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KAMIONY V TYRŠOVCE
BUŠTĚHRAD SOBĚ
NORSKÝ PŘÍBĚH

Před výstupem ještě s úsměvem, foto JP

Horský vůdce Josef Velc, foto JP

Na vrchol došli všichni, foto JP
3x foto k článku Novoroční výstup již po deváté na str. 9

S LO V O R E D A K C E
Přišel březen – za kamna vlezem,
ale také s prvními jarními květy na
zahrádkách. Dostáváte do rukou
březnový zpravodaj, a v něm kladné i méně příjemné zprávy z našeho města. Dozvíte se, o čem se mluví, že řešení problému s kamiony
v Tyršovce je v dohlednu i proč zástavba za hřbitovem zatím nebude
mít kanalizaci, a že Infocentrum

a knihovna zvýšily ceny služeb. Pozitivní ale je, že s rozvolněním covidových opatření nám jistě s jarem
znovu ožije kulturní a spolkový život ve městě. Navštívit znovu můžete Buštěhradské muzeum Oty
Pavla. První vlaštovkou byla také
výstava plakátů Cyrila Boudy na
zámku, novoroční výstup na haldu
a sportovní aktivity malých fotba-

listů. Určitě vás zaujmou vzpomínky pamětníků a můžete využít nabídky z útulku na Bouchalce a najít
si k procházkám po Stezce historií
Buštěhradu nového psího přítele.
Užijte si začínající jaro každý po svém
– na zahrádce, na pěších i cyklistických výletech se sluníčkem. Hlavně ať jsme zdrávi a je nám v Buštěhradě pěkně!!

I N FO R M AC E Z R A D N I C E
Usnesení ze zasedání Z astupitelstva města Buštěhradu č. 1/2022
ze dne 26. 1. 2022
Zastupitelstvo na svém zasedání č. 1/2022 ze dne 26. 1. 2022
přijalo tato usnesení:
Schvaluje:
Usnesením č. 1
Ověřovatele zápisu Magdu Kindlovou a Hanu Hejnou a jako zapisovatelku Dagmar Novotnou.
Usnesením č. 2
Zápis ze zasedání č. 12/2021.
Usnesením č. 3
Program zasedání č. 1/2022.
Usnesením č. 4
Rozpočtové opatření č. 1/2022.
Usnesením č. 5

Změnu v počtu dětí v MŠ Hřebečská pro školní rok 2021/2022, podle
předloženého návrhu.
Usnesením č. 7
Vyvěšení záměru na prodej části pozemku parc. č. 527/1, o výměře cca
6 m2, novým GP označen jako pozemek parc. č. 527/4.
Usnesením č. 8
Zadání projektové dokumentace na
projekt „Zeleň v extravilánu II“ společnosti LIVING IN GREEN s.r.o.,
za nabídkovou cenu 86 000 Kč bez
DPH.
Usnesením č. 9
Zhotovitele projektové dokumentace pro projekt přeložek veřejného

osvětlení a stavbu nového veřejného
osvětlení v rámci revitalizace ulice
Kladenská v Buštěhradě v rámci rekonstrukce komunikací KSUS, nabídková cena 120.000 Kč bez DPH.
Projekt bude zpracován do úrovně
stavebního povolení a dokumentace
skutečného provedení.
Usnesením č. 10
Aktualizaci motivačního programu
zastupitelstva města Buštěhradu nazvaného „Kompostuji, nepotřebuji hnědou popelnici“ pro rok 2022.
Usnesením č. 11
Pronájem hrobového místa M-XIX-6/UH – urnový hrob, na pohřebišti Buštěhrad. Přibližné roz-
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měry hrobu jsou 0,90 m x 0,90 m,
což je celkem 0,81 m2.
Usnesením č. 12
Odložení návrhu obecně závazné vyhlášky č. 1/2022, kterou se reguluje použití zábavní pyrotechniky na
území města Buštěhradu.
Usnesením č. 13
Odložení schválení návrhu OZV
č. 2/2022 o stanovení doby nočního
klidu na území města Buštěhradu.
Usnesením č. 14
Pronájem hrobového místa
M-XIX-7/UH – urnový hrob, na
pohřebišti Buštěhrad. Přibližné rozměry hrobu jsou 0,90 m x 0,90 m,
což je celkem 0,81 m2.
Usnesením č. 15
Záměr na pronájem hrobového místa L-I-7/UK – okénko kolumbária,
na pohřebišti Buštěhrad.
Usnesením č. 16
Ceník služeb a potravin v Infocentru Buštěhrad.

