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Na fotografii zleva: Milan Duchek, Veronika Procházková, Stella Kašová, Sára Bilal, 
Natálie Pasterčíková, David Vyškovský. Foto: P. Vyškovský

Ples princů a princezen. Foto: Archiv RC Pelíšek
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Vážení čtenáři Buštěhradského zpra-
vodaje,

první polovina dubna byla ve zname-
ní úklidu našeho města (Buštěhrad 
krásnější), a také ve znamení alespoň 
částečné obnovy jeho zeleně (viz akce 
výsadby tújí). Jako tradičně uzavírá 

duben asi nejpopulárnější akce roku 
Pálení čarodějnic. V květnu se může-
me, mimo jiné, těšit na Jarní Jarmark 
a Dětský rybářský den. Program kul-
turních a společenských aktivit je na 
Buštěhradě skutečně bohatý. Měsíc 
duben nám ale přinesl také smutnou 

událost. Rozloučení s občasnou au-
torkou příspěvků do Buštěhradských 
listů nebo Buštěhradského zpravoda-
je – Ing. Evou Zámyslickou. Budeme 
na ni vzpomínat.
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Usnesení ze zasedání zastUpitelstva města BUštěhradU č. 3/2016
Zastupitelstvo na svém zasedání č. 
3/2016 ze dne 30. 3. 2016 přijalo 
tato usnesení:

Schvaluje:

Usnesením č. 1  - Ověřovatele zápisu 
Antonína Jeřábka, Pavla Vavrušku  a 
zapisovatelku Dagmar Novotnou.

Usnesením č. 3 - Zápis ze zasedání 
č. 2/2016 ze dne 24. 2. 2016.

Usnesením č. 4 - Doplněný program 
zasedání zastupitelstva č. 3/2016.

Usnesením č. 5 - Rozpočtové opat-
ření č. 3 /2016.

Usnesením č. 6 - Program pro po-
skytování návratných finančních vý-
pomocí z rozpočtu města Buštěhra-
du pro rok 2016.

Usnesením č. 7 - Dohodu o narov-
nání vztahů mezi městem, manželi 
Pachmanovými a Šáfrovými ohled-
ně pozemku par. č. 899, který se na-
chází v katastru města Buštěhradu.

Usnesením č. 8a) Účetní závěrku 
příspěvkové organizace DPS Bu-
štěhrad s navrženým rozložením 
financí do fondu odměn ve výši 
65.644,- Kč, a do rezervního fondu 
ve výši 218.000,-Kč.

Usnesením č. 8b) Účetní závěrku 
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 
Oty Pavla  Buštěhrad s navrženým 
rozložením financí do rezervního 
fondu ve výši 193.844,02 Kč.

Usnesením č. 8c) Účetní závěrku 
příspěvkové  organizace ZŠ a MŠ 
Oty Pavla Buštěhrad s navrženým 
rozložením financí do rezervního 
fondu ve výši 248.044,10 Kč.

Usnesením č. 10 - Smlouvu o zříze-
ní věcného břemene 29 RD – RFK 
mezi Městem Buštěhrad a ČEZ Dis-
tribuce, a. s. a pověřuje starostku 
podpisem smlouvy.

redakční rada

Vážení čtenáři, již delší dobu zvažujeme, jak by-
chom vám přinesli více informací o těch, kteří 
pro vás Buštěhradský zpravodaj připravují. V tuto 
chvíli alespoň tváře těch, kteří jsou jejími součas-
nými členy - vzácná kompletní fotografie z tradič-
ních schůzek redakční rady u Perglů „ve sklepě“.

Ing. Jiří Janouškovec 
 výkonný redaktor

Foto: zleva doprava: J. Pergl, I. Kasalická, L. Zámyslický, 
J. Müllerová, J. Janouškovec, D. Javorčeková, Z. Vestfálová,

 E. Hrabinová. Foto: Archiv
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Usnesením č. 11 - Udělení výjim-
ky ze stavební uzávěry: Adwanced 
World Transport – pro akci: Zříze-
ní železničního přejezdu na kole-
ji č. XV/26b na pozemcích parc. č. 
1897/241, 1897/237 a 1897/242 v k. 
ú. Buštěhrad.

Usnesením č. 13 - Revokuje usnese-
ní č 17. ze zasedání č. 2/2016 o mož-
nosti politické inzerce v Buštěhrad-
ském zpravodaji.

Usnesením č. 14 - Vyvěšení záměru 
na vzdání se duplicitního vlastnic-
tví pozemku parc. č. 450/2 za úpla-
tu. 

Usnesením č. 15 - Zařazení manže-
lů Jelínkových do registru uchazečů 
o byt v DPS Buštěhrad.

Usnesením č. 16 - Uzavření smlou-
vy o možnosti poskytování ambu-
lantní a terénní pečovatelské služ-

by mezi městem Buštěhrad a obcí 
Tuchoměřice.

Usnesením č. 21 - přidělení volného 
bytu č. 30 v DPS paní Marii Bukové.

Bere na vědomí:

Bod č. 2 - Kontrolu usnesení ze za-
sedání zastupitelstva č. 2/2016 dne 
24. 2. 2016.

Bod č. 17 - Inventarizační zprávu 
města Buštěhradu za rok 2015.

Bod č. 18 - Zajištění podání žádos-
ti o dotaci z programu Opatření na 
rybnících a  malých vodních nádr-
žích ve vlastnictví obcí z MZE, na 
projekt „Rekonstrukce odtokového 
kanálu rybníka v městě Buštěhrad“.

Bod č. 19 - Informaci, že projekto-
vou dokumentaci na odstranění ha-
varijního stavu odtokového kanálu 
z rybníka bude provádět firma KO-

-KA za 86 733,- Kč vč. DPH.

Bod č. 20 - Informaci o provedené 
poptávce na závěsy do zámeckého 
sálu, výběr nabídky: - firma Decora-
re CZ – 67 229,- bez DPH.

Bod č. 22 - Zprávu předsedy kont-
rolního výboru o probíhající kont-
role spolků v návaznosti na účelnost 
vynaložených prostředků z dotace 
města.

Neschvaluje: 

Bod č. 9 - Návrh na vyvěšení zámě-
ru na prodej části pozemku parc. č. 
1507 o výměře 73,47 m2.

Bod č. 12  - Žádost o udělení výjim-
ky ze stavební uzávěry - přístavba 
administrativní budovy k hale Bu-
štěhrad, rekonstrukce stávající haly 
k. ú. Buštěhrad 613397, parc. č.224, 
232/4, 223/3, 223/2, 220/2

kdo to vlastně staví na poli a kdo povolil zástavBU?
Občas slýchám či čtu poznámky typu: 
„Když vidím to pole naproti hřbito-
vu, tak si říkám, kde udělali inženýři 
z MÚ chybu. Nevím nevím, kam ty 
lidi chtějí nacpat - resp. jejich děti…“ 
Nebo: „Jak to, že dovolujete develo-
perům dál stavět, když pak musíte 
přistavovat školu? Proč je nedonutí-
te na ni přispět?“ Nebo: „Proč pořád 
stavíte na poli? Není tu už těch no-
vých „šmoulích domků“ dost?“ A po-
dobné. Ráda bych zde vysvětlila, jak 
vlastně mechanismus vzniku satelitní 
zástavby funguje. Ty domy prosím 
nenaplánoval žádný městský inženýr, 
ani je nestaví město Buštěhrad, ani 
to nejsou naše pozemky (města byly 
pouze pozemky na Ořešíně, které se 
kdysi prodaly, aby bylo na kanalizaci; 
zde tedy město mohlo ovlivnit urba-
nismus budoucí čtvrti - vybralo si ná-
vrh s velkým parkem uprostřed). Jsou 
to soukromé pozemky a záměry sou-
kromých investorů. I technickou in-
frastrukturu v lokalitách (vodu, elek-
třinu, kanalizaci, plyn, komunikace) 
provádějí soukromí investoři - až to 
zkolaudují, teprve to časem předají 
městu. 
To, že se na polích kolem Buštěhra-
du TEĎ staví, je důsledek toho, že to 
bylo schváleno v roce 2005 územním 

plánem. Na územním plánu se pra-
covalo mnoho let (Buštěhrad před 
tím žádný neměl), spousta věcí tam 
bylo rozjednaných již v minulosti z 
dob pana starosty Dütsche, a v tehdy 
nepříliš jednotném zastupitelstvu ne-
byla vůle to měnit (neboť se řešila ka-
nalizace a další akutnější záležitosti). 
Ani zpracovatelka (autorizovaná ur-
banistka) na možné hrozící problémy 
tehdy neupozornila. Kdybychom se 
rozkrájeli, teď už s tím nic neuděláme, 
přestože víme, že nová zástavba je v 
lecčems problematická. Nová zástav-
ba vzniká, a ještě pár let bude vznikat 
setrvačností a naplňováním územní-
ho plánu z roku 2005. Ale to je případ 
většiny českých obcí… málokteré za-
stupitelstvo bylo před pár lety natolik 
osvícené, aby odolalo tlaku vlastníků 
pozemků, kteří chtěli svá pole přemě-
nit na stavební parcely. Jde zde totiž 
o peníze... zatímco metr čtvereční 
zemědělské půdy stojí 10,- až 100,- 
Kč, metr stavebního pozemku třeba 
1500,-/m2. Není se co divit, že je to 
pro vlastníky polí obrovské lákadlo. 
Jenže české obce teprve nyní zjišťují, 
co si „nadrobily“ povolením satelitní 
zástavby. Teprve nyní přicházejí na 
to, že obec obklopená volnou kraji-
nou má určité hodnoty, které satelitní 

