěÚ Buš-
těhrad (upraveno redakcí)

často kladené dotazy 
Četla jsem plakátek zvoucí na akce 
„Mladých seniorů“ – to znamená, že 
pro staré a třeba i nemocné seniory 
spolek určen není?
Prosím Vás, spolek je samozřejmě 
určen pro úplně všechny seniory! 
:) Lépe by Vám to jistě vysvětlila 
předsedkyně paní Stáňa Šumná, ale 
předpokládám, že přízvisko „mladý“ 
mělo spíše znamenat „duchem mla-
dý“, anebo zkrátka každý, kdo má 
chuť něco dělat a jít aspoň občas mezi 
lidi. Spolek bude organizovat různé 
aktivity, takže uspokojí jak „mladší“ 
seniory, kteří jsou ještě natolik při 
síle, že mohou například chodit na 
výlety, tak i méně pohyblivé senio-
ry, kteří si chtějí třeba jen posedět a 
popovídat u kávy a při nějaké ruční 
práci. Zkuste přijít a uvidíte sami.
Ráda bych se zeptala, co město dělá 
proti nezodpovědným majitelům 

psích miláčků. Projít Buštěhradem je 
opravdu požitek. Psích exkrementů je 
opravdu na chodnících a vedle chod-
níků požehnaně. Myslím, že upozor-
nění a popřípadě nějaké cedulky by 
bylo na místě. Dříve se dávaly cedulky 
„Nevstupujte na trávník“, proč by to 
nešlo udělat i na pejsky?
To asi šlo, i když nevím, jestli to po-
může. Zodpovědný pejskař ví i bez 
cedulky, že má uklízet, a naopak. 
Volný pohyb psů máme vymezen ve 
vyhlášce pouze na Ořešíně, U Mací-
ků a kolem rybníků, na všech ostat-
ních veřejných prostranstvích by 
měli být na vodítku a s náhubkem, 
což málokdo dodržuje. Problém je 
neexistující obecní policie (policie 
ze Stehelčevsi má malou kapacitu). 
Snad pomohou preventisté krimina-
lity, které snad už v červnu - červen-
ci budeme mít. Budou hlídkovat po 

městě a mohou pejskaře upozorňo-
vat (případně je natočit a dát podnět 
policii, pokud pejskař odmítne do-
držovat vyhlášku). Znovu také zku-
síme do vytipované lokality instalo-
vat psí pytlíky. Třeba už to tentokrát 
bude fungovat lépe.
Proč jste zrušili „Posezení při muzi-
ce“ pro seniory?
Protože nás o to žádali sami buš-
těhradští senioři, kterých už tam 
chodilo jen pár. Ostatní byli přespol-
ní a akce byla velmi ztrátová. Pan 
Slavík z Lán, jehož kapela tam jezdila 
hrát, už je rovněž velmi starý a ne-
hraje. Nicméně nově vzniklý spolek 
seniorů akci obnovuje v restauraci 
U Bečvářů (viz přehled kulturních 
akcí).

DJ 

provedení kontroly dne 2. 3. 2016
Finanční výbor provedl počátkem 
března kontrolu pokladny a faktur v 
rámci kontroly hospodaření města za 
4. Q roku 2015. Dále doporučil Měst-
skému zastupitelstvu přerozdělení 
hospodářských výsledků u příspěvko-

vých organizací města. Byly shledány 
některé nedostatky v přefakturaci a 
upozorněno na nápravu. Zároveň čle-
nové FV doporučují městu, aby si zří-
dilo vlastní kartu Makro. FV doporu-
čuje ke každé vydané faktuře tisknout 

likvidační lístky a opatřit je podpisy 
příkazce operace, správce rozpočtu a 
hlavní účetní.

Ing. Jiří Janouškovec

DUBEN
5. 4. Vernisáž výstavy - Život v přírodě očima seniorů: výstava fotografií – zámek Buštěhrad (Krajská rada Svazu 
 důchodců ČR Středočeský kraj, Věčně mladí senioři, Kulturní výbor MěÚ)
8. 4. Posezení u muziky – Restaurace U Bečvářů (Věčně mladí senioři)
16. 4. Za Buštěhrad krásnější (Ukliďme svět, ukliďme Česko!) – různá místa ve městě a okolí
  (Kulturní výbor + Výbor pro životní prostředí MěÚ)
19. 4. - 21. 4  vždy v 17.30 - Rytířské turnaje na koních - představení skupiny TRAKEN na zámeckém nádvoří
23. 4. Ořešínský vandráček – Od rybníků na Ořešín (RC Pelíšek)
  Ze Zákup na Lemberk – výlet (Věčně mladí senioři)
30. 4. Pálení čarodějnic – Na Babkách (Kulturní výbor MěÚ, Junák Buštěhrad)

termíny BUštěhradských akcí na ii. čtvrtletí 2016
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KVĚTEN
6. 5. Den matek – Restaurant U Bečvářů (Věčně mladí senioři)
15. 5. Jarní jarmark – Na Babkách (Kulturní výbor MěÚ, RC Pelíšek)
21. 5.  Bushbluesday – Restaurace U Bečvářů (Jan Kasalický, Kulturní výbor MěÚ)
28. 5.  Dětský rybářský den (Rybářský spolek Buštěhrad)
ČERVEN
4. 6. Dětský den – Zámecký park (Kulturní výbor MěÚ, RC Pelíšek, DS Sluníčko, Junák Buštěhrad)
18. 6. Rybářské závody – Na Babkách, rybníky (Rybářský spolek Buštěhrad)
19. 6. Hledání svatojánského pokladu (RC Pelíšek)
25. 6. Buštěhrad na vodě (Buštěhradské fórum)
V uvedeném období budou projekce nově vzniklého Filmového klubu Buštěhrad (vždy 2x do měsíce). Sledujte Kalendář 
akcí a Aktuality na www.mestobustehrad.cz!

Martin Kosa

ecce liBri, aneB novinky z městské knihovny

Ctěné čtenářky, vážení čtenáři, milá 
čtenářčata! 
Na počátku této nové rubriky v Bu-
štěhradském zpravodaji, kterému 
tímto vyjadřujeme náš nejvřelejší 
dík za poskytnutí vzácného prosto-
ru na svých stránkách, přivítejme se 
větou jednoduchou, rozvitou: Naše 
městská knihovna se hlásí o slovo. A 
nejen touto zprávou a nejen proto, 
že se stává stále oblíbenějším cílem 
hledačů dobrého čtiva, ale i příjem-
ným místem k setkání u kávy. Vždyť 
návštěvnost za uplynulých devět mě-
síců vykazuje číslo o 47 % vyšší, než 
za stejné období v minulém roce (ó!). 
Jak se dozvídáme, tento trend není 
věcí přechodnou, natož náhodnou, 
je vítán a v dohledné době nezůsta-
ne jen při něm. Z kuloárů se též do-
slýcháme, že knihovna k svému růstu 
povolává asistenci sil vyšších, které se 
sejdou k dějům vnitřním i vnějším 
(ó?!). Ostatně, dejme slovo strážky-

ni městské knihovny, paní Draho-
míře Čermákové: „Je tomu tak. Do 
dějů vnitřních zasáhne paní Hana 
Matějčková z Krajského knihovnic-
kého centra na Kladně, která spolu s 
námi provede revizi knihovního fon-
du, návrh nového akvizičního plánu 
a další pozoruhodné operace, které 
prozatím ponechme pod jemnou, 
nicméně pevnou, rouškou tajemství. 
V brzké době k nám zavítá i paní 
Zdeňka Šmídová z Knihovny Jana 
Drdy v Příbrami, se kterou se vno-
říme do nitra knihovního katalogu, 
jehož příslušných několikero nervo-
vých vláken postupně vyvedeme i 
na dohled zraků a dotyk bříšek prstů 
všech chtivých čtenářů jak zde u nás v 
knihovně, tak později i na našich do-
mácích či školních počítačových klá-
vesnicích, tabletech či mobilních tele-
fonech, kam citlivé synapse katalogu 
napojí paní Dana Heráňová (ostříle-
ná webmasterka městských interne-
tových stránek; pozn. pisatele) pro-

střednictvím nového webu Městské 
knihovny Buštěhrad.“ (ó!!). Pozorný 
čtenář jistě netrpělivě čeká, jaké as že 
vedle vnitřních chystají se děje vněj-
ší? S neochvějnou nadějí v sílu ducha 
všech našich milých přátel a ctěných 
návštěvníků městské knihovny do-
volíme se s touto otázkou odkázat 
na některou z příštích aktualit webo-
vých stránek města, jako i do příští-
ho knihovního okénka „Ecce libri“ v 
následujícím Buštěhradském zpravo-
daji. Do té doby dovolíme si předložit 
hned dvě nabídky jiné. Tou první je 
soutěžní otázka (o cenu dosud taj-
nou): koho do knihovny chodí více – 
žen, nebo mužů? Pište nám na adresu 
knihovna@mestobustehrad.cz  Tou 
druhou je srdečné pozvání k návštěvě 
nejen za knihami, ale i k šálku dobré 
kávy v prostorách naší knihovny či 
venku u stolečku v zámeckém pod-
loubí. Ať žijí knihy! Ať žijí knihovny!

