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 Vítězové výtvarné soutěže. Foto: M. Žitníková

Vyhlášení vítězů výtvarné soutěže. Foto: M. Žitníková
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I N FO R M AC E  Z  R A D N I C E

Usnesení ze zasedání zastUpitelstva města BUštěhradU č. 03/2018
Zastupitelstvo na svém zasedání 
č. 03 ze dne 19.12.2018 přijalo 
tato usnesení:
Schvaluje:
Usnesením č. 1 – ověřovatele zá-
pisu p. Magdu Kindlovou a p. Evu 
Gallatovou, zapisovatelku tohoto 
zasedání p. Janu Zemanovou
Usnesením č. 3 – zápis ze zase-
dání č. 2/2018 ze dne 28.11.2018
Usnesením č. 4 – upravený pro-
gram zasedání městského zastu-
pitelstva č. 3/2018
Usnesením č. 5 – rozpočtové 
opatření č. 13/2018
Usnesením č. 6a) – rozpočet 
města Buštěhradu na rok 2019 ve 
znění předloženého návrhu
Usnesením 6b) – rozpočet pří-

spěvkové organizace města 
Buštěhradu – Základní ško-
ly a  Mateřské školy Oty Pavla 
Buštěhrad – na rok 2019 ve znění 
předloženého návrhu
Usnesením 6c) – rozpočet pří-
spěvkové organizace města 
Buštěhradu – DPS Buštěhrad – 
na rok 2019 ve znění předložené-
ho návrhu
Usnesením 6d) – rozpočet pří-
spěvkové organizace města 
Buštěhradu – Základní umělecké 
školy Buštěhrad – na rok 2019 ve 
znění předloženého návrhu
Usnesením č. 7 – střednědo-
bý rozpočtový výhled na roky 
2020–2022 pro město Buštěhrad, 
a  z  titulu zřizovatele i  středně-
dobý výhled na roky 2020–2022 
příspěvkových organizací města, 

a  to Základní školy a  Mateřské 
školy Oty Pavla Buštěhrad, DPS 
Buštěhrad a  ZUŠ Buštěhrad po-
dle předložených návrhů
Usnesením č. 9 – odprodej po-
zemku parc. č. 1565/11 o výměře 
35 m2, k. ú. Buštěhrad, společ-
nosti ČEZ Distribuce, a.s., a to za 
cenu 10.000,- Kč.
Usnesením č. 11 – podání žá-
dosti o  bezúplatný převod po-
zemků parc. č. 1653 a 2067, k.ú. 
Buštěhrad, od Státního pozem-
kového úřadu
Usnesením č. 12 – uzavření Do-
datku č. 1 ke Smlouvě o  dílo 
a Příkazní smlouvě č. P2018-061 
na akci „Revitalizace Tyršovy uli-
ce, Buštěhrad“, se společností CR 
PROJECT s.r.o., Mladá Boleslav

slovo rr
Na nedávném setkání redakční 
rady jsme si říkali, že by nemu-
sel být špatný nápad pokusit se 
každému Zpravodaji dát něja-
ké téma, které se váže k našemu 
městu a které by bylo rozvedeno 
ve vícero příspěvcích. A ejhle, již 
v tomto čísle nám zcela samovol-
ně jedno takové téma vykrystali-
zovalo – odpady. Nutné zvýšení 
poplatku za likvidaci domovní-
ho odpadu, lednové výpadky ve 
svozu a  povětšinou přeplněné 
kontejnery na plasty a papír not-
ně rozvířily veřejnou debatu jak 
v  hospodách, tak na internetu. 

Ba co víc, technické služby si do-
volily (sic!) zkontrolovat obsah 
náhodně vybrané popelnice jed-
né z domácností přihlášených do 
programu „Třídím, tudíž šetřím“, 
která sice šetřila, ale moc netřídi-
la. Hloubavější sousedy zvýšení 
poplatku podnítilo ke spekula-
cím, jak by se pěkně po sociali-
sticku dal ošulit systém a „legál-
ně“ na poplatcích ušetřit. Jeden 
takový „návod“ nám dokonce 
přišel i do Zpravodaje. Nejenže je 
legálně na hraně, možná i  za ní, 
ale zejména je návodem k sobec-
kému parazitování na úkor všech 

ostatních, kteří jsme tak hlou-
pí, že platíme. Protentokrát tedy 
téma odpudivých svědků naše-
ho konzumního blahobytu jed-
noznačně přehlušilo jinak velmi 
oblíbená psí hovínka i  přednost 
zprava na Hřebečské ulici. Do 
dalších čísel bychom si rozhod-
ně přáli něco vábnějšího, takže 
máte-li vy, čtenáři a sousedé, po-
třebu dozvědět se o  něčem více 
a podrobněji, určitě nám napište, 
rádi se necháme inspirovat.

Krásný únor vám přeje  
Redakční rada!

 Vítězové výtvarné soutěže. Foto: M. Žitníková

Vyhlášení vítězů výtvarné soutěže. Foto: M. Žitníková
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Usnesením č. 13 – žádost poda-
nou kolektivem pracovnic DPS 
Buštěhrad na vyplacení roč-
ní odměny paní ředitelce DPS 
Buštěhrad.
Usnesením č. 14 – podání žádos-
ti o dotaci z Programu 2019 pro 
poskytování dotací z  rozpočtu 
Středočeského kraje ze Středo-
českého Fondu kultury a  ob-
novy památek na akci „Zámek 
Buštěhrad – obnova části střed-
ního křídla pro účely MěÚ – III. 
etapa“
Usnesením č. 15 – uzavření Do-
datku č. 1 ke Smlouvě mezi měs-
tem Buštěhrad a spol. AVE Klad-
no s.r.o., č. 123-2018 na svoz 

odpadů, a to do konce r. 2019 za 
podmínek uzavřených ve Smlou-
vě
Usnesením č. 16 – žádost spolku 
Divadlo KiX o  změnu struktury 
dotace pro rok 2018 dle předlo-
ženého návrhu místostarostky
Usnesením č. 17 – vyřazení drob-
ného dlouhodobého majetku dle 
návrhu, a  to: notebook Sony –
odprodej za cenu 500,- Kč, note-
book Fujitsu – za cenu 1.000,- Kč, 
party stan – fyzická likvidace na 
základě protokolu. Dále schva-
luje odpis zmařené investice ve 
výši 147.750,- Kč za zpracování 
a podání žádosti o dotaci do pro-
gramu EFEKT 2017

Bere na vědomí:
Usnesením č. 2 – informaci o od-
ložení kontroly usnesení Ustavu-
jícího zasedání MěZ č. 1/2018 
a zasedání č. 2/2018
Zamítá:
Usnesením č. 10 – prodej čás-
ti pozemku parc. č. 391/1, k.ú. 
Buštěhrad – pronájem čás-
ti pozemku parc. č. 391/1, k. ú. 
Buštěhrad
Pověřuje: 
Usnesením č. 8 – starostku města 
provedením nutných rozpočto-
vých opatření ke konci roku 2018 
dle zákona

AktuAlity

• V  letošním roce plánuje ŘSD 
opravu dalšího úseku silnice 
I/61, a to od místa pro přechá-
zení u Lidic (kde vloni skončili 
s novým povrchem) až po ná-
jezd na D7. Opět se tedy bohu-
žel dočkáme dopravních ome-
zení, ale posléze ovšem také 
nového povrchu silnice.

• Na jaře se začne opravovat 
kaplička sv. Máří Magdalény 
na Náměstí u  pivovaru. Na 
kapličku jsme získali dotaci ze 
Středočeského kraje, a již jsme 

vysoutěžili i  zhotovitele – re-
staurátorskou firmu AKANT 
ART, v. o. s.

• Ve městě budou umístěny čty-
ři nové šedé kontejnery na 
kov: u  mateřské školy, u  zá-
kladní školy, v Prokopově a ve 
Švermově ulici. Co můžeme 
dávat do šedého kontejneru? 
Plechovky od nápojů, kovové 
uzávěry, šroubovací uzávěry/
víčka, konzervy, alobal, hliní-
ková víčka, hliníkové obaly od 
potravin. Co tam naopak ne-

patří? Nápojové kartony, spre-
je a  dezodoranty, plechovky 
od barev a laků, elektroodpad, 
baterie.

• Buštěhrad má nového asistenta 
prevence kriminality – můžete 
ho vídat každé ráno, když do-
hlíží na bezpečnost na přecho-
du u základní školy v Tyršově 
ulici. Je jím pan Jan Šilhavý ze 
Stehelčevsi.