O

bového místa M-XIX-9/UH – urnový hrob, na pohřebišti Buštěhrad.
Přibližné rozměry hrobu jsou 0,90
m x 0,90 m, což je celkem 0,81 m2.
Usnesením č. 21
Vyvěšení záměru na pronájem hrobového místa L-II-29/UK – urnové
kolumbárium, na pohřebišti Buštěhrad. Přibližné rozměry okénka
jsou 0,40 m x 0,45 m, což je celkem
0,18 m2.
Usnesením č. 23
Zařazení uchazečů do registru žadatelů o byt v DPS.
Usnesením č. 24
Pravidla pro tvorbu a použití sociálního fondu města Buštěhradu.

ný audit hospodaření a na jaře závěrečný), a kdybychom cokoliv neměli

z procesního hlediska v pořádku (ve
správnou dobu vyvěšené, schválené

Bere na vědomí:
Bod č. 6
			Bod č. 22
Vyhotoveno dne: 8. února 2022

čem se mluví

• Kauza auta pro hasiče: před lednovým zasedáním rozpoutala jedna aktivní paní na sociálních sítích
skandál, že si naši hasiči přivezli
zánovní cisternu, kterou koupili za
220 000 Kč od hasičů Ďáblice, a přitom se tato věc má teprve schvalovat
o pár dní později na zastupitelstvu.
Viděla v tom důkaz obcházení zastupitelstva, a dokonce důvod pro rezignaci starostky města. Skutečností
však je, že v obci, která nemá radu,
je v pravomoci starostky uzavírat
kupní smlouvy. Celá věc je tedy zcela
v pořádku. Jediná chyba byla v tom,
že jsme v programu zasedání měli tento bod „ke schválení“, nikoliv
„na vědomí“. Což jsme na zasedání
napravili. Ještě bych konstatovala, že
i takovéto věci sledují auditoři, kteří
k nám na MěÚ chodí dvakrát ročně (na podzim vždy dělají předběž4

Usnesením č. 17
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístnění stavby č. 001 mezi městem Buštěhrad a ČEZ Distribuce,
a. s., zastoupené společností Elektromont Matějka, a. s.
Usnesením č. 18
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístnění stavby v ulici Sladkovského, parc. č. 1141, mezi městem
Buštěhrad a ČEZ Distribuce, a. s.,
zastoupené společností KS Montáže, s. r. o.
Usnesením č. 19
Vyvěšení záměru na pronájem
hrobového místa M-XIX-8/UH –
urnový hrob, na pohřebišti Buštěhrad. Přibližné rozměry hrobu jsou
0,90 m x 0,90 m, což je celkem
0,81 m2.
Usnesením č. 20
Vyvěšení záměru na pronájem hro-

Prvovýjezdový vůz JSDH Buštěhrad, foto T. Hofman
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zastupitelstvem, apod.), tak si toho
všimnou a vyvodí z toho důsledky.
• Kauza nezletilých mladíků projíždějících se v tatínkově fáru po městě:
posádka vozidla byla identifikována
a byl podán podnět na policii. Věříme, že se toto již nebude opakovat.
• Kauza mládeže dělající nepořádek v zámeckém parku (spálené ko-

še, odpadky, házení dělobuchů a obtěžování obyvatel, jejichž zahrada
s parkem sousedí): i zde jsme identifikovali většinu aktérů, na jednu skupinku byla přivolána policie, a bylo jim důrazně domluveno.
Zámecký park od té doby kontrolují
ve večerních hodinách naši zaměstnanci, a již se žádné další problémy

nevyskytly. Naší mládeži bych chtěla sdělit, že vůbec není problém to,
že chodí do parku. To je úplně v pořádku, od toho park je. Problém jen
byl, jak se tam chovali. Pokud po
sobě budou uklízet odpadky, nebudou nic ničit a dělat přílišný hluk,
jsou tam všichni vítáni.
DJ