Martin Kosa

zajíčci v knihovně

V úterý 8. 3. 2016 v Buštěhradské knihovně byli na ná-
vštěvě Zajíčci. Velké „Z“ je zde na místě. Byly to děti z 
buštěhradské mateřské školky. Třída Zajíčci se svými 
učitelkami paní Danou Otradovcovou a paní Jitkou 
Kmohanovou. Sami se na fotografiích můžete přesvěd-
čit, že se jim na zámku v knihovně líbilo. Prohlížely si 
knížky, o kterých jim paní knihovnice paní Čermáko-
vá poutavě vyprávěla. Pro radost paní Čermákové děti 
i společně recitovaly a zpívaly. Hezké to bylo. :)

ZV Zajíčci v knihovně. Foto: D. Čermáková
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ČÍSLO 4. DUBEN 2016

čestná oBčanka města BUštěhradU

Pod názvem Koncert pro Marii se 25. 
února uskutečnilo na buštěhradském 
zámku slavnostní předání čestného 
občanství města Buštěhradu paní 
Marii Horové. V 18,00 hod. ve spo-
lečenském sále začal bohatý program 
složený z řady vystoupení. Modero-
val Marek Veselý, vystoupil Dětský 
pěvecký sbor Duha, který si zazpíval 
i jednu společnou píseň se Smíšeným 
pěveckým sborem města Buštěhradu 
- Jede sedlák, řadu písní zazpíval zmí-
něný smíšený pěvecký sbor, ve kterém 
si zazpívala i Marie Horová, dlouho-
letá členka sboru. Dále se představi-
li členové Junáka a na kytaru zahrál 
Jan Paulík. Diplom čestného občana 
města Buštěhradu za mimořádné zá-
sluhy o výchovu dětí a rozvoj kultury i 
v pokročilém věku jí předala paní sta-
rostka ing. arch. Daniela Javorčeková. 
Následovaly desítky gratulací a malé 
pohoštění, které připravil MěÚ. Sál 
byl přítomnými plně obsazen. Všich-
ni oceňované občance města oceně-
ní upřímně přáli. Jako vychovatelka 
v družině odchovala řadu, dnes již 
dospělých, svěřenců, kteří na ni rádi 
vzpomínají. Starala se i o Junáky a 
věnovala se jim, mimo jiné jako zdra-
votnice a kuchařka na jejich táborech.
Marie Horová, rozená Velcová, je 
buštěhradskou rodačkou a ve měs-
tě zůstala, až do současnosti. Její ži-
vot provázel zpěv a provází jí dosud. 
Tatínek byl učitelem hudby, mamin-
ka švadlena. Ve školní družině mezi 

dětmi působila 40 let. Děti ji měly 
rády a vzpomínaly především na to, 
že se v její skupině stále zpívalo za 
doprovodu klavíru. 12. září 1977 se 
uskutečnila první zkouška Smíšené-
ho pěveckého sboru při příležitosti 
výročí založení města Buštěhradu 
(480 let). Od té doby je stále jeho věr-
nou členkou. Celkem dvakrát zpívala 
i na Pražském jaru. Byla známa také 
jako součást pěveckého tria – Alžbě-
ta Hlinková, Marie Horová a Anna 
Fürstová. 
Trochu podrobněji k Marii Horové 
Pro ty, kteří na Buštěhradě v posled-
ních minimálně 50 letech nevyrůstali, 
nebo jejich děti zde nechodily do ško-
ly, několik vět na vysvětlenou. 
Paní Marie Horová se v loňském roce 
dožila 80 let. Původním vzděláním 
zubní instrumentářka tuto práci vy-
konávala 4 roky v Praze. Když se jí 
postupně narodili dva kluci, pečlivě 
se věnovala jejich výchově a 8 let byla 
na mateřské. Poté, protože bydlela s 
rodinou blízko školy, tam nastoupila 
jako uklízečka. Jelikož měla neob-
vykle kladný vztah k dětem, začala 
vypomáhat v družině a vydržela tam 
víc jak 40 let. Ale aby tuto práci mohla 
vykonávat, doplnila si vzdělání pětile-
tým studiem na škole pro vychovatel-
ky. Protože si s dětmi výborně rozu-
měla, tak začala pomáhat i manželu 
Karlovi, který v roce 1968 zde obnovil 
tradici Junáka. Po několik dalších ge-
nerací se s přezdívkou Jasan stal pro 

mladé lidi pojmem. S pomocí přátel a 
samotných členů postavili tábor a za-
ložili tradici letních táborů na Střele.  
Maruška, přesto že nebyla tak skalní 
skautkou, mu ráda pomáhala. Nejdří-
ve jako táborová zdravotnice, a v dal-
ších letech už i jako oddílová vedoucí 
a pomocnice v kuchyni. I když její 
manžel po opětovném zákazu Junáka 
musel s táborničením skončit, Marie 
svá děvčata neopustila a jezdila s nimi 
na tábory dál, i když místo junáckých 
byly pionýrské. Politiku do výchovy 
dětí nikdy nepletla. Hlavně se je sna-
žila vést k pracovitosti, spolehlivosti a 
kamarádství. Dařilo se jí zvládat od-
díly o 35 holkách.  
Jak si ji pamatují vrstevníci z doby, 
kdy byla ještě malá holka? Jednu 
vzpomínku za všechny: „… tak to víš, 
to byla už starší holka, tu jsem jenom 
obdivoval, nosila kraťasy a krátké vla-
sy, a to tenkrát nosily jen moderní 
holky, řeklo by se chuligánky, … tak-
že pro usedlejší ženské to bylo něco 
k pomlouvání, takové ty řeči, co z té 
mládeže jednou bude,…“
Při oslavě jejích loňských kulatých 
narozenin, které jí U Bečvářů uspo-
řádaly „její děti“, byl vidět sál plný 
rozjasněných tváří Junáků od nej-
menších až po téměř důchodce. Byl 
to silný zážitek. Dnes se Marie Horo-
vá kromě aktivního zpěvu věnuje své 
rodině, občas si zahraje hry na počí-
tači. Kdo ji zná, tak ví, jaká je to žena. 
Veselá, pozitivní, dobrosrdečná, ráda 
se směje. Stále se snaží lidi sbližovat, 
ne rozdělovat. Dokáže vyprávět vtip-
né historky z různých oblastí života a 
dnes vzpomíná hlavně na to dobré, co 
v životě prožila. 
Udělení čestného občanství pro svoji 
dlouholetou členku paní Marii Ho-
rovou inicioval Ing. František Paulík, 
předseda Smíšeného pěveckého sbo-
ru města Buštěhradu. 
Přejeme jí jménem všech, co ji znají, 
aby se dožila ještě řady aktivních let s 
radostí a prožitkem. 

Ing. Jiří Janouškovec a Jaroslav Pergl

S P O L E Č E N S K Á  K R O N I K A

Z Koncertu pro Marii. Foto: J. Pergl
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R OZ H OVO RY  -  Ž I J Í  M E Z I  N Á M I

annie shearsmith: díky, že jste mě tak hezky přijali!
Napadlo Vás někdy, kam byste nejdále 
mohli z Čech doletět? A kolik by moh-
la taková cesta trvat hodin? Opome-
neme-li záměrně Nový Zéland, tak by 
asi vyhrála Austrálie. Třicetihodinový 
let by mě osobně stál mnoho psychic-
kých i fyzických sil a představa absol-
vovat takovou cestu vícekrát, mě vylo-
ženě děsí. Ale Annie to zvládá docela 
dobře a věřím, že se směje i během  
každého super dlouhého letu. Její milá 
a dobrosrdečná povaha si získala ne-
jen dospělé, ale především dětské oby-
vatele našeho města, Annie je totiž učí 
anglicky. A to hravě, laskavě a vtipně. 
A pokud byste se k ní chtěli přihlásit 
na soukromou hodinu, asi byste nepo-
chodili. Má totiž pořád plno.

Jak se jmenuješ a jak se to stalo, že ses 
ocitla tady v České republice a v Buš-
těhradě?

Jmenuji se Annie Elizabeth Shears-
mith a narodila jsem se v Austrálii. 
Jsem tu díky tomu, že se moje sestra 
Lucy vdala za Čecha, kterého potkala 
v Austrálii, a pozvala mě. Byla to vlast-
ně velmi skvělá shoda náhod, protože 
já jsem odjakživa chtěla žít v Evropě 
- už jako malá jsem pořád říkala - Já 
budu žít v Paříži, já budu žít v Němec-
ku. Prostě kdekoli v Evropě.

A proč?

Protože je to velká věc jet z Austrálie 
do Evropy a navíc tam žít! Protože to 
je z Austrálie strašně daleko! A dobrý 
předpoklad toho, aby se dalo v Evropě 
nebo v Čechách žít a pracovat, je vy-
učovat angličtinu. V době, kdy mi ses-
tra Lucy nabídla, abych přijela, jsem 
studovala na univerzitě a připravovala 
se na výuku angličtiny. Tehdy to bylo 
dost rychlé, protože jsem to ihned při-
jala se slovy – Jasně, zítra tam budu… 
Smích. Byl to pro mě skvělý začátek, 
protože první místo, kde jsem v životě 
byla mimo Austrálii, byla právě Čes-
ká republika. To bylo v roce 2012. Po 
roce se mi začalo stýskat, myslela jsem 
často na to, co dělá moje rodina, moji 
přátelé. Bylo mi sice 21, ale tu dálku 
od domova jsem si už tolik neužívala. 
Když jsem pak doletěla domů, vlastně 
hned, když jsem vystupovala z letadla, 

jsem zalitovala a řekla si: Co tady dě-
lám? Vždyť bych zase chtěla být v Če-
chách. Ale to už bylo pozdě. A let do 
Evropy trvá okolo 30 hodin.

Jak se vůbec tak dlouhý let dá přežít?

Dá, ale záleží i s jakou letíte společ-
ností a jaké jsou na cestě zastávky. Já 
obvykle létám s Emirates, jejich let 
mi přijde pohodlný a líbí se mi, že za-
stávky má jen krátké - v Singapuru a 
Dubaji. Když jsem například letěla do 
České republiky poprvé, měla jsem 
přestávku v Dubaji skoro 20 hodin. 
Tehdy jsem odmítla strávit tuto dobu 
na letišti, protože jsem měla pocit, že 
bych se tam zbláznila, a tak jsem si ob-
jednala Safari a jela do pouště a viděla 
i město. Dubaj není tak velká, takže si 
ji můžete prohlédnout během celkem 
krátké doby.

A pak jsi do Čech přijela podruhé…

Ano, moc mi chyběla Česká republi-
ka, hlavně české jídlo - to na prvním 
místě.

Tak k tomu se ještě určitě dostaneme. 
Co ti ale chybělo z Čech jiného?