DJ

známka na sBěrné místo města BUštěhradU změnila podoBU

Počínaje rokem 2019 se mění 
podmínky pro odkládání odpa-
du na sběrné místo Buštěhradu, 
a to si vyžádalo i změnu podoby 
známky, jež slouží jako opráv-
nění ke vstupu na sběrné místo, 
a  umožňuje nyní evidovat druh 
a množství odpadu, které majitel 

na sběrné místo odloží. Známka 
opravňuje držitele – nepodnika-
jící fyzickou osobu – k  příleži-
tostnému odkládání (v množství 
přiměřeném produkci odpadu 
jedné domácnosti v  daném č.p. 
za kalendářní rok). Důvodem 
změny bylo zneužívání systé-

mu odstraňování komunálních 
odpadů a  nakládání se staveb-
ním materiálem na území měs-
ta Buštěhradu (odkládání příliš 
velkého množství odpadu někte-
rými občany, půjčování známek 
stavebním firmám, které by ale 
odpad měly likvidovat na vlast-

statistika — z evidence oByvatel měÚ BUštěhrad — k 1. 1. 2019
Počet obyvatel města k 1. 1. 2019

• 3336 (občané ČR)
Počet osob přihlášených k TP

• 100
Počet osob odhlášených z TP

•   75 

Počet narozených občánků
•   41

Počet zemřelých občanů
• 24     vše za rok 2018

Na Městském úřadě v Buštěhradě 
uzavřelo v r. 2018 sňatek 19 párů

Současný průměrný věk občanů 
Buštěhradu

• 38,05
Zpracovala:  

Jana Zemanová
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ní náklady, apod.). Nově jsou na 
známce uvedeny veškeré infor-
mace, týkající se sběrného místa, 
i otvírací hodiny.
Co všechno můžete prostřednic-
tvím známky na sběrném místě 
odložit:
Odpad v omezeném množství:
• objemný komunální odpad 

(rozebraný) – 4000 l
• cihly, beton, zeminu, kamení 

(stavební materiál) – 1000 l 
• směsný komunální odpad – 

200 l
Odpad bez omezení:
• nebezpečný odpad (akumulá-

tory, barvy, rozpouštědla, ky-
seliny, motorový olej a další)

• biologický odpad rostlinného 
původu

• kuchyňské jedlé tuky a  oleje 
z domácností (kód odpadu 20 
01 25)

• kovy
• plasty
• papír 
Na sběrném místě je možné 
ukládat ke zpětnému odběru bez 
omezení, tj. i bez bílé známky: 
• vysloužilé kompletní elekt-

rospotřebiče (např. pračky, 
ledničky, sporáky, monitory, 
televize, zahradní sekačky, po-
čítače, tiskárny, drobné elekt-
rospotřebiče atd.)

• svítidla (lineární zářivky, 
úsporné zářivky, atd.)

• baterie
Pozn.: Mimo jiné lze odevzdávat 
staré elektrospotřebiče v  pro-
vozovnách a  obchodech, kde je 
spotřebitelem zakoupen nový 

elektrospotřebič.
Dále mohou majitelé bílé znám-
ky využívat nádoby na tříděný 
odpad (papír, plasty, sklo, kovy, 
textil, drobné elektrospotřebi-
če), které jsou rozmístěny v obci. 
I tyto nádoby jsou určeny pouze 
pro odpad z domácnosti. Podni-
katelé musí svůj odpad likvido-
vat na vlastní náklady.
Odpad do těchto nádob je nutné 
ukládat tak, aby mohl být maxi-
málně využit prostor sběrných 
nádob – tzn. papírové krabice 
rozřezané, plastové láhve sešláp-
nuté, atd. Děkujeme. 
Odpad vzniklý z  podnikatelské 
činnosti fyzických a právnických 
osob nesmí být ukládán do ná-
dob na separovaný/tříděný od-
pad, ani do sběrného místa! Pod-
nikatelé jsou povinni si zajistit 
tyto služby individuálně, likvido-
vat svůj odpad na vlastní nákla-
dy a  legální likvidaci odpadu na 
vyžádání města doložit.
Při likvidaci většího množství 
odpadu si mohou občané měs-
ta objednat u  TS Buštěhrad 
svoz kontejnerem, přistaveným 
k domu. Náklady na tento způsob 
likvidace (doprava, skládkovné) 
hradí objednatel. Ceník viz měst-
ský web. A  to platí i  pro odpad 
vzniklý podnikatelskou činností 
firem sídlících v Buštěhradě.
Na sběrné místo nepatří:
Pneumatiky, asfaltové produkty, 
azbest, eternit.
Mapu sběrných míst pneuma-
tik naleznete na: www.eltma.cz/
sberna-mista
V  případě ztráty této známky 
bude vydán její duplikát za cenu 
500 Kč.

Provozní doba sběrného místa:
Úterý:  14:30–16:30
Čtvrtek: 14:30–16:30
Sobota: 10:00–12:00
Neděle: 13:00–15:00
Souřadnice:
50.1512669N, 14.1772419E

Lucie Dlouhá, Dis., referentka 
odpadového hospodářství MěÚ 

Buštěhrad 

akce v ÚnorU 2019
4. 2.  
Výstava: Marcel Bárta, zámek 
Buštěhrad, 1. patro od 19.00
7. 2.  
Beseda: Školní zralost, ZŠ 
Buštěhrad 17:00–19:00

8. 2.  
Výstava: Hřbitovy, vernisáž s ha-
ppeningem, Galerie Sýpka 19:00–
22.00
9. 2.  
Buštěhradský masopust, průvod 

od 15.00, muzika ve Vinotéce 
Sýpka od 20.00
10. 2.  
Dětský maškarní bál, Junák 
Buštěhrad, Sokolovna 15.00–
17.00

Nová podoba známky na sběrné mís-
to v Buštěhradě.  

Foto: archiv MěÚ

Poloha sběrného místa. Foto: Mapy.cz
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městský reprezentační ples

Momentka z  městského repre-
zentačního plesu, kterým dámy 
a  pánové protančili parketem 

buštěhradské sokolovny v  sobo-
tu 19. ledna, zobrazuje taneční 
páry, jež v  tradičně bohaté tom-

bole získaly méně než druhá po-
lovina ostatních, kteří si u  stolů 
právě prohlížejí „plody“ letošní-

zájezd  do polska – na trhy do města kUdowa zdroj

Kdy?            9. dubna 2019
Za kolik?     300,- Kč za osobu
• Obce Lidice, Buštěhrad, Hře-

beč a Makotřasy pořádají 9. 4. 
2019 výlet autobusem do Pol-
ska na trhy ve městě Kudowa 
Zdroj.

• Cena za osobu 300,- Kč. 
• Předpokládaný odjezd 9. 4. 

v  5.45 z  Lidic (čas odjezdu se 
upřesní podle ostatních přihlá-
šených obcí, ve kterých bude 
autobus také zastavovat). 

• Zájemci mají možnost se při-

hlásit na OÚ Lidice, tel. 312 
253 083, 773 28 08 72.

• Datum uzávěrky přihlášek  
27. 3. 2019, nebo do naplnění 
kapacity autobusu. 

hUdBa westminsterské katedrály 
V  pátek 11. ledna zazněl novo-
roční koncert, který spojenými 
silami připravil buštěhradský 
Kruh přátel hudby a  kulturní 
výbor městského zastupitelstva. 
Pro tuto mimořádnou událost 
si soubor Collegium 419 ve spo-
lupráci s  Barokním orchestrem 
konzervatoře Praha připravily 
hudbu westminsterské katedrály 
z období baroka. Publikum v po-
čtu 120 posluchačů, které kromě 
plně obsazených lavic v  kostele 
Povýšení svatého Kříže obsadilo 
i místa v přístavcích, mělo mož-
nost vyslechnout si pozoruhodný 
program barokních korunovač-
ních anthemů. Pro úvod a závěr 
koncertu dirigent a  sbormistr 
Lukáš Vendl vybral dvě díla ve-
likána světového hudebního ba-
roka Georga Fridricha Händela, 
která orámovala velmi vzácně 
prováděné skladby největšího 
skladatele anglické hudby He-
nryho Purcella pro malý orche-
str a  sólový bas. Kromě emoci-
onálně silné Purcellovy hudby 

v orchestru jsme byli svědky bez 
nadsázky mimořádného pěvec-
kého výkonu basisty Jaromíra 
Noska, když ve svém zpěvním 
partu obsáhl u basů málokdy slý-
chaný rozsah přes dvě a půl oktá-
vy. Závěrem ještě předáváme dík 
společnostem Dynex a Doma-je-

-doma, které svými finančními 
dary koncert podpořily, jakož 
i  pracovnicím turistického in-
focentra, dobrovolníkům z  řad 
ZUŠ Buštěhrad a  dua Jelen & 
Zelí při organizačním zabezpe-
čení mimořádného koncertu.