AKTUALIT Y
K amiony v Tyršovce – řešení problému konečně v dohlednu!
Na začátku února se uskutečnilo u nás na MěÚ jednání se zástupci Dopravního inspektorátu Kladno
a Odboru dopravy a služeb kladenského magistrátu a konečně se podařilo dospět k výraznému posunu ve věci kamionů v Tyršově ulici.
Oba subjekty souhlasí s návrhem
města Buštěhrad zprovoznit pro nákladní vozidla komunikaci, na které
jsme v roce 2017 likvidovali černou
skládku (vedle firmy Peroutka). Od
té doby byla komunikace uzavřena vraty kvůli udržitelnosti projek-

tu, nyní však bude možné vrata odstranit a určit tudy novou trasu pro
nákladní vozidla mířící na skládku.
Zároveň budou zpřísněny zákazové
značky při vjezdech do města (nyní je ze zákazu vyjmuta dopravní
obsluha, nově bude vjezd vozidlům
nad 3,5 povolen pouze pro zásobování města). Dopravní inspektorát
přislíbil častější kontroly v Tyršově
ulici, a to i v nočních hodinách. Otevřená zůstává otázka radaru – pokud by neměřil rychlost, ale pouze
zaznamenával SPZ, byl by nám po-

volen, ale museli bychom pro vyhodnocování mít smlouvu s ORP
Kladno. Prověříme možnost alespoň
dočasného zapůjčení radaru. Nyní je
na řadě jednání s majitelem skládky (firmou REAL Eco Technik), který je zároveň majitelem komunikace, a měl by na komunikaci provést
menší opravy, aby se opět mohla začít používat. Bylo nám přislíbeno, že
ke změně dopravního značení a trasy
pro nákladní vozidla by mohlo dojít
v květnu letošního roku.
DJ

Proč

v nejbližších letech nebude mít zástavba za hřbitovem
kanalizaci?
Přestože o této věci jsem v minulých letech psala již mnohokrát,
stále se někteří lidé ptají, proč se za
hřbitovem nebude dělat kanalizace.
Znovu tedy zopakuji fakta o této
záležitosti. Týká se to ulic Jasmínová, Šeříková, Liliová a Trnková.
Před pár lety ještě fungovalo,
že vodárny přispívaly na budování kanalizací a vodovodů v obcích,
a to podílem 60 % nákladů. Za této
situace jsme nechali zhotovit projektovou dokumentaci na kanalizaci ve čtvrti za hřbitovem a v roce
2017 na tuto stavbu získali stavební povolení, a zároveň jsme jednaBŘEZEN 2022

li s vodárnami o spolufinancování.
Jenže rozpočet na tuto akci vyšel
velmi vysoký, kolem 15 mil. (aktuálně, kdy rostou ceny stavebních
materiálů i energií, už by to bylo
tak 20 mil.), a na takto nákladné
akci se vodárny odmítly podílet.
Navíc mají od června 2019 nového provozního ředitele. S tím jsme
se sice ohledně slibů VKM daných
Buštěhradu sešli a věc znovu projednali, ale politika pana ředitele
je jiná, než byla politika jeho předchůdce. Vodárny toho podle jeho
vyjádření obcím naslibovaly více,
než mohou splnit. Musely prý ze

sta naslibovaných investičních akcí zhruba dvě třetiny zrušit, neboť
na to nemají prostředky. Ještě byly
ochotné dokončit předem domluvenou výstavbu vodovodu na Bouchalce, protože zásobování pitnou
vodou je elementární věc (a na to
přispěly už jen 40 % nákladů). Ale
už nic víc. Prověřovali jsme i možnost dotace, ale vhodná dotace, kde
by byla pokud možno co nejnižší
finanční spoluúčast města, se zatím nenašla.
Vysoké náklady na kanalizaci za hřbitovem jsou dány především tím, že je projektována jako
5

gravitační, takže uložená ve velké hloubce (cca 4 m) – dají se očekávat drahé zemní práce, víceméně stoprocentní rozebrání a pak
zase obnovení povrchů, výstavba
společné přečerpávací stanice a ve
všech směrech velmi náročná stavba komplikovaná hustým zasíťováním území, pro obyvatele velmi
omezující a problematická i z hlediska dopadů na bezpečnost, dopravu a parkování. Možnost je nechat kanalizaci přeprojektovat na
tlakovou, která se nebude pokládat tak hluboko, a tudíž bude levnější (i tak by to ale stálo min. cca
10 mil.). Nicméně je otázka, zda
by obyvatelé lokality za hřbitovem
tlakovou kanalizaci vůbec chtěli.
Obnášelo by to totiž přečerpávací stanici pro každou nemovitost
zvlášť, a již nyní máme od některých obyvatel zpětnou vazbu, že za
takovou cenu kanalizaci nechtějí,
protože se obávají, že přečerpávací stanice budou časem poruchové,
a náklady na opravy pak padnou na
ně. Také si nejsme jisti, zda jsou si
obyvatelé lokality vědomi nutnosti
obci zaplatit v případě vybudování
kanalizace poplatek za zhodnocení pozemku připojením na kanalizaci ve výši několik desítek tisíc
Kč (což je způsob, kterým obce na