Stýskalo se mi, protože jsem měla a 
mám pocit, že jsem si tu vytvořila 
druhý domov. Přála bych si, kdybych 
mohla nějak smíchat ty dvě země do-
hromady - vzala bych to příjemné z 
Austrálie, jako je třeba počasí a moje 
rodina a přátelé a přivezla je sem.

Jestli si to pamatuji, podruhé jsi přijela 
do Čech, do Buštěhradu, loni v srpnu…

Ano, Lucy se mě v loni únoru zepta-
la - Jak by se ti líbilo se sem vrátit? A 
já jsem řekla: Určitě! Přijedu v srpnu! 
Moji kolegové v kanceláři v Brisbane 
z toho moc nebyli nadšeni, ale já jsem 
byla moc ráda. Stejně jsem už po té 
první návštěvě cítila, že tu nejsem na-
posledy a mnoha lidem jsem slibovala, 
že se vrátím.

Pojďme teď k tomu, odkud pocházíš, 
jak jsi vyrůstala a kam jsi chodila do 
školy.

Na začátek musím říci, že jsem měla 
velké štěstí. Narodila jsem se v roce 

1991 jako jedno z dvojčat. Narodily 
jsme se se sestrou o dva měsíce před-
časně, ale bylo to v jedné z nejlepších 
nemocnic v Austrálii a tak jsme se 
sestrou měly obrovské štěstí hned na 
začátku. Když si třeba představím, 
že jsme po narození vážily jen 900 g! 
Lucy bylo v té době 3,5 roku a nejsem 
si jistá, jestli se jí hned chtělo se s nový-
mi sestrami dělit o pozornost rodiny. 
Žili jsme celý život na jednom místě, v 
městě Eagleby, na předměstí Brisbane 
pod názvem Logan. Do Brisbane, kte-
ré je hlavním městem státu Queen-
sland, je to něco přes 30 km. Eagleby je 
skvělé místo, nevelké město, 20 minut 
do centra Brisbane a zároveň 20 minut 
na pláž, poklid. Slyšela jsem, že v Ea-
gleby se prý vyskytuje největší počet 
druhů ptáků z celé Austrálie.

A tvoje rodina?

Kromě starší sestry a sestry-dvojčete 
mám ještě mladšího bratra, který se 
narodil, když mi byly čtyři a půl. Ma-
minka sice chtěla, aby se jmenoval Jim 
nebo James, ale v této generaci jsme 
už taková jména měli. A protože ten 
rok zemřeli bohužel i oba mí dědečci 
a jeden z nich byl velký fanoušek fot-
balového týmu Essendon Bomber, po-
jmenovala ho moje maminka Bomber.

Takže bratr se jmenuje po fotbalovém 
týmu?

Ano, bomber je jejich maskot.

Takže zřejmě je jediný člověk toho jmé-
na v celé Austrálii?

Ano. Myslím, že teď mu to jméno 
mimo jiné trochu komplikuje létání 
letadlem. Smích. Ale jinak mu to jmé-
no docela sluší. Kdyby byl malý a hu-
bený, tak by to bylo divné, ale teď je z 
něj vysoký a silný kluk, tak to sedne. A 
protože to je jediný kluk v naší rodině, 
byl vždy velmi opečovávané dítě. Byla 
jsem možná proto na něj někdy na-
štvaná, ale teď už je to mezi námi fajn.

Co rodiče?

Moje maminka má své kořeny v Evro-
pě, v Bělorusku. Ale zajímavé to je i z 
tatínkovy strany – i když jeho rodiče 
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ČÍSLO 4. DUBEN 2016

také pocházeli z Běloruska, narodil 
se v Egyptě. Maminka je mimořádná 
žena, je velmi vtipná, měli jsme moc 
šťastné a veselé dětství. Chodili jsme 
do parků, hráli jsme si, vyráběli, učili se 
různé písničky. Maminka je ohromně 
pozitivní a neuvěřitelně trpělivá. Neu-
mím si představit, že bych to zvládala 
také tak. V tomto jí hrozně moc dlu-
žím. Byla k dětem ohromná a také jich 
měla hodně… Smích. Zatímco ma-
minka byla zábavná a tvořivá, táta byl 
spíš ten vážnější, rád se často díval na 
fotbal, a když jsme třeba na něj mluvili 
během fotbalu, tak nám chtěl zalepo-
vat pusy izolepou. Ale často s námi 
taky vtipkoval. Pracoval v australském 
filmovém průmyslu se známými lidmi 
jako je Hugh Jackman, Nicol Kidma-
nová, nebo Mel Gibson. Vlastně ne-
dávno na pohřbu jednoho bývalého 
kolegy se setkal zase s Melem Gibso-
nem, měli pak takovou malou párty, 
kde vzpomínali na staré časy.

Takže jste měli zajímavé dětství?

Ano, všichni jsme chodili do stejné 
školy, byla to v prvních letech křes-
ťanská škola. Tam jsem byla do svých 
10 let. Důležitá pro mě byla a stále je 
i moje babička, které jsme měli zaká-
záno tak říkat – museli jsme jít říkat 
Panna. Jako mladá byla modelkou a 
také pracovala v rozhlase a v televi-
zi v Sydney, odkud se rodina později 
odstěhovala. Ta nám byla neustále 
nablízku, stále zpívala a vařila. Pořád 
jsme měli někoho nablízku, mnoho 
příjemných lidí s pozitivním vlivem 
na náš život.

A co střední škola?

No, myslím, že střední škola byla jed-
no z nejhorších období mého života. 
Nějak jsem prostě nesnášela být tee-
nager. Byla jsem stále vlastně dítě, ale 
očekávalo se, že se budu chovat jako 
dospělá. Chodila jsem na státní vše-
obecnou školu Upper Coomera State 
College nedaleko od našeho bydliště, 
blízko pobřeží. Ale myslím, že jsem 
tam měla zase štěstí, že okolo bylo 
mnoho kreativních lidí, kteří dělali 
divadlo, hudbu, často jsme vyjížděli 
na univerzity, podívat se na vědecké 
přednášky a neseděli jen ve třídě. Ale 
moc jsem si to neužívala.

A pak univerzita?

V posledním roce střední školy jsem 
dostala nabídku navštěvovat kurz na 
univerzitě a mít tak na ní zaručené 
přijetí. Vybrala jsem si jako téma po-
litiku, v té době mě hodně zajímala, to 
mám asi po tatínkovi, a představovala 
si, že budu pracovat na nějakém vzdá-
leném vyslanectví. Později jsem sice 
zájem trochu ztratila, ale na univerzi-
tu jsem byla přijata. Studium politiky 
nebylo otevřeno a já se musela roz-
hodnout pro žurnalistiku. To mě moc 
nebavilo, zkusila jsem to jen půl roku. 
Během té doby jsem ale objevila vášeň 
pro čtení, pro jazyk. V osmnácti jsem 
na rok studium přerušila, odstěhovala 
se z domova, prožila moc hezké ob-
dobí se svými přáteli, a po roce jsem 
přešla na jinou univerzitu a začala stu-
dovat učitelství. Studium trvá 4 roky, v 
současné době mi stále ještě 2 zbývají. 
Ale součástí studia je i rok praktické-
ho učení a rok, kdy píšete o té praxi 
odbornou práci. Takže jsem to vlastně 
už dokončila, jen to nemám na papíře. 
Smích. Ty první dva roky byly hlavně 
o literatuře, jazyku, takže vím oprav-
du hodně o Shakespearovi, anglické 
literatuře, gramatice, což jsme vše pro-

bírali opravdu velmi, velmi důkladně. 
Angličtina mě v tomto fascinuje. No, a 
když mi pak Lucy zavolala, řekla jsem 
si, že tu praxi vlastně budu mít tady. 
Smích. Pak po návratu jsem zjistila, že 
takové to běžné učení v klasické tří-
dě s mnoha žáky asi není pro mě. Že 
chci spíš věnovat svůj čas lidem víc do 
hloubky, pomáhat jim se rozvíjet, po-
znávat je a zjišťovat jací jsou, co mají, 
nebo nemají rádi. Je skvělé, že to právě 
mohu dělat tady. A cítím, že když mají 
studenti v učiteli někoho, kdo se o ně 
opravdu zajímá, má to pozitivní vliv 
na jejich vzdělávání.

A co ti tady v České republice nejvíce z 
Austrálie chybí?

Hlavně mi tu chybí moje sestra - dvoj-
če Ruth. Když jsme ale spolu, tak to 
nevydržíme moc dlouho, asi tak dvě 
a půl hodiny (smích), ale psychicky 
se strašně potřebujeme, máme spolu 
zvláštní vztah. A moc mi chybí ma-
minka, samozřejmě, ta by na mě če-
kala každý večer s hrníčkem kávy… 
A chybí mi celá rodina a také přátelé, 
moje nejlepší kamarádka. A chybí mi 
taky můj pejsek. A taky hlavně poča-

Pravá Australanka na výletě v Lese království. Archiv: A. Shearsmith
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sí. Pro mě je hrozně zvláštní, že když 
jdu tady ven, tak se musím nejdříve 
podívat, jaké je venku počasí. To jsem 
doma nikdy neřešila, protože v Aus-
trálii je stále teplo. Sice někdy zaprší, 
ale i uprostřed zimy se nemusíte nijak 
moc oblékat, nemusíte moc plánovat 
dopředu, můžete si vzít dovolenou 
kdykoliv během roku. Slunce mi tady 
strašně a moc chybí. 

A co třeba jídlo?

Občas se mi trochu stýská po britské 
kuchyni, například roastbeafu, ale ji-
nak je tu vše ostatní dostupné. 

A co je tady lepší než v Austrálii?

Mojí láskou číslo jedna je v Čechách 
jídlo. Nejoblíbenější mám kachnu 
se zelím a knedlíkem. To bych snad 
mohla jíst k snídani, obědu i večeři 
každý den. Smích. A miluji medovník. 
A svíčkovou. Maminka mého švagra, 
manžela mé sestry, dělá úplně tu nej-
lepší svíčkovou. A další věc, kterou 
miluji a oceňuji, je Vaše historie, ději-
ny a tradice. To doma nemáme, tam je 
vše tak maximálně 200 let staré.