zástavba nemá. Dochází k paradox-
nímu jevu, že lidé, kteří si postavili 
dům na venkově (blíž k přírodě…), 
se odtamtud stěhují jinam, protože 
jejich okolí se mezitím zastavělo a už 
se jim tam nelíbí. Obce, které stavební 
boom ustály a neobklopily se prsten-
cem „kalifornských vil“ či „anglic-
kých resortů“, jsou nyní ve velké vý-
hodě (např. Libochovičky si schválily 
stavební uzávěru). A my můžeme být 
rádi, že nová zástavba v Buštěhradě 
má ještě docela úhlednou formu, a 
že jsme nedopadli hůř (nad tím, co 
vidíme v některých okolních obcích, 
zůstává rozum stát…). Alespoň v le-
tech 2006 - 2010 zde byly určité snahy 
ze strany tehdejšího zastupitele archi-
tekta L. Kohla (s podporou starosty 
p. Nového), kterému nejspíš vděčíme 
za to, že k zastavění nebyly vyčleněny 
ještě další pozemky.
Leckdo považuje rozvoj obce za pro-
spěšný – argumentuje tím, že noví 
obyvatelé přinesou do obecní poklad-
ny peníze. To je sice pravda (pokud se 
zde tedy přihlásí k trvalému pobytu), 
noví obyvatelé však mají také poža-
davky – na veřejnou infrastrukturu, 
údržbu chodníků, zeleně, dopravní 
obslužnost, dostatečnou kapacitu ob-
čanské vybavenosti. A jsme zpátky u 
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nedostatečné kapacity školky a školy, 
a vlastně i Technických služeb města. 
Nová zástavba vytváří i určitou třecí 
plochu mezi staro- a novousedlíky 
– to však jde myslím při troše dobré 
vůle překonat. Je zbytečné, aby obyva-
telé staré zástavby nevražili na novou-
sedlíky - protože mají vše nové (oni si 
to totiž pravděpodobně také zaplatili 
– měli to zahrnuto v cenách pozem-
ků), a na druhou stranu je třeba, aby 
novousedlíci v relativním komfortu 
nových čtvrtí pochopili nutnost in-
vestic ve starém Buštěhradě, který byl 
léta zanedbáván a nyní se zde spousta 
věcí rozpadá. Zatímco obyvatelé ně-
kterých uliček ve starém Buštěhra-
dě třeba celý život nemají zpevněný 
povrch ulice, někteří noví obyvatele 
se ihned po přistěhování diví, že ne-
mají stoprocentní servis (přece „platí 
daně“!). Věřím, že to nemyslí špatně, 
je jen potřeba, aby pochopili něco o 
fungování města jako celku, o pláno-
vaných investicích, a o život města se 
zajímali. Každopádně – staro- i no-
vousedlíci jsou bez rozdílu naši ob-
čané (je legrační se dohadovat, kdo je 
„starší“ a kdo „novější náplava“), vá-

žíme si toho, když někdo Buštěhrad 
shledá natolik atraktivním, že zde 
chce bydlet. Pro všechny se snažíme 
něco dělat, ale nezlobte se, když se 
hned se všemi neshodneme na pořadí 
priorit. To ani nejde. :)
V případě Buštěhradu již tedy proběhl 
rozvoj výstavby více než dostatečný, a 
je načase ho zastavit. Již nyní nárůst 
obyvatel vyvolal investici cca 27 mil. 
Kč do přístavby základní školy, což je 
pro město naší velikosti ohromná in-
vestice, a bez úvěru a dotací bychom 
to těžko zvládli. Zatímco mateřská 
školka ještě děti odmítnout při nedo-
statečné kapacitě může (i když je to 
nepopulární a maminkám to působí 
problémy), školáci prostě do školy 
musí, a to nejen buštěhradští, ale i ze 
spádových obcí. Podle demografické 
prognózy budeme mít za 10 let 4 ti-
síce obyvatel. To však šlo v roce 2005 
těžko předvídat. V letech 1999-2004 
byla vlastně historicky celorepubli-
kově nejmenší porodnost, a málokdo 
předpokládal, že se to tak výrazně v 
dalších letech změní, takže nebezpečí 
nedostatečné kapacity školy bylo ještě 

značně za obzorem; naopak ve škole 
se v následujících letech objevovaly 
ročníky, kde bylo tak málo dětí, že se 
musely spojovat dvě třídy do jedné. 
A ještě k těm developerům, které by-
chom „měli donutit přispět“ na vyba-
venost: jestliže s nimi nebyly před lety 
uzavřeny plánovací smlouvy, kde by 
se zavázali k budování občanské vy-
bavenosti či k finančnímu příspěvku 
na ni, dnes už z nich bohužel nic ne-
dostaneme. Někteří postavili, prodali 
a zmizeli. Někteří zanikli (problémy s 
vlastnictvím komunikace v Okružní). 
Někteří se dokonce vyhnuli i budová-
ní kanalizace či povrchů komunikací 
(některé ulice Na Chmelnici) – a nyní 
se automaticky očekává, že to ze svých 
prostředků napraví město (zatímco 
město musí dříve řešit propadající se 
odtok z rybníka, zřícené tarasy a ne-
funkční dešťovku…). Abychom jen 
nežehrali - jedním z pozitivnějších 
případů je naopak developer Doma-
-je-doma, který přispívá na řadu věcí 
– např. na dětské hřiště na Ořešíně či 
na vybudování parkovací plochy u 
hřbitova. 

DJ

Jak BUde vypadat nový územní plán?
Momentálně pracujeme na zadání 
nového ÚP – to znamená, že vez-
meme všechny podněty občanů a 
posoudíme, kterým vyhovíme (kte-
ré jsou v souladu s naším záměrem) 
a kterým ne. Dále se budeme snažit 
zkorigovat urbanistické „přehmaty“ 
starého územního plánu (například 
průmyslová výroba vedle obytné 
zástavby je nesmysl) tak, abychom 
optimalizovali funkce jednotlivých 
ploch a předešli možným kolizím 
v zástavbě do budoucna. Chcete-li 
být o procesu informováni, sledujte 
úřední desku.
Hlavním cílem nového územního 
plánu bude zlepšení kvality STÁVA-
JÍCÍHO bydlení, zlepšení vybavenos-
ti, zeleně, infrastruktury, a zároveň 
možnost oživení služeb, občanské 
vybavenosti a podnikání tam, kde 
to bude žádoucí. Chceme, aby Buš-
těhrad byl zeleným městem, příjem-
ným k bydlení, s důrazem na jeho 
malebné historické jádro s rybníky 

a Starým Hradem, jako na hodnotu, 
kterou jen tak nějaká obec nemá. Bu-
deme také chtít lépe propojit krajinu 
obnovou polních cest pro pěší a cyk-
listy. Další novou výstavbu z 90 % po-
volovat nebudeme (či pouze v malém 
měřítku, z velmi závažného důvodu), 
a už vůbec ne v extravilánu města, bez 
logické návaznosti na stávající zasta-
věné území. Je nutné, aby to akcepto-
vali i vlastníci pozemků. Už teď zde 
máme velké množství žádostí – opět 
na přeměnu zemědělské půdy po ce-
lém obvodu Buštěhradu, dokonce i 
daleko v polích na okraji katastru, na 
stavební parcely (často s argumen-
tem „bydlení pro rodinu“, „výstavba 
rodinné firmy“ apod.). Argumentem 
také je: „Když jste to povolili před de-
seti lety Frantovi, proč to nepovolíte 
taky mně?“ Nepovolíme. Je nám líto, 
že nepomůžeme lidem zhodnotit 
jejich parcely, ale zájem města jako 
celku je zde přednější. Jak by za chvíli 
Buštěhrad vypadal? Jednou zastavo-
vání prostě musí skončit. 

Podle zákona obec dokonce ani ne-
smí navrhovat nové rozvojové plo-
chy, pokud nemá zastavěné ty stáva-
jící. A podle zákona může dokonce 
bez náhrady zrušit stávající rozvojové 
plochy, na kterých se 5 let nic neděje. 
Takových máme v územním plánu 
několik. To by ovšem asi vyvolalo 
pozdvižení mezi vlastníky pozemků, 
kterým se parcela ze stavebního po-
zemku změní zpět na zemědělskou 
půdu… pokusíme se o to však ales-
poň v případě naplánovaného rozší-
ření průmyslové zóny na poli u haldy 
(vedle Peroutky). Na jedné straně se 
všemožně snažíme omezovat prů-
myslové záměry v našem katastru (i 
stavební uzávěrou), na druhé straně 
umožníme v územním plánu průmy-
slovou zónu pár set metrů od obyt-
ných domů? To bychom byli hloupí! 
S vlastníky těchto pozemků již jed-
nám, věřím, že nutnost této změny 
pochopí.
Občan vůbec netuší, pod jakým tla-
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často kladené dotazy 
Po příjezdu domů (Ořešín) jsem si 
nemohla nevšimnout, že za zahra-
dou máme nově zavezenou suť. Proč 
se tak stalo? Připadáme si tady jako 
na skládce. Je to příšerný pohled z 
okna. Nemůžeme se dočkat, až nám 
odvezou hromadu zeminy, která je tu 
už od začátku a teď ještě tohle?! Od-
kud to pochází? Není to tu snad jako 
odkladové místo. Nejen já, ale i ostat-
ní sousedé jsme z toho znepokojení. 
Děkuji za brzkou odpověď a alespoň 
Vám přeji hezký výhled z okna. 
Nebojte se, to je jen dočasné. Mo-
mentálně nám ve staré zástavbě pro-
bíhá akce rekonstrukce komunikace 
a tarasu v Podhradí (viz web – pro-
jekty v realizaci), a protože jsou tam 
velmi stísněné podmínky, musíme 
vytěžený materiál uskladnit někde 
jinde. Velká část z něj se pak na mís-
tě opět použije jako zásyp, takže to 
nechceme zatím vozit na skládku. 
Něco se nám také vejde na jiný po-
zemek (v jiné části města). Ale když 
to nechceme mít na hromadě na 
náměstí, moc možností nemáme. 
Myslím, že bezprostřední sousedé 
stavby jsou na tom hůře, protože 
jim tam v těch uličkách ještě jezdí 
stavební technika, ale to se nedá nic 
dělat – zase to pak bude opravené. 
Proč nejsou ořezané javory na Hře-