podobné stavby získávají finanční
prostředky). Když se před pár lety
budovala kanalizace na Chmelnici, s občany Chmelnice o tom byly
vedeny velké diskuse, a vyměření
poplatku vzbudilo velké překvapení a nevoli, přestože je to standard.
Další překážkou je, že v letošním roce je již víceméně vyčerpaná kapacita naší čistírny odpadních
vod, vodárny již nedávají žádné nové přísliby napojení (to, co se staví nyní na poli, jsou většinou již
územní rozhodnutí stará několik
let, dle starého ÚP, a přísliby napojení ještě mají z minula). Čistička
patří vodárnám, takže o navýšení
její kapacity bude potřeba jednat
s vodárnami za zásadního přispění místních developerů. Město nemá prostředky na to, aby dotovalo
navýšení kapacity čističky pro záměry soukromých developerů. A je
také možné, že kapacita čističky
navýšena zatím nebude a začnou
se zase budovat domy s žumpami.
Takže k vybudování kanalizace za těchto podmínek zatím
nedojde, musela by jednak být
k dispozici nějaká velmi výhodná
dotace, vyřešený problém kapacity
ČOVky, a i pak by pravděpodobně došlo k rozporu mezi příznivci
gravitační a tlakové varianty ka-

nalizace. Rádi bychom obyvatelům zástavby za hřbitovem ve věci kanalizace vyhověli (vždyť jsme
pro to učinili maximum, nechali udělat projekt, to již také něco
stálo, a věc dovedli až ke stavebnímu povolení), ale ve stávající situaci na to město zkrátka nemá.
Kanalizace zde není životně důležitá infrastruktura (jakou je například vodovod), ale již jen zvyšování standardu. Budování kanalizace
v místě, kde si občané dobrovolně
pořídili domky s žumpami, není
povinnost města, byla to pouze naše dobrá vůle, že jsme se to snažili zařídit. A když se nám to nepodařilo, byli bychom rádi, kdyby to
lidé pochopili a respektovali, a neměli nereálné požadavky.
DJ

I N FO KÉN KO
Nové ceny

poplatků , suvenýrů a občerstvení

Vážení a milí návštěvníci našeho Infocentra a čtenáři Městské
knihovny Buštěhrad,
máme za sebou více než 20 měsíců velmi složité pandemické situace
a nikdo z nás si neuměl představit,
co nám roky 2020 a 2021 přinesou.
Bohužel ale dopad této pandemie na
celý svět budeme nejspíš vnímat ješ6

tě několik dalších let.
Některé efekty této doby se bohužel projevují již nyní. Rostoucí ceny
materiálů, energií a dopravy zasáhly každé odvětví obchodu a služeb.
Následkem toho jsme byli nuceni
zvýšit ceny i u služeb v Infocentru,
suvenýrů, a zejména u občerstvení.
Ke zvýšení registračních poplat-

ků došlo i v městské knihovně: děti, studenti a důchodci 80 Kč, dospělí 140 Kč. Nové ceny jsou platné již
od 1. 2. 2022.
Velmi nás to mrzí, ale věříme, že
naše nové ceny budou i nadále snesitelné a že nám zachováte stále stejnou přízeň jako doposud.
Za kolektiv Infocentra HeS
ČÍSLO 3

SPOLEČENSK Á KRONIK A
Dne 10. ledna 2022 nás navždy opustil pan
Antonín Tatíček.
Děkujeme touto cestou přátelům, sousedům
a známým za projevenou soustrast a tichou
vzpomínku.
manželka Hana Tatíčková a syn Petr s rodinou

Prosím, zavzpomínejte spolu se mnou na moji
manželku Marušku Duškovou – vy všichni,
kdo jste ji znali. Dne 2. března 2022 už to bude tři
roky od chvíle, kdy nás opustila navždy.
Miroslav Dušek, spolu s dětmi a jejich rodinami