A co takové tradice jako šlehání děvčat 
na Velikonoce?

To je zajímavé, než jsem sem přijela, 

tak jsem o té tradici nevěděla. No a 
můj švagr si myslel, že výborný způ-
sob, jak mě ráno probudit, je sešlehání 
pomlázkou. Na to ráno asi hned tak 
nezapomenu… Smích. Ale moc se 
mi také líbí další tradice, třeba pále-
ní čarodějnic, je skvělé, jak se všichni 
sejdou dole u rybníka, jak se zapaluje 
oheň, hrají tam kapely. Když jsem to 
zažila poprvé, říkala jsem Lucy, že si 
nepřipadám jako v roce 2013, ale ve 
středověku. Pro mě jsou takové věci 
velmi zvláštní, v Austrálii by se mi to 
nikdy nestalo. Měla jsem nádherný 
pocit, že jsem součástí něčeho většího, 
nepopsatelného.

Tradice mám vůbec moc ráda - Vá-
noce, to čekání, jestli uvidíte Zlaté 
prasátko, nebo Mikuláš 5. prosince, v 
Austrálii neznámý zvyk. Vlastně také 
neznám nikoho, kdo by slavil o Váno-
cích narození Ježíška, hlavní postavou 
je u nás Santa. I samotné Vánoce slaví-
me trochu jinak - až 25. prosince ráno. 
V Austrálii se vůbec odehrává spous-
ta věcí ráno nebo dopoledne, protože 
není ještě takové horko. Jsme tak tro-
chu na půl cesty od ostatních okolních 
světových tradic, které nás ovlivňují, a 
mám někdy pocit, že tak trochu neví-
me co se sebou. 

A teď pojďme na to, co se ti 
líbí tady v Buštěhradě?

V Buštěhradě se mi líbí 
víc věcí, ale nejvíce asi 
to, jak se tady mnoho lidí 
zná navzájem, to je něco 
v Austrálii opravdu ne-
zvyklého. Tam se může 
stát, že bydlíte třeba 25 
let vedle někoho, koho 
vůbec neznáte jménem. 
Tady v Čechách a v Bu-
štěhradě zvlášť mám ja-
kýsi pocit komunity. Lidé 
mají o město zájem, a to 
se mi zdá úžasné. Vidím, 
jak lidé chodí dolů k ryb-
níku, krmí kachny, jdou 
na procházku. A taky po-
zoruji vztahy mezi mými 
studenty, jak říkají – Jé, k 
tobě chodí ten a ten? To 
je můj soused! Je krás-
né vidět, jak se navzájem 
znají… Zdá se mi, že Buš-
těhrad se bude stávat stále 
významnější, vidím, jak 

postupně roste a je větší a lepší a že tu 
bude stále více míst, kam se dá jít, co 
se dá dělat. A navíc jsem se tu vždycky 
cítila dobře a bezpečně.

A je tu také něco, co se ti nelíbí?

Vlastně si nemůžu na nic vzpome-
nout. I když, ano, je pro mě zvláštní, že 
jsou všude psi. V ulicích, v autobuse, 
ve vlaku. Já miluji zvířata, ale na tohle 
jsem nebyla zvyklá. A pak je pro mě 
hodně obtížné chodit v zimě po sně-
hu, po ledu, už víckrát jsem uklouzla. 
Vlastně jsem dosud v životě nikdy to-
likrát nespadla, jako teď v zimě v Če-
chách (smích). Ale to asi i moje chyba, 
nenosím vhodné boty. A pak se mi tu 
nelíbí to počasí, o tom jsme již mluvili. 
Zima mi tu připadá vůbec příliš dlou-
há a komplikuje to, když chcete někam 
jet, něco venku dělat. Když jsem při-
jela v srpnu, tak bylo 11 stupňů, pak 
bylo pár dnů teplo, a začal podzim. 

A jaké vlastně máte v létě teplo?

V australském létě se běžně teplota v 
říjnu až březnu pohybuje mezi 29 a 38 
stupni, když je hodně horko, tak mezi 
38 a 50 stupni. Na Vánoce je obvykle 
okolo 35 stupňů. Já pocházím z nej-
více slunečného státu v Austrálii. Ale 
na jihu Austrálie a v Tasmánii máme 
i hory, kde sněží. Tasmánie je vůbec 
dost podobná Evropě, i pokud jde o 
počasí.

Jaký myslíš, že je mezi našimi zeměmi 
největší rozdíl? 

Řekla bych, že základní kulturní rozdíl 
je v přístupu lidí, na to jsem si muse-
la trochu zvyknout. Australané jsou 
obecně podle mne mimořádně uvol-
nění lidé, prostě se o věci moc nesta-
ráme. To bych o Češích nikdy neřekla. 

Opravdu?

Jo! Přijeď do Austrálie a já ti ten roz-
díl ukážu! Mám zrovna takový svůj 
příklad - dostala jsem od doktora anti-
biotika a stále jsem slyšela - to nesmíš 
nic dělat, musíš být jen doma a hod-
ně odpočívat. To mi přišlo legrační, 
protože v Austrálii dostaneš antibio-
tika a jdeš do práce. Také myslím, že 
Češi jsou schopni se na základě svých 
zkušeností lépe přizpůsobit. Já někdy 
dělám stejnou chybu znovu a znovu 
a dlouho mi trvá, než přijdu na to, že 
to tak nejde. Češi jsou podle mě mno-Annie a snowman alias sněhulák. Foto: A. Shearsmith
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hem zodpovědnější, více se starají o 
svoje životy. A také jsou více šťastní a 
spokojení s tím, co mají. Pro západ-
ní kulturu je typické chtít stále víc, v 
Austrálii mi připadá, že nikdy není nic 
dost dobré. Všichni chtějí mít pořád 
něco většího, lepšího a hezčího. Ale 
tady to cítím u lidí jinak, jakoby říka-
li – jsem, kdo jsem, mám svojí rodinu 
a jsem spokojen, s tím co mám. To je 
myslím nejlepší přístup k životu. Líbí 
se mi, jak jsou Češi skromní a jak se 
starají o své rodiny. I když na začátku, 
když člověk přijede, je trochu stresují-
cí, že chvilku to trvá, než se sblíží, ale 
po pár dnech je to výborné. 

Tedy Annie, někdy mi přijde, že vůbec 
nemluvíme o Češích, ale úplně jiném 
národu, skoro se nepoznávám (smích). 
A jak se v Buštěhradě cítíš?

Každý, koho jsem zatím potkala, byl ke 
mně hrozně laskavý. V tom mám vý-
bornou zkušenost a nemohu opravdu 
říct nic špatného. Jsem tu cizinka, ale 
vůbec se tady tak necítím. Ale možná 
jsem některé lidi tak trochu přinutila, 
aby stali mými přáteli (smích…). Já 
nedělám rozdíly, prostě se všemi mlu-
vím jako s nejlepšími přáteli a možná 
s tím i trochu otravuji. 

To možná malinko souvisí s tím, že Češi 
dobře přijímají cizince, zvláště pokud 
jsou z té správně západní části světa. A 
pokud je jejich rodný jazyk angličtina, 
je vyhráno. A pokud jsou ještě k tomu 
milí… Vzpomeneš si ještě na něco, co tě 
tu překvapilo?

Myslím, že tu jsou tu mnohem více ge-
nderově oddělené role. Maminka vaří 
a uklízí a táta chodí do práce. Toto mi 

často říkají studenti o svých rodinách. 
To je pro mě zvláštní, protože u nás 
to třeba bylo naopak - můj táta byl 
doma a moje máma hodila do práce. 
Neumím také moc vařit, a když to ně-
komu řeknu, tak se tomu hrozně diví. 
To mě na začátku možná trochu občas 
zaskočilo, ale po čase jsem pochopila, 
že to tak úplně není, poznala jsem, jak 
se tady otcové skvěle starají o děti, jak 
láskyplně to dělají. Třeba překvapením 
pro mě bylo, když jsem poprvé vidě-
la, jak otec tlačí po ulici kočárek. To 
jsem předtím nikdy v životě neviděla! 
V Austrálii jsou otcové k tomu, aby s 
dětmi hráli fotbal, nebo aby se s nimi 
koukalo na zápasy v televizi, ale není 
obvyklé, aby se starali o velmi malé 
děti. Také mám dojem, že tu třeba 
není obvyklé se někomu třeba v auto-
buse podívat z očí do očí a usmát se. 
Na druhou stranu se ale lidé tady na 
ulici zdraví, i když se neznají. Zdají se 
mi vůbec zdvořilejší, než u nás.

To může souviset i s tím, že jsme malé 
město.

Díky, že jsi mi to připomněla. Pochá-
zím z velkého města, kde jsem si od 
malička připadala jen jako jedna z 
mnoha. Tady mám ale pocit, že jsem 
právoplatnou součástí komunity, kte-
rá funguje. To je pro mě jedna z nej-
lepších věcí, které jsem kdy zažila. Je 
kolem mě mnoho lidí, kteří mi nabí-
zejí pomoc, když ji budu potřebovat a 
já vím, že to myslí vážně. To by se mi 
asi ani v Austrálii nestalo. Nebo když 
si vzpomenu, jak jsme jeli s lidmi z Bu-
štěhradu na společný autobusový výlet 
na zámek Jezeří, to bylo něco, co jsem 
do té doby nikdy nezažila. My Austra-
lané jsme trochu líní a vybíraví lidé a 

také asi necítíme ten tlak, že když je 
dobré počasí, tak je dobře někam vy-
razit ven na výlet. Protože tam u nás je 
počasí dobré pořád.

A teď konečně ještě k tomu co tady v 
Buštěhradě děláš?