Martin Kosa  

Koncert Hudba westminsterské katedrály, kostel Pov. sv. Kříže Buštěhrad.  
Foto: J. Pergl

S P O L K Y,  P Ř Í S P Ě V KOV É  O R G A N I Z AC E  M Ě STA  

13.2.  
Jak cestovat levně do Peru, BuFo, 
zámek Buštěhrad 18.00–20.00
14.2  
Beseda: Afrika a  dekolonizace, 
A. Kasanda & A. Rettová, zámek 
Buštěhrad 19.00–21.00
15. 2.  
Ples ZŠ a  MŠ Buštěhrad, Soko-
lovna 20.00–02.00

16.2.  
Divadlo KiX: Sex na vlnách, re-
príza nové hry, prostory v jedná-
ní, 19.00–22.00
17.2.  
Divadlo KiX: Sex na vlnách, re-
príza nové hry, prostory v jedná-
ní, 19.00–22.00
19. 2.  
BFK: filmové představení, Info-
centrum 19.00–22.00 

27. 2.  
Veřejné zasedání městského za-
stupitelstva, zámek Buštěhrad od 
17.30 
28. 2.  
ZUŠ Buštěhrad: Koncert žáků 
a  výstava, zámek Buštěhrad 
17.00–19.00
Aktuální soupis akcí naleznete 
také na webu města.
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ho losování. V předtančení jsme 
viděli výjimečné taneční duo 
Plachá & Burant, jež předved-
lo sadu skvostně provedených 
standardních tanců, a nechyběly 
slovutné Buštěhradské Šťabajzny, 
které „vyfikly“ kolektivní taneční 
kreaci à la Sestry v  akci, k  tan-
ci a  poslechu hrál standardně 
skvělý Taneční orchestr Kara-
vel. V prvním patře svištělo kolo 
štěstí Divadla KiX a bylo veselo. 
Novinkou městských plesů byla 
benefiční jednotka Jelen & Zelí, 
která zajistila lahodné pohoště-
ní, jež si všichni příchozí velmi 
pochvalovali. Ples byl letos na-
vštíven více než kdykoli jindy, 
všechna místa byla obsazena. 
V popředí vidíme i novopečené-
ho zastupitele, pana Jakuba Pláš-
ka s chotí.  

Martin Kosa Ples města 19. 1. 2019. Foto: M. Žitníková

S P O L K Y,  P Ř Í S P Ě V KOV É  O R G A N I Z AC E  M Ě STA  

okénko do základní a mateřské školy oty pavla BUštěhrad

Projekt Lidice Shall Live (Lidi-
ce budou žít) Czech & British 
Schools Sharing Culture
V říjnu letošního roku měla naše 
škola možnost znovu přivítat 
Cheryl a Alana Gerrardovy, kteří 
pocházejí z Velké Británie. Tento 
manželský pár žije ve městě Sto-
ke-On-Trent a  v  naší republice 
již mnoho let podporuje myšlen-
ku a odkaz Lidice Shall Live. Pan 
Alan Gerrard je ředitelem galerie 
The Art Bay, Corporate Art ve 
městě Fenton.
Jsme nesmírně hrdí, že i  naše 
škola byla přizvána ke spolupráci 
a můžeme tak i my šířit a podpo-
rovat odkaz výjimečného muže, 
anglického lékaře Barnetta Stro-
sse. Tento anglický lékař a radní 
města Stoke-On-Trent inicioval 
sbírku na výstavu nových Lidic 
a  ještě za války vybral částku, 
která činí v  dnešním přepočtu 
milion liber. Tuto částku věnoval 
na stavbu nových domů. 
Nápad na obnovení vypálených 
Lidic byl spontánní myšlenkou 

Barnetta Strosse, který v  září 
1942 svolal ve městě Stoke-On-
-Trent místní horníky a dělníky, 
jelikož toto město a  okolí bylo 
střediskem těžby uhlí. Stross se 
jako lékař věnoval léčbě nemocí 
typických pro tyto profese. Byly 
to choroby, jimiž trpěli i  lidičtí 
muži, kteří většinou pracovali na 
kladenských šachtách. 
Protože tento muž byl městským 
radním a  zároveň lékařem čes-
kých exulantů, rozhodl se vyjá-
dřit tamním lidem podporu. Byl 
také spoluzakladatelem růžové-
ho sadu. My všichni jistě tento 
sad plný krásných růží známe, 
ale asi málokoho napadlo, že je 
to symbolické propojení původ-
ní vsi s novou. 
Od té doby bylo uspořádáno 
mnoho sbírek na podporu Lidic. 
Z  těchto peněz byly financová-
ny různé akce, které napomohly 
k tomu, že se tento odkaz Lidice 
Shall Live dostal do širšího pod-
vědomí veřejnosti, a to jak v naší 
republice, tak i  v  zahraničí. Pro 

naši školu je velká čest, že mů-
žeme tento odkaz podporovat, 
a  tím se podílet na zachování 
a  připomenutí důležité historie 
naší republiky. 
Spolupráce mezi naší školou 
a školou ve Stoke je teprve na sa-
mém začátku, ale pevně věříme, 
že náš projekt bude úspěšný. Na-
ším cílem je podpořit naše žáky 
v možnosti komunikovat s jinou 
školou v  zahraničí, poznávat 
vzájemnou kulturní rozmani-
tost a obohacovat se vzájemnými 
znalostmi. 

Bc. Květoslava Sehnalová 

Mikuláš a  vánoční jarmark na 
ZŠ Buštěhrad
Prosinec je měsíc, kdy na všech-
ny dýchne předvánoční pohodo-
vá atmosféra. Nejinak tomu je 
v naší škole. Již se stalo tradicí, že 
o mikulášskou nadílku se starají 
nejstarší žáci školy. Letošní devít-
ka akci plánovala již několik týd-
nů. 5. prosince ráno se dvě sku-
pinky deváťáků sešly v kuchyňce, 
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aby se převlékly a namaskovaly.
S  prvním zvoněním namasko-
vaní deváťáci vyrazili nejprve na 
1. stupeň, do mateřské školky, 
a poté na 2. stupeň. V každé tří-
dě Mikuláš přečetl knihu hříchů, 
čerti řádně vyčinili hříšníkům 
a každé dítě dostalo nadílku, kte-
rou připravili třídní pro své třídy. 
Všichni si den pěkně užili a dob-
ře se bavili. 
Celý prosinec od 1. 12. až do 21. 
12. probíhal podle adventního 
kalendáře a nesl se v duchu úko-
lů, které si připravily jednotlivé 
třídy. Celá škola se pečlivě chys-
tala na blížící se vánoční jarmark. 
Postupně se zdobila škola, chod-
by ožily papírovými vánočními 
ozdobami a adventními věnečky, 
děti i  učitelé nacvičovali vánoč-
ní vystoupení, koledy  a vánoční 
písně.
18. prosince vypukly poslední 
přípravy. Na chodbách v přízemí 
a v 1. patře se objevily stoly, které 
byly postupně zaplněny různými 
dekoračními předměty s  vánoč-
ní tematikou, které děti vyrobily. 
Některé třídy vsadily na tradiční 
jídlo – různé vánoční pochutiny, 
cukroví a perníčky.
V  16 hodin se otevřel hlavní 
vchod školy a zástupy rodičů a je-
jich známých začaly proudit do 
školy. Na chodbách školy za do-
provodu vánočních písní vypuk-
la pravá vánoční atmosféra. Děti 
nabízely své výrobky a příchozí se 
zastavovali u stánků a nakupovali.
Po chvíli začal v tělocvičně školy 
vánoční program. Některé děti 
cvičily, tancovaly, jiné za do-
provodu kláves zpívaly koledy. 
O  závěr se postarali někteří pe-
dagogové školy, když se písní Bílé 

Vánoce rozloučili s diváky. Trhy 
pokračovaly v  poklidné předvá-
noční atmosféře až do 18. hodi-
ny. Poslední rodiče opustili školu 
a vypukl hromadný úklid prostor 
školy, aby ráno mohla začít nor-
mální výuka.
Dnes můžeme všichni říci, že se 
již těšíme na vánoční jarmark 
2019.
 Zapsala Mgr. Eva Bláhová (tříd-

ní učitelka 9. třídy)

Školní exkurze do Techmanie 
v Plzni
Před Vánoci jsme se s žáky sed-
mých tříd vypravili na exkurzi do 
Techmanie v  Plzni, abychom si 
tento čas nějak zpříjemnili. Ne-
šlo ale jen o to, aby se děti už ne-
musely učit. Naopak, Techmania 
je experimentálním centrem, kde 
jsou expozice zaměřené na che-
mii, fyziku, biologii, astronomii, 
zdravou výživu atd., přičemž té-
měř vše je zde interaktivní, takže 
je možné si různé poznatky také 

vyzkoušet. Myslím si, že jsme 
tam strávili příjemných něko-
lik hodin. Pro všechny společná 
byla návštěva animovaného fil-
mu o astronautech a Mezinárod-
ní vesmírné stanici (ISS) ve 3D 
planetáriu a  také zábavná a  po-
učná show o  tekutém dusíku, 
který si pak někteří dobrovolně 
vyzkoušeli na vlastní kůži, kon-
krétně na ruce. Zbývající čas už 
si děti organizovaly samy, pro-
tože Techmania nabízí mnoho 
rozličných oborů, ale ne všichni 
mají stejné zájmy. Někteří si tedy 
zkoušeli, jak se pracuje s bagrem, 
jiní porovnávali svou rychlost 
a sílu s rychlostí a silou různých 
zvířat, další si zkoušeli princip 
kladky, oblíbená byla také míst-
nost s  nakloněnou podlahou, 
dokonale matoucí mozek. Tam 
i  zpět jsme se dopravili pohodl-
nými autobusy a nakonec se děti 
dočkaly i  vytouženého teplého 
nápoje v ceně jízdenky. Věřím, že 
si všichni tento den užili a také se 
něčemu přiučili.

