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WWW.CENTRALKLADNO.CZ

UNIKÁTNÍ LEGO® DOBRODRUŽSTVÍ

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

 
 

Vás zve na své akce  

 

 Úterý 7. 6. 2016 od 18:30 hod. - Beseda 
„Zdraví a teplo“ s ochutnávkou čajů od 
Energy 
 

 Jarní akce v měsíci červnu 2016 – 
lymfatická masáž horní nebo dolní 
poloviny těla 75 min. za 500 Kč (sleva 
33%) 
 

 Prázdninová akce v červenci a srpnu 2016 
– aroma masáž Raindrop 75 min. za 900 Kč 
(sleva 25 %) 

Více na www.brana-zdravi.cz,  
nebo na tel. č. 607980583 

PAMÁTNÍK LIDICE

pod záštitou

MINISTRA KULTURY ČR

ve spolupráci 

s 

OBECNÍM 

ZASTUPITELSTVEM

V LIDICÍCH

a

ČESKÝM SVAZEM 

BOJOVNÍKŮ

ZA SVOBODU

vás zvou na

PIETNÍ VZPOMÍNKU 

K 74. VÝROČÍ

VYHLAZENÍ OBCE LIDICE

která se koná

11. června 2016

Časový program pietní vzpomínky
a doprovodných akcí 

k 74. VÝROČÍ
VYHLAZENÍ OBCE LIDICE

11. června 2016
Pietní vzPomínka
09:00–09:45 
  Mši na základech kostela sv. Martina celebruje 

arcibiskup olomoucký Mons. Jan Graubner 
09:45–10:00 
  Přesun hostů ke společnému hrobu
10:00–10:40 
  Kladení věnců u společného hrobu 
10:40–10:45 
  Státní hymna
10:45–10:50 
  Přivítání ředitelem Památníku Lidice
10:50–10:55 
  Hlavní projev prezidenta republiky Miloše 

Zemana
10:55–11:00 
  Modlitba arcibiskupa olomouckého Jana Graubnera
11:00–11:05 
  Vystoupení předsedy ÚV ČSBS Jaroslava Vodičky
11:05–11:10 
  Poděkování ředitele PL a pozvání k přehlídce 

dětských sborů
11:10–11:15 
  Vystoupení chlapeckého sboru Bruncvík
11:15–11:40 
  Přesun účastníků okolo sousoší dětí k muzeu

Vstup do výstavních prostor muzea po celý den zdarma

CELOSTÁTNÍ PřEHLÍDKA DěTSKÝCH 
PěVECKÝCH SBORŮ „SVěTLO ZA LIDICE“
11:30–11:40 
  Přijetí vedoucích sborů 1. místopředsedou Senátu  

P ČR Přemyslem Sobotkou, starostkou obce Lidice, 
Helenou Vondráčkovou a ředitelkou přehlídky

11:45–12:00 
  Slavnostní zahájení – místopředseda Senátu  

P ČR Přemysl Sobotka, Čestná stráž Armády ČR, 
vystoupení Heleny Vondráčkové 

12:10–14:00 
  Vystoupení jednotlivých dětských sborů  

ze 14 krajů ČR
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Vážení čtenáři Buštěhradského zpravodaje, 

připomínáme si kulaté výročí – 700 let od naroze-
ní českého krále a římského císaře Karla IV., ale 
také vynikajícího sportovce na rytířských turnajích. 
Chválíme i naše buštěhradské sportovce za poslední 
příspěvky v Buštěhradských zpravodajích v rubrice 
sport. Věříme, že se do budoucna dočteme další in-
formace z jejich činnosti. Postupně také představíme 
současné členy redakční rady. 

RR 
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Jitka

Vážení čtenáři, dovolte, abych vám 
představil jednu z nejdéle působících 
redaktorek Buštěhradského zpravo-
daje, Ing. Jitku Müllerovou. Poznal 
jsem ji v roce 2010 jako nezištnou a 
velmi pečlivou členku redakční rady. 
Ačkoli její články čteme na strán-
kách zpravodaje zřídka, v pozadí je 
její práce nezastupitelná. Vždy byla 
její doménou korektura textu a věcné 
připomínky k jednotlivým článkům. 
Po odchodu výkonného redaktora 
Martina Ježka se stala Jitka Mülle-

rová jeho nástupcem. Pozici brala 
velmi zodpovědně a vykonávala ji 
až do ukončení činnosti redakční 
rady minulým vedením radnice. Re-
dakční rada tehdy v podstatě přesta-
la existovat a statut Buštěhradského 
zpravodaje nebyl do konce roku 2014 
naplňován. Jitka se však dále věnova-
la redakční činnosti v demokraticky 
vydávaných Buštěhradských listech. 
Počátkem roku 2015 je členkou re-
dakční rady obnoveného Buštěhrad-
ského zpravodaje. 

Schůzky redakční rady se za působe-
ní Jitky Müllerové, jako výkonné re-
daktorky, konaly většinou neformál-
ně na veřejných místech, zpravidla v 
některé místní restauraci. 
Vážíme si jí i nadále za její vyvážené 
názory na schůzkách redakční rady 
a velmi zodpovědný přístup k práci.  
Jitka má dvě dcery a pracuje ve výbo-
ru pro životní prostředí. 

JJ

I N FO R M AC E  Z  R A D N I C E

Usnesení ze zasedání zastUpitelstva města BUštěhradU č. 4/2016

Zastupitelstvo na svém zasedání č. 
4/2016 ze dne 27. 4. 2016 přijalo 
tato usnesení:

Schvaluje:

Usnesením č.1 – ověřovatele zápisu 
Jana Mrkvičku a Pavla Mikšovice a 

jako zapisovatelku Janu Zemanovou

Usnesením č.  3 – zápis ze zasedání 
č. 3/2016 ze dne 30. 3. 2016

Usnesením č. 4 – upravený program 
zasedání městského zastupitelstva č. 
4/2016

Usnesením č. 5 -  rozpočtové opat-
ření č. 5/2016

Usnesením č. 6 – návrh na odpis 
pohledávek ve výši 135.195,- Kč, 
který předložila inventarizační ko-
mise města Buštěhradu
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Usnesením č. 7 – Nařízení města 
Buštěhradu č. 1/2016 o zákazu po-
domního a pochůzkového prodeje 
na území města Buštěhradu

Usnesením č. 8 – Obecně závaznou 
vyhlášku č. 1/2016, kterou se mění a 
doplňuje Obecně závazná vyhláška 
č. 5/2015- O místních poplatcích

Usnesením č. 9 – vyhlášení progra-
mu „Třídím, tudíž šetřím …“

Usnesením č. 10 – v souladu s § 6 
odst. 5 písm. a a § 44 písm. d) zá-
kona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (sta-
vební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“) 
s použitím § 188 odst. 3 stavební-
ho zákona na návrh  Antonína Je-
řábka, podaným dne 21.12.2015 
pod. č.j. 24072015, a společnosti 
ASIAN CORPORATION s.r.o., IČ 
28430476, pod č.j. 683/2016, podle 
§ 46 odst. 1 stavebního zákona na 
Městský úřad Buštěhrad. Důvodem 
jsou dílčí změny ÚPM Buštěhrad 
zejména v rámci pozemků parc.č. 
1646/11, 1646/12, 1646/13 a 1819/3, 
k.ú. Buštěhrad, v rozsahu uplatně-
ných návrhů.

Usnesením č. 11 – pronájem ne-
bytových prostor v č.p. 65 (bývala 
zubní ordinace) p. Ing. Arch. Mar-
ku Prchalovi, za účelem zřízení ar-

chitektonické kanceláře a pověřuje 
starostku města dalším jednáním o 
nájemní smlouvě a jejím podpisem.

Usnesením č. 12 – Smlouvu s obcí 
Hřebeč na poskytování ambulantní 
a terénní pečovatelské služby  DPS 
Buštěhrad občanům obce Hřebeč na 
rok 2016.

Usnesením č. 13 – zřízení Buš-
těhradského filmového klubu při 
městské knihovně a schvaluje Ná-
jemní smlouvu o užívání prostor 
sálu, uzavřenou mezi firmou Ko-
merční a stavební s.r.o., Buštěhrad, 
IČ 24794783, a Městem Buštěhrad, 
a pověřuje starostku podpisem této 
smlouvy.

Usnesením č. 16 – schvaluje udělení 
výjimky ze stavební uzávěry na akci 
„Neveřejná vrtaná studna v k.ú. Bu-
štěhrad parc.č. 1897/279“ – investor 
firma IBH spol. s r.o. Poděbradova 
3178, Kladno.

Usnesením č. 17 – odkoupení po-
zemku parc.č. 2324 o výměře 326 
m2 v k.ú. Buštěhrad od POVODÍ 
VLTAVY, státní podnik, za účelem 
stavebních úprav koryta v souvis-
losti se stavbou retenční nádrže Na 
Bouchalce.

Usnesením č. 18 – schvaluje Smlou-
vu o uzavření budoucí kupní smlou-

vy na nemovitosti mezi Městem 
Buštěhrad a společností ČEZ Dis-
tribuce, a.s. na prodej části pozem-
ku parc.č. 1565/1 o výměře 35 m2 v 
k.ú. Buštěhrad, se všemi součástmi a 
příslušenstvím za dohodnutou kup-
ní cenu 10.000,- Kč a pověřuje sta-
rostku podpisem smlouvy.

Usnesením č. 19 – pronájem obec-
ního bytu č. 1 v č.p. 128, Buštěhrad

Bere na vědomí:

1. Kontrolu usnesení ze zasedání č. 
3/2016 ze dne 30.3.2016

2. Informaci o provedení opravy ko-
munikace vedoucí k psímu útulku 
Na Bouchalce firmou Pozemní ko-
munikace Bohemia, a.s.

Pověřuje:

Usnesením č. 10 – starostku Města 
Buštěhrad Ing. Arch Danielu Javor-
čekovou k tomu, aby spolupracova-
la s pořizovatelem změny č. 6 ÚPM 
Buštěhrad jako „určený zastupitel“ 
ve smyslu § 47 a násl. stavebního zá-
kona

Usnesením č. 14 – Ing. Luďka Zá-
myslického  zastupováním města 
Buštěhradu na řádné Valné hro-
madě akciové společnosti Vodárny 
Kladno-Mělník, a.s., dne 24.5.2016.

často kladené dotazy 
Vyndal jsem na ulici pytle s listím, už 
tam stojí čtrnáct dní a ještě je nikdo 
neuklidil!
A kdo myslíte, že by je měl ukli-
dit? Máte na mysli naše Technic-
ké služby? A volal jste jim? Ráda 
bych, kdyby se konečně podařilo 
vyvrátit mýtus, že TS mají povin-
nost automaticky sebrat veškerý 
nepořádek, který obyvatelé města 
vyhodí za plot. NEMAJÍ! TS jsou 
zde především pro údržbu majetku 
města. Služby obyvatelstvu mohou 
poskytovat až ve zbylém čase, a to 
pouze tehdy, když si je objednáte a 
zaplatíte. Pytel s listím si tedy mů-
žete buď odvézt sám a) do sběrného 

dvora, za b) do kontejneru na lis-
tí (pokud probíhá svoz – což je na 
jaře a na podzim), c) kontejner si 
objednat až k domu – to lze kdyko-
liv (listí a tráva stojí 120,- Kč, větve  
400,-Kč – protože ty se pak musejí 
ještě seštěpkovat). Když se domlu-
víte se sousedy, vyjde Vás to na pár 
korun. Ještě existuje alternativa d) 
– pořídit si biopopelnici od AVE 
Kladno, a e) založit si kompost na 
vlastní zahrádce. Dříve velmi oblí-
bená varianta f) – odvezení nepo-
řádku do pangejtu na okraji města 
(či pod nejbližší křoví) – už naštěs-
tí mizí :). Obecně, budeme to tady 
mít hezčí, když se všichni lidé naučí 

udržovat si kolem domu pořádek a 
nebudou čekat, že to někdo udělá 
za ně. Vždyť spousta obcí technické 
služby vůbec nemá.
Kontejnery na bioodpad jsou moc 
daleko! / Kontejnery jsme propásli, 
kdy budou další?
Bohužel, vždycky se najde někdo, 
pro koho budou kontejnery moc 
daleko. Máme jich jen pět. Ne všude 
se také vejdou. Pokud chcete kon-
tejner až k domu, doporučuji výše 
uvedenou variantu c) - objednat si 
kontejner za mírný poplatek přímo 
před dům, klidně i na víkend. Další 
svoz zdarma bude na podzim. Při-
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stavování kontejnerů dvakrát ročně 
zdarma je dobrá vůle města, nikoliv 
jeho povinnost. 
Proč TS nedělají něco pro lidi? 
To je tady takové oblíbené zaklí-
nadlo, dělat něco „pro lidi“, ale každý 
si pod tím představuje něco jiného. 
TS toho myslím dělají pro lidi dost 
(viz seznam služeb na webu města), 
ale bohužel si nemůžeme dovolit, 
aby to dělaly zadarmo (i když např. 
výše uvedený svoz bioodpadu zrov-
na zdarma dělají…). I tak jsou jejich 
ceny na hranici rentabilnosti. Na-
víc jsme teď přišli o 6 lidí z Úřadu 
práce. Pracovníci TS Vám bohužel 
nebudou doma zedničit, ani Vám 
stěhovat nábytek. Na to opravdu ne-
mají kapacitu. Žádná obec není tak 
bohatá, aby platila lidi s takovou ná-
plní práce. Některé menší obce ne-
mají technické služby vůbec a údrž-
bu obce provádějí formou brigád či 
najatých firem…
Mám před domem nevypleté keře a 
bodláky. Kdy to přijde někdo z TS 
udělat?
Vydržte. Jak už jsem psala, přišli 
jsme o šest pracovníků z Úřadu prá-
ce. TS momentálně sekají všechny 
zelené plochy ve městě (přednostně 
se upravují plochy pro kulturní akce, 
např. Ořešín před Vandráčkem nebo 
Babky před Čarodějnicemi), ale  
90 % ploch už je posekaných, brzy 
se snad TS dostanou až k Vám. 
Když budete svážet popelnice 1x za 
14 dní, budou v létě pěkně smrdět!
V popelnicích může smrdět leda 
organický odpad – a ten tam pře-
ce třídiči dávat nebudou! Patří na 
kompost, do biokontejneru nebo do 
biopopelnic.
Nebojíte se, když zavedete alternati-
vu svozu 1x za 14 dní, že se někdo k 
programu třídění přihlásí, aby ušet-
řil, a pak bude odpadky házet do pří-
kopu?
Trochu ano, ale riskneme to. :) Kdo 
opravdu třídí, zbude mu toho do 
popelnice jen velmi málo. Třídiči 
také může přijít kontrola, a pokud v 
popelnici bude něco, co tam nepatří, 