Učím tu angličtinu, konverzaci, gra-
matiku a někdy i vtipy (smích…). 
Ráda učím děti, mám k nim velký re-
spekt. Snažím se používat hodně tvo-
řivé metody. Chtěla bych, aby se v ho-
dině cítili žáci jako doma, to je způsob, 
který mi připadá správný. Dva dny 
v týdnu učím, v nové škole Donum 
Felix, několik hodin mám ve firmě 
Dynex a vedle toho poskytuji mnoho 
soukromých lekcí.

A my jsme za to moc rádi a neradi by-
chom Tě ztratili. Už tušíš, kdy se vrátíš 
zpět do Austrálie?

Zatím moc konkrétních plánů ne-
mám, uvidíme. A taková návštěva 
doma je hrozně drahá. Mám také 
velkou výhodu britského pasu, který 
mám díky tatínkovi, takže jsem vlast-
ně občanka Evropské Unie a mohu po 
registraci v Čechách dobře pracovat.

Děkuji moc za rozhovor a obvyklá 
otázka na závěr - co bys chtěla vzkázat 
čtenářům Buštěhradského zpravodaje?

Díky, že jste mi to udělali tak snadné! 
Krásně se tu i žije i pracuje! Díky, že 
jste mě tak hezky přijali!

Tak jestli jsem se správně učila anglicky, 
teď by mělo zaznít - Goodbye!

Rozhovor vedla IK (pro Petra PJ - 
Ivona Kasalická)

I N FO R M AC E

kdo a proč Uklízel odpadky podél silnice směrem na BoUchalkU?
Ze „Zadního konce“ Buštěhradu se 
díky paní knihovnici Čermákové 
donesla až na zámek informace o 
tom, že aktivní děti i s dospělými 
příkladně uklízely odpadky podél 
silnice směrem na Bouchalku. Čí 
to byla akce, se nevědělo. Po chvíli 
pátrání se zjistilo, že organizátorem 
akce byl pan Petr Jelínek, který byl 
osloven, a on nám k této věci sdělil 
následující:

Všechno to začalo, když jsem si 
šel v neděli 28. 2. zaběhat smě-
rem na Bouchalku. Nejen sousedé  
ze „Zadňáku“, ale i další lidé z Buš-
těhradu tam vyjíždějí na kole, jdou 
na procházku s kočárkem, dětmi, 
nebo jen tak, a užívají si hezkého 
výhledu. Běhám tam po práci i ve-
čer za tmy. Na to, že tam jsou díry 
v silnici a nesvítí veřejné osvětlení, 
jsem si už zvykl a nic s tím neu-

dělám. Ale nyní jsem tam běžel za 
světla a byl jsem zděšen, kolik od-
padků bylo na obou stranách sil-
nice. A s tím už něco přece udělat 
můžu, řekl jsem si. Protože jsme 
den před tím byli s dětmi hledat 
„kešky“ u Ferdinandky, a tam byla 
v lese doslova skládka, pohled na 
nepořádek u silnice na Bouchal-
ku byl onou poslední kapkou, kdy 
pohár trpělivosti přetekl. Rozhodl 
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jsem se, že další víkend odpadky 
posbírám. Pln rozhořčení jsem o 
svém úmyslu napsal sousedům z 
naší bytovky. Jakmile jsem e-mail 
poslal, v pondělí 29. 2., jak jsem si 
později dělal legraci, sabotéři akce 
zařídili silné sněžení, které mělo 
všechno zamaskovat a skrýt pod 
vrstvou sněhu. Příroda však byla v 
tomto směru na naší straně a sníh 
brzy roztál. Nakonec se sešlo osm 
dospělých a sedm dětí, z nichž u 
některých bych spíše řekl, že je ta-
ková aktivita bude nudit, a budou 
raději hrát hry na počítači. Počasí 
bylo příznivé, a mohli jsme se vrh-

nout na nepořádek. Ten jsme se 
snažili ještě třídit na plasty a ostatní 
odpad. Leckdy jsme se divili, jak se 
některé nalezené věci do příkopu 
mohly dostat. Kromě standard-
ních PET lahví, které tvořily velkou 
část odpadků, a dalších kelímků, 
plechovek a obalů od všeho mož-
ného, nás tak zaujaly konzervy od 
rybiček, rukavice, boty, bantamové 
kolečko a další. Pomyslným „vítě-
zem“ v bizarnosti však byly skle-
nice od okurek naplněné po okraj 
vajgly, uzavřené víčkem a pečlivě 
zabalené do zavázaného igelitové-
ho sáčku. Takovýchto „pokladů“ 

jsme našli nejméně pět podél celé 
cesty. Někdo si dal tu práci, aby vše 
zabalil, a pak to vyhodí u silnice. 
Z krátkého kousku silnice jsme ve 
výsledku naplnili 3 pytle plastů a 2 
pytle ostatního odpadu. Říkal jsem 
si, kdo je hloupější, jestli ti, kdo tam 
ty odpadky vyhazují, nebo my, kdo 
je po nich sbíráme. Když jsem vi-
děl, kolik se nás sešlo, měl jsem ra-
dost, že je jasné, že my to nejsme. 
Mohu říci, že děti sbíraly s nadše-
ním srovnatelným se sbíráním hub. 
A tak mohu poděkovat i Honzíkovi 
Malčánkovi, Lukášku a Marku Stře-
skovým, Máťovi a Emičce Křížo-
vým, Terezce Spurné. Mohly neděl-
ní odpoledne strávit pohodlněji na 
gauči u televize nebo u počítače, a 
přesto přišly nám pomoci. Doufám, 
že tato silnice zůstane na co nejdelší 
dobu čistá, abychom se kvůli sběru 
odpadků na ní nemuseli zase schá-
zet. Diskutovali jsme také, jak dlou-
ho trvá, než se ten který druh obalu 
v přírodě rozloží. U některých je 
to opravdu velmi dlouho. Diskuto-
vali jsme také skutečné a nelegální 
skládky, které se v okolí Buštěhra-
du nacházejí. Musím jmenovat tu 
u haldy, kolem které do Buštěhra-
du přijíždějí všichni lidé směrem z 
Vrapic. Na to už ovšem parta nad-
šenců nestačí. Dokáže někdo zato-
čit i s tímto odpadem?

Petr Jelínek

Beltain

Přijďte strávit příjemné jarní od-
poledne do společnosti Keltů. Tě-
šíme se na vás v sobotu 30. dubna 
2016 od 12 hodin na zámku Nižbor. 
Připravili jsme oslavu keltského 
svátku Beltain. 

Do světa Keltů nás přenesou 
řemeslníci a bojovníci z Vousova 
kmene, hudbou je doprovodí kape-

ly Happy To Meet, Dé Domhnaigh, 
Isara, Dick O´Brass a Bohemian 
Pipe Band, tanec předvede a naučí 
taneční skupina Gall-Tír. Za hu-
debního doprovodu si můžete vy-
chutnat dobroty z Taverny u ruky 
a načerpat informace při návštěvě 
Informačního centra, nebo utratit 
pár mincí u některého ze stánků s 

řemeslným zbožím. Program bude 
zakončen ohňovou show.

Oslava Beltainu snad bude pří-
jemným začátkem již dvanácté se-
zóny Informačního centra v roce 
2016. 

Alena Zajícová 

Úklid. Foto: P. Jelínek

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

oslava mdž v dps BUštěhrad - taška pro ženy :) a zpívání se song ladies

Dne 9. 3. 2016 se v DPS Buštěhrad 
konala oslava MDŽ. Našim ženám 
a ne jen jim, přišel zahrát divadel-
ní spolek TAŠKA. Všichni se krás-
ně bavili a společně si zazpívali 
známé písně. Již se opět těšíme na 

další setkání.

Dne 25. 2. 2016 jsme si v DPS v 
naší Kavárničce pro dříve naro-
zené hezky zazpívali společně s 
děvčaty ze Song Ladies , a to hlav-

ně písničky Jaroslava Ježka, Jana 
Wericha a Jiřího Voskovce. Bylo to 
poprvé, doufáme, že ne naposled.

Kolektiv DPS Buštěhrad
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ČÍSLO 4. DUBEN 2016

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:   7.dubna, 2.května a 13. června  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

  1. 4.   Noc s Andersenem - noční spaní v Pelíšku
  6. 4.   Ples princů a princezen
  7. 4.   Výtvarná dílnička 
21. 4.   Výtvarná dílnička
23. 4.   Ořešínský Vandráček
28. 4.   Výtvarná dílnička

program pelíškU na dUBen

loUtková představení v pelíškU

Od nového roku se v našem rodinném centru může-
te setkávat s novými právoplatnými členy Pelíšku - po-
hádkovými bytostmi na drátkách - s marionetami. Jejich 
kouzelné příběhy jsou autorským dílem Zuzky Šípkovské 
a Jany Grymové, která se zároveň s velkým elánem a nad-
šením pustila do tvorby krásných kulis, na nichž se podílí 
i její rodina, Zuzka a my ostatní - celé představení je tak 
společným dítětem nás všech, a velmi nás těší pozitivní 
ohlasy z řad dětí i dospělých - dětská radost a smích bě-
hem představení a potlesk na konci pohádky. 

Srdečně Vás zveme i na další představení, která se zpra-
vidla konají jednou za měsíc v Pelíšku - sledujte naši vý-
věsku na náměstí a také náš nový web www.rcpelisek.cz.