Mgr. Zuzana Kozoňová

Z Techmanie. Foto: archiv ZŠ

spolek BUštěhrad soBě v roce 2018
V  roce 2018 zorganizoval spo-
lek Buštěhrad sobě již 18. maso-
pustní průvod, který se konal 10. 
února a  zúčastnilo se ho skoro 
300 dospělých a  dětí v  maskách 
i bez nich. Ve stejný den se kona-

la Lidová taneční zábava s  cim-
bálovou muzikou, tentokrát po-
prvé ve Vinotéce v Sýpce. 

V  sobotu 24. června jsme slav-
nostně otevřeli obnovenou a roz-

šířenou Stezku historií Buštěhra-
du. Stalo se tak po 2 letech práce 
na obnově keramických rámečků, 
aktualizaci textů, brožuře o histo-
rii města, letáku SHB a informač-
ní ceduli na začátku stezky. Záro-



ČÍSLO 2. ÚNOR 2018       STRANA 8 STRANA 9č 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 2. ÚNOR 2019 

veň byla také rozšířena expozice 
Buštěhradského muzea Oty Pav-
la o  další materiály a  fotografie 
z  historie města. Slavnostního 
otevření se účastnilo asi 60 zá-
jemců, kteří prošli s kronikářem 
Jaroslavem Perglem zrekonstru-
ovanou stezku, poslechli si v kos-
tele koncert a v závěru se podíva-
li na rozšířenou expozici muzea. 
Projekt byl finančně podpořen 
grantem Středočeského fondu 
cestovního ruchu.
5. a  6. října se konaly v  prosto-
rách muzea komunální volby 
a  novou expozici muzea mohli 
díky tomu vidět někteří z voličů 
poprvé. 
Provoz Buštěhradského muzea 
Oty Pavla – zajištění služeb, pro-
deje, inventury sbírkových před-
mětů a veškeré účastnictví – tvoří 
největší část práce spolku. V loň-
ském roce navíc došlo k  oboha-
cení expozice – rozšířili jsme ex-
pozici o  historii města a  nabídli 
návštěvníkům film Tomáše Pešu-
ly Hrdinové posledního ráje Oty 
Pavla. Je povzbudivé, že muze-
um je stále v hledáčku pedagogů 
i milovníků tohoto výjimečného 
spisovatele – za loňský rok ho 
navštívilo 685 návštěvníků včet-
ně 14 výprav žáků a studentů ze 
základních i středních škol a ná-
vštěvníků z dalších zájezdů.
Mezi loňskými návštěvníky mu-
zea byla i  skupina přátel z  Lidic 
s pedagogem a kamarádem Mar-
kem Veselým nebo neteř lidické-
ho učitele Zdeňka Petříka s vnu-

kem. Mezi zápisy v knize návštěv 
najdeme pochvaly od návštěv-
níků nejen z Kladna a Prahy, ale 
také z  Brna, Klatov, Jindřichova 
Hradce, Žďáru nad Sázavou, Je-
senice, Vejprnic, Plzně, Trut-
nova, Ústí nad Labem, Kralup 
nad Vltavou či z  Brandýsa nad 
Labem. A  k  našemu překvapení 
nechyběli ani hosté z Polska (jistě 
je to podpořeno novou publikací 
Aleksandra Kaczorowského Ota 
Pavel – Pod powierzchnią „Pod 
povrchem“), z  Francie (nakla-
datel 2 francouzských překladů 
knih Oty Pavla z  Éditions do, 
který muzeu obě publikace daro-
val) a z Německa. 
31. 3. 2018 – „Díky za vybudová-
ní muzea – je krásné. Skoro, dá 
se říci, těsně před Otovou neče-
kanou smrtí se s  ním sešel můj 
manžel (horolezec Jan Červinka) 

a domluvili se na budoucí spolu-
práci – škoda, už k  tomu nedo-
šlo.“ Věra Červinková s dcerou
8. 9. 2018 – „Moc hezká expozice 
i naučná stezka. Ale měla by být 
lépe značena, chybí podrobný 
plánek Buštěhradu na různých 
místech města. Občas jsem se 
musel doptávat. Ale i tak děkuji!“ 
Předseda redakční rady časopisu 
MČ Prahy 17 Řepská sedmnáct-
ka.
27. 11. 2018 – „Nádherné, škoda 
že jsem si zapomněl brejle. Ještě 
určitě přijdu. Dost vystavených 
písemností se týká i  mého mlá-
dí.“ Příznivec Buštěhradu a oko-
lí, z  panství následníka trůnu 
Ferdinanda d´Este, Konopiště.
Pro zajímavost uvádíme, že od 
otevření muzea v březnu 2002 do 
31. 12. 2018 navštívilo muzeum 

Nová kniha o Otovi Pavlovi od Aleksandra Kaczorowského a 2 francouzské pře-
klady knih Oty Pavla z r. 2016 a 2018 z nakladatelství Éditions do, Bordeaux.

Foto: archiv Buštěhrad sobě

UPOZORNĚNÍ – NOVÉ OTEVÍRACÍ HODINY MUZEA:
Prosinec–únor: zavřeno (návštěvy ve všední dny i víkendy na objednání)
Březen: soboty a neděle 10–16 hodin
Duben–říjen: soboty a neděle 10–17 hodin
Listopad: soboty a neděle 10–16 hodin 
Mimo víkendové otevírací hodiny je možné dojednat návštěvu ve všední dny pro 
skupiny min. 10 návštěvníků na tel. čísle 602 307 308, 732 912 681, 732 912 332 nebo 
na e-mailu: s.secova@volny.cz.
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RC Pelíšek přeje všem školákům 
samé jedničky na pololetním vy-
svědčení a  hlavně všem lidem 
klidný a  spokojený rok. Rovněž 
si dovolíme menší ohlédnutí za 
již uplynulým rokem a chtěli by-
chom moc poděkovat všem, kteří 
nám pomáhají a drží nám pěsti. 
20. 10. se konala Drakiáda, kde 
nás potěšila hojná účast na lou-
ce v  Ořešíně, kdy se nám sešlo 
k  padesátce krásných draků na 
obloze. Odměněni nebyli pouze 
draci, ale i několik účastníků po-
hádkového kvízu, který na konci 
článku zveřejňujeme pro zpest-
ření volného času. 
2. 11. se konal Strašidelný rej 
a  Spaní se strašidly. Strašidelný 
rej měla pod taktovkou paní uči-
telka Katka Jirkovská z MŠ spolu 
s  Barborou Blahníkovou a  děti 
si to maximálně užily, ty odváž-
né pak čekalo spaní v  herně se 
spoustou úkolů a  zábavy. Uff, 
všichni jsme to přežili a  nikdo 
strachy nezkameněl :).
11. 11. se tradičně konal Sva-
tomartinský lampionový prů-
vod, k  restauraci U  Bečvářů vás 
opravdu dorazilo hodně, což nás 
moc těší. Svatého Martina jsme 
našli v  hostinci a  s  paní Zimou 
náš lampionový průvod dopro-
vodili na koních až k  rybníku, 
bez koníků by to už nebylo ono. 
Úžasně jsme si to všichni užili, 
a nakonec se u  rybníka rozpou-
tala sněhová vánice, protože sníh 
prostě k  Martinovi patří už od-
jakživa. Velice děkujeme všem, 
kteří se jakkoli podíleli na orga-
nizaci akce. 
Poslední akcí uplynulého roku 
byla Mikulášská nadílka v soko-
lovně, která se konala 2. 12. Úžas-

ný zážitek pro všechny dětičky. 
Přijela nám zazpívat a zahrát na 
kytaru paní Jana Novotná a  po-
hádku nám přijela zahrát Taška 
Kladno. Nakonec přišel Mikuláš, 
který zaslechl, že v  Buštěhradě 
jsou jen hodné děti, a za pomo-
ci andílků rozdal všem dětem 
spoustu odměn.
A  aby se Mikuláš přesvědčil, že 
tomu tak bude i nadále, vzal s se-
bou i  skupinku čertů, kteří měli 
připomenout dětem, že zlobit se 
nevyplácí :).
Letošní rok jsme začali slavnost-
ním oceněním vítězů výtvar-
né soutěže, kterou jsme v  loň-
ském roce vyhlásili na téma 
BuštěHRAD NEBO ZÁMEK. Do 
soutěže bylo přihlášeno téměř 80 
děl jednotlivců i kolektivů a hod-
notící porota opravdu neměla 
jednoduchý úkol. Úsměvy a  jis-
kry v očích dětí, které si ve slav-
nostních prostorách zámeckého 