bečské ulici, když v Lípovce je TS os-
tříhaly?
TS Buštěhrad je organizační složkou 
Městského úřadu a jeho prioritou je 
obhospodařovat především pozem-
ky města Buštěhrad. Až následně 
se můžeme (ale nemusíme) starat o 
pozemky, které nám nepatří. Poze-
mek, na kterém rostou zmíněné ja-
vory, není v majetku města, ale patří 
Středočeskému kraji. A proto TS 
Buštěhrad nejprve ořezaly javory, 
které mu patří. Jelikož se nestačilo 
ořezat vše do doby, kdy se objevi-
ly na větvích první pupeny, byl řez 
těchto stromů odsunut na podzim-
ní období tohoto roku - pokud na 
to budou prostředky a čas. A navíc: 
nejedná se o zásah nezbytně nutný. 
Stromy nikoho neohrožují ani neo-
mezují, každoroční řez zde není po-
vinný ani z důvodu tvarování.
Proč TS ořezaly jen část vrby u ryb-
níka?
Protože narazily na hnízda s mláďa-
ty, takže práce byly zastaveny a po-
kračovat budou na podzim.
Ve střeše Hotelu Buštěhrad je už 
několik let obrovská díra. Jednak to 
hyzdí celé okolí, jednak to určitě ani 
není bezpečné a do domu prší (kdy-
si to býval pěkný dům!). Nemůžete 
něco udělat s majitelem, panem Kel-

lerem z Lidic, aby si to opravil? Dát 
mu nějakou pokutu? Neříkejte mi, že 
když vlastní stavební firmu, je takový 
chudák, že nemá peníze na opravu 
díry ve střeše! Taky tam kdysi byla 
průchozí ulička. Proč je průchod za-
vřený? Byla tam i letní zahrádka pod 
kaštany. To je hrozné, jak někdo mís-
to aby majetek zveleboval, ho devas-
tuje!
S panem majitelem jsem na toto 
téma již několikrát mluvila. Vloni 
mi slíbil, že to opraví (neopravil), a 
na podzim slíbil, že to opraví letos. 
Konzultovala jsem to se Stavebním 
odborem na Kladně – pan majitel 
má platné stavební povolení, takže 
z pozice stavebního úřadu se s tím 
mnoho neudělá. Budeme tedy dou-
fat, že letos už oprava proběhne. 
Toho domu je mi líto stejně, jako 
Vám, i toho, že pan majitel nám z 
toho náměstíčka, které by mohlo 
být hezké, dělá „chudinskou čtvrť“. 
Ostatně, o tom, že dům vypadá, 
jak po zásahu bomby, psal už kdy-
si Jirka Janouškovec v BZ (2/2011). 
S uličkou nic neuděláme, pozemek 
je v soukromém vlastnictví. Ani se 
zahrádkou – je to čistě na vůli pana 
majitele.

DJ

kem se město ocitá, jestliže nechce 
povolit další zástavbu – od nátlaku 
a slibování firem po srdceryvné scé-
ny občanů na veřejných zasedáních. 
Například jedna firma si zde již před 
lety koupila kus pole na okraji naše-
ho katastru a nyní zde navrhla velké 
logistické centrum s mnoha halami, i 
s nějakým supermarketem, a doufá, 
že v novém územním plánu tento zá-

měr prosadí. Podobné věci však roz-
hodně povolovat nebudeme. Takový 
záměr znamená pro město pouze 
dopravní zátěž (jako např. ve Velkém 
Přítočnu sousedství firmy LEGO), 
likvidaci místních obchodníků kon-
kurencí supermarketu a další de-
vastaci zemědělské půdy (kterou tře-
ba jednou budeme zase potřebovat?). 
Měla jsem zde také dotaz na polygon 

pro motocykly… díky stavební uzá-
věře se nám zatím podařilo odvrátit v 
průmyslové zóně například výstavbu 
obřího mlýna (180 kamionů denně) 
nebo výstavbu logistického centra, 
což vždy znamená zvýšení doprav-
ního zatížení města. Před všemi po-
dobnými záměry se budeme snažit 
město do budoucna chránit.

DJ

11. května 2016 – do městské knihovny BUštěhrad poprvé pro žlUté kytičky

Naše Městská knihovna se letos po-
prvé zapojí do celostátní sbírkové 
akce „11. 5. Český den proti rako-
vině“.  Jedná se již o 20. ročník této 
nejstarší sbírkové akce, při které i vy 
můžete koupí žlutého kvítku mě-
síčku lékařského podpořit boj proti 

rakovině. Jeho minimální prodejní 
cena je 20,- Kč, přispět můžete pod-
le Vašich možností.  Takže 11. 5. do 
knihovny nejen pro knihy nebo na 
dobrou kávu, ale i s chvályhodným 
úmyslem – pomoci dobré věci!
Při této akci podpoří naši knihovnu 

i mobilní dvojice „spřátelených Věč-
ně mladých důchodkyň“ z MO SD, 
která vám bude žluté kvítky tento 
den nabízet např. na zastávkách au-
tobusu, ale i jinde v ulicích našeho 
města. 

ZV
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ČÍSLO 5. KVĚTEN 2016

městská knihovna plná dětí

Na začátku jara bylo u nás v knihovně 
živo. Přišli se na nás podívat holky a 
kluci z Áčka, Béčka a Céčka prvních 
tříd ZŠ Buštěhrad. Paní knihovnice 
všem knihovnu ukázala a vysvětlila, 
jak a kde najít knihy a jak si je půjčit. 
Po chvíli prvního objevování se děti 
sesedly do kruhu a už se četlo. A pěk-
ně nahlas. 

To Vám byla lahoda, úplně jako na di-
vadle - každý tu byl hercem celé jed-
né věty! A tak jsme se všichni znovu 
dozvěděli něco o tom, jak to chodilo v 
Perníkové chaloupce a na co zas přišli 
Pejsek s Kočičkou. Každý pak dostal 
čtenářský zápisník a pozvání na Slav-
nostní pasování čtenářů, které nastane 

11. května od 16:00 hodin ve spole-
čenském sále buštěhradského zámku. 

Možná si říkáte „a to je všechno?“ 
Hohó, to ale není ta správná otázka! 

Ta správná je jiná! Možná, že divná, 
ale - správná. Nevěříte? Tak schválně: 
co mají společného opravdičtí živí Kr-
tečkové a knížky? No? Nebudeme Vás 
napínat. Byli tu Krtečkové z MŠ Buš-
těhrad! A ti se, panečku, ukázali jako 
staří mazáci: přišli vrátit knížku, kte-
rou již měli půjčenou! Všichni se pak 
podívali, jak jsou tu knížky zabalené, 
jak se s nimi správně zachází a co v 

nich všechno je. I brontosauři.  Ti ale 
„už umzeli“, jak nám sdělil jeden ze 
studentů Univerzity nejlepšího věku. 
Jednu knížku si pak Krtečkové vybrali 
a paní učitelka z ní kousek přečetla. A 
protože se všem líbila, hned si jí půjči-
li a smluvili se na příště, že ji půjdou 
všichni společně zas vrátit. Děkujeme 
paním učitelkám ZŠ a MŠ Buštěhrad 
Blance Enderlové, Mileně Maršnero-
vé, Martině Zelové a Štěpánce Kočár-
kové, a těšíme se na příště! 

A co Vy, milí čtenářové? Taky si čtete 
v kroužku a nahlas? Stačí jen otevřít 
knížku a číst! 

Příště se ozveme s reportáží z návště-
vy knihovny a infocentra v Rožmitále 
pod Třemšínem a budou i novinky z 
ponoru do knihovního nitra.

Martin Kosa za Městskou knihovnu 
Buštěhrad

něco o městské zeleni a maJetkU, aneB pokUs o osvětU pomocí praktických pří-
kladů (protože lidé nečtoU zákony a vyhlášky):

Prvňáčci v knihovně. Foto: D. Čermáková

Na co lidé nemají právo: 

Být hrdina, vzít pilu a ořezat strom, 
který je již v rozpuku, naházet větve 
do škarpy a ať si to TS uklidí (a můžou 
být rádi, že jsem to za ně udělal!). To 
není na metál, ale na pokutu. Tu vám v 
případě, že Vás kdokoli udá na odboru 
životního prostředí, velmi rádi vymě-
ří. Ve většině případů se jedná o částku 
50 000,-.

Něco, co by měl vědět každý řidič: 

V trávníku se neparkuje! A to i v pří-
padě, že ten trávník je před mým 
domem a už se mi ho podařilo moc 
pěkně rozjezdit tak, že trávník jako 
souvislá plocha již neexistuje. Je to ale 
pořád městská zeleň! 

Bývá zvykem, že to docela účinně 
pokutuje policie. Jednou dojedou i k 
Vám.

Něco, co jistě ví každý, kdo něco 
vlastní:

- Nikdo jiný, než vlastník pozemku, 
nemůže na ten pozemek sázet stromy 
bez povolení, nebo vytvářet z měst-
ské zeleně bez písemného souhlasu 
vlastníka pozemku parkovací místa, 
skládky odpadů, suti nebo stavebního 
materiálu, nebo si zabrat kus ulice pro 
svoje venkovní posezení nebo bazének 
a případně tam zřídit nějakou bariéru, 
aby nám tam sousedé nelezli.

- Když si někdo zasadí před dům ky-
tičky, tak to problém není (nestará se o 
to, tak se to poseká, a hotovo), ale když 

zasadíte strom, nebo keř, tak problémy 
mohou být. Pokud jste zasadili strom 
na pozemek, ve kterém jsou ulože-
ny sítě, a to zpravidla vedoucí k Vaší 
nemovitosti, tak hrozí velmi reálně 
poškození těchto sítí. Léta se nebude 
nic dít, a pak Vám třeba kořen stromu 
přetrhne plynové vedení. A začne se 
hledat viník. Firmy, kterým patří sítě, 
mají zaplacená věcná břemena a nic 
se tam sázet nesmí. Napočítají pokutu 
městu a to větší, než malou, a město to 
potom bude vymáhat na Vás.