bude z programu třídění vyškrtnut.
Dobrý den, prosím o zodpovězení 
následujících otázek ohledně progra-
mu „Třídím, tudíž šetřím...“: 
1. Tento program vznikl na základě 
už ověřené úspěšné zkušenosti z ji-
ných měst či obcí? Pokud ne, kdo a na 
základě čeho tento systém vymyslel? 
Program vznikl jako výsledek naší 
snahy zvýhodnit lidi, kteří třídí. 
Mnoho z nás jistě zná situaci, že tří-
dí, má poloprázdnou popelnici, ale 
finanční přínos to nemá žádný (tak-
že někdo si pak řekne, že je to stejně 
jedno, a do popelnice ve finále hází 
všechno). V některých obcích tento 
systém funguje - mají týdenní či čtr-
náctidenní známky (nebo dokonce 
i nižší frekvenci svozu - to ale má 
cenu spíš v chalupářských oblas-
tech). Původně se nám líbil systém, 
jaký mají ve městě Mšeno, tedy že 
neplatí za odpad každý jeden trvale 
přihlášený občan, ale platí se za dům 
či byt, a pak si lidé mohou koupit 
různě velké popelnice. To by ovšem 
předpokládalo radikální změnu na-
šeho systému poplatků. Jenže jsme 
zjistili, že se to už nevyplatí, neboť 
od roku 2018 bude platit nová le-
gislativa, kdy bude muset opravdu  
každý občan doložit, že za odpad 
platí, takže naopak obce jako Mšeno 
budou muset svůj systém změnit. 
- abychom třídící občany zvýhod-
nili, zatím jsme tedy vymysleli tento 
program (konzultovali jsme to s Mi-
nisterstvem vnitra i dalšími institu-
cemi, abychom již vyhověli budoucí 
nové legislativě). Než zavádět různé 
velikosti popelnic, přišlo nám nej-
jednodušší změnit pouze frekvenci 
svozu. Uvidíme, jak to bude fungo-
vat. Jistě to bude mít nějaké mouchy, 
které se ale budeme snažit v průbě-
hu roku vychytat, takže prosíme o 
trpělivost. Věřím, že klady převáží 
nad zápory tohoto opatření. 
- víme, že problémem jsou přepl-
něné kontejnery - objednáme další, 
aby bylo tříděný odpad kam dávat. 
Na zváženou je i možnost zakou-
pit do domácností pytle na papír 
a plast, které se pak budou svážet 
zvlášť, není však zatím domyšleno, 

kdo by to dělal (jestli AVE, museli 
bychom to zaplatit, atd.). Také se 
můžeme poohlédnout po dotacích 
např. na podzemní kontejnery (to 
spíše do nových čtvrtí, kde je na to 
prostor), které jsou sice podstatně 
dražší, ale mají větší objem a este-
ticky méně vadí. Není povinné se 
do programu přihlásit. Je to určitý 
experiment. Pokud Vám více vyho-
vuje stávající systém, zůstaňte u něj.
2. Kdo bude kontrolovat popelnice?
Kontrolu popelnic si slibujeme 
hlavně od našich budoucích pre-
ventistů kriminality (mohou to ale 
dělat i pracovníci TS). Výběrové ří-
zení na ÚP v Kladně je v procesu, 
doufáme, že je dostaneme, jak nám 
bylo slíbeno. V řadě obcí kontrola 
popelnic opravdu funguje, a dělá to 
většinou obecní policie. Doporučuji 
také rozhovor s naší buštěhradskou 
Japonkou Hiromi v jednom z mi-
nulých zpravodajů, kde se diví, jak 
jsou Češi neukáznění - v Japonsku 
se odpad pravidelně kontroluje, a 
neexistuje, aby tam lidé házeli něco, 
co tam nepatří. 
3. Jakým způsobem má občan zajis-
tit, aby mu v den vývozu popelnice 
nehodil jiný spoluobčan do popelnice 
něco, co tam nepatří?
Možnost kontroly popelnic berte 
jako krajní možnost, a hlavně jako 
páku na skutečně neukázněné obča-
ny, kteří se k programu sice přihlásí, 
aby ušetřili, ale třídit nebudou. Roz-
hodně ale nikdo nebude otravovat 
normální lidi, že mají v popelnici 
jednu petlahev, tetrapaky (na které 
tu nemáme kontejnery) nebo jednu 
igelitku, kterou jim tam někdo při-
hodil. Takové zvůle ze strany MěÚ 
snad netřeba se obávat :-) Obecně 
– je praktičtější popelnice vyndávat 
na ulici až ráno v den svozu, než ve-
čer před tím.
Slyšel jsem, že Městský úřad zakázal 
zapálení hranice na čarodějnice. Co 
je na tom pravdy?
Nic. To je úplná blbost. Je to akce 
města. Proč bychom to sami sobě 
zakazovali?
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Slyšel jsem, že u Ořešína se bude sta-
vět mlýn?
To je také nesmysl. Je třeba pozorně 
číst, co píšeme. Psali jsme, že díky 
stavební uzávěře se nám podařilo 
zabránit například výstavbě obří-
ho mlýna v průmyslové zóně. Jen 
žasnu, na co se ta informace promě-
nila! :D
Není ta zídka, co se betonuje u scho-
diště z Podhradí na Starý hrad, něja-
ká vysoká? Bude to ošklivé! 
Je vysoká tak, jak vyžadují stavební 
normy. Úroveň komunikace se ještě 
zvedne dlažbou (místo betonových 
dlaždic jsme zvolili mozaikovou 
dlažbu, aby to k něčemu vypadalo, 
když je to vedle Starého Hradu). 
Zeď bude nahrubo omítnutá, jako 
okolní staré zdi, a korunu bude mít 
z tašek. Místo jalovcového roští tam 
zasadíme něco pohlednějšího. Ne-
bojte se, bude to pěkné!
Jak pokračuje stavba ve škole?
Protože jsem zachytila různé zprá-
vy, co se na stavbě ve škole děje za 
maléry, a jak se navyšuje rozpočet, 

ráda bych napsala několik faktů a 
tyto fámy uvedla na pravou míru. 
Stavba postupuje celkem standard-
ně. To znamená, že jako u každé jiné 
podobné stavby se tam vyskytují 
problémy, které se vzápětí řeší, vzni-
kají vícepráce, ale i méněpráce. Co 
nás překvapilo, byl například hor-
ší stav konstrukcí středního křídla 
nové budovy, než jsme předpoklá-
dali (zjednodušeně řečeno, stavba z 
50. let je v podstatě dost „ošizená“). 
Takže například jedna silná nosná 
zeď se ukázala nebýt zdí, ale dvěma 
příčkami s mezerou. Betonová pod-
laha se ukázala být natolik tenkou, 
že se nám tam propadl bagr, takže 
musíme udělat novou nosnou zeď a 
nové souvrství podlahy. Jiný bagr se 
nám na dvoře propadl do studny, o 
které se doteď nevědělo, narazilo se 
na prasklé staré odpady, a podobné. 
Tyto události vyvolávají mírné změ-
ny v projektu a vícepráce. Jsou ale i 
věci, které se oproti projektu naopak 
provádět nebudou muset (například 
bourání jednoho pilíře u kuchyně), 
či kde se podařilo zjednodušit tech-
nické řešení (řešení nového prů-

vlaku v jídelně tak, abychom kvůli 
tomu nemuseli rozbourat kus stro-
pu a zcela nově opravenou a vyba-
venou počítačovou učebnu o patro 
výš). Bude také nutné vybudovat v 
areálu školy novou trafostanici (toto 
však zainvestuje ČEZ) a dokoupit 
do kuchyně některé nové spotře-
biče. Vícepráce se finančně zatím 
pohybují kolem 5 % celkového roz-
počtu. Díky úvěru zde však máme 
značnou finanční rezervu. Co nám 
vadí více, je, že se nám cca o měsíc 
posouvá termín dokončení stav-
by – doufejme, že se to bude týkat 
hlavně kuchyně a jídelny, a že třídy 
budou hotové dřív. Prováděcí firma 
Bursík Holding, a. s., má nakázáno 
nepoužívat těžkou techniku ráno, 
když jdou děti do školy, a v poled-
ne, když je po areálu největší pohyb 
dětí. Nákladní automobily mají od 
nás zvláštní povolení (neboť jinak 
mají do Tyršovy ulice zákaz vjezdu). 
Každopádně platí: pokud Vás cokoliv 
ohledně stavby zajímá, zeptejte se!

DJ

odtah není za „BaBkU“ - na kolik vás to celkem přijde a kdy může Být vaše aUto odtaženo

Pokud dojíždíte častěji do většího 
města, víte, že odtahy jsou tu na 
denním pořádku a majitelé odtaže-
ných aut z nich, jak se říká, „odváza-
ní“ rozhodně nejsou. Je nepříjemné, 
když Vám auto skutečně odtáhnou. 
Jednou čistí ulice, když nejste dlou-
ho doma, podruhé stojíte příliš blíz-
ko přechodu, a tak dále. Koneckon-
ců, obyvatelé větších měst vědí, jak 
problematické bývá správně zapar-
kovat. Ostatně, dokazuje to také po-
čet odtažených aut.
„V loňském roce bylo odtaženo 
přes 17 000 vozidel, která stála v 
rozporu s předpisy,“ popisuje situ-
aci v hlavním městě Richard Bláha z 
Městské policie. V jakých případech 
strážníci nejčastěji odtahují? Je to 
zdánlivě jednoduché: když auto 
překáží provozu. „Překážka je pří-
mo definována v zákoně o provozu 
na pozemních komunikacích. Jed-
ná se o případy, kdy vozidlo stojí 

v křižovatce, nedodrží vzdálenost 
před přechodem, stání na chod-
níku, čímž brání průchodu chod-
cům, a tak dále. Také stání v druhé 
řadě nebo stání v odbočovacím 
pruhu znamená, že vozidlo pře-
káží provozu.“ Pokud porušujete 
pravidla některým ze zmiňovaných 
způsobů a auto Vám odtáhnou, při-
pravte se, že za nucený odtah zapla-
títe například 1 100 korun na úze-
mí Ostravy, 1 500 korun na území 
Brna a 1 300 korun v Praze. Připadá 
Vám to hodně za příjezd odtaho-
vého vozu a odvezení Vašeho auta 
několik kilometrů na parkoviště, za 
které mimochodem musíte zaplatit 
dalších zhruba 150 korun? „V prvé 
řadě jsou to náklady na samotný 
provoz od funkčního dispečinku 
přes mzdy nebo údržbu vozidel. 
Je třeba také počítat s náklady na 
pořízení speciálních nástaveb, 
které jsou složitější, protože musí 

umět naložit uzamčené vozidlo. 
Nakládání na odtahovou službu 
v případě poruchy je jednodušší, 
protože vozidlo je odemčené a je u 
něj majitel,“ říká Jiří Wolf, mluvčí 
Magistrátu hlavního města Prahy. 
To znamená, že už samotné auto s 
hydraulickou rukou je dražší, a to 
zhruba o čtvrt miliónu korun. Pro-
tože zmiňovaná cena 1 300 korun za 
odtah v Praze byla kalkulována už 
před 5 lety, je dokonce podle někte-
rých lidí nejvyšší čas ji zvýšit. Řek-
něme tedy, že odtah nás přijde i s 
parkovným zhruba na 1 500 korun. 
To ale ještě pořád není konečný účet 
za špatně odstavené auto. „Cena za 
odtah je stanovená, ale další otáz-
kou je vlastní vyřešení přestupku, 
kde se udělují pokuty až do 1 000 
korun, v případě stání na místě 
pro zdravotně postižené je to až do 
5 000 korun.“ 

Připravila ZV - zdroj internet
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ČÍSLO 6. ČERVEN 2016

…a teď k výše uvedenému „buš-
těhradská realita“:
Z přehledu přestupků zjištěných 
na území města Buštěhrad v břez-
nu a dubnu 2016, který Městské-
mu úřadu zaslala Obecní policie 
Stehelčeves:

• Nedovolené stání nebo zastave-
ní vozidla na pozemní komunikaci    
7x v březnu a 18x v dubnu

• Vjezd do míst, kde je to místní 
úpravou zakázáno (zákaz vjezdu)        
3x v březnu
• Překročení povolené rychlosti                                                                
2x v březnu
• Stání na veřejné zeleni, stání na 
přechodu pro chodce 1x v březnu
Tento přehled přestupků je jen čás-
tečnou informací o tom, s čím je 
možné se v ulicích našeho města 
setkat. Stejných a jiných přestupků 

jsou denně v našem městě bohužel 
desítky. Ale je to nejen překročení 
předpisů, které nám může a musí 
vadit, ale častěji nás mrzí bezo-
hlednost vůči druhým, kterou nám 
mnozí naši spoluobčané předvádějí. 
Že bychom si vzali příklad z větších 
měst a zavedli také přísnější postiže-
ní, případně odtahy?! 

