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CO NÁM TO TU LÍTÁ?
HARMONOGRAM SVOZU ODPADŮ
OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19 NA ZÁMKU

Komentovaná
prohlídka plakátů
a beseda o tvorbě
Cyrila Boudy

9. 2. 2022
17:10-19:00

Obřadní síň městského úřadu

Kronikář města Jaroslav Pergl srdečně
zve na komentovanou prohlídku
plakátovou tvorbou Cyrila Boudy
vystavenou v 1. patře MěÚ Buštěhrad
s následnou besedou o tvorbě a životě
Cyrila Boudy. Vstup volný

S LO V O R E D A K C E
Milé čtenářky a čtenáři,
počasí za okny, natož kalendář, nevypadají, že by nám paní zima plánovala dát brzké vale, a tak možná vybyde i trocha času navíc na
prolistování a snad i začtení se do
stránek zpravodaje s pravidelnou
porcí výsostně lokálních témat.
Můžete se dozvědět, kolik nás loni přibylo a ubylo, co se dělo ve
škole, zda hasiči hasili a fotbalisté
kopali, kde byla betlémská pavlač,

nebo se můžete obsáhleji zamyslet
s paní starostkou nad složitou dobou. K výletu inspiruje návštěva
3. B v muzeu dinosaurů. A do muzea, ale tentokrát „našeho“ Buštěhradského muzea Oty Pavla, můžete také jen nahlédnout, a to nově
otevřeným okénkem, ze kterého se
usmívá Malvína Popperová, babička Oty Pavla. Nakonec snad už
jen uvařit si pořádný hrnek čaje.
Svůj oblíbený TGFOP Darjeeling

či Jünan však raději naší kohoutkovou nezalévejte, je to dost tvrdý
zážitek. Naše voda, a je to k vzteku, se nemazlí s chutí čaje ani se
spotřebiči, jak se dočtete v příspěvku „Řekni mi, co piješ…“. Naštěstí
člověk není bojler a lidský organismus se s tvrdou vodou vyrovnává překvapivě dobře. Všem Buštěhradským čistou karmu a překrásný a snad i bílý únor přeje
redakční rada!

I N FO R M AC E Z R A D N I C E
Usnesení ze zasedání Z astupitelstva města Buštěhradu č. 12/2021
ze dne 15. 12. 2021
Zastupitelstvo na svém zasedání
č. 12/2021 ze dne 15. 12. 2021 přijalo tato usnesení:
Schvaluje:
Usnesením č. 1
Ověřovatele zápisu p. Karla Jelínka
a p. Milana Mudru, zapisovatelku
tohoto zasedání p. Janu Zemanovou.
Usnesením č. 2
Zápis ze zasedání č. 11/2021 ze dne
18. 11. 2021.
Usnesením č. 3
Upravený program zasedání městského zastupitelstva č. 12/2021.

Usnesením č. 4
Rozpočtové opatření č. 13/2021.
Usnesením č. 5
Rozpočet města Buštěhradu na
rok 2022 dle předloženého návrhu takto: příjmy v celkové výši
80 303 624,69 Kč, výdaje v celkové výši
80 155 400,49 Kč a financování ve výši
148 224,20 Kč. Splátky úvěrů ve výši
6 023 452 Kč budou hrazeny z přebytku hospodaření předchozích let
ve výši 5 875 227,80 Kč a zbytek ve
výši 148 224,20 Kč z příjmů běžného roku. Za závazné ukazatele rozpočtu se považují vztahy ke
zřízeným příspěvkovým organi-

zacím a dále souhrnné částky dle
odvětvového členění rozpočtu (na
paragrafy).
Usnesením č. 6
Střednědobý rozpočtový výhled
na roky 2023–2026 pro město
Buštěhrad.
Usnesením č. 8
Dodavatele na akci – Vykonávání
TDI na akci „Revitalizace budovy ZUŠ Buštěhrad“, za nabídkovou
cenu 328 500 Kč bez DPH.
Usnesením č. 9
Společnost ARTUMES s.r.o., Beroun,
pro výkon činnosti koordinátora
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BOZP na staveništi na akci „Revitalizace budovy ZUŠ Buštěhrad“ za nabídkovou cenu 40 500 Kč bez DPH.
Usnesením č. 11
Obsazení azylového bytu v DPS
Buštěhrad, a to na dobu určitou –
od 1. 1. do 31. 3. 2022.
Usnesením č. 12
Vyplacení odměny ředitelce DPS Buštěhrad podle předloženého návrhu
(návrh je přílohou tohoto zápisu).
Usnesením č. 13
Výši odměn zastupitelům, zvoleným
do zastupitelstva města Buštěhradu
s platností od 1. 1. 2022 ve výši, jak
je uvedeno v návrhu.
Usnesením č. 14
Výši příspěvku na úpravu zevnějšku (ošatného) zastupitelům provádějícím slavnostní obřady a matrikářce
na r. 2022 dle předloženého návrhu.
Usnesením č. 15
Podání žádosti o dotaci z Programu
2022 pro poskytování dotací na obnovu památek z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu
kultury a obnovy památek, podprogram „Obnova kulturních památek“
na akci „Rekonstrukce kapličky sv.
Anny“, a zároveň schvaluje nutnou finanční spoluúčast dle podmínek dotační výzvy.

Usnesením č. 16
Zvýšení nájmů bytů v DPS Buštěhrad, nové nájemné ve výši 79,20 Kč/
m2, s platností od 1. 5. 2022.
Usnesením č. 17
Zařazení nových uchazečů do registru
čekatelů na byt v DPS.
Usnesením č. 18
Obsazení volného bytu v DPS Buštěhrad s platností od 1. 1. 2022.
Usnesením č. 19
Nabídku Ing. arch. Kouřimského na
provádění autorského dozoru po celou dobu stavby „Revitalizace budovy
ZUŠ Buštěhrad“ za podmínek stanovených smlouvou o dílo.
Usnesením č. 20
Nabídku firmy Salamánek Stavby s.r.o.
na vybudování přístupového chodníku k terase v ulici Oty Pavla za cenu 59
305 Kč bez DPH.
Usnesením č. 21
Podání žádosti o dotaci z Programu 2022
pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center Středočeského kraje z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského Fondu podpory
cestovního ruchu, podprogram „Podpora sezónní zaměstnanosti v období
1. 6. – 30. 9. aktuálního kalendářního
roku“, a zároveň schvaluje nutnou finanční spoluúčast dle podmínek dotační výzvy.

Statistika evidence obyvatel

k

Usnesením č. 22
Vyvěšení záměru na pronájem hrobového místa L-I-7/UK – urnové kolumbárium na pohřebišti Buštěhrad.
Změny v čerpání dotace poskytované z rozpočtu města Buštěhradu pro
neziskovou organizaci Junák „Stráž
Lidic“ pro rok 2021 dle předloženého návrhu.
Pověřuje:
Usnesením č. 7
Starostku města provedením nutných rozpočtových opatření ke konci roku 2021 dle zákona.
Zamítá:
Usnesením č. 10
Žádost o odkup/pronájem/povolení
trvalého přejíždění pozemku parc.
č. 1821/98, k.ú. Buštěhrad, ve vlastnictví města Buštěhradu.