- Strom vyroste do rozměru víc než 
30 cm v průměru. Je zdravý, ale padá 
z něho příliš mnoho listí Vám na po-
zemek, nebo nedej bože vrhá stín. 
Nikdo pak už nevydá povolení tento 
vitální strom pokácet (ledaže by se mu 
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trochu pomohlo – třeba navrtáním a 
zaléváním nějakým jedem – zde opět 
hrozí pokuta 50 000,- Kč!). Pokud ho 
neumoříte, ten strom tam bude na po-
řád. To znamená déle, než tam budete 
Vy. Proto sázejte kytičky, když už máte 
takovou potřebu zkrášlovat, ale keře 
a stromy ne! Pokud chcete sázet keře 
nebo stromy, musíte mít povolení od 
vlastníka pozemku! Vám by se taky 
nelíbilo, kdybyste přijeli z práce domů 
a na zahradě Vám přibylo pár borovic 
(případně ještě s pokynem, že se o ně 
máte pěkně starat).

- Lavička v parku je majetek města. 
Nemůžete si ji jen tak vzít a dát si ji 
před svůj dům. Není tam jen pro Vás, 
ale i pro ostatní občany. 

- Prostě a jednoduše: to, že je něco ve-
řejný pozemek, neznamená, že si na 
něm může každý dělat to, co na svém. 
Už to není, jako za minulého režimu, 
kdy všechno bylo všech a zároveň ničí. 
Každý pozemek má vlastníka a jen ten 
má právo určovat, co se na něm bude 
dít. Přesně tak, jako Vy u sebe doma. 
Váš pozemek je ten od plotu dovnitř, 
ne ven. Nevěřím, že byste třeba zapar-
kovali své auto na zahradu souseda, 
pěkně do travičky, a on Vám ještě na 
tom autě umyl okna. Chovejte se k 
městským pozemkům a majetku tak, 
jak chcete, aby se u Vás chovala ná-
vštěva.

- Pokud se Vám na městském po-
zemku něco nelíbí, nebo máte nějaký 
nápad na vylepšení, podejte podnět 

na úřad. Ale bez povolení se na něm 
sami, prosím, do ničeho nepouštějte!

Na závěr: Od 1. 5. 2016 bude snížen 
počet lidí starajících se o naše město a 
to zřejmě na půlku. Důvodem je zpřís-
nění programu veřejně prospěšných 
prací, který administruje úřad práce. 
Přesto věříme, že splníme všechny zá-
konem dané povinnosti vlastníka po-
zemků, i když to zřejmě bude našim 
pracovníkům trvat déle. Ale je potře-
ba nechat proběhnout celou sezónu, 
a pak vyřešit problémy, které se nám 
ukáží jako nejzávažnější.

Děkujeme všem občanům za pocho-
pení.

Josef Veselý - TS Buštěhrad 

vzpomínka na evU

Veselá a vtipná, taková byla vesměs 
Eva Zámyslická, která nás opustila 
24. 3. 2016, kdy podlehla zákeřné-
mu onemocnění. Vzpomínáme na ní 
jako na člověka, který byl vždy ocho-
ten pomoci, aniž by očekával nějakou 
pozornost nebo zadostiučinění. Ve 

spolkovém životě Buštěhradu byla 
častou účastnicí jeho programů a 
akcí. Velmi často také na akcích ne-
zištně pomáhala. Psala i několik člán-
ků do místních periodik. Byla velkou 
oporou svému manželovi Luďkovi. 

Mnoho občanů se s ní rozloučilo  
1. dubna v místním kostele a vypro-
vodilo ji na poslední cestu na buš-
těhradský hřbitov. Ti, co ji znali, na 
ni budou vzpomínat.

JJ

S P O L E Č E N S K Á  K R O N I K A
Ve středu 23. března 2016 jsme v obřadní síni Městského úřadu přivítali do života nově narozené občánky. 
Dětem přejeme, aby prožily hezké, klidné a pohodové dětství uprostřed rodinného kruhu, a rodičům, aby 
největší odměnou pro ně byla láska a úcta jejich děťátka. 

 Jana Zemanová

Dne 2. 5. 2016 by se dožil 75 let pan Zdeněk Karásek. Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. 

Sestra Božena Špimrová s rodinami

I N FO R M AC E

Uklidili Jsme BUštěhrad

Zamračené  sobotní  dubnové ráno 
dne 16. dubna  neodradilo více než 
dvě desítky našich spoluobčanů vstát 
a jít do nepohody uklízet Buštěhrad.
Sraz účastníků  byl na nádvoří zámku. 
Zámeckou atmosféru navodili manže-
lé Bleskovi, kteří brigádníkům nabízeli 
vlastnoručně upečené zákusky společ-
ně  s horkým čajem nebo kávou.
Po  tomto čaji o deváté následovalo 
rozdělení dobrovolníků na   místa v 
Buštěhradě určená k vyčištění. 
Uklízely se zejména remízky, větrola-

my , škarpy a chodníky. Jenom těch  
vajglů!!  Slušní pejskaři nosí u sebe 
pytlík  pro exkrementy svých mazlíč-
ků. Co si má ale počít uvědomělý ku-
řák. Kam s oharkem? Není mi známo, 
že by existovaly nějaké elegantní kra-
bičky, do kterých by kuřáci ukládali  
nedopalky. 
Až když jsem se shýbal asi pro čtyři-
cátý vajgl , tak mne takový zlepšovací 
návrh přišel na mysl.
Zábavnější než sbírání zbytků cigaret 
bylo uklízení „ větráků“.  Copak pne-

umatiky, skleněné lahve, petky nebo 
plasty všeho druhu to se tam dalo 
čekat. Ale speciální vybudovanou pr-
kennou  dráhu pro kolečko to se jen 
tak nevidí. Po takto vybudované stez-
ce se kolečko naložené těžkou sutí 
vůbec nezaboří a dojedete s ním přes 
celou šířku větrolamu až na pole.
Okolo poledne uklízení skončilo. Byly 
navršeny hromady roztodivného od-
padu poblíž silnic, aby je mohli pra-
covníci TS naložit a řádným způso-
bem zlikvidovat. Tak zase za rok!

LZ
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I N FO R M AC E

nový aUtoBUsový spoJ

Informace ČSAD Kladno ke změně 
v jízdním řádu linky 220056, a to 
ve směru do Prahy, platné od 29. 3. 
2016:

Spoj 15 - ze zastávky „Buštěhrad, 
u Kahance“ bude vyjíždět o 5 mi-
nut dříve, tedy v 6:20, ze zastávky 
„Buštěhrad“ v 6:22.  Přibude nám 
nový spoj 127, s odjezdem v 7:20 ze 
zastávky „Buštěhrad, u Kahance“ 
a ze zastávky „Buštěhrad“ v 7:22. 
Pro pohodlí buštěhradských občanů 
je důležité, že tento nový spoj k nám 

nepřijede plný cestujících z Kladna, 
ale „Buštěhrad, u Kahance“ je jeho 
první stanicí. A tak pro vás bude jistě 
příjemné tuto možnost využít. Více 
informací najdete na www.csadklad-
no.cz.

U výše uvedených spojů, které nám 
smluvně zřídilo ČSAD Kladno na 
základě požadavku Městského úřa-
du, Město Buštěhrad průběžně vy-
rovnává finanční ztrátu tohoto do-
pravce. Vytíženost spojů budeme 
sledovat. Pokud by se ukázalo, že 

naši občané využívají některý spoj 
jen velmi málo, pak bychom inici-
ovali jeho zrušení, abychom „ne-
dopláceli“ bezúčelně. A tak můžete 
sami ovlivnit, zda nám zůstanou za-
chovány takové autobusy, v kterých 
si v Buštěhradě pohodlně sednete, a 
nepojedete v ranních hodinách do 
Prahy v přeplněném kladenském 
autobusu… a to tak, že tyto smluvní 
autobusy budete v maximální mož-
né míře využívat.

ZV

otázky a odpovědi k místní poBočce české pošty

Otázky byly původně připraveny 
na přímý rozhovor s vedoucí míst-
ní pošty paní Renatu Vyšínovou, ale 
aby byly dodrženy vnitřní předpisy 
České pošty, bylo nutné 2 měsíce 
vyčkat, než nám na otázky přišla od-
pověď od tiskového mluvčího České 
pošty pana Ing. Matyáše Vitíka.

Jaké máte novinky na naší místní 
Poště, které byste chtěli sdělit našim 
občanům – vašim zákazníkům?

Česká pošta se snaží zlepšovat kom-
fort svých zákazníků i svých klientů. 

Mezi ně patří otevírací doba, která 
je uzpůsobená tak, aby vyhovovala 
našim zákazníkům. Zejména konec 
otevírací doby v 18 hodin je časem, 
který občanům, kteří si jdou po prá-
ci vyřídit své poštovní záležitosti, 
vyhovuje.

Dříve bylo obvyklé, že u vás fungova-
la jen jedna přepážka, nyní se to stá-
vá jen velmi výjimečně, a obvykle je 
možné vyřízení u 2 přepážek. Jak se 
vám to vám podařilo?

Česká pošta se často setkává s ná-

zorem, že při zvýšeném počtu lidí 
na pobočce jsou zbytečně zavřené 
přepážky, kde by mohli být lidé ob-
slouženi a zkrátila by se tak doba 
čeká na vyřízení jejich požadavku. S 
tím lze souhlasit. Problémem ovšem 
jsou personální limity, se kterými se 
potýkáme. Sami bychom byli rádi, 
kdybychom na poštách mohli ote-
vřít více přepážek, ale často se nám 
stává, že už nemáme koho za pře-
pážku fyzicky posadit. Pokud se to 
podaří, rozhodně nikdo není v záze-
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mí bez toho, aby tam měl konkrétní 
úkoly a svoji práci.