ZV

aktUality

- Na Starém Hradě by měla být zří-
zena pěší zóna. Jednáme o tom s 
Odborem dopravy kladenského 
Magistrátu. Vyřeší se tím problémy 
s parkováním a zlepší bezpečnost 
chodců v úzkých uličkách. Vjezd 
bude povolen pouze dopravní ob-
sluze a těm, kteří na Starém Hradě 
bydlí. Parkování pro návštěvníky 
restaurace Mezi domky bude řešeno 
formou vyhrazených placených stá-
ní u hasičárny.
- V nejbližší době zakupujeme vy-
správkovou soupravu na komunika-
ce. Slibujeme si od toho, že se nám 
zjednoduší a zlevní opravy komu-
nikací, které budeme moci provádět 
svépomocí.
- Schválili jsme vyhlášku proti po-
domnímu a pochůzkovému prodeji 
– viz samostatný článek.
- Schválili jsme nový program úspo-

ry pro ty, kdo budou třídit odpad – 
viz samostatný článek.
Vzkazy pro řidiče:
- Vzkaz pro některé řidiče parkující 
na Starém Hradě: Víte, že díky Vaše-
mu nesprávnému parkování se často 
stane, že AVE nevyveze v celé čtvrti 
popelnice, protože tam nevjede? A 
že pak město musí zaplatit náhrad-
ní svoz? Víte, že pracovníci AVE si 
špatně zaparkovaná auta fotografují, 
a můžete dostat pokutu? Víte, že na 
chodníku se neparkuje? Jednak se 
ničí, a jednak po něm pak nejde pro-
jít, natož projet třeba s kočárkem!
- Vzkaz pro řidiče parkující před 
hřbitovními vraty: víte, že parkuje-
te na zákazu? Pro návštěvníky hřbi-
tova jsme vedle zřídili parkoviště. 
Prosím, používejte ho! Plácek před 
hřbitovem zřejmě osadíme patníky, 
aby lidem došlo, že zde se neparkuje.

- Vzkaz pro řidiče parkující na di-
voko úplně všude při jakékoliv kul-
turní akci (u školy, u ZUŠky, u MěÚ 
– na trávě, na chodníku či v křižo-
vatce): neříkejte, že těch pár kroků 
navíc, když zaparkujete trochu dál, 
ale správně, Vás zabije! :)
Vzkazy pro necity:
- Hodit do kontejneru živého je-
zevčíka v igelitovém pytli je zhova-
dilost!
- Sebrat kachně u rybníka z hnízda 
vejce a rozbít je o fasádu nejbližšího 
domu je zhovadilost!
- Ořezat strom v rozpuku je zhova-
dilost!
- Nasypat hromadu suti do příkopu, 
který před tím uklidily Technické 
služby, je zhovadilost!

DJ

proč lidé na venkově nemají rádi stromy?
Tento text píšu jako dovětek k 
článku o zeleni a majetku města z 
minulého čísla BZ. Je pro mě zá-
hadou, proč lidé na venkově mají 
jakousi zvláštní fobii ze všech jen 
trochu větších stromů. Zatímco 
obyvatel velkoměsta je vděčný za 
každý stromeček, který osvěží šeď 
ulic, obyvatelé menších obcí mají 
ke stromům dosti macešský vztah. 
Každý větší strom, který roste svo-
bodně (a není usměrněn v nějakém 
geometrickém tvaru) někomu vadí. 
Kolegové architekti, kteří navrhují 
revitalizace ulic a veřejných pro-

stranství, s hrůzou v očích líčí ve-
řejná projednávání těchto projektů, 
kdy obyvatelé licitují o přítomnosti 
každého navrženého stromu, ane-
bo aspoň o to, co to bude za druh 
(aby „z toho pokud možno nic ne-
padalo a moc to nerostlo“), čímž se 
názorově rozcházejí s odborníky, 
kteří přítomnost stromů považují 
za jednoznačný klad – vždyť veřejný 
prostor osázený stromy má nespor-
né kvality ekologické i estetické. 
Aby ze stromů nepadalo listí, sázely 
se dříve jehličnany – stříbrné smr-
ky, smrky „omorika“ (protože jsou 

hodně úzké), túje a jalovce; listí se 
sice zametat nemuselo, tyto druhy 
se však do veřejného prostoru vů-
bec nehodí a vlastně ani nejsou moc 
pohledné; jalovce se postupem času 
rozkošatí a vytvoří beztvaré pichla-
vé roští, takže zaberou ohromnou 
plochu, která by se dala využít dale-
ko líp, a navíc jsou hostiteli choroby 
zvané rez hrušňová. Stříbrné smrky 
zase v posledních letech trpí mšicí. 
Příroda za nás možná sama vyřeší 
dilema, kdy tyto dřeviny nahradit 
něčím vhodnějším. 
Co lidem na velkých stromech vadí? 
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od května platí v BUštěhradě nařízení o zákazU podomního prodeje!
Na dubnovém zasedání schválilo 
zastupitelstvo nové nařízení města 
proti podomnímu nebo pochůzko-
vému prodeji. Předmětem tohoto 
nařízení je zákaz podomního pro-
deje nebo pochůzkového prodeje 
na území města Buštěhradu, s cí-
lem zvýšit bezpečnost obyvatel a 
návštěvníků města. Toto nařízení 
se nevztahuje na ohlášené veřejné 
sbírky, prodej zboží a poskytování 
služeb mimo provozovnu při slav-
nostech, sportovních, kulturních 

nebo jiných podobných akcích, 
včetně prodeje v pojízdné prodejně 
různého druhu zboží, který je pře-
dem nahlášen na Městském úřadě 
Buštěhrad. To znamená, že napří-
klad pojízdné prodejny s čerstvým 
mlékem nebo zmrzlinou zboží na-
bízet mohou. Celé nařízení si může-
te přečíst na webu města. Nařízení 
bylo vyvoláno nedávnými stížnost-
mi občanů, kdy po domech obchá-
zeli prodejci společnosti nabízející 
elektrickou energii, kteří používali 

agresivní metody prodeje (a dokon-
ce tvrdili, že to mají povolené od 
starostky!).
Znamená to tedy, že až u Vás příště 
zazvoní nějaký prodejce, můžete 
ho rezolutně odmítnout a infor-
movat ho, že v Buštěhradě je po-
domní prodej zakázán. Pokud by 
Vás i nadále obtěžoval, můžete na 
něj zavolat policii - při porušení 
zákazu mu hrozí pokuta až 30 tisíc 
Kč.

DJ

něco o odpadech…
Na začátku letošního roku jsme pro 
vás, občany města Buštěhradu, avizo-
vali možnost změny platby za směsný 
komunální odpad pro občany, kteří 
se rozhodnou třídit odpad, a tím vý-
razně snížit poměr směsného komu-
nálního odpadu. Našli jsme pro vás 
řešení. Informaci o programu „Tří-
dím, tudíž šetřím…“ vám poskytne-
me v jiném článku. Nejdříve ale do-
volte několik informací okolo.

V našem městě je zaveden způsob 
platby za provoz systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, vy-
užívání a odstraňování komunálních 
odpadů formou místního poplatku.  
V současné době je možno zpoplat-
ňovat svoz odpadu buď podle zákona 
O místních poplatcích, nebo podle 
zákona O odpadech. V tom druhém 

případě, vybírání podle zákona O od-
padech, docházelo k výběru poplatku 
na základě smlouvy s osobou, která 
zastupovala skupinu osob (max. ro-
dinu). Tento způsob ale již není pro 
evropské, ale také pro naše zákono-
dárce, správně efektivní, směrem k 
ochraně životního prostředí, a obec-
ně jej obce opouštějí, z důvodů nové 
legislativy.

Trendem v Evropě je nyní ale na zá-
kladě ochrany životního prostředí 
směřovat k výběru platby za osobu, 
podle zákona O místních poplatcích. 
Od roku 2018 by měla vejít v platnost 
novela zákona O odpadech, která 
významným způsobem zasáhne do 
nynějšího systému plateb za odpady. 
Zákon, který reflektuje nutné změny 
podle legislativy Evropské unie, bude 

přísnější, a to jak pro ty, kdo produ-
kují odpad, tak i pro ty, kteří odpad 
likvidují. Firmy, které mají certifikát 
pro svoz a likvidaci odpadů budou 
muset inovovat své technické vybave-
ní, (např. instalovat na své vozy váhu 
a čtecí zařízení na čárové kódy), ale 
také navázat smlouvy se spalovnami, 
protože současný systém ukládání 
odpadů na skládky již nebude možný.

Možná si někteří z vás v této souvis-
losti vzpomenou na dobu po roce 
2004, kdy tento zákon začal platit v 
sousedním Německu. Mnozí „pod-
nikatelé“ začali obchodovat s Ně-
meckem v tom duchu, že „skupovali“ 
německý směsný odpad – jinými slo-
vy - nechávali si velmi dobře zaplatit 
za tuto tzv. likvidaci odpadu (neboť 
ani tam zřejmě někdo nestihl vybu-

Máme zde na úřadě řadu žádostí o 
pokácení vzrostlých stromů na ve-
řejných prostranstvích, protože ně-
kdo má dojem, že strom je moc vel-
ký, stojí moc blízko, ohrožuje dům, 
kořeny nadzvedávají plot, zasahuje 
do drátů, padá z něj listí (na auto či 
do bazénu), je už skoro suchý, vrhá 
stín (není to v horkých létech spíše 
žádoucí?) a určitě z něj na někoho 
spadne větev. Málokdy jsou ale tyto 
stížnosti opravdu opodstatněné. 
Nejvíce mě pobavil argument, že 
strom „již ztratil svou ekologickou 
funkci“. Tu živý strom přece nikdy 
nemůže ztratit. Vždycky bude zdro-

jem kyslíku, zachytávačem prachu, 
větrolamem, zlepšovačem klimatu, 
domovem pro živočichy, výkonnou 
pumpou, která zpod základů Vaše-
ho domu vysává vlhkost. A přede-
vším krásným prvkem ve veřejném 
prostoru, který má v každou roční 
dobu jinou tvář. Lidé dříve umísťo-
vali stromy záměrně poblíž svých 
obydlí. Lípy se sázely vedle stavení, 
i jako potrava pro včely a zdroj léči-
vého květu. Ořešáky zase měly kro-
mě plodů antiseptické účinky. Lidé 
si stromů vážili a pečovali o ně. Zato 
dnes strom některým lidem vadí až 
do té míry, že jej tak dlouho surově 

ořezávají nebo zalívají bůhví čím, 
až jej umoří. Proč se nám líbí v Bu-
štěhradě? Také pro to, že je zelený. 
Při tom starých velkých stromů tu 
zase tolik nemáme. Do lesa je dale-
ko. Važme si tedy každého vzrostlé-
ho stromu a neusilujme mu o život. 
Pomněme, jak dlouho trvá, než ta-
kový strom vyroste!
P. S. Myslela jsem, že kácení stromů 
je české specifikum. Jaké bylo mé 
překvapení, když jsem se dozvěděla 
(od našeho buštěhradského Holan-
ďana Jana Swarta), že v Holandsku 
mají tentýž problém?

DJ
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ČÍSLO 6. ČERVEN 2016

dovat spalovny v dostatečné kapacitě 
anebo spíše smlouvy se spalovnami 
znamenaly v prvopočátcích pro svá-
žecí firmy velký skok v nákladech na 
likvidaci odpadů směrem nahoru a 
poplatky se jim ještě do nákladů ne-
promítly) a zakládali u nás skládky, 
které jsou pro naši zemi ekologickou 
zátěží až do dneška, a dnes je pracně 
likvidují obce nebo kraje ze svých 
vlastních finančních prostředků. 
Možná tehdy někteří zástupci obcí 
souhlasili s tímto uložením odpadu 
na svém katastru s vidinou slíbených 
dotací na likvidaci této zátěže. Tato 
podpora, jak se ukázalo, nyní nepři-
chází, anebo jen velmi zřídka. To se 
nás ale naštěstí netýká, naše skládka 
U haldy má jiný původ…

Ale zpět k zákonům. Novela zákona 
O odpadech, na kterou budou nava-
zovat další novely zákonů, např. O 
místních poplatcích, zákon O obcích 
a jiné, mají za úkol nejen zefektivnit 
výběr poplatků, ale také šetřit život-
ní prostředí. V této souvislosti se ale 
také výrazně zvednou sazby za svoz a 
likvidaci odpadu. Nynější zákonem 
stanovená sazba umožňuje městům a 

obcím vybírat poplatek do maximál-
ní výše 1.000,- Kč. V návrhu novely 
zákona O odpadech je uvedena, pro 
města a obce, dvojí možnost zpoplat-
nění odpadů.

Ta první zvyšuje sazbu za místní po-
platek o 100,- Kč, takže v konečném 
důsledku bude moci poplatek činit 
1.100,- Kč. (v současnosti je to u nás 
250,- Kč/osoba/rok + poplatek za 
skutečné náklady za svoz odpadu, u 
nás je to 400,- Kč – mírně pod skuteč-
nou cenou za svoz), dohromady tedy 
650,- Kč / osoba / rok. Novela zvyšuje 
povinnou částku na 350,- Kč a obec 
podle svých skutečných nákladů za 
svoz a likvidaci rozhodne o částce 
pohyblivé. (pokud bychom pohyb-
livou částku nechali v původní výši, 
jednalo by se o 750,- Kč / osoba /rok. 
Součet částek však nesmí překročit 
1.100,- Kč / osobu / rok.