CO S E D ĚJ E V B U ŠTĚH R A D Ě
Komentovaná prohlídka

plakátů a beseda k tvorbě

Na zámku na chodbě MěÚ
Buštěhrad máme v 1. patře od prosince 2021 do konce března 2022
instalovanou velmi pěknou výstavu
krásných plakátů váženého umělce
Cyrila Boudy. Výstavu pro všechny zájemce připravil náš pan kronikář Jaroslav Pergl spolu se svým
bratrem Jiřím Perglem. Oběma patří velký dík za jejich výběr z plakátové tvorby C. Boudy i za čas, který
výstavě věnovali.
Ráda bych touto cestou velmi poděkovala Jaroslavu i Jiřímu Perglovým za uspořádání nejen vernisáže
s komentovanou prohlídkou výstavy
v úvodu jejího konání, ale i za krásný podvečer dne 9. 2. 2022, kdy na-

víc proběhla i beseda o tvorbě Cyrila
Boudy. Velmi zajímavým názorným
doplněním besedy bylo velké množství knih s ilustracemi jmenovaného národního umělce s jeho věnováním. Bylo to moc hezké povídání.
O kladenském rodákovi jsme se díky oběma pánům Perglům dozvěděli hodně zajímavostí z jeho života. Také jsme obdivovali, jak široká
byla jeho umělecká tvorba.
Těšíme se spolu s vámi na další povedené výstavy u nás na zámku. Včas vás o jejich konání budeme informovat zde ve zpravodaji, ve
vývěskách i prostřednictvím webu
a Facebooku města.
ZV

Cyrila Boudy

Beseda o C. Boudovi s bratry Perglovými,
foto ZV

K U LT U R N Í A K C E N A M Ě S Í C B Ř E Z E N
17. 3. 2022
17:00–19:00
▶ ZUŠ Buštěhrad srdečně zve na
Koncert žáků a výstavu prací
žáků výtvarného oddělení ZUŠ
Buštěhrad, které se uskuteční ve
čtvrtek v Zámeckém sále,
2. patro MěÚ Buštěhrad.
▶ Vstup je volný.

BŘEZEN 2022

22. 3. 2022
od 19:00
▶ „Jak se zkouší letadla“– beseda
o letadlech, o tom, jak se vyvíjí, testují a certifikují, se zkušebním pilotem a velitelem letadla
Ing. Vladimírem Vlkem (pořádá
AktOFFka Art Club),
Oty Pavla 246, Buštěhrad.

30. 3. 2022
od 17:30
▶ Zasedání městského
zastupitelstva
▶ Přijďte si poslechnout, co projednávají vaši zastupitelé. Zasedání
bude také přenášeno online na
facebookovém profilu města.
Zámecký sál, 2. patro.
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Z Š A M Š OT Y PAV L A
3.B

v knihovně

V pátek 14. ledna jsme šli do
knihovny v buštěhradském zámku. Myslím, že se tam všichni
z naší třídy těšili.
Když jsme přišli do knihovny, přivítala nás paní knihovnice. V knihovně je spousta knížek.
Například knížky pro batolata,
děti školního věku a pro dospělé.
Jsou tam pohádky i encyklopedie. Do knihovny můžete namalovat obrázek a paní knihovnice
vám ho vystaví do dětského oddělení. My jsme přivezli knihomola,
kterého jsme předtím vyráběli na
výtvarné výchově.
Paní učitelka vzala s sebou plyšového žabáka Ferdu, o kterém
jsou příběhy v knížce a patří k němu i mouchy nálady. V dětském
oddělení nám o něm přečetla příběh. Nakonec nám paní knihov-

nice rozdala přihlášky, abychom
se mohli do knihovny přihlásit
a půjčovat si knížky.

Návštěvu knihovny jsem si
užila.
Renatka Kadlecová

Nadšená čtenářka, foto T. Komínová

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
Rozdíl mezi DPS (domy s pečovatelskou službou)
a  DD (domovy důchodců)
Domy s pečovatelskou službou –
byty v DPS jsou určené pro bydlení
občanů seniorského věku, resp. příjemců starobního a plného invalidního důchodu. Byty v DPS jsou byty
zvláštního určení, které jsou určeny
zejména pro občany žijící osaměle,
příjemce pečovatelské služby, občany, kteří jsou v základních životních
úkonech soběstační, ale pro zajištění některých potřeb potřebují z důvodu věku nebo zdravotního stavu
pomoc nebo péči jiné osoby a tuto
pomoc nebo péči nemohou zajistit
rodinní příslušníci.
Byt zvláštního určení zde neznamená, že klient čerpá jen výhody
8