Za RC Pelíšek Jana Zárubová

Loutkové představení v Pelíšku. Foto: Archiv Pelíšku

 S P O RT

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 výlety) 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,- Kč/dítě

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

Přihlášku si můžete již nyní vyžádat na e-mailu: sokol.bustehrad@seznam.cz
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poděkování

Za vytvoření zástavy party Buš – Gun panu  S. Maternovi z Buštěhradu. 
Použil starou techniku, která stála spoustu času a umu - proto on není jen 
tak nazdař bůh publikován v knize rekordů ČR jako malíř miniaturista.
Stando - děkujem - Buš-Gun

  Jiří Penc starší

hokejBalový Březen - Body od soUpeřů na BUš-
těhrad vezem

Jarní odvetný zápas hraný 6. března s 
P.P.T Delta Kladno (na podzim - vý-
hra 3-2 po nájezdech), začal stejně 
jako na podzim včasným vedením 
Delty 2-0, naštěstí Rytíři Buštěhrad 
svůj boj nevzdávají a 30 vteřin před 
koncem srovnal zápas buštěhradský 
hráč V. Rambousek svou druhou tre-
fou v zápase. Tedy po základní hrací 
době opět remíza 2-2 a znova nájez-
dy, stejně jako na podzim zvolený ak-
tér nájezdu Z. Klíma nezklamal a vý-
hra 3-2 po nájezdech v náš prospěch. 
V neděli 13. března nás čekal oddíl 
Moribundus Kladno (na podzim vý-
hra 6-5 po nájezdech). Nutno přiznat 
v tomto zápase náš oddíl potřeboval 
vyhrát a získat povinné 3 body. V 
druhé minutě šel buštěhradský oddíl 

do vedení 1-0 po brance Ram-
bouska, soupeř odpověděl již za 
dvacet vteřin na 1-1!
Koncem první třetiny dal ele-
gantně gól šedovousý veterán 
Jan Bercík, avšak Moribundus s 
klaksonem ukončujícím první 
třetinu vyrovnal stav na 2-2.
Od druhé třetiny Buštěhrad-
ští rytíři kladenský oddíl začali 
přehrávat pohybem i týmovou 
hrou. Netrvalo dlouho a stav byl 
4-2 pro buštěhradské, bohužel oddíl 
Moribundusu Kladno začal hrát ne-
sportovně, faulovat. Říká se – dosta-
neš-li ránu - nastav druhou tvář, ale 
tolik tváří Rytíři nemají.
Náš oddíl trestá sportovně - bran-
kami do sítě soupeře! Když jsem po 

vstřeleném gólu na 7-3 dostal pěstí od 
soupeře, jen jsem se na něj přátelsky 
usmál.
Po brance na 8-3 pro buštěhradské, 
hráč Moribundusu Kladno Ladislav 
Bendl vztekle kopl do mantinelu až 
mu vylétla bota... asi ho celý zápas 
tlačila.
Moribundus - asi nemoc s horečkou, 
nebo zánět mozku...?
Po gólech Rambouska 3X, Tiché-
ho 2X, Bercíka, Maškulíka a Davida 
Kosa (za buštěhradské) jasná výhra 
8-3.
Buštěhradský oddíl rád vezme do 
svých řad nové členy, každý kdo má 
zájem hrát v buštěhradském dresu, ať 
se ozve!
e-mail: Bustehradrytiri@seznam.cz

Za sportovní oddíl Buštěhrad Rytíři
Jan Maškulík, vedoucí oddílu.Tabulka soutěže - OkrHbL - Čechy střed - Kladno 2015 -2016

Se zimní přípravou začal Buš-
těhradský ,,A“ tým již dvacátého 
ledna. Bylo potřeba začít s tréninko-
vými dávkami (3x týdně) a připravit 
se tak na hlavní část zimní přípra-
vy, a to na čtyřdenní soustředění v 
horách. Zimní soustředění (pokud 
se podaří uskutečnit) je vždy obrov-
ským přínosem pro fotbalový tým, 

a to hlavně z důvodu provádění tré-
ninkových jednotek ve vyšší nad-
mořské výšce a hlavně vzhledem k 
horskému terénu je nenahraditelný 
k nabrání fyzické kondice. Nejvíce 
poslouží k nabírání vytrvalosti a síly. 
Naše letošní soustředění proběhlo v 
Rokytnici nad Jizerou a zúčastnilo 
se ho deset hráčů ,,A“ týmu. Trénin-

kové jednotky probíhaly 3 x denně 
a byly v těchto časových dávkách: 
ráno 20 min., dopoledne 90 min. a 
odpoledne 75 min. Tento třífázo-
vý trénink v krkonošských kopcích 
dal každému členu týmu pořádně 
zabrat. Ze zimního soustředění bu-
deme čerpat celou sezónu. Tím, ale 
zimní příprava nekončí. Dále po-

sk BUštěhrad - fotBal

V Í T E ,  Ž E . . .
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ČÍSLO 4. DUBEN 2016

zase jeden životní příBěh

S tímto pátráním jsem začal po 
oslovení panem Peterem Rusnákem 
z Příbrami někdy v srpnu 2013. Pan 
Rusnák se zabýval tragickou historií 
obce Lidice za války a v souvislosti 
s jejím vypálením narazil i na jmé-
no četnického strážmistra Vojtěcha 
Babůrka z Buštěhradu. Požádal mě, 
kronikáře, zda bych mu o něm a jeho 
spoluúčasti na lidické tragédii něco 
zde nezjistil. Jak je mým zvykem, 
slíbil jsem zjistit, co půjde a tím se 
přede mnou otevřel ne jeden tragic-
ký osud.

Vojtěch Babůrek se narodil r. 1892 
v malé obci na jihu Čech a po vycho-
zení obecné školy v Brloze se začal 
učit hodinářem. Z toho se dá usuzo-
vat, že musel být manuálně zručný a 
i mentálně na tom nemohl být špat-
ně. Bohužel těsně před jeho vyuče-
ním vypukla 1. světová válka a on 
musel narukovat hned v srpnu 1914. 
Jako vojín jízdní dělostřelec v Čes-
kých Budějovicích. Měl to štěstí, že 
přežil a vrátil se jako poddůstojník 
dělostřelectva, což pro civil nebyla 
zrovna vhodná kvalifikace. Domů už 
se neměl vrátit kam. Na doučení už 
v jeho věku nebylo pomyšlení. Nově 
vznikající stát mu nabídl, aby zůstal 
v armádě, nebo práci ve vznikajícím 

četnictvu. Vojtěch ale už měl válčení 
dost, tak zvolil druhou možnost. Asi 
by ještě stálo za zmínku, co se mi po-
dařilo zjistit o jeho působení v armá-
dě. Hned v únoru 1915 byl nasazen 
na bojištích italské fronty. Zde ob-
držel medaili za záchranu dvou mu-
ničních vozů a byl zařazen jako ná-
předník houfnicového pluku. V září 
už byl povýšen na desátníka. V roce 
1916 byl převelen na ruskou frontu, 
kde obdržel „Karltruppenkreutz“ a 
byl povýšen na četaře. Ještě na ruské 
frontě byl vyznamenán malou stří-
brnou medailí za zajetí šesti mužů 
nepřátelské patroly a velkou stříbr-
nou medailí za záchranu vlastní ba-
terie včasnou dopravou koles do pa-
lebného postavení pod nepřátelskou, 
dělostřeleckou palbou u Dubna. 
Později byl ještě vyznamenán stříbr-
ným záslužným křížem s korunou, 
za záchranu několika dětí z hořícího 
stohu, zapáleného bolševiky nedale-
ko Alexandrovské na Ukrajině. Také 
utrpěl několik zranění. Třeba probo-
dení stehenního svalu bodákem, při 
přepadení ruské hlídky. Nebo stře-
lou z pušky do pravé lopatky a ještě 
byl zraněn střepinou granátu na čele. 
Závěr války už dosloužil na Sloven-
sku, kde taky absolvoval kurz účet-

kračujeme s tréninkem, a to v úterý, 
ve čtvrtek a v sobotu. Tratě se nyní 
zkrátí a zintenzivní. Přibydou starty, 
obratnost a práce s míčem. Po ná-
vratu ze soustředění máme za sebou 
také již dvě přípravná utkání. Se Slo-
vanem Kladno jsme na umělé trávě 

v Rynholci zvítězili 5:4 a se Stehel-
čevsí na jejich domácím hřišti jsme 
také zvítězili, a to poměrem 5:3. Do 
začátku jarní části soutěže máme 
naplánované ještě přípravné utkání 
s Lidicemi, a to v doma na hřišti SK 
Buštěhrad, týden před zahájením 

mistrovské soutěže. První mistrov-
ské utkání jarní části se odehraje v 
sobotu 26. 3. 2016 na hřišti SK Buš-
těhrad proti Svinařovu. 

Za SK Buštěhrad A. Šturm

V Í T E ,  Ž E . . .

MUDr. Pavla Kettnerová je prak-
tická lékařka pro dospělé. S pomo-
cí zastupitelů hledala prostory v 
Buštěhradě, ale i když se nakonec 
nějaká místnost našla, tak splnění 
podmínek pro zřízení nové ordina-
ce bylo tak složité, že přijala místo v 
již zavedené ordinaci na P-P klinice 
v Huťské ulici na Kladně.
Po absolvování 3. LF UK v Praze a 
následném postgraduálním studiu 

ukončeném atestací v oboru všeo-
becného lékařství od roku 2001 pra-
covala v Ústřední vojenské nemoc-
nici Praha celkem 15 let. Po delším 
zvažování, vzhledem k potřebám 
rodiny se rozhodla přenést své pů-
sobiště na Kladensko. Když nevyšel 
Buštěhrad, usídlila se v jeho bezpro-
střední blízkosti do objektu P-P kli-
niky, která je pro pacienty praktic-
kých lékařů výhodná tím, že je zde 

zajištěna návaznost na laboratoř a 
další odborné ambulance.
Pro obyvatele Buštěhradu je tato 
skutečnost zajímavá proto, že lékař-
ka je připravena přijmout nové pa-
cienty.
Ordinace je v pavilonu A v 1. patře 
na konci chodby vlevo. 
Tel.: 312 619 121, email: info@prak-
tikkladno.cz, www.praktikkladno.cz