1. 1. 2022

Počet obyvatel města Buštěhrad k 1. 1. 2022

3537 (občané ČR)

Počet osob přihlášených k trvalému pobytu v r. 2021		
Počet osob odhlášených z trvalého pobytu v r. 2021		
Počet narozených občánků v r. 2021					
Počet zemřelých občanů v r. 2021						
Průměrný věk občanů Buštěhradu v r. 2021					
Na Městském úřadě v Buštěhradě uzavřelo v r. 2021 sňatek 			

159
90
44
33
38 let
12 párů
Zpracovala: Jana Zemanová
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ČÍSLO 2

S LO V O S TA R O S T K Y
J ednoduché pravdy
době?

aneb kde brát jistotu, klid a optimismus ve složité

Říká se, že politici, aby měli u voličů úspěch, musejí jim sdělovat pouze
jednoduché pravdy. Čím jednodušší,
tím lepší, pokud možno formulované
tak, aby volič měl příjemný pocit, že
on sám se nemusí o nic starat, protože politici všechno zařídí za něj. Z toho pak vznikají volební slogany typu:
„Prostě to zařídíme!“ a podobné. Také se říká, že pokud by nějaký politik
chtěl sdělovat skutečná fakta, většina
lidí jej nebude poslouchat, protože je
to nezáživné a složité, lidé by nad tím
museli zapřemýšlet, na což nemají čas
ani chuť. V odborné literatuře se píše, že lidé vnímají z obsahu sdělení
druhého člověka pouze 10 % (většinu pozornosti strhne jeho charisma,
tón hlasu, způsob mluvy a neverbální projevy). A také se musí voličům
zalichotit, pokud by je někdo kritizoval, dovolával se jejich zodpovědnosti
či pracovitosti a chtěl, ať také trochu
zamakají na sobě, oblíbený nebude.
Na druhé straně i občané si vytvářejí
své jednoduché pravdy. Třeba: „Ti nahoře na nás kašlou.“ Nebo: „Stejně je
jedno, kdo tam nahoře sedí.“ Všechny tyhle „pravdy“ jsou stejně zkreslující a škodlivé, bránící nám vnímat,
že dění ve společnosti není černobílé. Občané přece nejsou hloupé stádo, které kdekdo utáhne na vařené
nudli. A většina politiků nejsou zištní darebáci. Chci věřit, že většina lidí
o věcech přemýšlí, a většina politiků
se snaží pracovat dle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
Často přemýšlím, zda by se dala
formulovat jednoduchá pravda, která
ale zároveň bude opravdu platit, a nebude to jen slogan. Něco, co by nám
pomohlo se zorientovat v současné
společnosti a době, poskytlo nám trochu jistoty a klidu, pocit ukotvení,
a víru v to, že vše se v dobré obrátí,
ÚNOR 2022

anebo i kdyby vždycky ne, tak že i to
zlé je k něčemu dobré. Přestože jednoduché pravdy bývají spíše cestami do
pekel, třeba by se přeci jen našlo pár
skutečně univerzálních a platných,
byť malých a prozaických pravd pro
lidi, kteří chtějí mít nějaké ideály…
Mám dojem, že v celospolečenském měřítku je to velmi těžké. Sice
se má za to, že některé ušlechtilé pravdy jsou nezpochybnitelné, ale například Václav Havel to se svojí „pravdou a láskou“ zkusil, a zatímco jedna
část národa doufá s ním, druhá část
se té první polovině posmívá… že
bychom už dnes nebyli schopní bez
posměchu a zpochybňování vstřebat
význam takto velkých slov? Je tu snad
nějaká epidemie cynismu, či ona legendární „blbá nálada“?
Málokdo dokáže opravdu rozumět
tomu, co se v politice děje. Je potřeba
si na to vyhledávat různé informační
zdroje, třeba i zahraniční, a ani pak
se nedobereme jedné pravdy, ale řady rozdílných pravd a úhlů pohledu, o kterých se pak odborníci i média neustále přou. Do toho vstupují
dezinformace a hoaxy, kterých nikdy
nebylo tolik jako dnes, a často protichůdné zájmy všech možných skupin. Všechny ty ministry, poslance,
senátory, náměstky a mluvčí většinou
osobně neznáme, pouze prostřednictvím jejich mediálního obrazu, a ten
může být velmi zkreslený. Vrcholem
celé pyramidy je pak prezident republiky, který místo aby v nelehké
době povzbuzoval, byl konstruktivní
a moudrý, tak všeobecnému zmatení
a znechucení dává korunu. Jaký div,
že v této atmosféře se relativizují i tak
zásadní slova, jako je pravda a láska.
Naše společnost prochází mnoha
otřesy. Už nevíme, čemu a komu máme věřit. Se znepokojením hledíme,

co se děje v zemích, které nám bývaly
vzorem a baštou demokracie. Bojíme
se všeho možného od uprchlíků přes
smrtící viry až po klimatickou krizi. Přestože ale letošní rok bude složitý a zcela jistě se negativně projeví
i v našich peněženkách, je zde i mnoho naděje. Myslím si, že bychom si
měli především vážit toho, v jaké žijeme skvělé zemi (ano! I když můžeme mít někdy pocit, že to tady stojí
za houby, faktem je, že patříme mezi
špičku nejbezpečnějších, nejsvobodomyslnějších a ekonomicky nejstabilnějších zemí planety). Že nežijeme
v zemi, z níž bychom museli utíkat,
abychom si uchránili holý život, v zemi, kterou se zrovna rozhodl zabrat si
její soused, nebo někde, kde polovina obyvatel nesmí studovat nebo řídit
auto (případně ani neřeší, jaké si koupí auto, ale kde sehnat jídlo a vodu).
Že si i přes různé neduhy naší společnosti posledních 30 let můžeme dělat, říkat a psát, co chceme, cestovat,
kam chceme, studovat, co chceme.
I když někdo zrovna neoplývá talenty
či penězi, stále má svobodnou volbu,
co se svým životem učiní. Využijme
těchto privilegií, a netrapme se méně
důležitými věcmi. Covid přišel a zase odejde, respektive nějak se s ním
jistě naučíme žít, i když nás to bude
stát čas a trpkou zkušenost. Ale možná nám přinesl i něco dobrého, třeba pár myšlenek o tom, jaké věci jsou
v životě opravdu důležité, nebo více
času stráveného s našimi blízkými.
Domnívám se, že cestou, jak najít určité ukotvení a jistoty, je především pečovat o místo, kde žijeme
(a to nejen materiálně, ale i ve smyslu lidské vzájemnosti). Když se tady
bude dobře žít, bude pro nás Buštěhrad takovou malou baštou, ostrovem jistoty. Zde beze zbytku platí, že
5

jaké si to uděláme, takové to budeme mít. A největší jistotou jsou dobré lidské vztahy. Mám pocit, že v posledních letech velmi roste agresivita
a negativismus mezi lidmi. To je velmi smutné. Cožpak není směšné se
hádat se sousedem o nějakou větev
před oknem či špatně parkující auto? Nebo na něj podávat stížnosti za
to, že mu štěká pes nebo kdákají slepice? Všechno jde přeci řešit v klidu
a se vzájemným respektem. Ne všichni se tu navzájem známe, v posledních letech sem přišla spousta nových
lidí, vyrostly nové ulice. Mnozí mají vysoké neprůhledné ploty a směrem do ulice co nejmenší okna a bojují se sousedy, sotva se nastěhovali.
V těchto podmínkách ale lidské společenství skomírá. Je důležité pěstovat s lidmi dobré vztahy, vědět, jak
se jmenuje náš soused a kdo je. Tře-

ba budeme od něj někdy potřebovat
pomoci. Nebo naopak on od nás. Někomu může vadit blízkost, v jaké tu
všichni žijeme, a že si takříkajíc vidíme navzájem do talíře. To je ale pro
něco dobré. Dříve, v tradiční vesnici, kde se všichni znali, se okamžitě
vědělo, když se tam pohyboval někdo cizí, když se dělo něco zvláštního nebo v neobvyklou dobu. To byla
skvělá obrana proti trestné činnosti,
či možnost rychlé pomoci v případě neštěstí. Čím menší anonymita,
tím menší je také kriminalita a vandalství. A sociální sítě nám v tomto
mohou být dobrým podpůrným prostředkem. Pokud tedy budeme rozvíjet naše vzájemné vztahy, nebude
nám jedno, co se děje za naším plotem a budeme ochotní pro své bližní občas něco udělat, můžeme si tady v Buštěhradě pěstovat naši malou

republiku (někteří patrioti Buštěhrad
s nadsázkou nazývají „Švýcarsko kladenského okresu“), kde se budeme cítit dobře, a kde budou třeba některé
věci fungovat lépe než jinde. Ostatně,
pokud by se takhle o sebe a své společenství staraly všechny obce, je to
už dobrý základ státu (kromě rodiny, jak se říká). A pak nám turbulence
ve společnosti nemohou tolik ublížit.
Hodnoty, které nám pomohou
k životnímu uspokojení, k získání jistoty, klidu, nadhledu a aspoň trochy
optimismu, tedy jsou: péče o dobré
vztahy s lidmi, slušnost, nebýt lhostejný k svému okolí. To jsou ty jednoduché pravdy, které se snažím formulovat v tomto pojednání.
Přeji tedy nám všem klid, mír, dobré vztahy a optimismus v novém roce
2022! A samozřejmě zdraví!
DJ