Druhá varianta hovoří o tom, že je 
možno platit odpad za skutečně vy-
produkované kilogramy nebo litry 
odpadu na osobu /rok, je zde však zá-
konem stanoven (zatím navržen) mi-
nimální povinně hrazený limit 10 kg 

nebo také 60 litrů, který je povinen 
každý občan uhradit, v částce 60,- Kč 
/ měsíc, za rok to tedy činí 720,- Kč 
na osobu. Neoddiskutovatelný fakt je 
ten, že poplatek za odpad se bude po 
roce 2018 ve všech městech a obcích 
zvyšovat, z důvodu nástupu účinnosti 
nových zákonů podle legislativy EU. 
Náklady za svoz a likvidaci budou to-
tiž vyšší. O to více, zdá se, si evropští 
ale také naši zákonodárci slibují, že 
zde bude větší motivace občanů třídit 
odpad. 

My jsme do této doby, než budou 
nové zákony platit, využili součas-
ných možností, v mezích zákona, a 
abychom se neodchylovali od sou-
časného ale i budoucího trendu, kte-
rý je - třídit odpad ve stále větší míře 
a snižovat tak poměr směsného ko-
munálního odpadu – připravili jsme 
pro vás možnost jak v současné době 
zohlednit finančně vaši skutečnou 
snahu třídit odpad. Přejděte, prosím, 
k druhému článku „Třídím, tudíž še-
třím…“

Dagmar Novotná

program: „třídím, tUdíž šetřím….“
V předcházejícím článku „Něco o od-
padech…“ jsme vás seznámili s bu-
doucím vývojem nakládání s odpady 
na našem území a plateb za odpad. 
Nyní vám předkládáme možnost, jak 
se připojit k těm, kteří třídí, a ušetřit 
tak ročně na poplatku za svoz odpa-
du. Jak to udělat?
Zastupitelstvo města Buštěhradu 
zahajuje od 15. května 2016 vyhláše-
ní přihlášek do programu „Třídím, 

tudíž šetřím…“

• Občané, kteří se chtějí přihlásit do 
tohoto programu, budou zařazeni 
do skupiny osob, (skupina B), kte-
rým bude poskytnuta, na základě 
zodpovědného přihlášení se do to-
hoto programu, částečná úleva od 
místního poplatku ve výši 325,-Kč / 
osobu / rok.

• Přihlášení proběhne tak, že občan 
vyplní znovu evidenční list „Přihlá-
šení se k poplatkové povinnosti“, 

který bude mít podoznačení pro-
gramu. Evidenční list vyplní buď na 
MěÚ, nebo ve formuláři na webu 
města a zašle naskenovaný, s vlast-
noručními podpisy elektronicky.

• Občan, který přihlásí sebe, může 
takto přihlásit i všechny ostatní čle-
ny své domácnosti, kteří s ním žijí 
ve společné domácnosti. Přebírá tím 
odpovědnost za třídění odpadu vše-
mi ostatními členy domácnosti.

• Podmínkou je skutečně prokaza-
telné třídění odpadu (bude prová-
děna kontrola obsahu nádob těchto 
přihlášených, popř. pořízena foto-
dokumentace). 

• U přihlášených osob, kde bude 
zjištěno, že nedochází ke třídění od-
padu, dojde nejprve k písemnému 
upozornění občana ze strany MěÚ 
na zjištěný stav, v opakovaném pří-

padě, max. 3x, bude občan z pro-
gramu vyřazen, o čemž bude rovněž 
písemně vyrozuměn. (Stejně tak 
bude vyrozuměn náš smluvní part-
ner AVE, známka bude na nádobě 
znehodnocena.)

• V případě situace, uvedené v před-
chozím bodu, bude občan povinen 
uhradit platbu v plné předepsané 
výši a to za všechny členy své do-
mácnosti.

• Program je založen na důvěře v 
uvědomění občanů města, že třídě-
ním šetří životní prostředí.

• Program je založen na důvěře v ob-
čany města, že své odpady umisťují 
skutečně do svých sběrných nádob.

• Toto přihlášení má za následek 
nejen snížení poplatku, ale také sní-
žení frekvence svozu odpadu, z fre-
kvence 1 x za týden na frekvenci 1 x 
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R OZ H OVO RY  -  Ž I J Í  M E Z I  N Á M I

naděžda načeva: ať je BUštěhrad pořád tak klidným místem, jako doposUd!
Přiznám se, že mi začaly docházet lidské 
zdroje. Cizince, které jsem v Buštěhradě 
znala, jsem skoro všechny již oslovila 
a tak jsem požádala o další kontakty 
kamarády. Paní Načeva byla jednou z 
prvních doporučených. Když jsem k ní 
ale přišla udělat rozhovor, zjistila jsem, 
že ji vlastně znám. Nejen, že jsme u ní 
byli několikrát pro jahody, ale znám ji 
i z mnohých akcí a od vidění ve městě. 
Jen jsem nevěděla, že má zajímavý pů-
vod, a že se u ní budu hned cítit jako 
doma.

Prozraďte hned ze začátku čtenářům, 
odkud jste do Buštěhradu přišla.

Jmenuji se Naděžda Načeva a narodila 
jsem se 21. srpna… To víte, co to je za 
datum, že?

Ano, to víme…

Narodila jsem se v Bulharsku, v měs-
tě Dubnica, asi 60 kilometrů na jih od 
Sofie. Je to menší město, asi jako Sla-
ný. S manželem jsme se seznámili v 
roce 1963 a po roce jsme se vzali. On 
byl v Československu už od roku 1957 
na základě bulharsko-československé 
smlouvy s Poldovkou. 

Takže on tady byl vlastně dřív než vy?

Ano. Seznámili jsme se, když byl v Bul-

harsku na dovolené. Dostal tady práci 
ještě dřív než já.  Poté, co jsme se vzali, 
jsem s ním přijela do Československa 
i já, to mi bylo 21. Každý rok nám pak 
prodlužovali smlouvu.  Ze začátku 
jsme si mysleli, že se vrátíme domů.  

A kde jste zpočátku bydleli?

Ve Švermově na ubytovně, bydleli tam 
tehdy všichni Bulhaři. Tam jsme měli 
nárok bydlet jenom měsíc, pro návště-
vy tam byla vyhrazena jedna místnost. 
Do Čech jsme přijeli na podzim a je-
den známý nám radil, abychom se na 
zimu nevraceli a našel nám na Dříni 
podnájem u jedné starší paní, kde jsme 

za 14 dní. 

• Do tohoto programu se může při-
hlásit také občan, který je již ve sku-
pině A, částečného osvobození, tedy 
senior 70+, poplatek se nemění, 
přihlašuje se tímto ovšem také k 14 
dennímu cyklu svozu odpadu, obdr-
ží novou, barevně odlišnou známku.

• Přihlášená osoba dostane pro svoji 
domácnost startovací sadu papíro-
vých tašek na třídění odpadu, na ka-
ždé pololetí jednu sadu.

• Poplatník obdrží známku barev-
ně odlišnou od současné známky a 
viditelně ji umístí na svoji nádobu. 
(Ostatní známky nutno z nádoby 
odstranit, jinak nebudou vyváže-
ny!).

Pro rekapitulaci uvádíme následu-
jící informace:

Od začátku roku 2016 jsme v obecně 
závazné vyhlášce města č. 5/2015, O 
místních poplatcích, zahrnuli obča-
ny, kteří v tomto roce dovrší 70 let, 
do kategorie částečného osvobození 
od místního poplatku, a to o část-
ku 325,-Kč. V konečném důsledku 
tak tato částečná úleva vypadá tak, 
že občané nad 70 let a včetně, uhra-
dí poplatek za svoz odpadu ve výši 
325,-Kč na osobu a rok. Četnost 

svozu je každý týden, ve středu, jako 
tomu bylo doposud.

Nyní, tímto programem, „Třídím, 
tudíž šetřím…“, vzniká pro další 
skupinu osob, pro skupinu, která 
chce třídit a důsledně třídí již nyní, 
částečná úleva, a to ve stejné výši, 
tedy 325,-Kč na osobu a rok. To 
znamená, že občané, kteří se do to-
hoto programu přihlásí, podle výše 
uvedených podmínek, do 30. červ-
na 2016 včetně, nebudou již nyní, v 
tomto roce 2016, platit za 2. polo-
letí roku 2016 poplatek 325,-Kč na 
osobu. Četnost svozů zde bude 1 x 
za 14 dní, obdrží známku jiné bar-
vy (nejspíše žlutou). Tuto známku 
umístí na svoji odpadovou nádobu, 
přičemž ostatní známky odstraní! 
(svoz bude prováděn opět ve stře-
du, každý sudý nebo lichý týden, 
tuto informaci vám ještě upřesníme 
po dohodě s AVE). Městský úřad 
Buštěhrad vybaví přihlášené osoby, 
které se zaregistrují přímo na úřadě, 
jednou sadou papírových tašek na 
třídění odpadu. Ostatní registrovaní 
přes emailovou komunikaci si sadu 
tašek mohou vyzvednout při přebí-
rání nové identifikační známky. V 
případě zájmu o tyto tašky je mož-
né poskytovat je i v příštím roce, na  

každé pololetí.

Občané, kteří jsou již v první skupi-
ně částečně osvobozených, tedy se-
nioři nad 70 let a včetně, se mohou 
do tohoto programu „Třídím, tudíž 
šetřím…“ také přihlásit. Jsou však 
již nyní částečně osvobozeni a tak se 
výše poplatku měnit nebude, zůstá-
vá na částce 325,-Kč na osobu a rok. 
Tito senioři se přihlášením do pro-
gramu pouze připojí k 14 denní fre-
kvenci svozu komunálního odpadu. 

Pro následující rok 2017 tak budou 
obě výše uvedené skupiny osob hra-
dit poplatek ve výši 325,-Kč na oso-
bu a rok nejpozději do 15. 2. 2017. 
Četnost svozů a tím i barva známky 
se bude lišit podle toho, zdali jsou či 
nejsou přihlášeni do programu „Tří-
dím, tudíž šetřím…“.

Pro ostatní občany, kteří se do pro-
gramu nepřihlásí (skupiny B) a ne-
spadají ani do první skupiny osob, 
skupiny A – seniorů, částečně osvo-
bozených od místního poplatku za 
svoz a likvidaci odpadu, platí stále 
stejné podmínky jako doposud, to 
znamená poplatek 650,-Kč za osobu 
na rok, při týdenním svozu odpadu.

Dagmar Novotná



ČÍSLO 6. ČERVEN  2016          STRANA 10 STRANA 11č í S L O  1 . ,  b ř e z e n  2 0 1 5                                                                              s t r a n a  2

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

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

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

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

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

ČÍSLO 6. ČERVEN 2016

bydleli dva roky. Hned ze začátku jsem 
chtěla jít do práce, jenže jsem nerozu-
měla česky. Tak jsem šla pracovat do 
pekáren, i když v Bulharsku jsem před-
tím pracovala ve farmacii. A v práci, 
byla to ta pekárna na Kladně u divadla, 
jsem se naučila česky velmi rychle. 

A tam jste prodávala?

Ne, pekla jsem - šátečky, buchty, rohlí-
ky, jemné pečivo se tomu říká. Když 
jsem pak za tři roky otěhotněla, říkali 
jsme si, že tu ještě zůstaneme, abych 
měla mateřskou – v Bulharsku bych ji 
nedostala, i kdybych tam začala chodit 
do práce. Dcerka se nám narodila v 
šedesátém šestém, ta starší, a v sedm-
desátém ta mladší. V té době jsme do-
stali byt v Kladně na Okrsku. Když mi 
skončila mateřská, šla jsem pracovat 
do Kovopodniku na Kladně, u rybní-
ka, tam co byl pivovar. Byla to sice špi-
navá práce, chromovalo se tam, niklo-
valo, ale mě to bavilo. Manžel pracoval 
celou tu dobu v Poldovce.

A jak to bylo s povolením pobytu?

Ze začátku nám každý rok dávali pro-
dloužení, později jednou za pět let. 
Vždycky jsme dostali v zaměstnání 
potvrzení, že jsou s námi spokojení, a 
že nás tam potřebují.

A co Vaše děti?

Záleželo nám na tom, aby obě dcery 
studovaly dobré školy, ta starší šla po 
základní škole na filmovou školu do 
Čimelicic u Písku. Musím ale zmínit, 
že v té době bylo skoro povinné, po-
kud byli rodiče dětí z Bulharska, aby 
jejich děti chodily do bulharské školy 
v Praze. 

Povinné?

Ano, aby ta škola měla žáky, kteří by 
se učili v bulharštině, češtinu měli jen 
asi dvě hodiny v týdnu. Ve smíšených 
manželstvích si mohli vybrat a větši-
nou děti dávali na českou školu.  My 
jsme také pro ně chtěli české školy, 
narodily se přece tady, a proto jsme 
se rozhodli, že budou chodit do čes-
ké školky i základní školy. Jako střed-
ní škola se nabízela škola ruská, tam 
chodily i děti diplomatů. Ale ta moje 
starší byla vždy taková, že muselo být 
po jejím, a řekla: Já na ruskou školu 
nepůjdu, já půjdu na českou!  Říkala 
jsem jí, nevím, jestli to zvládneš, česky 

mluvíš dobře, ale budeš umět všechnu 
gramatiku? Řekla, že to zkusí, jeli jsme 
do Čimelic na přijímačky a oni jí vzali. 
Po škole pracovala 4 roky v televizi a 
pak se vdala do Rakouska.

A mladší dcera?