sálu hrdě přebíraly medaile, di-
plomy či čestná uznání, byly od-
měnou pro organizátory, porotu 
i  rodiče a  ostatní, kteří mladé 
umělce podporovali. Všem veli-
ce děkujeme za účast. A protože 
výtvory jsou to opravdu krásné, 
dovolujeme si vás tímto pozvat 
na jejich výstavu, která v prosto-
rách 2. patra zámku potrvá až do 
15. 2. 2019.
Zde slíbené otázky Dračího po-
hádkového kvízu, vyzkoušejte, 
jak byste odpověděli:
1. Co nosil za uchem dráček 
Mráček z pohádky „Za humny je 
drak“?    
2. Co věnovala princezna Sla-
věna Bajajovi, když zdolal dra-
ka?  
3. Kolik hlav měl drak v pohádce 
„Hurvínek a drak“?  
4. Co měl nejraději drak v  po-

ohlédnUtí za rokem 2018 v pelíškU

již 17 394 návštěvníků.
A co plánujeme v roce 2019? Ve-
dle běžného a pravidelného pro-
vozu a  údržby muzea a  Stezky 
historií Buštěhradu připravuje-
me na sobotu 9. 2. od 15 hodin 
již tradiční 19. masopustní prů-

vod (začátek na hřišti u  RC Pe-
líšek), v červnu Vás pozveme na 
další procházku stezkou s kroni-
kářem Jaroslavem Perglem.  
Děkujeme všem příznivcům 
a  podporovatelům za přízeň 
a  městu Buštěhrad a  Středočes-

kému kraji za finanční podporu 
a  spolupráci. Těšíme se na Vaši 
návštěvu! 

Za spolek Buštěhrad sobě  
Ivona Kasalická

Výstava soutěžních prací na zámku. Foto: M. Žitníková
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hádce „O  houbovém Kubovi 
a princi Jakubovi“?   
5. Kdo pomohl králi zbavit se vy-
slance draka v pohádce „Princo-
vé jsou na draka“? 
6. Čím se chtěl stát dráček 
Soptík?    

7. Kdo si vzal dračici v pohádce 
„Shrek“?   
8. Jaká věc pomohla princi v po-
hádce „Korunní princ“ přemoct 
draka?   
9. Čím draka sestřelí Viking Šky-
ťák v „Jak vycvičit draka“? 

10. Jak se jmenuje šťastný drak ve 
filmu „Nekonečný příběh“? 

Hana Hejná a Jana Kubešová,  
za Rodinné centrum Pelíšek

novoroční prvovýstUp

Třicet tři účastníků letošní výpra-
vy na nejvyšší vrchol Buštěhradu 
zdolalo cestu celkem s  přehle-
dem. První úterý prvního dne 
nového roku odměnilo všechny 
chodce krásným výhledem na 
panorama našeho města. Obtížné 
překonávání bahna se nepotvrdi-
lo, a  ačkoli bylo relativně teplo, 

bez sněhu, hlína se na boty pří-
liš nelepila. Pochod konaný kaž-
dý rok se stal již hezkou tradicí. 
Během cesty si může každý po-
povídat a  navzájem se i  zasmát. 
Různorodou společnost spojuje 
přání zvládnout nadcházející rok 
2019 v  pohodě, a  pokud možno 
lépe než ten, který právě skončil. 

A  tak doufejme, že na základě 
vysloveného přání si skutečně 
uchováme zdraví a  radost ze ži-
vota v  tomto novém roce. No-
voroční prvovýstup organizuje 
spolek Buštěhradské fórum. 

Ing. Jiří Janouškovec

Novoroční prvovýstup – pravou nohou vpřed. J. Pergl

sk BUštěhrad – zimní příprava začala

Zimní příprava fotbalistům SK 
Buštěhrad začala ve čtvrtek 17. 
1. v  tělocvičně místní základní 
školy. Fotbalisté mají naplánova-
né tréninkové jednotky v režimu 
úterý, čtvrtek a  jeden den o  ví-
kendu. V  úterý využívají trénin-
kové plochy ve fotbalovém areálu 
a hlavně park v místním Ořešíně, 

kde budou nabírat fyzickou kon-
dici. Čtvrtky tráví v místní školní 
tělocvičně a  víkendy budou za-
měřeny na fotbalová cvičení.
Na začátku února má buštěhrad-
ský tým domluvené soustředění 
v  městečku Český Dub (www.
podjestedska.eu). Zde by měli 

mít fotbalisté veškerou péči na 
velmi vysoké úrovni od hřiště 
s umělým povrchem, přes výběhy 
po okolních kopečcích, posilov-
nu až po večerní saunu a vířivku. 
Zde mají fotbalisté naplánovaný 
třífázový trénink a budou tu mít 
i  jedno přátelské utkání (účast-
ník 1.A  třídy TJ Slavoj Žihle).  

S P O RT
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Na soustředění jede 17 fotbalistů, 
kteří si ho celé platí ze svého.
Po soustředění se vrátí opět do 
režimu úterý, čtvrtek a  jeden 
den o  víkendu. Do začátku jar-
ní části soutěže se buštěhradští 
fotbalisté utkají postupně se tře-
mi soupeři, kteří prověří jejich 

připravenost. V  neděli 24. 2. od 
17:30 hod. změří síly s  týmem 
TJ Sokol Tuchoměřice. V  neděli 
3. 3. od 17:30 hod. s  týmem SK 
Nižbor a v generálce na jarní část 
soutěže se pak v neděli 17. 3. od 
17:00 hod. utkají s  FK Středo-
kluky. Všechna utkání se budou 

hrát na hřišti týmu Aritma Praha  
(www.aritma.cz).
Budeme přát fotbalistům, aby 
celá příprava proběhla podle je-
jich představ a  pokud možno se 
nestala nikomu žádná zranění. 

Za SKB Ondřej Křišťan

BUštěhradský sniper 2018 pro letošní rok Ukončen

Dne 29. 12. 2018 od 9.00 hod. 
proběhlo poslední kolo vzdu-
chovkové ligy Buštěhradský sni-
per 2018. Závodu se zúčastnilo 
sice jen 9 střelců, a  to převážně 
těch, kteří mohli ještě do výsled-
kové listiny zasáhnout. Ve třech 
kategorií bylo celkové umístění 
následující.
Vzduchová puška – PCP s  opti-
kou: 1. Sochr Stanislav st. 339 b., 
2. Sochr Stanislav ml. 319 b.,  
3. Horešovská Helena 277 b.
Vzduchová puška pružinová 
s  optikou: 1. Sochr Stanislav st. 
401 b.,  2. Horešovský Václav 387 
b.,   3. Horešovská Helena 327 b.
Vzduchová puška pružinová, 

 Účastníci soutěže Buštěhradský sniper 2018. Foto: archiv autora

sokolská všestrannost pro děti

Pohybové hry pro děti od 3 do 6 
let (předškoláci)
Čtvrtek 16.00–17.00
Lektorka Pavlína cvičí ráda s ma-
lými dětmi. Připravuje si pro ně 
nové originální hry. Zábavnou 
formou se děti učí základy atle-
tiky a  gymnastiky. Protáhnou si 
celé tělo a  ani si neuvědomí, že 
cvičí.
Začínáme 7. 2. 2019
Cena 950 Kč

Sportovní hry pro děti od 6 do 
10 let (školáci 1. stupeň)
Čtvrtek 15.00–16.00
Lektorka Jana se dětem věnuje 
již řadu let. Atletika, gymnastika 
a různé sportovní hry, jako je na-
příklad kin-ball, jsou součástí je-
jích zábavných a hravých trénin-
ků. Děti, které chtějí, se pod jejím 
vedením mohou účastnit sokol-

ských přeborů nebo akademií. 
Začínáme 7. 2. 2019
Cena 950 Kč 

Tanec pro dívky od 8 do 15 let
Středa 16.30–17.30
Lektorka Bára spojuje ve svých 
lekcích výuku klasických tanců 
s  tanci moderními. V  jejích ho-
dinách se tančí, cvičí i  posiluje. 
V  rytmu hudby se dá protančit 
i opičí dráhou. Zkrátka tyto lekce 
jsou vhodné pro každou slečnu, 
která si ráda zatančí i zablbne.
Tančí se každou středu – můžete 
se přidat ihned!
Cena 1200 Kč

Kruhový trénink
Naplňte svá novoroční předse-
vzetí a  pojďte si dát s  námi do 
těla!!!
Kruhový trénink je spojení silo-

vého a  kondičního cvičení v  ča-
sových intervalech, aby bylo co 
nejefektivnější na redukci váhy, 
zpevnění těla a  zvýšení fyzické 
kondice. Cvičení je vhodné jak 
pro muže, tak pro ženy v jakéko-
liv kondici.
Budeme se na Vás těšit každý 
ČTVRTEK od 20 hod. v sokolov-
ně Buštěhrad!
Cena za lekci je 120 Kč, perma-
nentka na 10 lekcí 1000 Kč. Mar-
tina Lacková, 721 611 287, marti-
na.lackova@seznam.cz

Sokolský příměstský tábor 2019 
V týdnu od 22. 7. do 26. 7. chys-
táme další příměstský tábor pro 
děti od pěti do deseti let. Celým 
týdnem nás bude provázet téma 
– voda, lodě a piráti. Těšíme se na 
společnou plavbu s vašimi dětmi. 
O přihlášku si můžete napsat na 
e-mailovou adresu sokol.buste-
hrad@seznam.cz
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mech. miřidla: 1. Horešovský 
Václav 292 b.,    2. Zelenka Jan  
248 b.,   3. Horešovská Helena 
237 b. Zároveň jsme se rozlouči-
li s  rokem 2018. Byly vyhlášeny 
výsledky, rozdány diplomy a po-

háry. Poté následovala volná zá-
bava, občerstvení bylo výborné. 
Zvláště děkujeme sponzorům za 
štědrý příspěvek. Celkem se se-
šlo 54 ++ přátel vzduchovkového 
střílení.