AKTUALIT Y
Informace k

očkování proti covidu -19 od vedoucího
očkovacího týmu
Celkem bylo dne 7. 1. 2022 naočkováno v Buštěhradě na zámku
187 osob; z toho 36 dětí 5+, 6 dětí 12+
a 145 dospělých osob (13 osob II. dávka vakcíny).
Další termín očkování proti covidu-19 pro toto místo je 12. 2. 2022
od 13.00 do 19.00 hodin – MěÚ
Buštěhrad. 2. patro; zámecký sál,
Revoluční 1. Očkovat se bude opět
I., II. a III. posilující dávka + děti
5+ a 12+.
Očkovat budeme Pfizerem a Modernou, kterou již máme objednanou
ve velkém množství, takže na každého vyjde. Za den můžeme naočkovat
přibližně až 800 osob, včetně dětí.
Děkujeme velice za evidenci zájemců a organizační pomoc zaměstnancům MěÚ Buštěhrad. Naše poděkování náleží i paní starostce a celému
zastupitelstvu města, že umožní
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a podporuje pro své obyvatele, ale
i další zájemce, i tuto možnost –
očkovat se ve vašem městě.
Mobilní očkovací tým RESCUE
HELP – ZDRAVOTNICKÁ SLUŽBA, Kralupy nad Vltavou a Černuc.
http://rescuehelp.cz/

Mobilního

Následující statistické informace
máme z Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR:
Buštěhrad – Středočeský kraj
Populace: 3638 (občané ČR + cizinci)
Očkovaní první dávkou: 82,1 %
Neočkovaní: 500
Informace ÚZIS ČR ke dni 8. 1. 2022

Mobilní očkovací tým, foto archiv

ČÍSLO 2

Možnost očkování přímo
v Buštěhradě!
Bez registrace do centrálního systému Reservatic
Kdy? dne 12. února 2022 od 13.00 do 19.00 hodin
Kde? Buštěhrad – Revoluční 1, zámecký sál – ve 2. patře MěÚ
Výběr očkovací látky: Comirnaty – Pfizer nebo Spikevax –
Moderna (pro děti pouze Comirnaty – Pfizer)
Očkování pro dospělé i pro děti 5+ ve spolupráci s pediatrem,
který bude na místě spolu s lékařem pro dospělé
U dětí se obecně vyžaduje udělení informovaného souhlasu
zákonným zástupcem dítěte a přítomnost zákonného
zástupce na očkovacím místě
Není možné očkovat klienty, kteří v intervalu 14 dní od
určeného data očkování budou očkováni jinou vakcínou
(chřipka, pneumokok, atd.)
Očkování je pro první, druhou i třetí dávku
V případě zájmu se nahlaste
na tel. číslo: 312 278 032
nebo e-mail:
vestfalova@mestobustehrad.cz
Do zprávy uveďte prosím požadovaný
druh vakcíny a její pořadí

Tato evidence je nutná, aby MOT přijel na
očkovací místo v Buštěhradě s dostatečným
množstvím očkovacích látek
na www.rescuehelp.cz/mot.html a na telefonu: 770 665 155, Mobilní očkovací tým
Ú Více
N O R informací
2022
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Z Š A M Š OT Y PAV L A
Vánoční dárky

pro azylový dům

Zhruba 10. prosince se naše třída
5.B rozhodla, že bychom mohli přinést nějaké věci do azylového domu.
Zpříjemnit tak Vánoce lidem, kteří
se tam ocitli. Dlouho jsme v kruhu
diskutovali na toto téma.
Nakonec jsme přinesli docela
hodně věcí. Byly toho tři plné tašky. Přinesli jsme například hrnečky,
hračky, puzzle, hry. Našly se i fotbalové kartičky a dokonce jsem viděla sešity a nějakou kosmetiku pro
maminky.
Já si myslím, že v azylovém domě
budou mít radost.
Ája Dostálová, 5.B
Žáci 5.B s dárečky pro Azylový dům

Muzeum D inosaurů
29. listopadu jsme jeli na výlet do
muzea dinosaurů v Praze. Na tento
den jsem se moc těšila. Jeli jsme autobusem a cesta byla krátká a dobrá.
Muzeum bylo moc zajímavé. Byly
tam kulisy, které se mi líbily. Dalo se
u toho vyfotit. Nejvíc jsem si užila ma-

lování dinosaurů ve speciální aplikaci.
Celou dobu jsem se cítila jako
v pravěku. Všude kolem nás byli obrovští dinosauři, suchozemští, mořští
i létající. Mají složitá jména, která si
nepamatuji, ale vím, že když chováte
doma andulku, tak se staráte o přímé-

ho potomka dinosaura. To nám řekl
pán, který nás tam prováděl.
Z výletu mám hezké vzpomínky. Ráda bych se tam ještě vrátila.
S velkou radostí jsem o tom vyprávěla mamince a tatínkovi.
Anastasiya Voytikhovska, 3.B

Výlet 3.B do muzea dinosaurů v Praze, foto Timea Komínová
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„My

tři králové jdeme k vám“

Po Vánocích jsme zase ve škole!
To bylo zážitků a vyprávění!
I když měl Ježíšek plné ruce práce, nezapomněl se zastavit ani u nás
ve školní družině. Děti našly pod
stromečkem nové stavebnice, hračky
a výtvarné potřeby. Ježíšek nám nadělil například oblíbenou stavebnici
Seva, magnetickou stavebnici Magformers, která podněcuje prostorovou představivost a analytické myšlení, a velkou stavebnici Softwood,
kde děti mohou rozvíjet konstrukční
dovednosti, fantazii a kreativitu. Dále jsme dostali balanční disky a podložky pro trochu pohybu a dovádění
ve třídě, když venku prší. Pro „výtvarníky“ jsou nové sady pastelek,
barevných fixů, kříd a temperových
barev. Děti v družině tvoří a malují
si, ale především si hrají.
První lednový týden pak byl ve
znamení „ tříkrálového“ tvoření
a nácviku písničky „My tři králo-

Céčko

vé“. Děti si vytvářely papírové koruny, postavy králů, malovaly a vystřihovaly z textilu a tvořily z ubrousků.
Závěrem týdne jsme prošli ulicemi

Buštěhradu, abychom všem „vinšovali“, štěstí a zdraví do nového roku 2022.
Ludmila Švecová

Děti ze školní družiny na tříkrálové procházce, foto Dana Lukešová

na ledu

Je osm hodin ráno, teplota pod
nulou, sedmička na zastávce. Šestnáct výrostků v rozhalených bundách (zas ta puberťácká image, kte-

rá všem nad dvacet let vyvolává husí
kůži), jeden tělocvikář bez čepice
a jedna zmrzlina s osmi vrstvami oblečení. Přijede třístovka, nastupuje-

me, platíme pětikorunou po jednom
(pan řidič není rád) a postpubertální doprovod dvaadvacet (doprovod
není rád, řidič zahojen). Vystupuje-