Ta šla na ruské gymnázium do Prahy 
a pak chtěla jít na vysokou školu. Bylo 
to ale naneštěstí v tom roce, co se její 
starší sestra vdala do Rakouska. Ne-
chtěli jí na školu vzít, že prý má špatný 
prospěch, i když jsme tušili, že to byla 
výmluva. Až později jsem se dozvě-
děla, že nějaký pohlavár řekl, že má 
sestru v Rakousku, což byl tehdy velký 
problém a opravdu jí nevzali. Tak jsem 
se sebrala a jela do Mimoně, kde byla 
ruská škola pro děti vojáků, tam dce-
ra opakovala ten poslední rok střední 
školy. Bránila se, nechtělo se jí, ale ten 
rok měla samé jedničky, tedy oni vlast-
ně v ruské škole mají pětky, a po tom 
roce jí vzali do Bulharska na vysokou 
školu.

A jak jste doma s dětmi mluvili? Čes-
ky nebo bulharsky?

Dcery od malička uměly česky i bul-
harsky. Gramatiku pak holky zvládly 
dobře. Ale mně dodneška dělá pro-
blém měkké a tvrdé i.

To dělá i mnoha Čechům.

Když jsem byla v Praze kvůli občan-
ství, dali mi tam diktát, musela jsem 
psát a něco číst. Napsali mi - čte bez 
přízvuku. Ale trému mám ještě teď, ří-
kala jsem jim tam - některé věci si mu-
sím třeba dvakrát zopakovat, abych si 
uvědomila jaké “i/y” se píše, a oni mi 
říkali - prosím Vás, z toho si nic nedě-
lejte, i naši lidé v tomhle dělají chyby…

A doma s manželem se bavíte bul-
harsky?

Bulharsky i česky. Různě. Děti, když 
byly malé a měli jsme návštěvu, tak se 
nás vždy ptaly: Mami, jak máme mlu-
vit, bulharsky, nebo česky? 

A jakou školu jste dělala Vy?

V Bulharsku jsem studovala gymná-
zium a pak jsem pracovala ve farma-
cii. Ve farmacii bylo potřeba umět číst 
názvy léků v abecedě a ta se učila v 
gymnáziích, na základních školách se 
tehdy v Bulharsku učily děti jen v az-

buce. Když jsem pak přijela sem, tak 
jsem sice všechno přečetla, ale neu-
měla jsem si to přeložit. Tak jsem se 
začala učit tak, že jsem četla “červenou 
knihovnu”. To mi poradila jedna paní 
na Kladně, to jsou takové snadnější 
tenké knihy.

A je tady hodně lidí z Bulharska? Já 
mám třeba také v práci kolegu, který 
pochází z Bulharska.

Tenkrát v tom padesátém sedmém 
jich sem přijelo asi 600, na Poldovce 
byli potřeba frézaři, soustružníci. Můj 
manžel je také vyučený soustružník 
a tak ho to bavilo, že když šel do dů-
chodu, tak si koupil soustruh a má ho 
doma. On se v tom vyžívá, vůbec v že-
lezech… (smích)

No a ti ostatní Bulhaři?

Někteří si později přivezli manželky, 
někteří se odstěhovali, někteří se tu 
oženili, případně zase rozvedli… hod-
ně lidí z toho ročníku, co je můj man-
žel, už nežije. Manželovi je 84 let.

A stýkáte se často?

Stýkali jsme se dřív víc, hlavně o svát-
cích. Teď jsou tu i noví, co přijeli až po 
revoluci, takoví, co chtějí vydělávat, ale 
nechtějí se moc družit. Dnes se mnoha 
lidem nechce zaplatit stovku za členský 
příspěvek, aby byly nějaké peníze ve 
fondu a mohlo se někam jít společně, 
zaplatit rezervaci restaurace…

A nechtěla jste nikdy během té doby, 
co jste tu žila, odejít? Že byste si řekli, 
vezmeme děti a jedeme, už nás to tu 
nebaví…

Ne, nikdy. Taky jsem si zvykla, vždyť už 
je to 50 let. Ale do Bulharska jezdíme, 
dříve s dětmi k moři, přes celé Bulhar-
sko. Máme příbuzné po celém Bulhar-
sku, hlavně z manželovy strany, takže 
jsme projeli celou zem po návštěvách. 
A také nás jezdilo mnoho příbuzných 
a známých navštěvovat sem do Čech.

A kdy jste koupili dům v Buštěhradě?

Manžel byl blázen do zahrady, takže tu 
jsme měli nejdřív, myslím, že od roku 
1988, vlastně jen pole. Pak jsme si tu 
postavili dům a bydlíme tu už 20 let. 
Zpočátku jsme sem jezdili jen na za-
hradu, měli jsme takovou dřevěnou 
boudičku, a když se vdala starší dcera, 
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tak jsme si říkali, že si postavíme zdě-
nou chatičku, a pořád jsme pak žáda-
li nějaké další povolení, abychom si 
mohli něco přistavět, koupelnu, obý-
vák, ložnici, a už jsme tady zůstali. V 
bytě na Kladně zůstala mladší dcera. 
Dokonce jsme kdysi v Bulharsku kou-
pili byt s tím, že se tam vrátíme, ale pak 
jsme zjistili, že to tak lehce nejde, my-
sleli jsme na děti, a pak už jsme začali 
myslet zase na důchod. V Bulharsku 
bychom důchod nedostali, protože 
jsme celý život pracovali tady. 

Ale mohli byste pobírat důchod v 
Čechách a bydlet v Bulharsku, to by 
nešlo?

To by šlo. Ale neudělali jsme to. Moje 
maminka před 4 lety zemřela a tak 
jsme ten byt, co jsme měli v Targovišti, 
prodali.

U každého rozhovoru mě zajímá, co 
tu cizinci postrádají. Co je v Bulhar-
sku a tady ne?

Teplo.

To nám říkala při minulém rozho-

voru i Australanka Annie, sluníčko 
a teplo… Ale v Bulharsku to nebude 
zase tak odlišné, ne?

Zimu tam máme taky, ale to léto je tam 
delší.

A co jiného Vám chybí, jídlo, nebo 
něco, co se tu nedá sehnat?

Dřív se tu dalo něco koupit, co v Bul-
harsku nebylo, nějaké dárečky, ale dnes 
už je to všude stejné, samá Čína. Teď 
je v Bulharsku k dostání moc pěkná 
konfekce, když jsme tam byli posledně 
s dcerou, tak si tam nakoupila spoustu 
věcí, které tady nejsou.

A cenově?

Tam jsou trochu menší platy, důchody, 
a zboží v obchodech může být i o něco 
levnější.

A dokázala byste říct, jaký je největ-
ší rozdíl třeba v mentalitě nebo tra-
dicích mezi Čechy a Bulhary? Nebo 
jestli si pamatujete, co Vás tu překva-
pilo.

Třeba to, jak jsou tady lidé slušní, jak se 

tady lidé vzájemně zdraví, i malé děti. 
Jdu po ulici a děti mě zdraví. To v Bul-
harsku ne.

A co dál?

Bulhaři se asi víc scházejí, ale nesmí se 
pohádat… To se někdy pak udobří a 
někdy taky ne, může to jít i na nože.

A co dalšího, třeba v jídle, tradice 
nebo svátky? Co je tady a v Bulhar-
sku jiné?

Vánoce a velikonoce, to je skoro stejné. 
Jen jídlo je trošku rozdílné. Na vánoce 
se jí jídlo bez masa, jí se sarmi - do vin-
ného listu zabalená rýže. Pak se dělá 
z listového těsta tabanica - to je slané 
jídlo se sýrem, může se tam dát pórek. 
Ryba se jí v Bulharsku na Mikuláše. 
Ryby to mohou být různé, ale často je 
to kapr s ořechovou nádivkou. Vánoč-
ka se dělá na velikonoce. A vajíčka. 

A holky se šlehají?

Holky ne. Děti se šlehají, na Silvestra, 
spíš brzy ráno na Nový rok, aby byly 
celý rok živé a zdravé.

A jak je to s tím kýváním a vrtěním 
hlavy při ano a ne, opačně než v ji-
ných zemích?

Ano, to tak v Bulharsku je, prý to je z 
doby turecké okupace a pronásledo-
vání pravoslavných. Když nějakého 
pravoslavného věřícího Turci chytili, 
přiložili mu prý dýku na krk a zeptali 
se ho, jestli hodlá přestoupit na „islám-
skou víru“. Kdyby v té chvíli zajatec za-
kroutil hlavou, skončil by s proříznu-
tým hrdlem. Naučil se proto – tak jako 
ostatní pravoslavní – hlavou kývat a 
přitom tomuto gestu v duchu přiřadit 
záporný smysl.

Ale Vy to už tak nemáte?

Ne, už jsme si zvykli, ale na začátku 
jsem trochu měla problémy. Sice jsem 
už všemu rozuměla, ale byla jsem si v 
obchodě koupit tričko, to jsem tady 
byla asi týden nebo 14 dní. Prodavačka 
se mě ptala, jestli si koupím to tričko 
nebo nekoupím. Já jsem řekla, že si ho 
koupím a bulharsky zavrtěla hlavou. A 
ona tričko sbalila, dala do regálu a bylo 
po něm. Pak jsem to říkala doma ne-
šťastně manželovi a ten mi to vysvětlil.

A co se tu líbí Vašim příbuzným, 

Naděžda Načeva. Foto J. Kasalický 
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když tu jsou?

Líbí se jim Karlovy Vary, nebo zámky. 

A co se Vám líbí v Buštěhradě?

Líbí se mi, jak Buštěhrad vypadá, lidé 
jsou tu hodní, mám tady hodně kama-
rádek, hodně známých, a lidí, kteří si 
od nás berou něco ze zahrady. 

Co vlastně pěstujete?

Sadbu na rajské, a papriky, pak ovoce - 
jahody, jablka, hrušky, švestky, ořechy. 
Letos jsme jich měli 15 kg.

A chodíte tady na nějaké akce?

Teď už jsem dlouho nebyla, ale ráda 
mám přednášky o cestování, byla jsem 
taky na koncertě na zámku.

A jak se daří Vašemu manželovi?

Už je mu dost let, ale stále zvládne 
všechno, co je třeba vyřídit, i když 
někdy trochu “řvaním”. Jednou přišla 
dcera ze školy a ptala se, proč má ve 
jméně -vová. To mají Rusové, proč já 
mám Načevová? A já říkám, no to máš 
pravdu, tady mají jen -vá. Tak manžel 
šel do Kladna na matriku a udělal tam 
hrozný cirkus, té paní řekl, že pokud je 
její manžel Novák, tak ona je Nováko-
vá a ne Novákovová. Říkal, že je Načev 
a dcera tedy bude Načeva, a ne Nače-
vová. A vyžádal si, aby zavolali na Uni-
verzitu Karlovu, oddělení jazyka čes-
kého. Pak přišel, nic mi nevysvětlil, jen 
řekl - zítra jdi vyzvednout na matriku 
papír. Když jsem tam přišla, tak mě ta 
paní prosila - paní Načevo, kdybyste 
něco příště potřebovali, tak radši pro-
sím přijďte raději místo Vašeho muže 
Vy (smích).

A Vaše mladší dcera je vdaná za Če-
cha?

Ne, za Bulhara, seznámila je kamarád-
ka. Přivezla si ho pak z Bulharska. Tak 
máme takovou mezinárodní rodinu, 
jedna dcera je Češka, druhá už teď Ra-
kušanka.

Ale pokud jde o přízvuk, mluvíte vý-
borně, já bych to na Vás nepoznala, 
rozhodně ne hned…

Když jsem si vyběhávala ty papíry k 
občanství, tak mi říkali: A vy nejste 
Češka?

Taky jsem chodila překládat na policii. 
Ptali se mne, proč jsem si neudělala 
státnici, že bych měla razítko. Ale dřív 
nebyl čas, byly malé děti, chtěli jsme 
chodit do práce, vydělávat.

A jak jste vlastně prožila rok 1968, to 
jste bydleli v Kladně?

Ano, ale v srpnu 1968 jsme byli v Bul-
harsku na dovolené, chtěla jsem tam 
oslavit narozeniny s příbuznými. Pa-
matuji si, že jsem na oslavu udělala 
chlebíčky, které v té době v Bulharsku 
neznali. Dala jsem je do sklepa, do 
chladu a šla nahoru. Předtím jsem si 
večer pouštěla v rádiu písničky, děda 
tehdy televizi neměl. A najednou jsem 
slyšela “občané, zachovejte klid, jsme 
okupovaní” a tak. Oni v tu dobu ob-
vykle v rádiu buď hráli písničky, nebo 
dávali nějaké divadlo. Tak si říkám, to 
je snad divadelní hra, to není možné. 
Pak přišel soused, to už bylo večer, a 
říká manželovi: “Hele, Dimo, co se 
tam u Vás děje? Vy tam máte Rusy.” A 
my říkáme: “Nic, co by se dělo. Vždyť 
jsme tam byli před týdnem”. Tak jsme 
si pouštěli rádio, hlavy u něj, a zjisti-
li, že se opravdu něco děje, že došlo k 
okupaci. No a mezitím jsme zapomně-
li na ty chlebíčky, do sklepa se dostaly 
kočky a všechny nám je sežraly.

A co bylo s Vámi pak, když jste zjisti-
li, co se děje?

Lidé, kteří byli v té době na dovolené 
u moře, se stahovali do Sofie na vel-
vyslanectví. Říkali jsme si, co my teď? 
Jedno dítě jsme měli, ta mladší ještě 
nebyla na světě. Taky jsme jeli do Sofie, 
muž šel na velvyslanectví a ptal se, zda 
se máme vracet. A oni řekli, abychom 
počkali, až se to trošku uklidní, a pak 
se vrátili. Tak jsme se vrátili a on našel 
na soustruhu napsáno “Okupante táh-
ni domů”.