Již dnes se všichni těšíme na příš-
tí ligu Buštěhradský sniper 2019.

Za výbor: 
Penc Jiří a Václav Horešovský

Č T E N Á Ř I  N Á M  P Í Š Í

komunální odpAd

Město Buštěhrad je majitelem veš-
kerého odpadu, který vyproduku-
jí jeho občané nepodnikatelskou 
činností. Na jeho řádnou likvida-
ci si najímá korporace oprávněné 
s  odpady nakládat. Buštěhradský 
komunální odpad je rozdělen na 
směsný a  separovaný. Cena za 
skládkování jedné tuny směsné-
ho odpadu je rok od roku vyšší. 
Jejímu zvyšování nezabránilo ani 
výběrové řízení na nového doda-
vatele. Separovaný odpad je v na-
šem městě rozdělen na papír, plast 
a  sklo. Výrobci zboží pro konco-
vého zákazníka platí za likvidaci 

obalu svého produktu poplatek 
společnosti EKO-KOM. Tato spo-
lečnost má v halách, kde se sepa-
rovaný odpad dál třídí, instalovány 
kamery. Záznamy pořízené tímto 
zařízením jsou vyhodnocovány 
a kvalifikovaným odhadem je sta-
novena část hmotnosti vytříděné-
ho odpadu, která připadá na obaly, 
a druhá část, která je tvořena neo-
balovou surovinou. Město dostane 
víc peněz za lehký papírový pytlík 
od mouky než za těžkou neoba-
lovou krabici z  papírové lepenky. 
Heslo „Třídím, a  proto šetřím“ je 
logickou zkratkou tohoto způso-

bu financování. Skládkování ko-
munálního odpadu bude čím dál 
dražší a  v  dohledné době tento 
způsob likvidace odpadu nebude 
povolován vůbec. Veškerý odpad 
produkovaný člověkem se roztřídí 
a poté recykluje. Náklady spojené 
s  jeho odvozem a s následnou re-
cyklací budou hrazeny zčásti pro-
ducenty zboží a zčásti zpracovateli 
druhotných surovin. Je to meta, 
ke které musíme každý směřovat, 
i když to bude spojené se změnou 
návyků a  zprvu to bude také na 
úkor našeho pohodlí.

LZ 
třídím a tUdíž šetřím, neBo netřídím a přesto šetřím? proč mají oBčané, kteří 
netřídí odpadky, sponzorovat oBčany, kteří třídí? je zvýšení poplatků nUtné? 
lze na poplatcích za odvoz odpadků Ušetřit? 
Důvod pro napsání tohoto pří-
spěvku je zvýšení poplatků za od-
voz odpadů na rok 2019 z 650 Kč 
na 850 Kč. Protože se mi zvýšení 
poplatků nelíbí, začal jsem hledat 
možnosti, jak za odvoz poplatků 
ušetřit.  
Proč ti, co netřídí, sponzorují ty, 
co třídí?
Nesmyslnost této akce si lze uká-
zat na jednoduchém příkladu. 
Pokud se do akce „třídím, tudíž 
šetřím“ zapojí všichni poplatníci, 
tak MěÚ získá od občanů místo  
2 850 000 Kč polovinu, tedy část-
ku 1 425 000 Kč. Zbytek zaplatí 
MěÚ z obecních peněz. 
Jaké je řešení? Jednoduché! Zvý-
hodňování tzv. „třídičů“ zrušit, 
protože tvoří stejné množství od-
padků, jako ti, kteří odpadky ne-
třídí, pouze to mají za polovic. 
Rozdíl platí ti, kteří netřídí. Ten, 

kdo je uvědomělý, bude třídit ne-
závisle na tom, zda je či není při 
placení odvozu odpadků zvýhod-
ňovaný.
Lze za odvoz odpadků legálně 
ušetřit?
Ano, lze, a možností je celá řada. 
1) Nepřihlásit se k  trvalému po-
bytu
Princip spočívá v  tom, že občan 
nemá v  obci trvalé bydliště a  má 
pouze kontaktní adresu „na obec-
ním úřadě kdekoliv“. V  takovém 
případě neplatí za odvoz odpadků 
nikde, přestože žije v Buštěhradě, 
kde odpad tvoří. Odvoz odpadků 
sponzorují všichni, kteří poctivě 
platí. Tím lze v  letošním roce še-
třit 850 Kč za každou osobu v do-
mácnosti bez trvalého bydliště. 
2) Zapojit se do programu „netří-
dím a přesto šetřím“

Velmi jednoduchá a elegantní me-
toda, při které jedna osoba v do-
mácnosti platí za odvoz netříděné-
ho odpadu a ostatní se přihlásí do 
programu „třídím, tudíž šetřím“. 
Výsledek si lze ukázat na příkladu 
pětičlenné rodiny, kde jeden člen 
domácnosti platí za netříděný od-
pad (850 Kč), ostatní se zapojí do 
akce „třídím, tudíž šetřím“ a  za-
platí 425 Kč). Výsledek je ten, že 
místo 4250 Kč rodina zaplatí 2550 
Kč, ušetří 1700 Kč a je úplně jed-
no, jestli třídí nebo netřídí. 
3) Kombinace bodů 1 a 2
Tato metoda je nejefektivnější, 
a  přesto legální. Opět uvedu pří-
klad pětičlenné rodiny, kde jeden 
člen rodiny platí za netříděný od-
pad, dva členové za tříděný a dva 
nemají trvalé bydliště nikde (mají 
uvedenou kontaktní adresu na 
obecním úřadě např. v  Horních 
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Kotěhůlkách a za odvoz odpadků 
neplatí nikde). Tato rodina místo 
4250 Kč zaplatí pouhých 1700 Kč. 
A pokud se ptáte, kolik za odvoz 

odpadků ušetřila moje rodina, 
odpovím šalamounsky – hodně 
a legálně.

Ing. Ladislav Keller 

Výše uvedený příspěvek nevyja-
dřuje stanovisko redakce … v příš-
tím čísle přineseme reakci zástupců 
městského úřadu.

BUštěhradský chodec: tříděný dopad

(osoby a  situace jsou smyšlené 
a jakákoliv podobnost je čistě ná-
hodná)

Odpolední ticho v Zednické ulici 
přerušilo hrknutí vrat staré gará-
že. Josef Remcal rozsvítil a vyleš-
těná kapota udržovaného Favori-
tu mu blýskla na pozdrav. Usmál 
se a  něžně pohladil letitého mi-
láčka. Hele, naskočil na první 
pokus, chtěl by se pečovatel po-
chlubit, ale zatím nebylo komu. 
Přísný pohled paní Květuše zatím 
kontroloval knoflíky plynového 
sporáku a  ještě naposledy přelé-
tl leskem naklizeného obýváku. 
Žena pak letmo narovnala háč-
kovanou dečku v předsíni a spo-
kojeně zašramotila svazkem klí-
čů v zavíraných dveřích. V Pidlu 
jsou dneska slevy, tak ať to není 
všechno vyprodaný, zrychlila ko-
lébání ze schodů.
Z pootevřeného okénka rozšafně 
zaparkovaného vozu vylétl ne-
dopalek tenké cigarety. Simona 
Horák kvapně popadla bělost-
ný mobil, hlučně bouchla dveř-
mi velkého vozu a  spěchala přes 
zahradu školky. Patrik Horák už 
měl na sobě pestrý overal a nosí-
kem se dotýkal zamženého skla 
vchodových dveří. Když uviděl 
známý vůz, roztáhl tvářičku do 
spokojeného úsměvu a  posunul 
si kulich z čela. Je připraven, bude 
pochválen, doufal. Otočil se a za-
volal na učitelku. Ze třídy se ozý-
val zpěv malého dětského sboru.
Copak je trojka z  matiky špatná 
známka, brblal dvanáctiletý Ro-
bert Bělohorský, vždyť je to děsně 
blbej předmět. Mohl jsem v klidu 
dohrát šestej levl, ale tohle by asi 
nepočkalo. Nesnáším tahání od-
pornejch pytlů s plastama. Todle 
je fakt za trest, pomyslel si a zadí-