Sedmáci na ledu v Kladně na náměstí Starosty Pavla, foto Ivana Müllerová
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me za vytrvalého brblání na páté zastávce a míříme na náměstí Starosty
Pavla, kde se nalézá jedno ze dvou
kluzišť. Od devíti máme zamluveno
bruslení, zbývá asi dvacet minut, během kterých si pár dětí nazuje vlastní brusle a zbytek mrzne čekaje na
zapůjčení eráru.
Přichází pán a táže se, zda také čekáme na program v blízkém kostele,
určený pro studenty univerzity třetího věku – sebevědomí zmrzliny pa-

dá na úroveň teploty jejích omrzlých
palců u nohou, tělocvikář se zalyká
hurónským smíchem. Děti naskakují na led, pětačtyřicet minut času se zdá být střídavě mnoho (pro
jedince, kteří se opakovaně nebojácně válí po ledu) a málo (pro většinu sedmáků, kteří jsou neuvěřitelně šikovní a očividně už na bruslích
někdy stáli). Vyfotíme pár momentek, stopadesátkrát utáhneme tkaničky a je konec. Sundáme brusle,

nandáme batohy a vydáváme se na
cestu s buzolou v ruce, zastávky máme čtyři, cíl putování jasný – oběd
v McDonald’s.
Pět z pěti dietologů pláče, sedmička jásá a doplňuje cukr. Po vydatném
obědě se pokusíme sklepat hodnoty
v krvi chůzí na normální hodnoty.
Třístovka vyklepe i poslední zbytky euforie z nadšených puberťáků,
dobrý pocit zůstává. Tak zas někdy!
Mgr. Ivana Müllerová

Z akázané ovoce
Druhý lednový týden přijali pozvání naší školy metodičky pražského Prev-centra. Připravili si program
pro žáky a žákyně obou osmých tříd.
Samy lektorky měly k žákům věkem blíže než pedagogové a rodiče.
Připravily si tříhodinový program zaměřený na drogy a závislosti. Jednou
z aktivit byly modelové situace. Děti sehrály role pokušitelů, váhajících
a odmítačů. Dále popisovaly situace,
kdy může jít rozum a svědomí stranou. Kdy se mladý člověk může cítit
pod nátlakem a kdy může podlehnout
pokušení nebo jen dělat to, co dělá někdo jiný. Padaly argumenty proti i to,
jak tenká může být hranice vedoucí od
zvědavosti k závislosti nebo k ohrožení samotného života.
Po hře zaznělo v další diskuzi následující: „jak poznám závislost“, „co obnáší abstinenční příznaky“, „jak mohu
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Osmáci a Prev-centrum při programu o závislostech, foto Jiří Charvát

pomoci někomu ve svém okolí“, „jak
se zachovat, když je někdo následkem
požití drogy v ohrožení života“.
Děti se dozvěděly více i o nelátkových závislostech. O činnostech, kdy
mladý člověk ztrácí kontrolu nad svým
časem a chováním. Pokazí se vztahy
s ostatními, dostaví se stres a můžou
vzniknout finanční problémy.
To mohou způsobit sociální sítě,
chorobné sledování porna a masturbace, PC hry, mobilní aplikace, online sázení, výherní automaty, posedlost kupováním značkového oblečení,
konzumace sladkého atd. K těmto tématům měly děti nejvíce dotazů (třeba i anonymních).
Myslím, že dnes děti nepotřebují

jen slyšet, co je dobré a co špatné, jako například právě drogy, návykové
látky nebo jiné závislosti. Tyto věci tu
prostě jsou. Kritickým myšlením, sdílením příběhů ze svého okolí si snad
sami vytvořily jasnější představu, kam
směřovat. Pomůže jim, pokud se mají o co opřít a vědí, jak lze smysluplně
naplnit volný čas. Zejména pak pokud
mají pozitivní příklady a rodiče, kteří vnímají a zajímají se. Pak lze lépe
zvládnout i toto kritické období. Naše pedagožky, pedagogové, asistentky, školní psycholožka nebo metodik
prevence budou k těmto jevům vnímaví a v případě potřeby nápomocní
dětem i rodičům.
Mgr. Jiří Charvát, třídní učitel 8. A
ČÍSLO 2

ECHO ZUŠ

20. ledna se na zámku konalo školní kolo celostátní soutěže základních uměleckých škol.
Haruki Jaroslav Benda, 7 let – zobcová flétna, postupuje do okresního kola.
Foto Martin Fila

S P O L K Y, P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E M Ě S TA
Buštěhradské muzeum Oty Pavla – Muzejní okénko
Malvína Popperová
(23. 4. 1876 Jičín – 27. 4. 1942 Izbica)
Rádi bychom vám pravidelně přinášeli střípky z Buštěhradského muzea Oty Pavla – každý měsíc vybereme jednu či více zajímavých fotografií
a přiblížíme okolnosti jejího vzniku,
či osoby na ní zachycené.
V únorovém čísle zpravodaje vzpomínáme na babičku Oty
ÚNOR 2022

Pavla, maminku jeho otce Lea –
Malvínu Popperovou. Přesně před
80 lety (26. 2. 1942) nastoupila Malvína v Kladně do transportu Z, č. 87
(deportováno 829 osob, přežilo 64)
mířícího do Terezína, odkud byla po
2 měsících (27. 4. 1942) odvezena do
transportem Aq, č. 521 (deportováno
999 osob, přežily 2) do koncentračního tábora Izbica v Polsku, kde záhy
zahynula. Její jméno je připomínáno
11

1. Malvína Popperová (1876 – 1942)

na buštěhradském pomníku padlých
v 1. a 2. světové válce, který stojí v Tyršově ulici u odbočky na Vrapice. Stejným transportem do Terezína i Izbici
odjel i jiný buštěhradský občan, Otto
Löwy, který rovněž v Izbici zahynul.
Okolnosti odjezdů kladenských
transportů přiblížila PaedDr. Irena
Veverková:

Jejich jména zabírají v terezínských
pamětních knihách čtyřiadvacet stran.
Ve čtyřech sloupcích je u jména uvedeno datum i místo narození, hned
vedle tohoto údaje je připsaný také
den smrti. Koncem února vyjely v roce
1942 z Kladna dva transporty smrti.
Vezly 1623 sousedů, kamarádů, kolegů, spolužáků a přítelkyň do Terezína
jen proto, že byli Židé. Domů se jich
vrátilo pouze 126.
Přípravu transportů dostal za úkol
předseda kladenské židovské obce,
Němci určili počet Židů, kteří musí být
odvezeni. Ovšem v jednom transportu
nesmělo jet více než tisíc lidí. Z Kladna vyjely dva transporty – první vlak
smrti byl vypraven 22. února 1942 pod
názvem Y a vezl 800 kladenských Židů, druhý transport Z odjel z Kladna
26. února 1942, na cestu bez návratu
s ním odjelo 823 lidí.
Před nástupem do vlaků byli vybraní lidé shromažďováni v budově
bývalého učitelského ústavu, který se
nacházel v ulici Víta Nejedlého, nedaleko kladenského divadla. Dostá-

vali obsílky. Ti, kteří byli zařazeni do
transportu Y, se museli dostavit do
18. února. Směli s sebou mít pouze klíče od svých domů či bytů a kufr s osobními věcmi do určené váhy. Do druhého transportu, Z, museli přicházet od
23. února. Do tříd ústavu dali slamníky a na nich trávili lidé dny, které
jim zbývaly. Tato časová prodleva byla proto, aby německá administrativa
stihla překontrolovat, že Židé své domy odevzdali v pořádku. V ony osudné dny byly stovky lidí seřazeny do osmistupů a vedeny ulicí Víta Nejedlého
až k divadlu, pak dvakrát zahnuli doprava a dostali se do místa, odkud nebylo úniku. Z jedné strany byla vysoká
zeď a z druhé vagony. Tehdy tam vedla
vlečka do závodu Poldi, čili odtud jeli
na nádraží a pak do Terezína. Transporty odjížděly celé rodiny, včetně dětí.
Na ty nebyl vůbec brán ohled. Později
byli rozděleni muži, ženy a děti podle
zdravotního stavu či věku.
Zdroj: Kladenský deník,
26. 2. 2012