Protože se Bulharsko do akce také 
zapojilo?

Ano, protože nějací bulharští vojáci 
byli také účastníci té invaze, ale byli jen 
asi měsíc na letišti a pak odjeli. Ruso-
vé tady už zůstali. Ale přitom všichni 
mého muže dobře znali, věděli, že tam 
dělal už asi 6 let předtím. Když jsem se 
po mateřské vrátila do Kovopodniku, 
tak tam byl jeden pán, který neměl rád 
komunisty a říkal těm ostatním - dej-
te si na ní bacha, ona je Bulharka, ale 

mluví česky, ta je tady nasazená! Tak 
na mě zkraje koukali takhle divně. Ale 
pak přišla jedna známá z Bratronic a 
říkala jim - vždyť ten její manžel je nej-
lepší soustružník, on dělal s mým šva-
grem na Poldovce, to je dobrá holka. 
Pak se tam něco slavilo a ten antiko-
munista se trochu ožral a omlouval se 
mi: “Pocem, já jsem si o tobě myslel… 
ale ty jsi fajn holka”. A pak jsem v té 
práci vydržela 36 let.

A teď si tady užíváte tu zahrádku…

Ano, už mě trochu přestává bavit, že 
je ta zahrádka moc velká. Ale v létě je 
to hezké. A hlavně můj muž si to uží-
vá. On je z vesnice, kde měli dobytek, 
pole, vinice, a taky si i tady sází víno, 
exotické ovoce.

Můžeme se ještě vrátit k jídlu, co se v 
Bulharsku dělá za speciality?

Dobré jsou třeba opečené červené pa-
priky, na plotně nebo v troubě, ta slup-
ka zčerná, pak se to oloupe, pokape 
octem, olejem a přidá se česnek. Nebo 
červené papriky melu, vyvařuju, pak 
ochutím a dám do skleničky. V Chor-
vatsku tomu říkají Ajvar. Děláme také 
šopský salát - papriky, rajské, cibule, 
balkánský sýr, nebo musaku, čevapčiči, 
tarator - studenou polévku - v Řecku 
tomu říkají tzatziky.

A poradíte nám, jak se má tarator 
správně udělat?

Okurka se nakrájí na drobné kostičky, 
nebo na hrubém struhadle, trošku se 
osolí, dá se tam bílý jogurt, někdo dává 
vodu, ale já ne. Pak česnek – nastrou-
hat, nebo namačkat, přidá se kopr, nej-
lépe čerstvý, trochu vlašských ořechů, 
pokape se to olejem a zamíchá. Je to 
výborné, naučila jsem to všechny ka-
marádky.

A co byste vzkázala čtenářům Buš-
těhradského zpravodaje?

No nevím, asi že jim přeju, aby se měli 
všichni rádi a aby Buštěhrad zůstal tak 
klidným místem, jako byl doposud.
A jak se řekne bulharsky na shleda-
nou?
Doviždane.
Děkuji za rozhovor.
Rozhovor vedla Ivona Kasalická
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jak je to s cestovními doklady pro děti?
Rodinné dovolené spojené s 
cestováním do zahraničí zna-
menají i vyřizování cestovních 
dokladů. Co vše je potřeba zaří-
dit při cestování s dětmi? Věděli 
jste například, že i děti mohou 
do členských států Evropské 
unie a dalších vybraných evrop-
ských zemí cestovat na vlastní 
občanský průkaz? Cestovní pas 
i občanský průkaz jsou pro děti 
levnější. 
Blíží se čas dovolených a s ním 
čeká mnohé rodiny cesta k moři 
či do hor za hranice České re-
publiky. Pro cestování s dětmi do 
zahraničí již čtvrtým rokem platí, 
že i dítě musí mít vlastní cestovní 
doklad, jelikož v roce 2012 došlo 
nařízením Evropské unie ke zru-
šení možnosti cestovat na zápis 
v cestovním dokladu rodiče. Pro 
rodiče to ovšem neznamená, že 
se jim kvůli pořízení cestovního 
dokladu pro děti, dovolená nějak 

zásadně prodraží. Cestovní pas 
pro dítě do 15 let totiž stojí 100 
Kč a dobu platnosti má stanove-
nou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpeč-
nostní situaci v některých zemích, 
které byly dlouhodobě turistický-
mi destinacemi, jako například 
Egypt nebo Turecko, se dá letos 
očekávat nárůst zájmu o cesto-
vání po Evropě, a proto jistě po-
těší možnost cestovat po většině 
států Evropy pouze s občanským 
průkazem. Na ten je nyní možné 
vycestovat do zemí Evropské unie 
a také do Albánie, Bosny a Herce-
goviny, Černé Hory, Makedonie, 
Norska, Srbska, Švýcarska a na Is-
land. Cena za vydání občanského 
průkazu pro dítě do 15 let je 50 
Kč a doba jeho platnosti 5 let.

Cestovní doklady jsou hotové 
do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo 

občanského průkazu pro dítě do 
15 let žádá zákonný zástupce, 
tedy zpravidla rodič, kterému 
stačí s dítětem zajít na nejbližší 
obecní úřad obce s rozšířenou 
působností. K žádosti, kterou 
na místě zpracuje úředník, není 
nutné přikládat fotografii; úřed-
ník pořídí fotografii dítěte přímo 
na úřadu při podání žádosti. Při 
podání žádosti zákonný zástupce 
předkládá svůj průkaz totožnosti 
a rodný list dítěte. V případě, že 
má dítě vydán již platný občan-
ský průkaz nebo cestovní doklad, 
lze tento předložit místo rodné-
ho listu. Lhůta pro vydání ces-
tovního pasu nebo občanského 
průkazu činí maximálně 30 dnů. 
V případě vycestování v kratší 
lhůtě než 30 dnů je možné požá-
dat o vydání cestovního pasu ve 
zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; 
tento úkon je ovšem u dětí zpo-
platněn poplatkem ve výši 2 000 
Kč. Bližší informace k vyřizování 

I N FO R M AC E

přehled soUvisejících akcí k 74. výročí lidické tragédie v roce 2016
4. 6. 2016 v 10:00 hodin Položení kytice u památníku lidických horníků na dole Mayrau
10. 6. 2016 v 8:00 hodin Vzpomínka na pobyt lidických žen a jejich dětí v Reálném gymnáziu Kladno
15. 6. 2016 od 11:00 hodin Slavnostní vyhlášení výsledků mezinárodní vědomostní soutěže „Lidice pro 21. století“ 
16. 6. 2016 v 16:00 hodin Položení kytice u pamětní desky lidickým dětem v Thomayerově nemocnici
    v Praze 4 – Krči
16. 6. 2016 v 17:00 hod. Položení kytice na domě, kde se narodilo 6 dětí po lidické tragédii, 
    Praha 10 – Dykova ul.
16. 6. 2016 v 17:30 hod. Vzpomínka u památníku obětí heydrichiády před krematoriem, Praha 10 – Strašnice
16. 6. 2016 v 18:15 hod. Pietní vzpomínka položení kytice v místě zastřelených 26 lidických občanů, Praha – 
    Kobylisy
18. 6. 2016 v 10:00 hodin Pietní akt u příležitosti 74. výročí boje parašutistů v kostele Cyrila a Metoděje v 
    Resslově ul., Praha 2
18. 6. 2016 ve 12:00 hodin Pietní akt u pomníku válečných parašutistů a účastníků domácího odboje, Praze 6 – 
    Dejvice
18. 6. 2016 v 11:15 hodin Doběh Běhu míru Kladno – Lidice 2016
25. – 26. 6. 2016  28. ročník štafetového běhu Terezín – Kladno – Lidice - Včelákov - Ležáky
10. 7. 2016   Pietní vzpomínka k 73. výročí vypálení Českého Malína, Žatec
16. 7. 2016   Pietní vzpomínka k 73. výročí vypálení Českého Malína, Nový Malín
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ČÍSLO 6. ČERVEN 2016

I N FO R M AC E

zpráva z „kytičkového dne“ 11. 5. 2016
Letošní 20. ročník celostátní sbírko-
vé akce „11. 5. Český den proti rako-
vině“ je za námi.
„Cíle sbírky: Preventivně působit na 
širokou veřejnost prostřednictvím 
letáků s informacemi. Za nabízené 
kvítky měsíčku lékařského získat 
prostředky na boj proti rakovině – 
na nádorovou prevenci, zlepšení 
kvality života onkologických paci-
entů, podporu onkologické výuky, 
výzkumu a vybavení onkologických 
center. Letošní zaměření – podpora 
v léčbě rakoviny prsu u žen i mužů. 
Do ulic 1100 měst a obcí vyrazilo 
ve středu 11. 5. t.r. více než 13.500 
dobrovolníků ve žlutých tričkách. Je 
hlubokým zážitkem být při tom. Být 
součástí všudypřítomné pozitivní a 
optimistické atmosféry. Svět se zdá 
být lepším.“… tyto a další věty mů-
žete číst ve shrnutí na www.cdpr.cz.
I naše Městská knihovna Buštěhrad 
se letos poprvé zapojila. Organizá-
toři akce jí nabídli účast při akci. 
A protože jsme věděli, že ne všich-
ni zájemci budou mít možnost si 
pro symbolické žluté kvítky měsíč-
ku lékařského se svým finančním 
příspěvkem do knihovny přijít, tak 

jsme oslovili s prosbou 
o spolupráci zástup-
ce našich „aktivních 
důchodců“ z MO SD 
ČR.  A tak jste toho 
dne mohli vidět ve 
žlutém tričku nejen 
paní knihovnici Dra-
homíru Čermákovou, 
ale také v ulicích měs-
ta usměvavé dobro-
volnice Stáňu Šumnou 
a Zdeňku Doušovou. 
Prošly několikrát Buš-
těhrad křížem krážem, 
zašly i do některých 
místních firem, do 
školky i do obchodů. 
Překvapily tak ten den 
hodně lidí a předávaly 
jim pomyslnou štafetu 
pozitivní energie. Pro 
zajímavost: kytiček s 
růžovou mašličkou se 
prodalo v Buštěhradě 
316 ks a celkový výtě-
žek zde byl 7.375,- Kč. 
Ale tato čísla nejsou 
nejdůležitější. Radost 
jsme měli společně z hezkého pří-
stupu většiny lidí, a že jsme mohli 

být součástí celé akce. Tak půjdete 
příští rok do toho s námi znovu!?

ZV

„Z Kytičkového dne“ Foto: J. Pergl

pozvánka

Již tradičně se bude konati u příležitosti Svatojánské noci hraní a zpívání s cimbálem na dvoře zámecké 
sýpky v Buštěhradu. (při nepřízni počasí v sýpce). Vše vypukne 25.6. v podvečerních hodinách. Přijďte si 
zabékat, zahopsat, popít vínečka a pobejt s přáteli. Srdečně zveme. Eva + Víťa

osobních dokladů lze nalézt na 
webu Ministerstva vnitra na ad-
rese: 
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady

Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat 
mimo Evropskou unii, doporu-
čujeme se předem informovat 
u zastupitelského úřadu dané-
ho státu, jaké jsou podmínky 

vstupu, pobytu a vycestování 
s nezletilým dítětem. Je také 
třeba dát si pozor na to, že ně-
které státy mimo Evropskou 
unii mohou vyžadovat určitou 
minimální dobu platnosti ces-
tovního dokladu při vstupu na 
jejich území nebo ukončení po-
bytu – nejčastěji činí požadova-
ná minimální doba platnosti 6 
měsíců. Podrobnosti k těmto i 

dalším podmínkám (např. vízo-
vá povinnost) lze zjistit u zastu-
pitelského úřadu daného státu, 
popřípadě je lze nalézt na webu 
Ministerstva zahraničních věcí 
www.mzv.cz v sekci „Cestuje-
me“ a dále v části „Státy a území 
– informace na cesty“.

Mgr. Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra

pro řízení sekce veřejné správy
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přejmenovat BUštěhrad (z diskUsního fóra města)
Vážení spoluobčané, 
po zhlédnutí videa „DUMP BUŠ-
TĚHARD“ (youtube.com), vzni-
ká v Buštěhradě početná skupina 
převážně nezletilých lidí, kteří 
si přejí změnu oficiálního názvu 
svého města. Vzhledem k tomu, 
že jde o změnu pouze nepatrnou 
ale trefnou, rozhodl jsem se, že 
tuto skupinu budu podporovat. 
Přicházíme s návrhem na Refe-
rendum o změně názvu města 
Buštěhrad na nový název: Město 
„BUŠTĚHARD“ 

(Prosíme zastupitele města, aby 
se k návrhu vyjádřili přímo zde, 
na fóru.) 
Dále zvažujeme zavedení turistic-
kého vláčku Buštěhardem. Cílit 
budeme hlavně na Čínské turisty, 
abychom je přesvědčili, jak moc 
jejich investice v ČR potřebuje-
me. 
Trasa: 
1. Zruinované sportoviště
2. Zruinovaný zámek 

3. Zruinovaný hotel 
4. Zruinovaný pivovar 
5. Gigantická černá skládka za 
školou. (Na skládce figuranti z 
řad dětí, vydělávají na almužně.) 
(Prosíme zastupitele, aby k naše-
mu záměru turistického vláčku 
vyjádřili také přímo zde, na fóru.) 