val se na mobil v druhé ruce. Líně 
táhl dál objemný náklad. A navíc 
nikdo nepíše! Rap ve sluchátkách 
měl nahlas, aby přehlušil nepří-
jemné chrčení igelitu po dlaž-
dicích chodníku. Z  prodřeného 
vaku se náhle osvobodila malá 
petka a odkutálela se stranou. 
Zachmuřená Remcalová se při-
poutala pásem a  změřila man-
žela za volantem. Vzals‘ ty papí-
ry, jak jsem řekla? Samozřejmě, 
Květuško, přikývl Remcal, letos 
jich je požehnaně. To byly Vá-
noce, víc obalů než dárků. Ne-
zahřátý vůz přískokem vyrazil. 
Šoférovy smysly se přepnuly na 
ovládání vozu. Zatočili za roh na 
hlavní ulici. Trá! Trá! Ostrý a hlu-
boký zvuk klaksonu je oba vydě-
sil. Nedals‘ přednost, Pepiku! Na 
co myslíš? Remcal se ohlédl do-
zadu do blikajících světel a zaký-
val rukou v chabém protestu. No, 
dyk s tím jedu jen občas, tak jsem 
prostě trochu nervózní. Tím víc 
máš dávat pozor, zaburácela spo-
lujezdkyně. Josef jen marně po-
krčil rameny a přidal na rychlos-
ti. Světla ve zpětném zrcátku jej 
pronásledovala. Zajeď k tý poště, 
zazněl poslední rozkaz velitelky 
vozu.
No, viděls‘ to, normálně mi tam 
vjel a  vůbec nekoukal! Vždyť 
jsme se mohli zabít, ty vole, vezu 
dítě! Simona se otočila dozadu 
na syna upoutaného do sedač-
ky. Chlapec nevzrušeně kopal 
sněhulemi a  jeho pozornost byla 
soustředěna jen a jen na sladkou 
tyčinku v prstech. Páťo, nekruť se 
v tom a seď pořádně! A dávej po-
zor, ať nezaděláš sedadla! Za chví-
li jsme doma, jen co vyhodím do 
kontíku ten bordel, oznámila už 
do zpětného zrcátka. Dítě nere-
agovalo a  dál opatlávalo interiér 

čokoládou. Ten teda jede divně, 
ulevila si paní Horák a  zmáčk-
la páčku blinkru. No to snad ne, 
von tam jede taky! Pěstěné ruce 
kleply do volantu v  bezradném 
gestu. Eéé, okomentoval situaci 
čokoládový Páťa.
Když Robert zatočil za roh, zůstal 
nechápavě civět na ošklivou hal-
du krabic a  přeplněných igelito-
vých tašek, ze které zely zacpané 
chřtány barevných kontejnerů. 
Ty jo, kam to jako mám dát? Kam 
bych to asi měl jinam táhnout? 
Do ulice náhle zabočil naleště-
ný kombík a zastavil přímo před 
hromadou. Chlápek vylezl zpoza 
volantu, otevřel zadní dveře, vy-
táhl objemnou papírovou krabici 
a pokoušel se jí položit na vrchol 
hromady. Chvíli to tam drželo, 
ale pak krabice sjela do vozov-
ky a  vysypaly se pomuchlané 
vánoční papíry, různé krabičky 
a  stužky. Muž se rozhlédl a  za-
registroval Roberta s  mobilem. 
Alibisticky přikopl nejbližší obal 
k  hromadě, rychle nasedl a  už 
vůz mizel za blízkým rohem. Ro-
bert Bělohorský si zrovna připra-
vil focení, když přistál u hroma-
dy velký vůz, až moc velký a bílý. 
Zadní dveře se samočinně ote-
vřely a  zpředu vystoupila hezká 
štíhlá žena. Zaujala ho okamžitě 
mnohem víc než halda odpadků, 
samozřejmě. A  když se pak leh-
ce sklonila do kufru, cílevědomě 
zvedl ruku s telefonem. Heleď se, 
koukej to schovat spratku, nebo 
ti to seberu, zamečela naštvaná 
Simona Horák a na překvapené-
ho hocha hrozivě namířila ostře 
rudý nehet. Robert raději strčil 
přístroj do kapsy a přitáhl si kšilt 
čepice skoro na nos. Blondýna 
jen zpupně vystrčila bradu, rázně 
se obrátila a  štítivým pohybem 
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vydrápla z  kufru černý plastový 
pytel. Žuchnul doprostřed vo-
zovky. Naposledy střelila přísný 
pohled k  Robertovi, kvapně na-
skočila k  volantu a  nastartovala. 
Páté dveře se zase automaticky 
zaklaply. Objela nároží až příliš 
razantně a silný motor zaburácel 
jako drak. 
Robert vytáhl mobil z kapsy a vy-
fotil si celé to obludné zátiší. Pak 
udělal pár kroků a  kopl tmavý 

pytel k patě hromady. To je teda 
zajímavý, zamyslel se, lidi furt 
uklízej‘, píglujou kde co, čančaj‘ 
všude ozdobný serepetičky, ale 
mít svůj bordel doma nesnesou 
ani chvíli. Sice to tříděj‘, ale pak 
to naperou ke kontíkům, i  když 
jsou přecpaný. Jako by to nemoh-
li vyhodit, až budou vyvezený. 
Dal si ruce v bok a přemýšlel, co 
dál. Kolem hnal vítr cáry papíru 
ulicí. Jeden se pokusil chytit, ale 
pak mávl rukou a vrátil se ke své-

mu nákladu. Narovnal pytel na 
chodníku a všiml si, že se z prod-
řené díry dere další petka. Vytáhl 
ji a sešlápl na placku, kterou pak 
díru umě zacpal. Vzal celý balík 
do náruče a vyrazil směrem k do-
movu. Máma bude šílet, ale snad 
jí to nějak vysvětlím, mudroval 
mladý nosič, mám přece ty fotky, 
tak jí ukážu, že to tam prostě ne-
šlo nechat. Nejsem přece blbej.

JB 2019

dějiny města promloUvají

Ve čtvrtek 17. ledna kronikář 
města, pan Jaroslav Pergl, sezval 
své spoluobčany do společenské-
ho sálu buštěhradského zámku, 
aby se setkali s  příběhy, které za 
poslední měsíce a  roky vysvobo-
dil z  anonymity ztichlých archi-
vů naší země na takřečené světlo 
boží. A  dlužno říci, že dvě hodi-
ny jeho souvislého projevu, které 
byly nabity řadou novinek, uletěly 
jako vystřelený šíp. 
Nejdříve jsme se dozvěděli o  od-
borných znalostech, které jsou 
potřebné při vedení městské kro-
niky. Díky tomu, že ji pan Pergl 
vede nově v elektronické podobě, 
jsme si mohli promítnout stránky 
kroniky z  let 2007 až 2010, a  tak 
jsme si připomněli řadu událostí 
a akcí – všichni byli mile překva-
pení při pohledu na sebe samé 
před více jak deseti lety. Na řadu 
pak přišlo odhalení další z  rovin 
příběhu jedné z  nejvýznamněj-
ších buštěhradských osobností, 
geologa a archeologa RNDr. Kar-
la Žebery, CSc., které se započalo 
kupodivu na hřbitově. Dozvídáme 
se, že příběh ještě nekončí, proza-
tím se završuje v podobě více jak 
sedmi desítek článků profesora 
Žebery o  Buštěhradě a  jeho oko-

lí, které vyšly ve starých ročnících 
Buštěhradského zpravodaje. Člán-
ky, při jejichž zpracování trpělivě 
asistovaly paní Zdena Vestfálová  
za MěÚ a  dámy Hedvika Servu-
sová a  Helena Blesková z  našeho 
nového turistického infocentra, 
jsou natolik pozoruhodné, že je na 
místě uvažovat o  jejich knižním 
vydání; prozatím jsou připraveny 
ke zpracování městskou knihov-
nou. 
Dále jsme nahlédli do památní-
ku buštěhradské četnické stanice 
a  opět si díky digitálnímu zpra-
cování panem kronikářem pro-
listovali jeho stránkami. Pozoru-
hodné jsou zápisy od jeho vzniku 
ve dvacátých letech, dechberoucí 
byly i zápisy o dění v Buštěhradě 
z období únorového bolševického 
puče v roce 1948. Dalším objevem 
bylo zjištění skutečného stáří naší 
Základní umělecké školy, kte-
rá nedávno oslavila svých 50 let. 
Díky spolupráci ředitele ZUŠ pana 
Martina Fily s panem kronikářem 
při renovaci školy byly objeveny 
staré pamětní fotografie a vysvěd-
čení žáků z let 1939 a 1940 s pří-
pisem spoluzakladatele hudební 
školy a  věhlasného kapelníka de-
chových orchestrů, pana Karla 