2. Rodina Popperů – Ferdinand a Malvína s dětmi Karlem, Otou a Helenkou, cca 1920
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O babičce Malvíně máme v muzeu jen několik informací – narodila se v Jičíně 23. 4. 1876 a Ferdinanda
Poppera si tamtéž vzala v roce 1896.
Tehdy 38letý Ferdinand Popper, syn
Jacoba a Kateřiny Popperové z Buštěhradu, si bral 20letou Malvínu, dceru Josefa a Karoliny Abeles z Jičína.
Takto na ni zavzpomínala v roce
2002 bývalá kronikářka Buštěhradu, paní Věnceslava Cachová, dcera hostinského Oplta, který schoval
malého Otu do kůlny před porybným Nešlehou.
„Znala jsem babičku Malvínu. Byla to kulička, hodně silná, měla takové
malé bílé tučné ruce. Byla jsem tam
asi dvakrát se zabíjačkou, paní Popperová sedávala v salónku s rudými plyšovými závěsy a tmavým nábytkem,
a měla tam na polici takovou láhev,
jako mají cukráři s bonbóny, a dala mi
vždycky nějaký ten bonbón od cesty.

Také si na babičku Malvínku vzpomínám, jak chodívala nakupovat – měla
svůj vlastní nůž, kterým ochutnávala máslo. Chodívala také k řezníkovi,
doprovázela ji vždycky služebná, paní Popperová měla pléd přes ramena
a vybírala si, které masíčko vezme.“
Prosba – uvítáme jakékoli informace a vzpomínky na Malvínu Popperovou i identifikaci dívek
a žen na 3. fotografii. Pokud budete
mít informace, můžete je zaslat na
e-mail infoline@bustehrad.cz, nebo zatelefonovat na 732 912 332.
Buštěhradské muzeum Oty
Pavla (Kladenská 207) je nyní pro
veřejnost uzavřeno, těšit se na vás
budeme v nové sezóně, jež začne
5. 3. 2022.
Za spolek Buštěhrad sobě
Ivona Kasalická

Rozšiřující popisky fotografií:
1. Portrét Malvíny Popperové. Buštěhradské muzeum OP, dar
Huga Pavla.
2. Malvína společně s Ferdinandem a se 3 dětmi – Karlem (první zleva, 17. 2. 1897 – 13. 1. 1954,
zemřel bezdětný), Otou (10. 1. 1907
– 14. 9. 1959, synové Ota a Zdeněk)
a Helenkou (16. 3. 1902 – 25. 2. 1969,
provdaná Vodičková, děti Milena
a Petr). Na fotografii chybí syn Leo
(19. 7. 1899 – 9. 2. 1968, synové Hugo,
Jiří a Ota), který byl v té době (1920?)
pravděpodobně v cizinecké legii v zahraničí. Buštěhradské muzeum OP, dar
Mileny Čermákové, dcery Helenky
Vodičkové, roz. Popperové.
3. Ferdinand s Malvínou a Helenkou (úplně vpravo) a dalšími neznámými ženami a dívkami. Buštěhradské muzeum OP, dar Mileny
Čermákové.

3. Ferdinand a Malvína s dcerou Helenou

ÚNOR 2022
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JSDH BUŠTĚHRAD – co

se děje u hasičů

Rok 2021 byl pro JSDH Buštěhrad o něco náročnější než ten předchozí. Celkem jednotka vyjela ke
40 událostem na katastru města.
Statistickým pohledem hodnotíme
rok 2021 takto:
Požár – 4x
Technická pomoc – 29x
Únik nebezpečné látky – 6x
Ostatní pomoc – 1x
Níže si popíšeme, co se pod jednotlivými pojmy skrývá.
Požáry asi netřeba blíže popisovat.
Jedná se o požár prakticky čehokoliv.
Většina požárů, které jsme řešili, byla
naštěstí malého rozsahu a bez větších
škod. Nejnáročnější byl požár místnosti v rodinném domě. Zde už byla škoda větší.
Pod pojmem technická pomoc se
skrývá hodně různých událostí. Ať už
jde o popadané stromy, utržené střechy, nebo i likvidace bodavého hmyzu či čerpání vody. Těchto typů z pohledu statistiky stále přibývá a požáry
naštěstí tvoří již jen malý zlomek mimořádných událostí.
Úniky nebezpečných látek představují také část našich výjezdů. Ve většině případů jde o olej, naftu, benzín
nebo jiné látky, které se dostaly na
komunikaci a mohou být nebezpeč-

Roletová vrata garážového stání prvovýjezdového vozu, foto T. Hofman
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Práce na společenské místnosti hasičské zbrojnice, foto T. Hofman

né pro řidiče nebo životní prostředí.
Zbývá nám už jen ostatní pomoc.
V tomto případě jde o jinou pomoc,
většinou na žádost zřizovatele jednotky, v našem případě tedy města.
Pod tím se skrývá dohled u školy,
kde jsme během prací na silnici I/61
dohlíželi ve spolupráci s technickými službami na bezpečnost školáků.
Celkově jsme zde pomáhali 32 dnů,
najeli 64 km a odpracovali 52 hodin.
U všech zásahů jsme celkově odpracovali 106 hodin.
Zásahy ale tvoří jen tu menší část
práce. Tu větší představují školení,
výcviky, údržba techniky a agregátů
a samozřejmě i jiná pomoc pro město tak, kde je zrovna potřeba. Jednotka se schází každé úterý a kontroluje
veškerou techniku a její připravenost
k zásahu a členové jednotky se pravidelně školí na všechny možné typy zásahů. Touto činností jsme v loňském roce odpracovali celkem 2698
hodin, což je už poměrně zajímavé číslo.
V závěru je také potřeba poděkovat nejen všem členům a členkám
jednotky, kteří jsou 24 hodin denně
připraveni vyrazit pomáhat, kde je
potřeba, ale také všem členům zastupitelstva, starostce a dalším zaměstnancům úřadu, infocentra a tech-

nickým službám, protože díky velmi
dobré spolupráci můžeme fungovat
tak, jak nyní fungujeme. Především
nám velmi pomohlo, že jsme získali před koncem roku do užívání objekt hasičské zbrojnice. Díky tomu
má jednotka své prostory a zázemí.
Hasičárnu si nyní upravujeme, aby
vyhovovala našim potřebám včetně garáží. A pokud nám práce půjde
dobře od ruky, máme v plánu pozvat
všechny zájemce na návštěvu, aby si
mohli prohlédnout veškeré prostory
i techniku.
Tomáš Hofman
Velitel JSDH Buštěhrad

Šatna hasičské zbrojnice s informačním
systémem Fireport, foto T. Hofman

ČÍSLO 2

B etlémská pavlač D ivadla KiX
V neděli 19. prosince v zámeckých oknech odehrála se „Betlémská pavlač“ Divadla KiX, v níž zazněl známý příběh o Marii, Josefovi
a Jezuleti. Zámecké zdi, pod nimiž
sešla se hrstka diváctva v patřičných rozestupech, staly se nejdříve promítacím plátnem, na kterém
viděna byla Kometa vyhlížející (ne)

příjezd Tří králů na vlakovém nádraží Veleslavín, na letišti Václava
Havla a na náměstí U Macíků. Poté
okna zámku staly se jevištěm, kde
k vidění i slyšení byla řada autorských apokryfů o všem možném
i nemožném kolem Svaté rodinky a jednom zázraku rázu nikoli pouze astronomického. Nako-

nec i Kometa své Tři krále přivedla
s pokladem a dary, nádvoří zavonělo kadidlem i rozeznělo se písní kolední, byla chvilka na zahřátí
u sudů s ohněm a trochou horkého
nápoje. Přesně na konci spustil se
drobný déšť.
Martin Kosa