A přesto – můžete nám přiblížit, co 
dělá např. paní, která je v kanceláři 
za místností s přepážkami? Někdy ji 
vidíme i za přepážkou…

Práce přepážkových pracovnic a 
pracovníků není pouze obsluha zá-
kazníků, ale také další zpracování 
např. dopisů, které klienti podávají. 
Je to práce, která není pro zákazníky 
úplně viditelná, ale je součástí poš-
tovního provozu. Toto se snažíme 
lidem vysvětlovat, aby neměli pocit, 
že zatímco oni čekají, až přijdou na 
řadu, část zaměstnanců se jim ne-
věnuje. Mají v tu chvíli jinou práci, 
která je stejně důležitá, jako obsluha 
na přepážce. 

Chápeme, že „vnucování“ jiných pro-
duktů než těch, které přímo souvisí s 
poštou, máte v náplni práce, ale ně-
kdy to opravdu je až zvláštní. Většina 
lidí o to nestojí. Jakou máte odezvu 
vy? A jak byste se k této věci vyjádřili 
z vašeho hlediska.

Česká pošta je logistickou a obchod-
ní společností, proto je nabídka do-
plňkového prodeje zcela na místě. 
Pracovníci přepážek mají tuto čin-
nost zakotvenou ve své pracovní 

náplni a její součástí jejich práce. 
Představa pošty, která pouze doru-
čuje dopisy a balíky, je v dnešní kon-
kurenční době nereálná a pokud se 
chce Česká pošta rozvíjet, musí hle-
dat další obchodní příležitosti, mezi 
které patří prodej doplňkového sor-
timentu, nebo nabídka produktů 
aliančních partnerů.

K předchozí otázce – co vše si vlast-
ně dnes můžeme na poště zařídit? 
Někdo to přece jen přivítá, když za 
některými službami a sepsání smluv 
nebude muset mimo Buštěhrad 

Služeb je více, ale na vaši otázku 
bych odpověděl, že na poště je služ-
ba Czech POINT, který je kontakt-
ním místem občanů se státní sprá-
vou. Pokud tedy potřebujete výpis 
z rejstříku trestů, nemusíte na úřad, 
ale jednoduše zajdete na pobočku, 
kde vše velmi rychle vyřídíte. Z dal-
ší nabídky bych ještě zmínil prodej 
tisku, nebo můžete využít sázkový 
terminál.

Časté dotazy k doručování

Proč na nás paní doručovatelka ne-
zvoní?, pak najdeme v kastlíku lístek, 
abychom si pro doporučené psaní 
nebo jinou zásilku přišli na poštu, ale 
my byli doma…

I pošťáci jsou pouze lidé a někdy se 
stane toto nedopatření. Klient, kte-
rý má tuto nepříjemnou zkušenost, 
se může obrátit s konkrétním pří-
padem na Českou poštu a ta zjedná 
nápravu.

Je možné, aby doporučené zásilky 
byly roznášeny i v odpoledních ho-
dinách, kdy spíše někoho zastihnou 
doručovatelky doma?

Na této novince pracujeme, aby si 
klienti sami mohli zvolit, kdy během 
dne chtějí zásilku doručit.

A kdyby doručovatelky mohly něco 
vzkázat nám „buštěhradským“, co by 
jim například usnadnilo jejich prá-
ci…, co by to bylo?

Pracovníci České pošty se snaží 
vždy udělat maximum, aby splnili 
požadavky klientů. Pokud to z něja-
kého důvodu nejde, snažíme se najít 
takové řešení, které je reálné. Buš-
těhradským bychom vzkázali, aby i 
nadále využívali našich služeb a bu-
deme rádi, když nám dají zpětnou 
vazbu, abychom mohli naše služby 
ještě zlepšit.

Otázky kladla Zdeňka Vestfálová, 
odpovídal tiskový mluvčí České 

pošty Ing. Matyáš Vitík                                      

možnost pro naše mladé zemědělce 
Od 3. do 16. května 2016 bude 
možné podat žádost o dotaci na 
podporu činnosti mladých začí-
najících zemědělců. Pokud máte 
ve své obci či v blízkém okolí ze-
mědělce ve věku 18 – 40 let, který 

dosáhl (nebo za stanovených pod-
mínek dosáhne) minimální země-
dělské kvalifikace, a který zahajuje 
zemědělskou činnost poprvé jako 
vedoucí podniku, můžete mu v 
jeho podnikání pomoci tak, že ho 

informujete o možnostech získání 
dotace z Ministerstva zemědělství. 
Viz přiložený leták (na předposled-
ní straně).

 Ing. Alena Makovcová 
projektový manažer 

malí lemUři a piknikárna – novinky v zooparkU záJezd

S jarem začíná v zoologické za-
hradě Zoopark Zájezd, kterou už 
asi všichni znáte, hlavní část roku. 
Dokončují se úpravy, připravují 
se novinky pro návštěvníky a také 
se zvířatům rodí mláďata. Jak tam 

tedy vypadá letošní rok?
Počet návštěvníků i zvířátek ros-
te, a tak se zoo postupně rozšiřuje 
kousek za vesnicí. K velbloudici 
Áje, dětskému koutku s domácími 
zvířaty nebo lamám, tak přibývají 

další obyvatelé. Některé jste moh-
li vidět třeba už loni – mezi velké 
oblíbence patří emu Eda a samo-
zřejmě skupina evropského rysa 
ostrovida. Jeden z nich, Blonďák, 
loni objel celou Českou republiku v 
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Lemur. Foto: Archiv Zoopark Zájezd

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

V Buštěhradě je památník obětem 
světových válek. Stojí na nenápad-
ném místě a mnoho lidí ani neví, že 
památník existuje. Ke kamenným 
deskám se jmény hrdinů vede chod-
níček lemovaný tújemi.  Pět tújí bylo 
z aleje před lety ukradeno. Zbyly 
tam po nich jenom důlky.
Buštěhradské forum zakoupilo pět 
nových stromků.  Vyzvalo své čle-
ny a přátele na nedělní odpoledne 
17. 4., aby společnými silami vrátili 
ztracenou důstojnost buštěhradské-
mu pietnímu místu a ukradené dře-
viny znovu vysadili.
Sešlo se nás 22. Muži hloubili jámy. 
Ženy s kreativitou vlastní jenom 
jim očistily vyryté ploché kameny 
a efektně obložily vysazené strom-
ky. Leštěné mramorové desky ožily 
pod jejich rukama novou krásou. 
Buštěhradský kronikář pan Jaroslav 
Pergl seznámil brigádníky s historií, 
dnes již jenom torza bývalého vel-

kolepého sousoší, vzniklého po prv-
ní světové válce.
Jako bonus na zúčastněné působi-
lo pozvání od pana Martina Kosy 
k prohlídce veřejnosti ještě nepří-
stupných sklepení bývalého skladu 
ovoce a zeleniny a před tím skladu 

piva městského pivovaru. Výbor-
nou akustiku rozlehlých a vysokých 
sklepních sálů svým zpěvem potvr-
dila Lenka Filová, učitelka hry na 
flétnu a hoboj zdejší ZUŠ.
Bylo to příjemné odpoledne. 

LZ

túJe JsoU zpátky U pomníkU

V pivovarských sklepech Foto: J. Pergl

projektu Setkání s rysem, který má 
za cíl jeho ochranu ve volné příro-
dě. Pohrát si s ním mohly stovky 
dětí, teď už je ale dospělý a má ra-
ději klid.
Nyní je v jednání změna územní-
ho plánu, aby se zoo mohla ještě o 
něco rozrůst. “V plánu máme na-
příklad kopytníky, kteří nevyžadu-
jí vyhřívané zázemí na zimu, prá-
vě teď ale dokončujeme Naučnou 
stezku, která se zaměřuje na zvířata 
žijící v našem okolí,” říká Jiří Ma-
rek, ředitel zoo. K Naučné stezce 
v části, které se neoficiálně říká “u 
velbloudice Áji”, přibude také pik-
nikárna s ohništěm. Zde si budou 
moct návštěvníci v klidu posedět 
na dece, odpočinout si na sluníčku, 
zahrát si karty nebo pexeso a pří-
padně si i opéct buřty.

Nejkrásnějšími letošními novin-
kami jsou ale určitě nové přírůst-
ky. Můžete se tu zblízka podívat 
na malou maru stepní (kterou lidé 
často přirovnávají ke klokanovi 
nebo zajíci), lemury kata (s pruho-
vaným ocasem), kteří se odmalička 
vozí na svých rodičích, na lemury 
hnědé, které je těžké v hustém ko-
žíšku rozpoznat, nebo lemury vari 
– dva brášky, kteří teprve nedávno 
začali vycházet ze zázemí ven. Na 
rozdíl od kat se totiž na rodičích 
nevozí a musí po svých. V zoo z 
nich mají velkou radost, protože to 
je teprve podruhé, co se tento vzác-
ný druh podařilo rozmnožit. A na-
víc jsou již ve venkovních výbězích 
i želvy a chameleoni, kteří musí být 
přes zimu schovaní v teple. 
Karina Fraňková, Zoopark Zájezd
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Bílá sobota je pro buštěhradské li-
dové umělce již tradičně spojena se 
soutěžní přehlídkou kraslic – Po-
klady Velkého pátku. I letos jsme 
se sešli při akci, pořádané spolkem 
Buštěhradské fórum a Domovem s 

pečovatelskou službou Buštěhrad, 
v sobotu 26. března. Poprvé jsme 
rozdělili soutěžící do dvou ano-
nymních kategorií, které byly všemi 
přítomnými hodnoceny bodovým 
způsobem. Znovu byly ve společen-

ské místnosti DPS k vidění desítky 
překrásných výtvorů, tak to nebylo 
lehké hodnocení. V kategorii dospě-
lých soutěžilo deset tvůrců a nejvíce 
bodů získala favoritka paní Krej-
zová. Na druhém místě se umístil 

kraslicová žeň v dps

Svaz důchodců České republi-
ky Místní organizace Buštěhrad 
(SDČR MO Buštěhrad) alias „Věč-
ně mladí senioři“ (úmyslně píši 
celý název, někdy nám zkratky nic 
neříkají), je skupina důchodců bez 
rozdílu věku, nejmladší je 60 let, 
nejstarší 81 let. „Věčně mladí se-
nioři“ si říkáme proto, že má vyjá-
dřit náš, seniorský, přístup k živo-
tu. Nehledě na to kolik let nám je, 
máme mladé myšlení a chceme si 
život užít. Je jedno, zda někdo z nás 
půjde na pochod, pojede na výlet, 
půjde si poslechnout hudbu, nebo 
si zatancovat, zahrát si stolní hry, 
nebo si jen tak popovídat, protože 
nechce být doma sám, nebo přijde 
s nápadem, který potěší i ostatní. 
A právě skvělý nápad jedné z na-
šich členek padl na úrodnou půdu 
a nadchl nás ostatní (mimocho-
dem nápadů máme spoustu a če-
káme také na ty vaše). 
NECHYBÍ NÁM LOGO?    A KDO 
NÁM S NÍM POMŮŽE? NO PŘE-