Vacka. Naší umělecké škole tedy 
příští rok bude již 70 let! 
Dalším cenným historickým pra-
menem, který ve svém volném 
čase náš kronikář zpracoval, byly 
listy z  prvního sčítání obyvatel 
z  roku 1921, kdy v  našem měs-
tě bylo přes 4000 obyvatel, kteří 
oproti dnešnímu stavu však žili 
v  takřka polovičním počtu domů 
– podle sčítacích listů jsme vidě-
li, že často v  jednom domě spolu 
bydlelo 10 a  někdy i  patnáct lidí 
najednou. A  to nebylo všechno, 
došlo i  na fotografie z  nedávné-
ho archeologického průzkumu 
na louce za pivovarskými sklepy, 
které přinesly objev staré cihelny 
a řadu drobnějších nálezů, jež po-
tvrzují, že Buštěhrad je bez nad-
sázky rájem všech archeologů. 
Znovu se prokázalo, že síla zdej-
šího genia loci má z čeho vyvěrat 
a v budoucnu se bezpochyby do-
čkáme řady nových a  překvapi-
vých objevů. Vzdejme tedy hold 
pilné práci našeho městského 
kronikáře, pana Jaroslava Pergla, 
díky kterému víme zase o  trochu 
víc, kde žijeme, a tím pádem i kdo 
jsme tu všichni zač.

Martin Kosa

výsledky „vánočního tUrnaje v loře 2018“
Vánoční turnaj v  karetní hře 
LORA se konal tradičně 26. 12. 
2018 v restauraci U Bečvářů. 
Skvělé zázemí a příjemná obsluha 
umocňovaly báječnou náladu na-

těšených účastníků.
Vánočního turnaje se zúčastnilo 
24 soutěžících, tedy 6 družstev. 
Po třech kolech bylo rozhodnuto:

1. místo: Miroslav Bubeník
2. místo: Libor Veselý
3. místo: Pavel Rydvan
Vítěz podepsal putovní trikot pro 
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pohled na BUštěhrad na počátkU rokU 2019 – plUsy i mínUsy (z FaceBookU) 
Rád bych se zde vyjádřil k  po-
sledním událostem, jež ničí naše 
jinak krásné a  pohodové souži-
tí plné lásky, přátelství a  dalších 
věcí, které již mnoho let postrá-
dám. Nejprve všem, i  když po-
někud opožděně, přeji krásný 
začátek nového roku (pokud se 
vám podařilo dosáhnout vašich 
předsevzetí stejně jako mně, tak 
vás upřímně lituji). Ale teď už 
k tématu:
1. Buštěhradský gang – Přibliž-

ně poslední půlrok jsem za-
registroval nárůst kriminální 
aktivity (hlavně v  brzkých 
ranních hodinách o  víken-
dech)... jen tak pár příkladů 
pro osvěžení – odpadky na 
ulicích, vylomené popelnice 
na oblečení, zničené zrcátko 
u auta, zahalený muž nahlíží 
přes ploty na cizí pozemky, 
dvojnásobný útok vajíčkem 
na černý Ford Focus r. v. 2005 
(podruhé i s žampiony – zde 
musím poukázat na bezo-
hledný a chladný přístup po-
licisty při telefonním hovo-
ru). Vycházejí nám tři možná 
řešení:
Ještě dál trpět a  vyčkávat na 
buštěhradského strážníka.
Zřídit si vlastní sousedskou 
hlídku (nevím jak a zda vůbec 

je tento termín upraven zá-
konem – pokud si vygooglíte 
„sousedská hlídka“, tak vám 
vyjede jen film z roku 2012 – 
SPOILER!: stojí za ho**).
Kolektivně se sejdeme a  do-
tyčným dáme na držku – jsem 
pro tuto možnost.

2. Buštěhradská halda – již 
mnohokrát se řešilo, ale ne-
máte někdo informace, jak to 
tedy bude nejpravděpodob-
něji do budoucna? (nevěřím 
ničemu, co víc jak 50 let hulí 
a neumře)

3. Zlí popeláři – tito démoni 
pustoší naše středy a  ničí ji-
nak pozitivní energii – exis-
tuje vůbec i jiná firma v okolí, 
která se věnuje svozu odpadu 
a  se kterou by třeba do bu-
doucna mohla obec jednat? 
A pokud tu žádná jiná firma 
není, o jakou živnost se jedná 
a kolik stojí popelářské auto?

4. Vietnamské obchodníky 
u školy a naproti muzeu Oty 
Pavla – ty musím pochválit… 

5. Restaurace – pokud si ještě 
někdo bude stěžovat na to, 
že nechce jíst doma, tak je 
zvaný ke mně, bude svíčko-
vá (knedlík si přineste svůj, 
na ten se vám s  prominutím 

vy**... přece se nenechám vy-
užívat).

6. Umělá inteligence – možná 
si říkáte: Jiří! Ty si se snad 
zbláznil! Ale opravdu – už 
je to i  v  našich končinách. 
Myslím, že jsem něco zahlé-
dl. Něco... nepopsatelného. 
Vypadalo to jako jako pták... 
se 4 vrtulemi... vznášel se po 
obloze... no abych to zkrátil, 
příště tomu šutráku neuhne, 
h*jzl jeden...

7. Bankomat, lékárna, doktor – 
chtěl jsem nakousnout i  tyto 
témata, ale nerad se rozepi-
suji.

Shrnuto: Buďme rádi za měs-
to, které máme, a  za to, že je 
Buštěhrad vesměs plný dobrých 
lidí. Snad nikde jinde jsem nevi-
děl takovou příkladnou a přátel-
skou spolupráci jak mezi občany, 
tak ochotného a  vstřícného pří-
stupu vedení města, které v  ji-
ných obcích komunikují s  obča-
ny jen krátce před volbami (jaká 
to náhoda). Ještě jednou vám 
tedy všem přeji krásný rok 2019 
a snažme se o to, aby vždy ten ná-
sledující rok překonal ten přede-
šlý  

Jiří Týba Tyburec  
(souhlasil s uveřejněním v BZ)

poděkování za Účast na Besedě

Rád bych touto formou poděkoval 
spoluobčanům za účast na besedě 
s  kronikářem. Vydrželi pozorně 
poslouchat celé dvě hodiny, a ně-
kteří poté ještě přišli diskutovat. 
Pro mne je to potěšující zjištění 
a utvrzení o tom, že to, co dělám, 

má svůj pozitivní efekt. Ale z toho 
se taky dá usuzovat, že místní 
občany více zajímá minulost než 
budoucnost. Na ustavující zase-
dání nového zastupitelstva, kde se 
rozhodovalo o obsazování jednot-
livých funkcí na další čtyři roky, 

přišlo 5 lidí a na besedu s kroniká-
řem cca 5x více. Děkuji vám za to. 
A  taky Martinu Kosovi, který mi 
i ve večerních hodinách pomáhal 
s technikou.   

Váš kronikář Jarda Pergl

nejlepšího hráče a zároveň obdr-
žel tričko s  logem „Bedrníka“ za 
1. místo, láhev šampaňského od 
vedoucího restaurace U  Bečvá-
řů pana Kuthana a dále si vybral 
nejlepší cenu z „tomboly“.
Vyhlašování umístění jednot-

livých hráčů je díky Milanu 
Mudrovi velice oblíbené. Bouř-
livý potlesk a  hlasitou podporu 
provázejí každé, i  to poslední 
umístění. Každý si odnáší cenu 
vybranou dle pořadí.
Popřáli jsme si vše nejlepší do 

nového roku a pomalu se rozchá-
zeli s  radostným pocitem s  tím, 
že se těšíme na příští rok na shle-
danou!
Děkujeme všem účastníkům!

Halina Mudrová, Milan Mudra  
a Iva Forejtová
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Spolek Buštěhrad Sobě pořádá

Dále jste zváni od 20.00 hodin do vinotéky Sýpka na

K tanci a poslechu hrajeBuštěhradišťanOty Pavlici

vstupné 99,-Kč

9. 2. 2019 od 15.00 hodin
MASOPUST

Lidovou taneční zábavu
s cimbálovou muzikou

Sraz na hřišti „U Seifertů“ v Prokopově ulici
hrají „Strýci z Buštěhrada“

Průvod bude zakončen
na nádvoří zámku

pravou a nefalšovanoudomácízabíjačkou



ČÍSLO 2. ÚNOR 2018       STRANA 18 STRANA 19č 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 2. ÚNOR 2019 

 K radosti buštěhradských dětí na konci ledna zamrzl rybník. Foto: M. Žitníková



Buštěhrad z ptačí perspektivy. Foto: Dušan Macoun

Vítězové soutěže Buštěhradský sniper 2018. Foto: archiv sniperů