Tři králové, foto M. Žitníková

Tradiční vánoční KiX happening, tentokrát v oknech našeho zámku,
foto M. Žitníková

S K B U ŠTĚH R A D
Vzpomenutí

na pana

A ntonína Tatíčka

Dne 10. 1. 2022 nás navždy opustil dlouholetý člen SK Buštěhrad,
pan Antonín Tatíček. Antonín byl
členem klubu od šedesátých let.
Aktivně se zapojoval do činnosti
oddílu a na svém kontě má mnoho odehraných fotbalových zápasů. V nich byl hlavně pilířem kvalitní obrany, ale také uměl zahrát
a překvapit soupeře v útoku. Památný je hlavně jeho výkon, kdy
se mu v jednom zápase podařilo vstřelit čtyři góly. Po zakončení aktivní kariéry se stal věrným
fanouškem klubu. Pravidelně jezdil podporovat náš tým i na zápasy hrané mimo Buštěhrad, a to až
do posledních dnů. Sport byl jeho
životem. Hokej, volejbal, tenis, to
ÚNOR 2022

Antonín Tatíček v týmu Buštěhradu r. 1962, v horní řadě, třetí zprava
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byly sporty, do kterých se aktivně
zapojil. Rád jezdil na kole, a to ještě ve velmi pokročilém věku. Byl
také členem Sokola. Antonín byl
ale především dobrý a přátelský
člověk. Na tváři vždy nosil úsměv
a o svou dobrou náladu se uměl podělit. Pan Antonín Tatíček zemřel
ve věku nedožitých 92 let. Za SK
Buštěhrad přejeme Tondovi spokojenost a klid v jeho jistě sportovním nebi. Budeme na Vás, Antoníne, vždy v dobrém vzpomínat.
Rodině a blízkým Antonína Tatíčka upřímnou soustrast.
Za SKB Aleš Šturm

Antonín Tatíček, kulaté jubileum

Turnajový

víkend

V sobotu 15. 1. 2022 jsme se zúčastnili, mimo okres, fotbalového
turnaje v Zákupech u Mimoně.
Turnaj byl za účasti 8 mužstev,
které byly rozděleny do dvou skupin po čtyřech týmech. V naší skupině jsme hned v prvním kole narazili na favorita turnaje Junior Teplice.
Myslím, že kluci podali proti Junioru skvělý výkon a od soupeře sklidili velkou pochvalu. Jako jediný
tým jsme s nimi neprohráli a zápas
skončil 0:0. Ve druhém zápase nás

vyzval Sporting Mladá Boleslav, vyhráli jsme 2:0 a náš tým opět podal
super výkon. Bylo vidět, že kluci hrají s chutí a plnili to, co jsme si řekli v kabině. Do třetího zápasu, který jsme nesměli prohrát, kluci opět
přistoupili zodpovědně a v polovině zápasu jsme se dostali do vedení.
Bohužel dvě minuty před koncem
soupeř vyrovnal a půl minuty před
koncem rozhodčí neoprávněně odpískal roh proti nám, který neměl
být, a soupeř nám dal gól na 2:1. Mís-

to zápasů o medaile jsme tak hráli
skupinu o 8. místo. Kluci to bohužel hodně špatně nesli a v posledních dvou zápasech to bylo znát.
Ve skupině o poslední místo jsme si
nejdříve zahráli proti Kochánkům,
bohužel po pár minutách jsme prohrávali (i když se kluci hodně snažili, bohužel už jsme odcházeli po fyzické stránce, protože každý tým na
turnaji měl dvě čtyřky, které mohl
točit. Ale myslím si, že hlavně kluci
měli v hlavě stále poslední zápas ve

SK Buštěhrad – přípravky, foto Jitka Ulrichová
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skupině, který jsme bohužel prohráli). Ke konci zápasu se nám podařilo
vyrovnat a poté následovaly tři penalty, které jsme bohužel neproměnili. Do zápasu proti Arsenálu Česká Lípa jsme nastoupili velmi špatně
a brzy jsme prohrávali 2:0. Postupem
času (i když byla velká únava u kluků znát) jsme v posledních minutách
vyrovnali na 2:2 a opět nás čekaly
penalty. Bohužel ani v posledním
zápase jsme neproměnili ani jednu a odcházíme poraženi. Poslední
místo jsme si opravdu nezasloužili,
kluci hráli s chutí a předvedli perfektní výkon, obzvláště Michal Doležal a Alex Dražan, kteří celý turnaj odehráli bez střídání.
Další turnaj nás čekal hned v neděli. Opět bylo 8 týmů, rozdělených
do dvou skupin po čtyřech týmech.
V naší skupině jsme postupně narazili na týmy FK Junior Teplice ,,dívky“, Baník Sokolov a poslední nás ve
skupině čekal FK Jablonec. V prvním utkání proti dívkám jsme byli lepším týmem, ale bohužel několik šancí, které jsme si vypracovali,
jsme neproměnili, a zákonitě přišel
trest, kdy holky dvakrát vystřelily na
branku a vedly 2:0. V závěru zápasu
už jsme jen snížili z trestného kopu
Dražanem. V druhém zápase favorizovaný Sokolov nás přehrál 3:0, když
bylo vidět, že kluci ze Sokolova mají dost naběháno, umějí přechod jeden na jednoho, zakončit v rychlosti
a taky že mají za sebou více turnajů.
Ve třetím zápase skupiny jsme opět
prohráli s Jabloncem 2:0, který nás
přehrál rychlostí, důrazem a přesnými přihrávkami. Tak jako v sobotu
nás čekala skupina o poslední místo. V zápase jsme narazili na FK Ústí
nad Labem, který nám nedal šanci
a zvítězil jasně 4:1, když Adam Homola jen korigoval výsledek ke konci
zápasu. V posledním zápase nás čekaly opět dívky z Teplic. Zápas byl
z obou stran velmi slušný, hrálo se
nahoru dolů, byla vidět kombinace,
ÚNOR 2022

střelba a přechod jeden na jednoho.
Proto taky zápas skončil 0:0 a šlo se
na penalty, kde proměnili Dražan
a Doležal a neproměnil Navrátil. Pak
přišla náhlá smrt, když vítěznou trefu zařídil Matyáš Hrubec a vítězství
bylo na světě. Velmi dobře zachytal
v tomto zápase Kryštof Schöttner,
který v hrací době vychytal nulu,
ale také chytil holkám dvě penalty.
Chtěl bych klukům poděkovat za
předvedený výkon, i když po fyzické stránce jsme pomalu a jistě odcházeli (opět nás bylo 7, jako v sobotu, což je hodně málo). Ale také to

vůbec neměli lehké proti soupeřům,
jak v základní skupině, tak ve skupině o poslední místo. Velký dík patří
všem klukům za předvedený výkon,
ale také klukům, co odehráli turnaj
i v sobotu, a to Michalovi, Kryštofovi a Alexovi. Samozřejmě i rodičům
a především Katce Doležalové.
Reprezentanti: Sadílek, Aspa,
Holeček, Doležal, Ulrich O., Dražan, Schöttner, Ulrich K., Hrubec,
Homola A., Navrátil
trenér Nachtigal Zdeněk

HLEDÁME POSILY DO TÝMŮ

FOTBALISTŮ
HOLKY I KLUKY

ROČNÍKY 2008 – 2016

Přijď to zkusit na trénink
každé pondělí a středa (ročník 2008-14)
od 16:30
a úterý, čtvrtek (ročník 2015-16) od 17:00

v tělocvičně ZŠ Buštěhrad
stačí ti tenisky a pití

Více info
www.skbustehrad.cz
nebo na tel. 607 636 400
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K U LT U R N Í A K C E N A M Ě S Í C Ú N O R
9. 2. 2022
17:10–19:00
▶ Kronikář města Jaroslav Pergl
srdečně zve na komentovanou
prohlídku plakátovou tvorbou
Cyrila Boudy vystavenou v 1. patře městského úřadu Buštěhrad
s následnou besedou o tvorbě
a životě Cyrila Boudy v Obřadní
síni tamtéž. Vstup je volný