LZ

máme lékařkU

V. Babůrek. Foto: Archiv rodiny
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ního v Trnavě a ještě v roce 1919 byl 
povýšen na čest. ohňostrůjce. Podle 
osvědčení při demobilizaci v roce 
1920 zastával kancelářské práce a 
osvědčil se jako pracovitý, přičinlivý 
a spolehlivý v každém ohledu. V té-
mže roce nastoupil, jako výpomocný 
četník, do služby tam, kde to tehdejší 
stát nejvíce potřeboval, v pohraničí 
do Aše. Zde si také po večerech vy-
studoval 2 ročníky pokračovací prů-
myslové školy (s vyučovacím jazy-
kem německým). 1. 1. 1921 pracuje 
jako četník na zkoušku v Neuburgu 
a po absolvování četnické školy v 
Kladně je povýšen na strážmistra. 
Protože už má zajištěné postavení, 
tak se v roce 1922 žení s Annou Just-
lovou z Kročehlav. V září 1926 je při-
dělen k absolvování hodnostní školy 
v Praze a po skončení povýšen na 
štábního strážmistra. Z jeho spisu se 
ještě dozvíme zvláštní znalosti jako: 
velmi dobrý jezdec na koni, písař 
na stroji, znalost účetnictví, dobrá 
znalost německého jazyka slovem i 
písmem aj. Před příchodem na Bu-
štěhrad do funkce velitele četnické 
stanice ještě v letech 1929 – 30 pů-
sobí jako zástupce velitele v Unhoš-
ti, kde je povýšen na praporčíka. Od 
roku 1931 je velitelem četnické sta-
nice v Buštěhradě. Do služebního 
bytu se přistěhoval i s manželkou a 
poté, co zemřela v Kladně její matka, 
se k nim přistěhoval i její otec. Krát-
kou dobu zde pobyl a do zdejší školy 
chodil i její synovec, pozdější spiso-
vatel Vladimír Justl, který svůj krát-
ký pobyt zmínil i ve své knize. Stejně 
tak nešťastný osud svého strýce Voj-
těch Babůrka. Ale vraťme se k osobě 
velitele četnické stanice a jeho práci. 
Tu zřejmě vykonával dobře, když zde 
byl povýšen v r. 1933 do hodnosti 
vrchního strážmistra. V té vydržel až 
do propuštění z činné služby v říjnu 
1945.

15. 5. 1945 byla odeslána ze zdej-
šího MNV (Místní národní výbor) 
rezoluce, na ONV (Okresní národ-
ní výbor) v Kladně, požadující jeho 
okamžité zatčení za jeho aktivní 
spolupráci s Němci. Stáli za ní teh-
dejší tajemník MNV, člen KSČ pan 
K. T. Obvinil V. Babůrka, že hned v 
březnu 1939, při zatýkání členů KSČ 
v Buštěhradě, iniciativně zajistil se-
znam jejich členů (podotýkám, že 
nikdo z nich nebyl z ničeho obžalo-
ván a všichni byli nejpozději do 14 
dnů propuštěni). Dále byl obviněn, 

že při prohlídce zatčených v zám-
ku jim podvrhnul ruční granát a že 
udržoval důvěrné styky s příslušníky 
gestapa. Z tohoto popudu byl odvo-
lán z činné služby a přeložen z moci 
úřední do trvalé výslužby v říjnu 
1945. Proto se odstěhoval s man-
želkou do obce Blatná u Jesenice. Z 
výpovědí před Radou zaměstnanců 
SNB (Sboru národní bezpečnosti) v 
Kladně byla všechna obvinění vyvrá-
cena. Naopak museli konstatovat, že 
byl „…příkladem vzorného Čecha“. 
Přesto byl předvolán před očistnou 
komisi při zemském Národním Vý-
boru v Praze, kde byl jeho případ ve-
řejně projednáván. Bylo předvoláno 
27 svědků, z nichž pouze 3 (J.D., K.T. 
a A.P.) vypovídali v jeho neprospěch. 
Slyšení končilo tím, že neobhájil za-
týkání komunistů v roce 1939 a byl 
za to potrestán důtkou. Následně byl 
obviněn, že měl gestapo upozornit 
na dvojici Horák – Stříbrný z Lidic, 
kteří už ale byli na seznamu hleda-
ných osob. Zde také řada svědků 
svědčí ve prospěch obžalovaného. 
To stále bylo zdejším komunistům 
málo, a tak byl zaslán další dopis 15. 
2. 1946 na zemské velitelství SNB 
v Praze s prosbou o přezkoumá-
ní podle dekretu č. 105 o očistných 
komisích. Zde mu bylo kladeno za 
vinu, že v době nesvobody projevo-
val nadměrnou služební horlivost a 
proto zavinil zatčení více osob (uči-
tele Černocha, ale to by byla další 
kapitola) pro jejich členství v KSČ. 
Ze svědeckých výpovědí sepsaných v 
Kladně vyplývá, že vrchní strážmistr 
již před vypuknutím 2. světové vál-
ky neměl (zřejmě po zkušenostech z 
Ruska) v oblibě komunistické ideje a 
tím u některých soudruhů z místní 
buňky vzbudil jejich nelibost. Ti se 
po změně politické situace rozhodli 
vyřídit si s ním dřívější křivdy, a ob-
vinit ho ze spoluúčasti na lidické tra-
gédii. Jenomže se prokázalo, že tam 
byl účasten stejně jako desítky jiných 
četníků svezených sem ze širokého 
okolí, aby vykonávali pouze strážní 
službu. Přesto byl stále držen ve vaz-
bě. Když si koncem ledna 1948 podal 
žádost o propuštění z vazby, bylo mu 
Radní komorou krajského trestní-
ho soudu 29. 1. 1948 vyhověno. Ale 
propouštěcí doklad se nenašel. V 
červnu 1948 převzal kauzu veřejný 
žalobce při mimořádném lidovém 
soudu v Praze a obvinil V. Babůr-
ka ze spáchání zločinů proti státu, 

dle tzv. retribučního zákona. Hlav-
ní přelíčení proběhlo před trestním 
senátem už Mimořádného lidového 
soudu v Praze 24. 8. 1948 za již zcela 
změněné společensko politické si-
tuace. Byl vynesen rozsudek: … jest 

vinen, že v letech 1939 – 45, tedy v 
době zvýšeného ohrožení republiky, 
v Buštěhradě a jinde jako velitel čet-
nické stanice podporoval nacistické 
hnutí … Dále byl zproštěn dalších 
obvinění, včetně navedení gestapa 
na stopu Stříbrného a Horáka z Li-
dic (naopak se prokázalo, že jejich 
vyšetřování mátl). Přesto byl odsou-
zen k trestu těžkého žaláře na dobu 
7 let, zostřeným 1 tvrdým lůžkem 
čtvrtletně, uhrazení nákladů řízení i 
výkonu trestu. Dále pozbyl na 10 let 
občanské cti a 5 let si musel odpykat 
ve zvláštních pracovních oddílech. 
Polovina jmění mu propadla státu. 
Nastoupil k výkonu trestu v Tresta-
neckém pracovním táboře ve Vina-
řicích. První žádosti o milost, kterou 
podala jeho žena, nebylo vyhověno v 
únoru 1951. Důvod zamítnutí taky 
stojí za zmínku: „Velitelství stanice 
SNB v Buštěhradě, ONV v Podbořa-
nech a krajský prokurátor jsou proti 
propuštění. Podle jejich posudků je 
Babůrek osoba jízlivé povahy, čas-
to se opíjející a mající naprosto zá-
porný postoj k lidově demokratické 

V. Babůrek s manželkou. 
Foto: Archiv rodiny
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ČÍSLO 4. DUBEN 2016

republice. Jeho propuštění by vzbu-
dilo jak v Buštěhradě, tak i Blatné 
velké pobouření pracujících.“ V 
roce 1953 byl přemístěn k výkonu 
trestu do pracovních oddílů v Ma-
lých Svatoňovicích, odkud byl pod-
mínečně propuštěn ze zdravotních 
důvodů, na nutné operace, neboť 
trpí nevyléčitelnou chorobou (rako-
vinou žaludku). V květnu 1954 mu 
byl prominut zbytek trestu uděle-
ním milosti prezidentem republiky 

s odůvodněním, že se velmi dobře 
chová, má dobrý poměr k práci a 
dobrou pracovní morálku. Ze strany 
nadřízených proti němu nikdy neby-
lo stížností. Milost podepsal prezi-
dent 22. 5. 1954, tedy 20 dnů po jeho 
smrti. Do odpykání celého trestu mu 
zbývalo 6 měsíců a 6 dní. Jeho paní, 
od června 1953 dostala přídavek 
140,- Kč a od května jí byl přiznán 
vdovský důchod 350,- Kč. Dožila se 
90 let a zemřela 2. 9. 1986. Sešli se v 

rodinné hrobce v Kladně, kam občas 
zajdu zapálit svíčku.

I takto se tehdejší režim dokázal 
odměnit lidem, kteří poctivě sloužili 
své vlasti více jak 30 let.

Později se pozůstalým po vrch-
ním strážmistru Vojtěchu Babůrkovi 
omluvila dcera jednoho z udavačů.

Jaroslav Pergl – kronikář města 
Buštěhradu. 