Děkujeme. 
Petr Sejkora  

a skupina „BUŠTĚHARD“ 
Ze dne 20. 4. 2016

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

o víkendU se UskUtečnil festival amatérského divadla kladno 2016

inzerát 

Představte si, co jsem zažil takhle v 
úterý 19. dubna večer.
Šel jsem vám okolo pošty, když 
jsem zaslechl velmi podivné 
vzdychání. Vrátil jsem se pár kroků 

zpět a zjistil jsem, že 
se to ozývá z kontej-
neru na plasty. Ote-
vřel jsem jej a srd-
ceryvné steny ještě 
zesílily. Přehnul jsem 
se do nádoby a začal 
přehrabovat mezi 
odpadem. Najednou 
jsem nahmátl velkou 
igelitovou tašku, ve 
které se něco chabě 
pohybovalo. Roztr-
hal jsem zauzlovaný 

pytel a v dlaních jsem ucítil mokré 
zvířecí tělíčko. Až venku pod lam-
pou jsem zjistil, že je to pes. Třásl se, 
jistě hrůzou, kterou musel prožít v 
neprodyšném obalu. Nevěděl jsem, 
co v té chvíli udělat. Odnesl jsem 

nalezence k nám na dvůr. Připra-
vil jsem mu misku s vodou, udělal 
pelíšek a dal pár kousků pečeného 
masa. Pít nechtěl, maso zhltnul, a 
po chvíli bezcílného kymácení padl 
na připravenou deku. Rychle jsem 
uvažoval co dál. Byl pozdní večer, 
takže jsem jej do útulku odvezl až 
druhý den ráno. 
A zde je vlastně konec mého pří-
běhu. Snad ještě, kdybyste si někdo 
vzpomněl, že toho staršího slepé-
ho dlouhosrstého jezevčíka rezavé 
barvy s tmavým pálením na hřbetě 
znáte nebo jste ho někde viděli, dej-
te mi vědět, prosím. Chtěl bych se 
totiž jeho bývalého pána na ledacos 
zeptat. 

Jiří Blesk

Nalezenec. Foto: J. Blesk

O víkendu 22. - 24. dubna se v di-
vadle Lampion uskutečnil již pátý 
ročník přehlídky amatérského di-
vadla Kladno. Soutěžní a “nepo-
stupové” přehlídky se zúčastnilo 
celkem jedenáct souborů různého 
zaměření složených z herců růz-

ného věku a zkušeností. V ran-
ních hodinách jednotlivých dnů 
byla na programu školní a dětská 
představení, směrem k večeru pak 
vystupovaly amatérské soubory, z 
nichž některé by vysokou úrovní 
své tvorby unesly bez problémů 

srovnání s profesionálními diva-
delníky. 
Nutno říci, že celý festivalový ví-
kend proběhl hladce a v přátel-
ském duchu, rozborová setkání s 
porotou po jednotlivých předsta-
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N E Z I S KOV É  A  P Ř Í S P Ě V KOV É  O R G A N I Z AC E

veních několikrát spontánně pře-
rostla do širší debaty o divadle, 
která byla jistě inspirativní jak pro 
účastníky přehlídky, tak pro po-
rotce. V odborné porotě zasedla 
režisérka Zuzana Burianová (jako 
její předsedkyně), umělecký šéf 
divadla Lampion Braňo Mazúch a 
jeho dramaturgická kolegyně Jana 
Kuklová, dramaturgyně MDK Ma-
rie Nováková a Kristýna Čepková.
Na kladenské přehlídce se povinně 
udílejí tři ceny – nejlepší herečka, 
herec a absolutní vítěz (čímž se 
zpravidla myslí soubor, popřípadě 
inscenace). Letos se porota roz-
hodla udělit ještě dvě zvláštní ceny 
– pro dětského herce (žákyně ZŠ 
Vašatova Nela Pihertová, která při-
rozeně a velmi proměnlivě ztvár-
nila víceroli v pásmu pohádek Jiří-
ho Žáčka “Žáčkoviny” - DS Klas) 
a především tzv. překvapení pro 

porotu neboli “objev poroty”, tedy 
to, co z viděných představení členy 
poroty osobně nejvíce nadchlo. 
Herecké ceny putovaly k soubo-
rům Konvalinky Sokolov (Eva 
Konvalinová za výkon v inscenaci 
Tak na to nemám, jak by se slušně 
řeklo) a DS Mšeno (Miloš Jíra za 
svůj výkon v roli motorkáře v ne-
snázích v bláznivé komedii Postel 
plná cizinců). Oba podali vyrovna-
né a suverénní výkony, které svědčí 
o komediálním talentu obou akté-
rů. Hlavní cenu pak získal soubor 
KiX z nedalekého Buštěhradu. 
Porotu zaujal nejen brilantně vy-
stavěnou komedií z divadelního 
prostředí (Mátový nebo citrón?) 
s vyváženými hereckými výkony 
a přesnými gagy, ale v obecné ro-
vině i svým přístupem k divadlu, 
týmovým duchem a uvažováním 
o dramaturgii souboru. Porota se 

přiznala ke svému mylnému prv-
nímu dojmu, že se jedná o soubor 
zkušených harcovníků po štacích a 
přehlídkách, opak je ale pravdou. 
KiX spolu hraje teprve dva roky. 
Klobouk dolů!
A kdože se stal objevem této pře-
hlídky a příjemným překvapením 
pro porotu? Je to kladenský sou-
bor Hotel 0, který kontinuálně a 
cílevědomě vytváří originální au-
torský seriál hodinových her ode-
hrávající se kdesi mimo všední re-
alitu - v tajemném prostoru hotelu 
0. Ten může být metaforou světa, 
symbolem života po smrti, nového 
začátku, stejně jako obrazem lid-
ské duše… konkrétní výklad už je 
na divákovi. Text má i přes jistou 
abstraktnost svoji vnitřní logiku a 
hlubší smysl, výsledná inscenace 
oplývá osobitými výkony herců 
a výraznou vizuální a zvukovou 
stránkou, která vytváří působivou 
atmosféru. Na tvůrcích i protago-
nistech jednotlivých rolí je znát, že 
mají jasný názor na věc a jejich se-
riál je baví. Porota mu rovněž pro-
padla, a tak už se její členové těší 
na další díly, kterých autorka spo-
lu se svým týmem zamýšlí celkem 
osm.
Pokud jste letos byli spokojenými 
diváky, něco se vám naopak nelí-
bilo, nebo jste nestihli přehlídku 
navštívit, v každém případě dejte 
šanci příštímu ročníku a přijďte 
(zase) v dubnu 2017!

Kristýna Čepková
členka poroty a nová dramaturgy-

ně Městského divadla Kladno

Předání ocenění vítěznému souboru, foto: Julie Válková

ořešinský vandráček

V sobotu 23. dubna se v Buš-
těhradě konal již 5. ročník tra-
dičního putování dětí a rodičů 
Ořešínský Vandráček. Akce, 
spojené s oslavou Dne Země, se 

i přes nepřízeň počasí opět zú-
častnila velká spousta šikovných 
dětí. Soutěžilo se na deseti sta-
novištích, kde si děti vyzkoušely 
svou zručnost a obratnost, za-

zpívaly si písničky s harmonikou 
a prověřily si své vědomosti. Za 
splnění úkolu dostávaly razítko 
do registrační kartičky, kterou 
v cíli proměnily za perníkovou 
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medaili a domácí dobroty od 
maminek a babiček našich ak-
tivních členů.
V prostranství Ořešína pak na 
děti i jejich doprovod čekalo 
kromě hezkého dětského hřiště 
i občerstvení, stan s výtvarnou 
dílničkou, malování na obličej, 
jízdy na koních a krásné vystou-
pení Divadelního spolku Taška 
Kladno (www.taskakladno.cz).
Dokonce se našlo i několik odol-
ných rodičů a dětí, kteří si i přes 
vytrvalé mrholení zvládli opéct 
na táboráčku vuřty :) 
Celá akce měla velmi příjemnou 
atmosféru, za kterou bychom 

rádi poděkovali všem, kteří nám 
pomohli s organizací: především 
generálnímu sponzorovi Doma 
je Doma, dále Technickým služ-
bám města Buštěhrad, T.J. Sokol, 
Junákům, Sluníčku Buštěhrad, 
jednotlivcům na všech stanovi-
štích: Jitce Ulrichové a Líbě Za-
mprové, Kristině Reist a Katce 
Mrkvičkové, Janu Swartovi, Ro-
manu Dědičovi, Jirkům Bleskovi 
a Žitníkovi, Jarce Frolíkové a Pe-
tře Hrmové, Janě Grymové a Ivě 
Kowalské, Jiřce Kopsové a Aleši 
Puklovi. 
Dále Zuzce Šípkovské za její 
domácí cukrárnu/čajovnu/ka-
várnu, Lindě Pazákové za Pony 

Buštěhrad, Iloně Piskáčkové za 
koně Vrapice, panu Kellerovi 
za občerstvení Hotel Buštěhrad, 
Bětce Hrabinové a Zuzce Kuno-
vé za malování na obličej, Šárce 
Homolové a Drahušce Obrazo-
vé za krásné perníkové medaile, 
Monice Žitníkové za fotografo-
vání a Hance Hejné za organiza-
ci celé akce. V neposlední řadě 
děkujeme všem ochotným spo-
luobčanům, kteří nám poskytli 
elektrickou energii i těm, kteří 
nám zapůjčili různé potřeby a 
vybavení.  

Za RC Pelíšek Jana Zárubová

Ořešínský vandráček. Foto: archív MC Pelíšek
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červnový pelíšek    
   1. 6.   16:00    HASIČI A PSOVODI U RYBNÍKŮ – ukázky práce pro děti 
   4. 6.  14:00     DĚTSKÝ DEN V ZÁMECKÉM PARKU - tvořivý stánek     
                           Pelíšku pro zabavení dětských ručiček a hlaviček. 
   9. 6.   16:00    VÝTVARNÁ DÍLNIČKA 
 12. 6.   15:00    DEN OTCŮ – soutěžní klání ratolestí a jejich tatínků.
 14. 6.     9:30    PÉČE O NOHY – přednáška o přírodní péči a zdraví. 
 16. 6.  16:00     VÝTVARNÁ DÍLNIČKA 
 19. 6.  15:00     SVATOJÁNSKÝ POKLAD – pohádková stezka se sbíráním
                          devatera bylin a kouzelných klíčů, hledání pokladu. 
 23. 6.  16:00    VÝTVARNÁ DÍLNIČKA     

týdenní program v herně pelíškU

Pondělí:      
8:30-11:30     Klub bez maminek
16:45-17:30   Dětská jóga s Gábinou 

Úterý:                                               
9:00-11:30      volná herna
14:45-15:45   Creating English I.
16:00-17:00    Creating English II.
18:30-19:30    Powerjóga s Markétou                                            

Středa:   
9:00-11:45      Ručička - hlídání dětí po předchozí rezervaci      
9:00-12:00  Angličtina (s hlídáním dětí)  + volná  herna
16:00-18:00    volná herna 

Čtvrtek:       

10:00-12:00      Cvičení pro malé děti +  volná herna
16:00-18:00      Tvořivá dílna (v herně nebo na hřišti)
      + volná herna 

Pátek:          

8:30-11:30        Klub bez maminek  

Adresa: RC Buštěhradský Pelíšek, Kladenská 207

Bližší informace a případné změny v programu
sledujte na: www.rcpelisek.cz  a  www.mcpelisek.cz

malí rytíři

Sál buštěhradského zámku se ve 
středu 10. května po čtvrté hodině 
odpolední naplnil dětmi, písnička-
mi a také písmenky. Nahrnulo se 
do něj všech 69 letošních prvňáč-
ků, které čekala velká událost – na 
čtenáře je přišel slavnostně pasovat 
sám Rytíř z řádu Čtenářů. Všech-
ny děti před ním složily krátkou 
zkoušku ze čtení, odevzdaly mu 
jedno písmenko z abecedy a on 
jim na oplátku třikrát poklepal na 
rameno mečem a oficiálně z nich 
udělal čtenáře. Žáčci k tomu navíc 
dostali knížku a pamětní list, vše 
doprovodili básněmi a písněmi, 
které s nimi nazkoušely jejich paní 
učitelky.
Celá akce by se samozřejmě ne-

mohla konat bez spolupráce se zá-
stupci města, velký dík patří paní 
starostce Ing. Arch. Daniele Javor-
čekové, která pronesla úvodní slo-
vo a pomáhala s předáváním knih 
malým čtenářům. Důležitá byla i 
pomoc městské knihovny v Buš-
těhradě a paní knihovnice Draho-
míry Čermákové - děti od ní do-
staly nádherné knihy. 
A pak nelze zapomenout na Petra 
Štěpána, učitele ze Základní umě-
lecké školy, bez nějž by se žádné 
pasování na čtenáře nemohlo ko-
nat. Tedy: Děkujeme ti, Rytíři z 
řádu Čtenářů.