10. 2. 2022
17:00–19:00
▶ Koncert žáků a výstava prací žáků výtvarného oddělení ZUŠ
Buštěhrad. ZUŠ Buštěhrad
srdečně zve na Koncert žáků
a výstavu prací žáků výtvarného oddělení. Zámecký sál zámku
Buštěhrad a přísálí 2. patra

23. 2. 2022
od 17:30
▶ Zasedání městského zastupitelstva. Zámecký sál, 2. patro.
Přijďte si poslechnout, co projednávají vaši zastupitelé. Zasedání
bude také přenášeno online na
facebookovém profilu města

disponují buštěhradští hasiči dnes
(díky za ni!), západní křídlo zámku
však doznalo velkých změn.
Bohužel neznáme rok pořízení této velmi zajímavé fotografie,
která pochází z pozůstalosti pana

(Václava?) Burgra, proto bychom
byli rádi, kdyby nám naši čtenáři
s datací pomohli, případně poznali osoby na fotografii zachycené.

STR O J Č AS U
Dnes se díky fotografii z Buštěhradského muzea Oty Pavla přeneseme do druhé poloviny 20. století
na cvičení buštěhradských hasičů
na zámeckém nádvoří. Jak vidíte, technika je podobná té, kterou

Led, IK

Buštěhradští dobrovolní hasiči na zámeckém nádvoří, zdroj: Buštěhradské muzeum Oty Pavla
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V Z P O M Í N K Y PA M Ě T N Í K Ů
Tentokrát

na medvídka

Když jsem v minulém čísle vyzýval čtenáře Buštěhradského zpravodaje k účasti, pod dojmem vzpomínek paní Zdeny Kuthanové, aby se
také pokusili ponořit do vzpomínek
svých předků, i mně se znenadání vynořila jedna vzpomínka na fotografii
z dětství. Spojila se s jinou, které dohromady dostaly zcela jiný význam.
Vybavil jsem si krátkou vzpomínku,
kdy mi otec vyprávěl, jak neměl lehké
dětství proto, že už ve dvou letech mu
padl otec (tedy můj děda) na počátku
1. světové války a on jej vlastně vůbec nepoznal. Sami s maminkou to
určitě neměli lehké. Přesto vystudoval, stal se stavitelem a pracoval pro
město Kladno. Dlouho pátral, kde
zůstaly ostatky jeho otce, a až v poměrně pozdním věku mohl navštívit
jeho hrob v Maďarsku. Já jsem se začal zajímat hlouběji o své předky až
pozdě, když už otec nežil a bylo těžké najít někoho, koho bych se mohl
vyptat. Nezbylo mi než hledat v archivech. Tehdy ještě nebyly digitalizované, takže jsem vyseděl hodiny nad zašlými knihami a listinami
v badatelnách. Tehdy jsem náhodou
ÚNOR 2022

narazil také na jméno svého dědy
v souvislosti, kterou bych opravdu nečekal. Zemská válečná pomocná úřadovna v Praze dávala na vědomí dne
16. prosince 1914 všem pánům přednostům c. k. okresních hejtmanství,
cituji: „Jak známo byly ve spojených
státech severoamerických sebrány vánoční dárky pro chudé sirotky ve válčících státech po vojínech v nynější
válce padlých a byly zaslány americkou válečnou lodí do Janova, odkud
byla část jejich rakousko-uherskému
mocnářství připadající vypravena do
Vídně … rozdělení jednotlivým politickým okresům bude podíl pravděpodobně vyměřen a k dalšímu rozdělení
zaslán. Žádáme c. k. okresní hejtmanství, aby již nyní zajistil, kteří obdarovaní potřební a hodní sirotci po vo-

jínech se v obvodu vyskytují a tamní
úřad je měl v patrnosti.“
Můj otec tedy byl uznán za potřebného a dostatečně hodného, jelikož se na něho dostal onen medvídek. Táta byl asi opravdu hodným
dítětem, jelikož medvídka neponičil a nejen já, ale i bratr jej přenechal
ještě dalším generacím. Medvídek se
se mnou dostal do Buštěhradu, kde
ovšem nepřežil radovánky dalšího
člena rodiny, teriéra Brixe. Tehdy
jsme ještě nebyli dostatečně informováni, kam až se v „ubohém kapitalismu“ vyšplhala cena těchto předválečných hraček (obzvláště s takovým
příběhem). Kdyby býval přežil a dnes
se vydražil, určitě by mi usnadnil překonat energetickou krizi.
JP

Malý Jaroušek Pergl s medvídkem, 2x foto Jaroslav Pergl st.
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ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ
Řekni mi,

co piješ …

Každé ráno, když připravuji rodině snídani, se mi při pohledu na
hrnek s čajem vybaví věta ve smyslu: „Řekni mi, co piješ, a já ti řeknu,
co to s tebou udělá za pár let.“ Řeč
nebude o čaji s rumem, popíjení víceprocentní slivovice a jiných alkoholických moků včetně jejich dopadu na naše játra. Řeč bude o vodě.
Jednoho dne, ač nerada, jsem musela konstatovat, že pokud náš vcelku
nový bojler na teplou vodu vypadá
zevnitř podobně jako rychlovarná
konvice po třech použitích, bylo by
vhodné zavolat osobu kompetentní k daným úkonům a bojler prohlédnout. Svolali jsme válečnou rodinnou poradu a probírali, zda to
je opravdu nutné, nebo počkáme,
až bojler svoji službu vypoví a koupí se nový model. Nakonec jsme se
usnesli na výsledku zásobník a ohřívač vody v jednom zrevidovat. Začalo to sháněním telefonního kontaktu na vhodného odborníka, který
by nám v poslední době často svítící bojler prohlédl. Našli jsme, a tak
jsme se dohodli na vhodném termínu. Jedno páteční prosincové mrazivé ráno opravář zazvonil na zvonek.
Dle vzhledu to byl již zkušený matador na poli revizí a oprav podobných
přístrojů. Napojil na bojler hadici
s tím, že voda bude odtékat rovnou
do odpadu. Jaké bylo ale udivení,
když po chvíli voda přestala do hadice proudit. Náhle se ozval zvláštní
hluk – ucpaná hadice se tlakem vo-

dy odpojila od bojleru a veškerý obsah
horké vody vytekl
na zem!!! Záchranná akce věcí na zemi, dřevěných dveřních zárubní dveří,
zdí a dalších místností sousedících
s technickou místností, kde je bojler
umístěn, ukázala
hbitost všech účastníků. Bohužel kbelíků a hadrů bylo
málo. Pan opravář
vypadal, jako by si dal právě sprchu
i v montérkách. Ostatním uklízečům nezbylo nic jiného než si vyhrnout kalhoty a sundat již promočené
ponožky a pantofle. Nakonec se po
několika desítkách minut práce veškerá vyteklá voda dopravila do odpadu. Ale pomineme-li její zpočátku
hnědé zabarvení, více nás překvapil
pevný obsah kbelíku, který po chytání vody zbyl. Již se nedivím, že po
každém třetím uvaření vody v rychlovarné konvici musím tuto důkladně odvápnit, že pokud si čaj nevypiji ihned, vytvoří se mi na hladině
„mastný“ film a usazeniny na dně
hrnku, že při mytí nádobí zůstávají
na talířích i vodovodních kohoutcích
bílé stopy od vodního kamene atd.
A nyní vyvstává otázka: „Může
mít kvalita buštěhradské vody při
jejím dlouhodobém užívání vliv na