CE NAŠE DĚTI!
Oslovili jsme Družinu, paní Anič-
ku Holeyšovskou, které se náš ná-
pad také líbil a vyhlásili soutěž o 
Logo „Věčně mladých seniorů“.
Podmínky pro soutěž sestavila 
paní Alice Masters, není jen tak 
jednoduché namalovat obrázek, je 
potřeba, aby bylo možné jej grafic-
ky zpracovat do počítače. 
Děti se pod vedením své úžasné 
paní družinářky pustily do práce 
a jako bonus jim o práci grafika 
povídala právě paní Alice Masters, 
poradila jim, jak mohou postupo-
vat a zjistila jak šikovné a nápadité 
máme děti. Soutěž bude uzavřena 
15. 5. 2016 a obrázky bude posuzo-
vat odborná porota, složená z vý-
tvarníků a odborníků na grafický 
design. Ti vyberou jednoho vítěze, 
který bude odměněn a doporučí 
10 obrázků pro výběr do užšího 
kola. A tam bude úkol nejdůle-
žitější, porota sestavená z členů „ 

Věčně mladých seniorů“ rozhod-
ne o konečném vítězi, na kterého 
bude čekat odměna, ale nejdůleži-
tější je, že jeho obrázek bude viděn 
vždy při prezentaci našeho spolku.
Vítěze, tedy oba, jak odborné po-
roty tak té z „Věčně mladých se-
niorů“ vyhlásíme v družině 2. 6. 
2016. Protože obrázků je již nyní 
velká spousta a my si vážíme sna-
hy dětí, uspořádáme výstavu všech 
obrázků. Kde a kdy se výstava 
bude konat, vás včas upozorníme. 
Moc se těšíme, jak vše dopadne a 
který obrázek budeme mít tu čest 
používat při naší prezentaci. Dě-
tem držíme palce a máme velikou 
radost, že je jich tolik, kteří malují 
a při kreslení myslí na to jak nej-
lépe vyjádřit obraz našeho spolku. 
Moc děkujeme paní Holeyšovské, 
která děti podporuje a pomáhá 
jim.                                

Stanislava Šumná za výbor „Věčně 
mladých seniorů“

logo pro „věčně mladé seniory“

POJĎTE S NÁMI OSLAVIT
DEN MATEK    
V pátek 6. 5. 2016

Od 15.00 do 19.00 hod. v restauraci U Bečvářů
Popřát vám přijdou děti 

ze Školní družiny
K poslechu a tanci vám zahraje skupina PREMIÉRA

Pod vedením pana Wachtla
Vstupné dobrovolné!

Těší se na vás členové SDČR
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Poklady Velkého pátku. Foto: J. Blesk

valná hromada BUštěhradského fóra

Dne 11. dubna se uskutečnila val-
ná hromada Buštěhradského fóra. 
Schůzka se uskutečnila v příjemném 
prostředí restaurace U Bečvářů. V 
tomto roce opustil spolek jeden člen, 
který se stal přítelem spolku. Bylo 
přijato 6 nových členů. Byl zvolen 
5 členný výbor a rovněž i revizní 3 
členná komise. Kromě dalších běž-
ných provozních a technických zá-
ležitostí by buštěhradskou veřejnost 
mohlo zajímat, že spolek může za-
půjčit i nečlenům 2 plastové nové 
lodi Noah (obdoba Vyder) se stan-
dartním vybavením – tedy barel, 
vesty a pádla. Podmínky zapůjčení 
na adrese jiri.janouskovec@seznam.
cz. 

Byl odsouhlasen plán aktivit na ten-
to rok. Kromě již uskutečněných akcí 
Novoroční výstup a Poklady Velké-

ho pátku, jsou v plánu i následují-
cí aktivity: Buštěhrad na vodě (24. 
6.), Buštěhradská jednodenní (10. 
9.), beseda o historických budovách 
v Buštěhradě s prof. Girsou (pod-
zim), exkurze Osvětim a Wieliczka, 
exkurze Terezín a Budyně, exkur-
ze Přečerpávací elektrárna Dlouhé 
stráně, exkurze Pivovar Kostelec nad 
Černými lesy, případně Vejšlap. Ex-
kurze do povrchových dolů a tepelné 
elektrárny v Tušimicích, Rudického 
propadání, stejně tak jako jednoden-
ní návštěva Drážďan v loňském roce 
byly shledány jako úspěšné. Kolik z 
plánovaných akcí se podaří skutečně 
zrealizovat, závisí na zájmu občanů a 
z toho vyplývajících možností, pro-
tože spolek dostal o 12 000 Kč méně 
z dotací města, než v loňském roce. 

Důležitým bodem projednávání byla 

otázka dalšího vydávání Buštěhrad-
ských listů. Vzhledem k tomu, že 
Buštěhradský zpravodaj je skutečně 
v současnosti veden demokraticky 
a nezávislou redakční radou a záro-
veň dává prostor všem kulturním a 
společenským aktivitám, není již vy-
dávání Buštěhradských listů aktuální 
ani jako občasník. Listy budou tedy 
pozastaveny nebo zcela zrušeny. 

Pozornost byla věnována i stavu 
webových stránek www.bustehrad-
skeforum.cz. O jejich aktualizaci se 
přihlásil nový člen Petr Kloubek. 
Ten se také podstatně postaral, ve 
spolupráci s Luďkem Zámyslickým, 
o organizační zajištění a zasazení 
pěti nových tújí, které byly ukrade-
ny u místního pomníku padlým za 
světových válek. Tato akce vzešla ze 
závěrečné plodné diskuse členů.  

Pepa Kotouč, jediný soutěžící muž, 
jehož kraslice velmi překvapily, ze-
jména nápadem a precizností výz-
doby. Třetí místo pak získala zdob-
ná vajíčka paní Roubkové. V dětské 
soutěžní kategorii byly odměněny 
Justýnka Dušková za první a Marké-
ta Homolová za druhé místo. Mimo 
soutěž se přehlídky i letos zúčastnily 
„týmy“ školní družiny ZŠ, mateřské 
školky, Dětského studia Sluníčko 
a Rodinného centra Buštěhradský 
pelíšek. Záplava jejich obdivuhodně 
pestrých dílek ozdobila rámec sou-
těže jednotlivců a byla odměněna 
hlavně srdečným potleskem přítom-
ných. Obvyklá dražba kraslic, kte-
rá bývá závěrem přehlídky, se letos 
nekonala, ale některá dílka si diváci 
přímo zakoupili. Kroužek ručních 
prací DPS tak získal 400 korun na 
pořízení materiálu do dílny. 

Byla trochu škoda, že se na tu krásu 
přišlo podívat jen málo diváků. Le-
tošní „ještěprodlouženější„ víkend 
zřejmě zlákal k jiným aktivitám. I 

tak to byla podařená akce, jež opět 
oslavila šikovné ruce buštěhrad-
ských a přespolních tvůrců. Děku-
jeme tímto všem, kteří se soutěži 
věnovali. Zvláštní poděkování si 
určitě zaslouží sponzoři soutěže – 

Spolek Buštěhradské fórum, DPS 
Buštěhrad, Cukrárna Jindřicha Ná-
prstka a Prodejna U Hafíka – díky 
kterým získali výherci pěkné a hod-
notné odměny.

Helena a Jiří Bleskovi   
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Foto: Noc s Andersenem. Archiv RC Pelíšek

z pelíškU

Noc s Andersenem

Na apríla, 1. dubna, se RC Pelíšek 
zúčastnilo celorepublikové akce 
nočního spaní v kolektivu se čte-
ním pohádek. Pro děti jsme měli 
připravený program, zahrnující od-
polední bojovku, dětské hry, které 
všichni známe již z našeho dětství, 
a tvoření ozdobného rámečku na 
fotku. Procházka po vytyčené trase 
(ještě že jsme použili i křídy, proto-
že barevné fáborky nějací „dobráci“ 
během hodiny úplně všechny str-
hali) vedla k potůčku, kde na děti 
čekala Potůčková víla s překvape-
ním. Cestou děti hledaly schované 
otázky a vyplňovali jsme tajenku - 
POLŠTÁŘEK - děti totiž potom v 
Pelíšku dostaly pro klidné sny nád-
herné polštářky v mořské tématice 

(velrybu, rejnoka atp.), ručně šité 
našimi kolegyněmi. Všichni jsme si 

tuto noční akci užili, a protože byla 
úspěšná, určitě nebyla poslední :-)

Předseda spolku otevřel otázku opra-
vy a rekonstrukce pomníku padlým 
za první světové války, vzhledem 
k období 100 let od doby jejího 
průběhu a je to tedy nejvhodnější 
doba k získání grantů a dotací, kte-
ré by mohlo sehnat město. Spolek se 
usnesl, aby jménem spolku požádal 
předseda město o obnovu pomníku 

padlým za první sv. války do stavu, v 
jakém byl po roce 1918.

Od doby vzniku Buštěhradského 
fóra se podstatně mění zaměření 
spolku. Orientuje se více na aktivi-
ty pro buštěhradskou širokou veřej-
nost. Je spolkem značně názorově 
různorodým, který spojuje zájem 

dělat něco zajímavého pro ostatní. 
Chtěl bych i tímto způsobem podě-
kovat všem jejím členům i přátelům 
spolku, kteří vykonali a vykonávají 
tuto dobrovolnou činnost pro spole-
čenský a kulturní život v Buštěhradě.