S pozdravem
Kristýna Krečová

Z pasování. Foto: J. Pergl
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 S P O RT

Bílý tygr na hokejBalovém hřišti!
Buštěhradský hokejbalo-
vý oddíl po vydařené se-
zóně čekal v Play-off těž-
ký soupeř v nedomácím 
prostředí - Beer Stars 
Kladno Hnidousy. Od-
díl z kladenských Hni-
dous byl v dvojnásobné 
početní převaze doma a 
se skupinkou lidí co je 
povzbuzuje. Každý má 
jasno o favoritovi, ně-
kolikanásobný vítěz ligy 
zápas nepodcení. Poma-
lu se přibližuje rozhodčí 
Dušan Zaťko a náš kapi-
tán. Na našeho kapitána 
i rozhodčího pokřikují 
domácí fanoušci, kteří 
tím podporují svůj tým 
a nemohou se dočkat za-
čátku, o kterém nemají 
pochyb. Náš kapitán jde 
skromně, ale nebojácně k rozhod-
čímu na buly. Jejich oči se na sebe 
dívaly dlouho, snad celý věk a co si 
říkaly, to se nikdo nedozví, proto-
že zápas musel začít. A i kdyby, tak 
by se to nikdo nedozvěděl, protože 
ony samy to stejně nevěděly… Snad 
nadávaly na nedomácí prostředí, 
snad na život rozhodčího… ale to 
je všechno SNAD. Zápas nepřine-
sl překvapení a prohra 7-2, celkově 
série na 3 vítězná utkání, skončilo 
3-0 na zápasy pro kladenské Beer 
Stars. Za úspěch se počítá dostat se 
do Play-off, bohužel přes čtvrtfinále 
Play-off náš tým nestačil, inu je na 
čem zapracovat a co zlepšovat.
V semifinále okresní ligy hokejbalu 

se tedy Beer Stars Kladno střetlo s 
Černou Hvězdou Kladno. Za oddíl 
Černé Hvězdy Kladno nastoupil na 
kladenském hokejbalovém hřišti li-
berecký Bílý Tygr Jakub Valský, kte-
rý letos s Libercem vyhrál českou 
Extraligu v ledním hokeji. Ani tento 
hráč, který je dobrou reklamou pro 
sport a mládež, svou přítomností 
nepřekonal Beer Stars Kladno a jako 
náš oddíl 3-0 na zápasy pro ně končí 
sezóna a Beer Stars čeká finále ligy s 
Alpiqem Kladno.
Letošní sezónu 2015-16 se oddíl 
HBC Buštěhrad Rytíři dostal do 
Play-off což je dobré, ale v Play-off 
už se výhry nedočkal, kdybych to 
měl popsat jednou větou: Na rtech 

úsměv, uvnitř srdce hluboký žal.
Sezóna 2016-17 začne až v září, 
není čas nic odkládat a každý, kdo 
má zájem sportovat za buštěhrad-
ský hokejbal (viz foto v dresech), ať 
se neváhá ozvat. Do začátku sezóny 
nás čekají turnaje, přípravné zápasy, 
tréninky, kde má každý možnost si 
sport vyzkoušet a případně se zapo-
jit do oddílu. 
Nové hráče potřebujeme, podobně 
jako práce s mládeží, jsou budouc-
ností oddílu - hokejbal to je sport 
pro každého.
Za buštěhradský oddíl Jan Maškulík
kontaktní e-mail : 
Bustehradrytiri@seznam.cz 

Oddíl Buštěhradští rytíři. Foto: archív B.Rytíři

dopis redakční radě - zpráva ččk

Naši činnost nechci psát, stejně 
není uznávaná. Je nejstarší or-
ganizací, byla založena r.1923. 
V BZ se objevují krásné barev-
né snímky pořádané organiza-
cemi při akcích. Proč nemohou 

být pořízeny při našich akcích? 
Od 11 – 16 dubna jsme pořádaly 
sběratelskou akci po „Diakonie 
Broumov“ pro naše občany, ale 
dojíždějí i z jiných obcí – Unhoš-
tě, Švermova a okolí. Občané 

jsou rádi, že si provětrají šatní-
ky, a ptají se na další, za kterou 
nám děkují. Tato akce není leh-
ká, kde se vejde kolem 200 pyt-
lů, krabic, které se musejí někdy 
vázat, lepit. Občané jsou za akci 
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 S P O RT

den matek – oBnovená tradice

V pátek 6. 5. 2016 jsme se sešli v 
restauraci U Bečvářů, abychom 
popřáli maminkám k jejich neděl-
nímu svátku. Sešlo se více než 50 
hostů, všechno nebyly jen mamin-
ky, potažmo babičky, ale také jejich 
pánské doprovody, bez kterých by 
to vlastně nebylo ono, nebo by to 
nešlo? :)

Pomyslnou kytičku předaly děti 
se svou milou paní vychovatelkou 
Aničkou Holeyšovskou. „Kytička“ 
se skládala z básniček a písniček, 
které si mnozí zazpívali spolu s 
nimi. Děti udělaly svým vystoupe-
ním všem velkou radost a já bych i 
touto cestou chtěla paní Holeyšov-
ské moc poděkovat. Díky její obě-
tavosti a lásce můžeme být hrdí na 
naše šikovné děti, kteří udržují tra-
dice a v život uvádí nové. Moc dě-
kujeme, Aničko. 

Již po druhé nám 
zahrála hudební 
skupina Premiéra 
pod vedením pana 
Wachtla. O pohoš-
tění se opět perfekt-
ně postarala paní 
Kuthanová, která 
nenechala nikoho 
žíznit ani hladovět 
a to zaslouží také 
velké poděkování. 
Poděkování zaslouží 
ale také to, že mů-
žeme, díky manže-
lům Kuthanovým,  
U Bečvářů tyto akce pořádat v pří-
jemném prostředí s milým personá-
lem.   Odpoledne se opět vydařilo a 
my se můžeme těšit na další, na kte-
ré vás srdečně zveme opět v pátek 
10. 6. 2016 od 15.00 do 19.00 hodin.

Vlastně se nám podařilo oživit dvě 

tradice: Den matek a Posezení při 
muzice.

Těšíme se na vás při našich dalších 
akcích.

Výbor SDČR MO Buštěhrad alias 
„Věčně mladí senioři“

vděčni. Požádaly jsme osobně 
přímo vedení MÚ, aby se podí-
vali, jak tato práce pokračuje, i 
když chodějí okolo, nebyl zájem. 
Děkujeme p. Vavruškovi, který 
se zajímal, jestli něco nepotřebu-
jeme. I při odvozu jsme musely 
sami vše natahat ke vchodu. Za 
to děkuji synovi, který nám při-
šel pomoc.
Druhá akce je Vánoční pro míst-
ní občany, ale i v domovech dů-
chodců kam jezdíme. Jistě by 
občany zajímalo, jak se balíčky 
připravují. Za tyto akce nás oce-
ňují naši občané i jinde. Děláme 
to pro ně a rádi.
P.S. Žádáme, kdo by měl zájem 
převzít naší skupinu, může se 
obrátit na předsedkyni –

Olga PROCHÁZKOVÁ, 
tel. 737 506 034 , 312 250 260

(Doslovný přepis příspěvku p. 
Procházkové, předsedkyně MO 
ČČK)

Vážená paní Procházková,
jakožto předsedkyně redakční rady 
BZ odpovídám na Váš dopis z 16. 5. 
2016. Dopis navozuje dojem, že měs-
to Vaši činnost dostatečně nepodpo-
ruje. Domnívám se však, že tomu 
tak není. Ráda bych připomněla, že 
kromě každoroční finanční podpo-
ry pro Vaše akce vždy poskytneme 
zdarma prostory – při poslední sbír-
ce šatstva v nově zrekonstruované 
místnosti v přízemí zámku (již tedy 
ne v technicky i esteticky nevyhovu-
jící hasičárně), a máte od nás veš-
kerý potřebný servis. Při poslední 
sbírce jsem Vám na začátku osobně 
odmykala, nosila stolečky, zaměst-
nanci úřadu pro Vás vytvořili a roz-
nesli plakátky a poskytli Vám kan-
celářské potřeby i vše další, co jste 
potřebovaly, včetně třeba odemknutí 
vrat i v sobotu. Toto bych nenazvala 
nezájmem města. Při předvánočním 
rozvozu balíčků do Domova seniorů 
v Unhošti Vás také pokaždé odve-
zou pracovníci našich TS. Většinou 
se vždy zcela přizpůsobíme Vašim 
požadavkům, což někdy není lehké v 

případech, kdy přicházejí na posled-
ní chvíli. V tomto máte velmi výsad-
ní postavení - každý jiný spolek si 
všechny tyto organizační záležitos-
ti vždy zajišťuje sám, nezávisle na 
městě, a také si vždy sám pořídí ze 
svých akcí fotodokumentaci, a pošle 
ji spolu s článkem do BZ, pokud si 
přeje cokoliv publikovat. 
Červený kříž vždy byl připraven po-
máhat ve válečných situacích či při 
jakýchkoliv mimořádných událos-
tech, máme štěstí, že v dnešní době 
takové situace již u nás téměř nena-
stávají. Informace o zdravotní po-
moci lze snadno nalézti na interne-
tu i jinde. Je tedy asi logické, i když 
smutné, že myšlenky Červeného kří-
že v současné době nenacházejí ode-
zvu u mladých lidí, a že Vaši práci 
momentálně nemá kdo převzít. S 
tím však mnoho neuděláme. V kaž-
dém případě nepochybuji, že občané 
oceňují Vaše akce, jistě si váží toho, 
že je pořádáte. I my si toho vážíme, 
i Vaší činorodosti, kterou ve svém 
úctyhodném věku projevujete. 

DJ

Den matek. Foto: A. Holeyšovská
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Č T E N Á Ř I  N Á M  P Í Š Í

senioři děkUjí mš BUštěhrad  

V Í T E ,  Ž E . . .
... už i v Lípové ulici platí přednost zprava?

... už je otevřeno Buštěhradské muzeum Oty Pavla v nových prostorách na Kladenské ulici v budově kulturní-
ho střediska? Otevřeno o víkendech od 10,00 do 17,00 hod, větší skupiny po dohodě na telefonu 732 912 332,  
732 912 681. www.bustehrad.cz

F E J E TO N Y

Minulý týden mě navštívi-
li  dva  vynikající výtvarníci – 
Veronika Richtrová a Michal 
Cihlář - umělci, kteří už léta 
žijí a pracují a vychovávají své 
dvě dcery u nás, v Buštěhradě. 
Přišli mě  pozvat k návštěvě  
nové expozice Muzea Oty Pav-
la, které  ze starých stísněných 
prostor dole u rybníka přestě-
hovali na hlavní třídu města a 
vykouzlili celek s nápaditostí, 
hravostí a ohromným vkusem. 
Hlavně  jako náramnou poctu 
Otovi Pavlovi, který Buštěhrad 
miloval -  a literárně proslavil. 
Otu Pavla jsem znala – takže 
vím, že by měl  radost! A ra-
dost mám i já. Nové muzeum 
Oty Pavla v Buštěhradě zaujme 
budoucí návštěvníky  už ele-
gantním vývěsním štítem pana 
Cihláře  a také balkonkem v 
patře, z jehož okna  mává sám 
slavný spisovatel! Samozřejmě  
ve vkusné  fotokoláži Michala 
Cihláře. Ota Pavel  drží v ná-
ručí  svého bílého pejska Pedra 
...a nejspíš  jen Dana Zátopko-

vá, spisovatelův syn Jirka a  já  
dnes můžeme potvrdit, že to je 
pejsek, kterého Ota Pavel dostal 
od Emila Zátopka...Jde o anda-
luzkého foxteriéra, kterého ob-
držel  Emil Zátopek darem od  
baskitského přítele, atleta  Al 
Corty. A toho pejska věnoval 
Otovi. Pro nemocného Otu to 
byl dar nad zlato: ten hafan mu 
totiž  přinesl do těžkého závěru 
života  alespoň kapku radosti...
 Bože, i takové maličké detai-
ly  nese má už chatrná paměť. 
Ale  co víc! Nové muzeum Oty 
Pavla v Bušthěradě  se nachá-
zí  - věřte nevěřte - v jednom 
z domů mé povedené babičky, 
v takzvané Seifertovně, v bará-
ku, který kdysi  vyvdala naše 
teta Máňa, sestra mé matky, 
sňatkem se zámožným obchod-
níkem. ...Takže jsem tam hned  
byla  jako doma a  z paměti 
jsem lovila  vzpomínky, jak to u 
naší tety a strejce kdysi vypada-
lo...Jak jsem tak kráčela novým 
muzeem, vybavil se mi  další  
detail: ve světničce Oty Pavla , 

v replice jeho pracovny– měla 
naše teta špajz.  A já  tam cho-
dila ujídat  posvícenské koláče! 
Dnes té malé místnosti vévodí   
Otův  pracovní stůl s psacím 
strojem zn. Consul, na kterém 
své vynikající dílo psal... A 
na tom stole hned vedle toho 
stroje stojí v pevné kartonové 
krabici také  jeho sedmidílné 
sebrané spisy. Ty sedmidílné 
sebrané spisy jsou ovšem taky 
tak trochu moje, protože jsem 
je Otovi Pavlovi před léty s lás-
kou a péčí vydala. Přiznám se 
bez mučení, že jsem v té chvíli 
byla dojatá...a  tetelila jsem se 
blahem ... 

Zdravím vás z vesela. Nebraňte 
se vzpomínkám, nezapomeňte 
navštěvovat muzea  - a bude-li 
vám smutno, pořiďte si veselé-
ho pejska! 
Slávka Kopecká
Pěkný den přeje Slávka Kopec-
ká
(Bylo psáno a   odvysíláno  v 
Českém rozhlase 2  v roce 2016)

mUzeUm oty pavla a pejsek od emila zátopka

Našim šikovným dětem z MŠ 
Buštěhrad se podařilo svými vý-
robky vykouzlit úsměv na tvá-
řích babiček a dědečků upouta-
ných na lůžko v nemocničním 

zařízení GaRC Kladno. Třída 
Krtečků pro ně nakreslila barva-
mi hýřící obrázky na téma „Hez-
ký den“ a třída Zajíčků vytvořila 
z kamínků barevné berušky, kte-

ré nyní zdobí téměř každý stolek 
2. patra geriatrického zařízení. 
Za všechny seniory tímto dětem 
děkuji!

Jana Štýbrová
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V Í T E ,  Ž E . . .

F E J E TO N Y

Čarodejnice. Foto: J. Pergl

Skautský dobrý skutek (Po uklízecí akci u rybníka). Foto: Aneta Míšková
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