Když vzpomínám, libuju si: měla 
jsem výtečné předky. Pracovité, ve-
selé kopy – ze strany matky samé 
pekaře, kterým velela jak Napoleon 
vojsku moje  babička. Tuhle babič-
ku jsem bohužel nezažila, umřela 
mi, než jsem rozum pobrala. Vidě-
no zpětně, zabalila svůj  pestrý život 
tak akorát, protože rok 1948 by jako 
pravověrná živnostnice  stejně ne-
přežila. Ale přežila první i druhou 
světovou válku, v té první jí na ital-
ský frontě skoro zastřelili dědečka a 
nejstaršího syna  Josefa...Lehké to  
neměla!  V rodině se traduje, že v té 
životní štrapáci porodila dědečkovi 
čtrnáct dětí...S těmi čtrnácti dět-
mi to bylo všelijaké, nikdy jsme se 
doma nemohli dopočítat ani tet, ani 
strejců ani bratranců či sestřenic. 
Když jsem byla v pubertě, zvědavě  
jsem se vyptávala mámy, kdy ta naše 
babička s dědečkem dělali ty děti, 
když jich měli tolik,  ve dne v noci 
pekli a  pořádné postele neměli...
Máma se zamyslela,  a pak mi po-
vídá: No, já myslím, že si našli čas, 

než vzešel kvásek...!  Když se v pe-
kárně dařilo, začala babička kupovat 
pozemky a stavěla domy, kupovala 
staré barabizny  a dávala je dohro-
mady.  Dohromady dávala ale taky 
své hezké dcery s výhodnými ženi-
chy, vybírala  je sama, ohledy na lás-
ku nebrala. Holky strčila pod čepec 
jen nápadníkům pod penzí, nebo 
je vyvdala za bohaté strejce. Tuhle 
jedinou odpudivou vlastnost ji měl 
zbytek rodiny za zlé, ale babička si z 
toho nic nedělala. Měla velký smysl 
pro obchod, dokonce tak velký, že 
neušel pozornosti Josefa Lady, ano, 
toho vynikajícího kreslíře. To bylo 
tak: babička  měla k pekařství  koně 
a jednou se rozhodla ho prodat. 
Prodala  valacha někam k Zájezdu, 
to je vesnice od Buštěhradu smě-
rem na východ. Obchod byl uzavřen 
ráno – a večer babička nevěří svým 
očím: kůň se vrátil. V tu chvíli se ale 
moje babička zachovala  nepěkně: 
koně zavřela do maštale a hned ráno 
ho obratně střelila dalšímu zájemci 
někam za Kladno – to je na západ. 

Odtud se sice kůn nevrátil, ale zato 
se vrátil rozlícený  kupec ze Zájezda  
- a byla mela. Dal babičku k soudu, 
jak se říká...udal jí.  A  tenhle  po-
vedený  kšeft se tímto skutkem do-
stal až do Šibeniček, což  byly teh-
dejší bulvární noviny. V nich stálo, 
že paní Josefa K...takto vdova a pe-
kařka z Buštěhradu, prodala svého 
koně nadvakrát. ...a na malém ob-
rázku namaloval slavný malíř, pan 
Josef Lada, koně mý babičky, koně 
jako živýho, an stojí na zadních a 
předním kopytem tluče na roletu 
v krámě...Pod obrázkem stál text: 
Výborně matko! Jsem  opět váš – a  
můžete mě znovu  prodat!.. 
Z této dojemné  příhody  plyne po-
učení: vzpomínejte s radostí na své 
předky a budete-li prodávat koně, 
buďte opatrní!
Veselý den a jen poctivé obchody 
vám přeje Slávka Kopecká.
(Bylo psáno a   odvysíláno  v Čes-
kém rozhlase 2  v roce 2016)

veselá BaBička a chytrý kůň

Č T E N Á Ř I  N Á M  P Í Š Í

Dobrý den vážený Buštěhradský 
zpravodaji, dovolím si za Vámi přijít 
bez ohlášení, to se přece taky mezi 
námi lidmi děje - jdeme, zazvoníme 
a jsme na návštěvě. I když já sama 
za sebe raději svůj příchod ohlásím. 
Ovšem někdy to tak vyjde a jste tam, 

u někoho milého. A tak já jsem tady 
a teď, jak ráda říkávám.
V mém životě měla slova vždy vel-
ké místo a chci, aby to tak zůstalo. 
Proto použiji všehochuť písmenek 
za účelem velké pochvaly. Pochva-
ly Vašeho Zpravodaje, ke kterému 

jsem se dostala náhodně. Se zvěda-
vostí i zaujetím jsem očima „přehl-
tala“ obsah, vnímala každý příspě-
vek s tím, že jsem litovala, že nejsem 
občanem Buštěhradu. Místa za 
Kladnem, který je známý svou kau-
zou zámku, známý svými burzami i 

poděkování
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Umírá naděje poslední? (BUštěhradský chodec)

prostorem, kam jezdím jářku 10 let 
s radostí okukovat a nasávat atmo-
sféru všehochuti zboží - prodejna 
levného nábytku.
Mimo jiné mě zaujal rozhovor s Hi-
romi Nakagawa, sama se o umění 
zajímám, také škola - 25 let jsem uči-
la na základní škole. A možná bude 
pro pousmání - v kontaktu s Vaším 
zpravodajem se mě vybavily krásné 

okamžiky, kdy jsem coby členka kul-
turní komise Doksy byla při vzniku 
tenkrát Zpravodaje MNV, večerech 
nad psacím strojem, propisovacími 
blánami a ručním tiskem... ano ta-
ková byla minulost tisku.
Proto Vám upřímně přeji, aby každý 
měsíc byl zrod Vašeho zajímavého 
časopisu provázen pohodou, těmi 
správnými informacemi a spokoje-

nými čtenáři Buštěhradu.
Myslím, že cesta k obyvatelům se 
Vám daří a sami víme, že v dnešní 
době shonu, šarvátek, neshod je tato 
cesta správná. Dovolím si použít 
svou oblíbenou větu: NENECHTE 
RADOST ODEJÍT. 

S  pozdravem Ivana Skořepová 
Kladno

frustrace, -e ž (1) psych. stav zkla-
mání, napětí a bezvýchodnosti u 
jednotlivce, jehož úsilí o dosažení 
cíle, uspokojení jeho potřeb je maře-
no n. znemožňováno /Akademický 
slovník cizích slov/
Tato formulace jen ztěžka popisuje 
onen pocit všeobjímající marnosti. 
Třeba, když na to člověk myslí, aby 
se choval slušně a přátelsky, v do-
mnění, že mu bude opláceno stej-
nou mincí, avšak skutek utek‘, jak 
se říkává. Ne, nemyslím si, že by 
ten, který našel mou ztracenou pe-
něženku, byl nějaký takový v pra-
vém smyslu nepřítel. Ale jisté je, 
že se zrovna přátelsky nezachoval. 
Možná to znáte, ten pocit. No, to 
jsem ale pitomec, že jsem si tu kap-
su nezapnul …ale on tu portmon-
ku někdo najde a zavolá mi …byly 
tam přece doklady i telefonní číslo 
…a prachy? …no, něco tam bylo, 
ale to vem‘ čert, ať si je třeba nechá 
jako nálezný …hlavně ten řidičák 
a občanka, abych to nemusel někde 
vyřizovat …platební kartu jsem 
zabloknul, to je v poho …a ještě 
tam byly fotky manželky a dětí … 
to stejně nikomu k ničemu není  …
počkám a uvidím, vždyť mě tady 
spousta lidí zná, tak mi to hodí do 
schránky (Švermova 393!) nebo to 
nechá někde na zídce a tam to zít-
ra najdu… A schválně, hádejte, jak 
to asi dopadlo? Druhý den žádná 
reakce, ticho po pěšině, peněženka 

se neobjevila. Také jsem vyrazil po 
trase z domova do místa, kde jsem 
ji měl naposledy v ruce. Vyptával 
jsem se známých, kteří mne chlá-
cholili, ale v očích už jsem jim vi-
děl jen špatně skrývané pochyby.  
A tak jsem už v duchu začal naří-
kat, když jsem si představil třeba 
jen anabázi s duplikáty dokladů. 
Tehdy byl však někde ve mně ještě 
takový ten statečný optimista. Prv-
ní ránu dostal, když mně došla ho-
tovost. Bez karty bankomat nedá 
ani halíř a banka bez občanky tak-
též. Hmm …takže do Kladna na 
úřady, vyzvednout si číslo, vypsat 
žádanky, nechat se vyfotit, zaplatit 
správní poplatky. Odcházel jsem 
s orazítkovanými papírky, které 
měly na měsíc plně suplovat ales-
poň můj ztracený OP a zmizelý ŘP. 
I vyrazil jsem do banky, avšak ou-
vej, další direkt mé naději uštědřil 
nakysle se usmívající úřední šiml 
v dobře střiženém saku. Z vlastní-
ho účtu jsem prostě nedostal ani 
floka. A tak rychle domů a hledat 
po šuplících nepoužívaný cestovní 
pas. Sláva, neumřeme hlady, zajá-
sal ve mně občan Schengenu, když 
našel dlouho nepoužívaný doklad 
totožnosti. A co bylo pak? Pak už 
přicházela jen samá pozitiva, jak se 
říkává…
A tak takhle po práci sedím po-
hodlně doma, v křesle, u kafe, po 
jídle, v teple, v bedně běží zprávy, 

nikdo nevolá, co víc si přát? Najed-
nou mi to došlo! Představil jsem 
si obraz, jak s celou rodinou sedí-
me někde za plotem na balkánské 
hranici zabalení v humanitárních 
dekách. Přijde voják se samopalem 
a chce po mně doklady. Ty tolik 
potřebné doklady, abych byl při-
puštěn … připuštěn do ráje, kde 
se nedějí takové hrůzy, jako tam, 
odkud zrovna utíkáme. A já tomu 
chlápkovi, co mi určitě nerozumí 
ani slovo, rukama nohama marně 
vysvětluji, že jsem tu tašku s papíry 
zřejmě ztratil tam někde na pláži, 
když jsem z lodi přenášel vystraše-
né děti na břeh… No, řeknu vám, 
že mě přeběhl mráz po zádech. Asi 
to bylo tím, že v televizi běžely prá-
vě takové záběry z lidského zou-
falství. Anebo to bylo až později? 
Když se totiž, po chvilce s báječ-
ným přípravkem na zácpu, obje-
vily na obrazovce šoty z nějakého 
slovenského volebního mítinku, 
zkoprněl jsem znovu. Tam se to 
jen hemžilo černými košilemi, fa-
šounskými fanglemi a uřvanými 
pitomci, kteří se jen taktak drželi, 
aby nezačali před kamerami hajlo-
vat. Pohoda byla fuč, a já si hlubo-
ce uvědomil, že na svoje věci si ne-
ustále musíme dávat dobrý pozor. 
A že musíme být pořád trochu ve 
střehu. Taková už je doba.

Jiří Blesk
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ČÍSLO 4. DUBEN 2016

Loutkové divadlo v Pelíšku. Foto: archiv spolku

Účastníci úklidu. Foto: P. Jelínek
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