Ing. Jiří Janouškovec 
předseda spolku
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ČÍSLO 5. KVĚTEN 2016

 S P O RT

tenisek informUJe

Chtěl bych Vás informovat o no-
vinkách a chystaných akcích, kte-
ré připravujeme. Úspěšné bourání 
haly proběhlo 3. 4. 2016. Tímto 
chci ještě jednou poděkovat našim 
členům za bezvadnou spolupráci 
při bourání, skládání a uskladnění 
celé haly - DĚKUJI. 
Hned 4. 4. jsme zahájili jarní pří-

pravu, protože letní sezona bude 
velmi náročná, nejenom pro hráče, 
ale také pro nás organizátory.
 Kvalita naší tenisové školy (díky 
našim hráčům) „se donesla“ až do 
Kladna, kladenští hráči chtějí hrát 
v Buštěhradě. Z toho důvodu jsme 
se dohodli s TK Kročehlavy o jejich 
převzetí  pod hlavičku našeho klu-

bu TK Tenisek Buštěhrad z.s.  Spolu 
s hráči přešly také zkušené a úspěš-
né trenérky Jana Mačurová, Radka 
Šulíková a Jana Svobodová.  V sou-
časné době má náš klub okolo 170 
členů z toho 2/3 tvoří děti a mládež.  
Bohužel kapacita našeho areálu je 
dalece překročená a je velmi složi-
té koordinovat tenisovou přípravu. 

program pelíškU na květen

  5. 5. 16:00 Výtvarná dílnička
10. 5.   9:30 Jarní očista těla - přednáška zdarma, s hlídáním dětí
12. 5. 16:00 Výtvarná dílnička
15. 5. Jarní jarmark na Babkách - tvořivý stánek Pelíšku pro zabavení dětských ručiček a hlaviček
19. 5. 16:00 Tvořivá dílna se seniory v DPS Buštěhrad + focení na kalendář 2017

26. 5. 16:00 Výtvarná dílnička
  4. 6.  Dětský den v zámeckém parku Buštěhrad - tvořivý stánek Pelíšku pro zabavení dětských ručiček a hlaviček

údržBa areálU - BUš gUn

Po zimě jsme se pustili do údržby. 
Musím pochválit všechny členy 
za vzorné plnění daných úkolů a 
zvláště pana Eberleho, který pracu-

je usilovně na zvelebování zázemí 
každý den. Samozřejmě probíhají 
i pravidelné tréninky a seřizování 
zbraní či optiky. Věříme, že se dílo 

podaří a bude se zde moci konat 
první Dětský střelecký den.

 J. Penc st.

BUštěhradští rytíři vstUpUJí do play-off 

Dne 27. 3. 2016 náš Buštěhradský 
hokejbalový oddíl čekal soupeř 
nejtěžší. Zápas s Alpiqem Klad-
no, kde hrají i reprezentanti ČR v 
Hokejbalu. Utkání také dopadlo 
jednoznačně výhrou kladenského 
Alpiqu. Nelze se vymlouvat, kla-
denský Alpiq byl lepší.

Ostuda je prohrát kontumačně, od-
stoupit a vzdát utkaní - to ale Bu-
štěhradští nedopustí. Nikdy se Ry-
tíři kladenské přesily nezaleknou! 
Prohra na hřišti je prohra sportov-

ní, prohra mimo hřiště je prohra 
životní. A jak se říká: ,,Kdo zažije 
prohru, ocení lépe výhru.“, tak ta 
nastala hned následující týden v zá-
pase se Spartou Kladno.

Na podzim (14. 10. 2015) nás Spar-
ta Kladno porazila 6-0 a bylo jim co 
oplácet. V zápase šlo také o umís-
tění pro nadcházející play-off a náš 
tým ho zvládl na výbornou! První 
třetina byla nádherné představe-
ní našeho brankáře Zděnka Holu-
ba, který zastavil počátečně nápor 

Sparty. Po první třetině stav 0-0. 
Od druhé třetiny Buštěhradští zá-
pas plně ovládly po gólech Davida 
Kose a ve třetí třetině už zodpověd-
ně dohráli zápas ke konečnému vý-
sledku 3-1 pro Buštěhrad. V dubnu 
nás čeká Play-off s obhájcem titulu 
oddílem Beer Stars Hnidousy.

Všem čtenářům přeji za sport oddíl 
HBC Buštěhrad Rytíři krásné jaro 
a když prohry, tak jen ty sportovní. 

Jan Maškulík

 Ples princů a princezen
Na princeznovský maškarní bál 
jsme ani letos nezapomněli. Prin-
ců, princezen i rytířů se ve svátečně 

vyzdobeném Pelíšku sešlo požehna-
ně, a báječně je letos zabavila naše 
šikovná moderátorka a kamarádka 
Jana Štýbrová, které tímto za pestrý 

program ještě jednou moc děkuje-
me!

Za RC Pelíšek Jana Zárubová
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Č T E N Á Ř I  N Á M  P Í Š Í

V Í T E ,  Ž E . . .

V minulém čísle zpravodaje jsem 
ve vzpomínce na četnického stráž-
mistra Babůrka zmínil, že toto 
pátrání mi otevřelo cestu k nejed-
nomu tragickému osudu. Jedním 
takovým, za který byl Babůrek 
souzen a byl mu nakonec připsán 
k tíži za „nadměrnou služební hor-
livost při zatčení učitele Černocha 
a dalších lidí“. Jak to vlastně bylo?                                                                                                            
František Černoch přišel do zdejší 
školy po tom, co nedostudoval cír-
kevní seminář a nastoupil na malé 
vesnické škole jako pomocný uči-
tel.  Zde, ve větším městě doufal v 
rychlejší postup. Tady, nejprve jako 
učitel na základní škole a po něko-
lika letech se vypracoval i jako od-
borný učitel na měšťanské škole. Ale 
postup se mu zdál příliš pomalý, tak 
se rozhodl k následujícímu kroku. 
Cituji ze školní kroniky:  „Dne 30. 
března 1942 byl na základě anonym-
ního udání zatčen gestapem odb. uč. 
Albín Schaffer, člen uč. sboru  měšť. 
školy, odvezen do Kladna a podro-
ben výslechu. V anonymním udání 
kladlo se mu za vinu ilegální činnost 
v nejvyšším rozsahu. Zatčením jme-
novaného byla uvedena v nebezpečí 
celá škola a učitelský sbor. Po výsle-
chu byl Schaffer na revers propuš-
těn, ale po prohlídce mu byla způso-

bena hospodářská škoda na majetku 
tím, že mu byly odňaty 2 přijímací 
(rozhlasové) přístroje, zlaté a stříbr-
né věci, sbírka památných mincí a 
jiné věci, které nebyly gestapem vrá-
ceny. Po svém propuštění požádal 
odborný učitel Schaffer velitele čet-
nické stanice V. Babůrka o pátrání 
po pisateli dopisu. Udavačský dopis 
byl zaslán též bývalému ministrovi 
Moravcovi a byl psán na stroji. Veli-
tel četnické stanice vyžádal si dopis 
přímo od ministra a po srovnání a 
zkoumání všech strojů, kterými dis-
ponovala škola a učit. sbor zjistil, 
že dopis byl psán strojem, který byl 
majetkem odb. uč. Františka Černo-
cha, též člena učit. sboru měšťanské 
školy. Jmenovaný učitel byl ihned 
zatčen a při výslechu se přiznal k 
autorství dopisu. Černochovi bylo 
okamžitě zabráněno další působení 
ve škole. Měl si podati žádost o do-
volenou, ale dne 12. 4. 1942 oznámi-
la jeho manželka, že Černoch zmi-
zel z Buštěhradu a že o jeho pobytu 
není zcela ničeho známo. Později si 
troufal manželce zasílati dopisy, ve 
kterých oznamoval svou sebevraž-
du. Ale neučinil toho a potuloval se 
v přestrojení za kněze po Čechách. 
Jeho nehlášený pobyt připadl právě 
v dobu, kdy byl odstraněn zloduch 

Heydrich a kdy byla vydána přís-
ná nařízení o hlášení cizinců. Dne 
22. června byl Černoch dopaden 
v Humpolci a dopraven do Klad-
na. Dne 26. 7. 1942 došla ředitel-
ství školy zpráva četnické stanice v 
Buštěhradě, že Fr. Černoch byl dne  
1. 7. 1942 odsouzen k trestu smrti a 
téhož dne zastřelen. Tím byl potres-
tán a zneškodněn udavač, který způ-
sobil mnoho zla v řadách učitelstva 
a který nepatřil do učitelských řad.“                                                                              
Ještě bych dodal z jiného zdroje, že 
gestapo u učitele Schaffera nic ne-
našlo, protože byl Babůrkem včas 
varován. Ve falešném udání bylo, 
že zakládá Národní revoluční vý-
bor, Národní revoluční gardu a po 
obci roznáší zprávy ze zahranič-
ního rozhlasu. Po zatčení Černo-
cha byli zde v důsledku toho ještě 
zatčeni gestapem bratři Stanislav 
a Václav Černochové, Marie Čer-
nochová a Marie Faicová, jako po-
dezřelí z napomáhání a krytí uprch-
lého.                                                                                                                                                   
I za to byl zdejší četnický strážmistr 
Vojtěch Babůrek v r. 1948 odsouzen. 
V četnických záznamech je více po-
dobných udání, ale tím už Vám ži-
vot otravovat nemíním.

Jaroslav Pergl
kronikář města

dodatek k životnímU příBěhU četnického strážmistra.

Věříme, že se podaří v brzké době 
postavit další dva kurty, které nut-
ně pro naši činnost potřebujeme. 
Pro letošní sezonu jsme postavili 
a přihlásili 6 smíšených závodních 
družstev a to minitenis, babytenis, 
mladší žáci, starší žáci A, starší žáci 
B, dorost. Soutěžní zápasy zaha-
jujeme od 30. 4. do konce června 
vždy o víkendech, tímto Vás všech-
ny zvu na tyto mistrovská utkání 
našich dětí.