Vodní kámen z bojleru, foto H. Doležalová

náš lidský organismus?“ Dle odborných studií má dlouhodobé působení
tvrdé vody vliv nejen na stav a fungování naší pračky (jak to známe
z reklam), ale podobné účinky má
špatná kvalita vody i na lidské tělo.
Po čase užívání této čiré tekutiny
vytékající z našich kohoutků vznikají u osob se sklonem k usazování
daných látek ledvinové kameny. Objevují se další potíže, jako postupné
ucpávání cévních stěn, čímž je znesnadněn krevní oběh v těle. Projevem může být „syndrom studených
nohou a rukou“. Zda je kohoutková voda ze Středočeských vodáren
a. s. kvalitní, nevím. Ilustrační foto možná pomůže k zamyšlení nad
danou otázkou. (Pozn.: Odpad vážil
přes 3 kg…).
Mgr. Helena Doležalová

Piju tu naši – kohoutkovou…
Kvalita buštěhradské vody je téma
vděčné i věčné, které se ve veřejné
debatě objeví s každou opravou vodovodního řadu, kdy do umyvadel
a dřezů vytéká nevábný „burčák“,
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a při každém zdražení, kdy si leckdo
pomyslí, že za ty peníze by už mohlo téct z kohoutků rovnou víno. To
už je takový náš kolorit. Stejně jako
zlostné skřípění zubů drtících vá-

penec, kterým jsme si zalili z varné konvice čaj, abychom se uklidnili z rozčílení, jež nám způsobila
odepsaná pračka (bojler, zásobník,
myčka, baterie – zde si každý zajisté
ČÍSLO 2

dosadí nějaký spotřebič dle vlastní
zkušenosti). Možná by to bylo i vtipné, kdyby to nestálo tolik peněz…
Buštěhradská voda je velmi tvrdá (tj. více než 3,76 mmol/l), ale pořád to není nějaký zásadní extrém.
Jejím zdrojem jsou vrty a prameny
v oblasti Mělnické Vrutice, a právě
charakter hornin Severočeské křídy ovlivňuje tvrdost zde jímané vody. Zajímavé je, že oproti ostatním
obcím Kladenska a Mělnicka jsme
spolu s Lidicemi, Makotřasy, Dubím a Vrapicemi zásobováni o něco tvrdší vodou – průměrná tvrdost v roce 2020: 4,4 mmol/l resp.
24,5 německých stupňů. Pro srovnání: například ve Stehelčevsi zásobované vodou čistě z M. Vrutice mají
průměrnou tvrdost 3,4 mmol/l resp. 19 německých stupňů; vyhláška
č. 252/2004 Sb. stanovuje nezávaznou doporučenou hodnotu 2–3,5
mmol/l. Byť naše varné konvice ostře protestují, z hlediska obsahu minerálů a jiných látek se jedná o vodu
velmi kvalitní. Respektovaný buštěhradský pediatr MUDr. Skála ji dokonce doporučuje.
Z pohledu případných zdravotních rizik je potřeba si nejdříve uvědomit, že mechanická paralela me-

Co

zi trubkami topných těles a bojlerů
a „trubkami“ v lidském těle (ledviny, močovody, cévy, střeva) je sice
chytlavá a z pohledu tzv. selského rozumu jakoby smysluplná, ale reálně
je zavádějící a mylná! Vápník a hořčík, zejména jejichž množství určuje
tvrdost vody, jsou v lidském organismu zpracovávány jiným způsobem
než jak se tomu děje v zásobníku
s teplou vodou. Přehnaný strach z pití tvrdé vody a její následné, mnohdy nedomyšlené a špatně nastavené,
„změkčovaní“ mohou člověku dokonce způsobit mnohem větší zdravotní problémy než ty, jimž se snaží
předejít. Například ledvinové/močové kameny způsobí mnohem pravděpodobněji voda měkká než tvrdá
nebo pouhý dlouhodobější nedostatek tekutin.
Při troše hledání na internetu lze
najít dost informací, které nám pomohou se v dané problematice zorientovat. Samozřejmě, že i v tomto
případě platí, že pro utvoření správného názoru je klíčová důvěryhodnost a autorita informačních zdrojů.
Osobně se odkazuji k informacím ze
zprávy Státního zdravotního ústavu, kterou považuji za věrohodnou
a podloženou argumenty. Tato zprá-

va konstatuje, že zatím nebylo prokázáno, že by tvrdost vody v obvyklých
hodnotách měla negativní dopad na
lidské zdraví, snad jen, že při velmi
vysokém obsahu hořčíku strávíme
na toaletě mnohem víc času, než bychom si přáli…

Hnízdním prostředím poštolky
jsou skalní města, dutiny starých
stromů, opuštěná hnízda jiných
ptáků (straky, vrány), výklenky hradů a zřícenin nebo skalní výběžky.
V posledních letech sídlí blízko lidských obydlí, na kostelních věžích,
římsách, balkonech nebo výklencích mostů. V průběhu dubna až
května snese samice do hnízda bez
výstelky 4–7 hnědočervených vajec.
Mláďata se líhnou po 27–29 dnech,
hnízdo opouštějí po pěti týdnech.
Po celou dobu se o potravu pro samici i mláďata stará samec. Na ti-

tulní fotografii je zachycena samice při vyhlížení své kořisti u silnice
mezi Buštěhradem a Hřebčí. Autorem snímku je Jan Hora, který k fotografii uvedl:
„Na tuto fotku poštolky jsem si
musel dva roky počkat, protože
je velmi plachá a přiblížit se není
jednoduché.
Tento druh pravidelně hnízdí
v neopravené části buštěhradského zámku, vyvádí v něm své mladé
a z pohledu člověka je významným
hubitelem hrabošů.“
Jan Hora + HeS

Mnoho odkazů na měření a konkrétní údaje najdete na stránkách
Středočeských vodáren: www.svas.
cz/vse-o-vode/, zprávu SZÚ zde:
www.vak.cz/soubory/tvrdost.pdf, další zajímavé informace o kvalitě vody
zde: www.szu.cz.
PJ

nám to tu lítá?

Tentokrát můžete na titulní stránce
buštěhradského zpravodaje vidět fotografii hojně se vyskytujícího drobného dravce – Poštolky obecné (falco
tinnunculus). Je to jeden z nejběžnějších a nejmenších sokolovitých dravců.
Mezi zářím a březnem žije v zimovištích u Středozemního moře a ve střední Evropě. Dorůstají délky 32–38 cm,
s rozpětím křídel 70–80 cm. Samička
váží 220-300 g, samec 190–240 g. Charakteristickým znakem poštolek je jejich třepotavý let, ve kterém se dokáže
při hledání kořisti doslova zastavit ve
vzduchu na jednom místě.
ÚNOR 2022
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PROFESIONÁLNÍ MAJETKOVÉ
PORADENSTVÍ A REALITNÍ SERVIS
NA JEDNOM MÍSTĚ.

Pomůžeme Vám s prodejem
a pronájmem Vaší nemovitosti,
zajistíme ﬁnancování
a pojištění pro kupujícího
a tím celý obchod zastřešíme.
Nechte si zdarma spočítat
cenu Vaší nemovitosti
a zároveň se vyhněte
podpojištění Vašeho bytu
či domu, který pojistíme
na aktuální cenu.

VERONIKA ŠÁLENÁ

RICHARD ŠÁLENÝ

+420 776 540 163

+420 730 136 306

Realitní makléřka

veronika.salena@4ﬁn.cz

Top konzultant

Kancelář:
Náměstí Starosty Pavla 13, Kladno,
Rumunská 18, Praha 2

richard.saleny@4ﬁn.cz

www.poradekveﬁnancich.cz

www.4ﬁn.cz

4ﬁn Better together, a.s., IČO: 060 18 521, se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze pod sp. zn. B 22413, jako vázaný zástupce společnosti Broker Trust, a.s., Hanusova 1411/18, 140 00 Praha 4 - Michle, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 7141.
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Město
Buštěhrad

e-mail: dlouha@mestobustehrad.cz
tel.: +420 601 371 198

referentka odpadového hospodářství
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