Připravujeme tenisová soustředění 
v termínech 16. - 19. 4., 4. - 8. 7., 
25. - 29. 7., 22. - 26. 8., 2. - 31. 8. 
průběh soustředění bude podobný 
minulým s tím rozdílem, že na ně 
budou navazovat celostátní turnaje 
jednotlivců, které budeme organi-
zovat. Turnaje budou probíhat na 
kladenských kurtech DLI Sletiště, 
protože vzhledem k množství již 
přihlášených hráčů z celé republiky 
bychom nebyli schopni turnaj na 
našich kurtech odehrát. 

Přestože kapacitně jsme plni, pořád 
přijímáme a hledáme šikovné děti, 
které mají chuť si vyzkoušet a snad 
si i najít svůj životní koníček - těší-
me se na Vás.
Rád bych poděkoval městskému 
zastupitelstvu za podporu, kterou 
dostáváme a za finanční příspěvek 
z rozpočtu města Buštěhradu ve 
výši 50.000,- Kč - děkujeme.

 Za celý tým TK Tenisek Tonda 
Jeřábek
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F E J E TO N Y

Josef lada, draheJ malíř 
Ruku do ohně dám za to, že obrázek 
koně, který tluče kopytem na krám 
mé babičky a volá: Matko, můžete mě 
prodat znova!... byl panem Josefem 
Ladou nakreslen - a  v Šibeničkách 
otištěn ...  Dlouho se ten malý  výstři-
žek z novin válel u nás v kuchyni, vět-
šinou v kredenci mezi parádním por-
celánem, ale časem někam zapadl... a  
pak se definitivně ztratil. A shánějte 
po desítkách let jednu malou novi-
novou kresbu!  (Nakonec, nic nového 
pod sluncem, pan Ovčáček o podob-
ném  hledání ví svý!) Fakt nám v ro-
dině  zůstal: moje babička  toho svýho 
koně opravdu dvakrát prodala,  a pan 
Josef Lada  koně nakreslil. Ve smyslu 
nekalého prodeje činila  moje  čiper-
ná babička vlastně totéž, co  povedený 
tatínek Oty Pavla, který v nedalekých 
Kročehlavech  zase mazaně  prodal 
chovný  rybník bez ryb.  Pardon, je-

den kapr v něm  byl!...Chce se mi v 
této chvíli říct,  že se podnikatelskému 
záměru obou zmíněných osob  vůbec 
nedivím, protože Otův povedený tatí-
nek Leo, jeho bratr Oto (a taky  děde-
ček Ferdinand a babička Malvína) byli 
na Buštěhradě bezprostřední  sousedi 
naší skvělé babičky, pekařky tamtéž.  
A ti všichni se moc dobře znali...Malý 
Otí  - jak se Otovi Pavlovi doma  říkalo 
– příběh s kaprem a vypáleným ryb-
níkem  pak dojemně popsal v krásné 
literatuře...My  ale Ladův obrázek  - 
důkaz, že je historka pravdivá - v drže-
ní   rodiny nemáme. Mít originál, jsme 
pracháči! Moje mladší dcera Maruška  
nedávno navštívila  aukci obrazů  pana 
Kodla...a přivlekla domů katalog. Vám 
řeknu, to jsou sumy! Protáčely se mi 
panenky ! Pan Josef  Lada z Hrusic, to 
dávno není žádnej levnej mazal, kari-
katurista vhodnej pro Šibeničky. Pan 

Lada je prvotřídní klasa. Naše chlou-
ba!  Však se traduje, že jeho obrázky 
kdysi  zaujaly  Pabla Picassa, který prý 
na adresu pana Lady prohlásil, že  je to  
evropskej malíř s naprosto originál-
ním rukopisem. To se trefil, to odhadl 
pan Picasso přesně...No, ale naše ro-
dina z toho užitek nemá, kresba koně 
naší babičky je definitivně v háji, s tím 
nehnem... A naše Mařenka na aukci 
pana Kodla obrázek Vodníka od pana 
Lady – nabízel se  za třičvrtě milionu 
–   nevydražila.  Ovšem vzala to stateč-
ně, bez jakékoliv újmy:  barvitá vzpo-
mínka na naší buštěhradskou babičku 
a Ladova koně v rodině  zůstala  - a tu 
už nám nikdo nevezme....
Hlídejte si veselé vzpomínky – a mějte 
se fajn!

Pěkný den přeje Slávka Kopecká
(Bylo psáno a   odvysíláno  v Čes-

kém rozhlase 2  v roce 2016)

Č T E N Á Ř I  N Á M  P Í Š Í

Ulice hrůzy - U cihelny (reakce na výzvU k účasti na akci BUštěhrad krásněJší)   

Foto: Stav silnice u cihelny. Foto: P. Fürst (článek na následující straně)
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Vážení,

musím reagovat na  článek v č. 
4 BZ od pana Petra Jelínka. Od-
padky jsou nejen kolem silnice na 
Bouchalku, ale podél celé trasy až 
k psímu útulku. Nepořádek dělají 
převážně lidé, kteří si z útulku psy 

půjčují, chodí s nimi na procházku 
a pak je zase do útulku vrátí. A to 
nejsou jen odpadky, ale právě na 
Bouchalce psí exkrementy. Měli 
byste vidět nebo slyšet reakce lidí, 
když někdo z Bouchalky dotyč-
né upozorní, že mají exkrementy 

sebrat. Nevíme, co s tím dělat, jak 
udržet pořádek. Na Bouchalce je 
několik místních psů, kteří vůbec 
venku nepobíhají, jsou na pozem-
cích u domů, a přesto je Bouchalka 
zaneřáděná, jako nikdy nebyla.

Zdraví Dagmar Dundrová

spadlá zeď

Při nedávné procházce městem 
mě zaujala sesutá zeď, která ve 
svém stavu dále chátrá již dlouhou, 
opravdu dlouhou dobu. Patří zřej-

mě městu a o to je situace smutněj-
ší. Nachází se za budovou ZUŠ. Po-
kud je jakýkoli důvod k tomu, aby 
se nechala zeď ve stejném stavu, 

pak by bylo přinejmenším vhodné 
odstranit spadlou suť.

JJ

Současný stav zdi. Opravená zeď na jiném místě. Foto: J. Janouškovec

Dobrý den a zdravím aktivní pra-
covní zálohy. Na místo srazu se 
ráno nedostavím a rád bych se 
touto formou z prostého důvodu 
omluvil. Bydlím totiž v ulici „U 
Cihelny“, která by zcela určitě vy-
hrála v soutěži o titul ulice hrůzy. 
Nemohu stále přihlížet tomu, jak 
auta před mými okny překoná-
vají překážky připomínající tan-
kodrom a s vybavením kopáče 
se několikrát za rok pouštím do 
úklidu sám. Mám tudíž čárku za 
brigádu splněnou. Jen se mi zdá, 
že je taková práce zcela zbytečná, 
když po několika dnech je tato 
opět ve stavu neutěšeném a dál 
na svém pozemku uhýbám odle-
tujícím kamenům od pneumatik. 
Ty mimo jiné už za dobu, co zde 
bydlím, stačily rozbít jedno okno, 

jedno autosklo a totálně zlikvi-
dovat sekačku Honda. Nevím, 
jestli jsem tak nešikovný chodec 
jen já, ale podařilo se mi dokonce 
upadnout takovým způsobem, že 
jsem si narazil žebra, udělal výron 
kotníku, roztrhal novou bundu 
a rozbil celkem drahé brýle. Na 
druhou stranu nemám nosit ruce 
v kapse. Řidičům se ani nedivím, 
že se vyhýbají pastem na defekty 
přes trávník, o který jsem se do té 
doby, než jsem zlikvidoval sekač-
ku, staral. Přijde mi jen divné, že 
na poprašek sněhu vyrazí oran-
žová kavalérie v plné pohotovos-
ti a síle, načež tento stav vozovky 
je nechává být v klidu a objíždějí 
tyto nástrahy také. Pravda, jed-
nou, dvakrát do roka, když na nás 
přijde řada, projede zde zameta-

cí vůz, který sice kameny vyme-
te ze svých důlků na povrch, ale 
už nemá sílu je vysát. Takže tato 
snaha je rovněž zbytečná, zase jen 
čárka a zbytečně pálená energie, 
vlk se nažral a koza zůstala celá. 
Možná třetí řešení přijde, až si 
někdo zlomí nohu, nebo cyklis-
ta urazí hlavu, pak to pravděpo-
dobně do odvolání vyřeší zátaras, 
„zákaz vjezdu“, nebo dopravní 
řešení značkou „příčný hrbol 
nebo stružka“. Aby byl Buštěhrad 
krásnější, je potřeba vynaložené 
prostředky a úsilí směřovat urči-
tě jinak, než je tomu v naší ulici 
hrůzy.      

S pozdravem, 

Pavel Paustek Fürst 
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WWW.CENTRALKLADNO.CZ

UNIKÁTNÍ LEGO® DOBRODRUŽSTVÍ

CESTA KOLEM SVĚTA
8 INTERAKTIVNÍCH MODELŮ
1 197 941 LEGO® KOSTIČEK
NA JEDNOM MÍSTĚ

sobota 21. 5. 2016 od 18 do 23 hodin, Restaurant U Bečvářů, Žižkova 218, Buštěhrad

USB (United Swing and Blues)
Shout The Blues Band

The Bladderstones
Message

speciální host: Jan Hrubý housle

vstupné: 180,- Kč
pořádá KV města Buštěhrad    info a rezervace: bushbluesday@gmail.com   předprodej vstupenek: Restaurace U Bečvářů
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Fotografie z odhalení pomníku z roku 1929. Archiv J. Pergla

Účastníci akce vysazení tújí u torza původního pomníku padlých - rok 2016. Foto: J. Pergl