v podobě nižšího nájmu. Je povinen udržovat byt ve stavu, v jakém
mu byl předán do užívání, a řádně
se o něj starat.
Jak již bylo napsáno, tyto byty
jsou určené pro osoby, které potřebují pomoc s péčí, nelze to brát
pouze jako „levné bydlení“, tudíž je
předpoklad, že budou odebírat pečovatelskou službu. Drobné opravy
a úpravy bytu nejsou v kompetenci
zřizovatele či pečovatelské služby,
ale v režii nájemce.
Domov pro seniory (někdy také
domov důchodců) je druh pobytové sociální služby, která je určena
seniorům (osobám nad 65 let věku),

kteří potřebují trvalou pomoc druhé
osoby (24 hod. denně). Většinou je
k dispozici i lékařská služba.
V případě umístění klienta (seniora) v obou zařízeních je možné žádat
úřad práce o příspěvek na péči (dále
jen PnP). Co to znamená?
PnP slouží k pokrytí nákladů za
služby pro seniory. Žádost o něj vyřizuje úřad práce v místě bydliště,
zpravidla v místě trvalého pobytu
žadatele o příspěvek. Po podání žádosti sociální pracovník úřadu práce provádí tzv. sociální šetření v domácnosti seniora, při kterém zjišťuje
jeho individuální schopnosti. Důraz je kladen na činnosti, jež sám
ČÍSLO 3

nezvládá, nebo je zvládá pouze za
pomoci jiné osoby. Patří sem dovoz
stravy, oblékání a obouvání, schopnost vykonávat fyziologické potřeby,
mobilita (schopnost vstát z postele
a ulehnout do ní, schopnost chůze),
orientace (schopnost orientovat se
pomocí zraku a sluchu), komunikace, tělesná hygiena, péče o zdraví
(schopnost dodržování předepsaného léčebného režimu, např. podávání léků), péče o domácnost a osobní aktivity.
Rozdíl v případě ubytování
DPS a DD
DPS – příjemce příspěvku je sám
senior, který potřebuje dopomoci

Novoroční výstup již

BŘEZEN 2022

vek na péči. Výše příspěvku se odvíjí od stupně závislosti (míře potřeby
pomoci jiné osoby) klienta a pohybuje se v rozmezí 880 až 13 200 Kč
měsíčně. Pokud senior žije v domově seniorů, má na tuto dávku nárok
domov seniorů.
V závěru bych chtěla zmínit, že
úřad práce má nárok a plné právo na
kontrolu, jak se PnP čerpá. V případě zjištění změn nebo nesrovnalostí
může přidělený příspěvek i odebrat,
případně snížit jeho výši, pokud není čerpán v souladu s pravidly a potřebami klienta.
Za DPS Buštěhrad
ředitelka Šárka Vojnová

po deváté

Ne že bychom letos vyrazili na
výstup po deváté hodině ranní, ale
ona devítka je skutečně deváté výročí výstupu na nejvyšší vrchol katastru města Buštěhrad. Tradiční
shromaždiště u pomníku padlým
za světových válek tentokrát přivítalo i nové tváře, pro které to byl
prvovýstup. A klobouk dolů, tito
prvolezci měli již pěknou řádku desítek let na hřbetě. Těmto horolezcům bych chtěl v této vzpomínce
věnovat zvláštní poděkování za jejich odvahu přijmout výzvu a prv-

Cestou necestou, foto JP

s jednotlivými úkony o svou osobu
a hradí z něj odebrané pečovatelské
služby. Z příspěvku by neměl být placen nájem v DPS a strava, tato úhrada by měla být z důchodu.
DD – podle zákona o sociálních
službách může domov seniorů požadovat od klienta z jeho důchodu
maximálně částku 380 Kč na den.
Maximální výše úhrady za pobyt
je stanovena na 210 Kč za den a za
stravu 170 Kč na den. V souladu se
zákonem o sociálních službách musí seniorovi po úhradě za ubytování
a stravování zůstat minimálně 15 %
z jeho příjmů. Lidé, kteří jsou závislí
na péči druhé osoby, mají ze zákona nárok na sociální dávku – příspě-

ní den nového roku 2022 zhlédnout
z výšky na naši obec. Přesvědčilo
mě to osobně o tom, že nezáleží tolik na tom, jaký kdo má věk, ale na
tom, jaká je parta lidí, kteří spolu
drží a v těžkých chvílích si navzájem nezištně pomáhají. A to zahřeje.
Tedy letos více bahna, teplejší počasí a dobrá nálada. S přáním lepšího roku 2022 než roku předchozího kráčíme s nadějí vpřed, že se
snad již situace kolem covidu uklidní a život zajede do normálních kolejí, kdy se nebudeme bát scházet,

podat si ruku, obejmout se.
Pokud se ohlédnu za uplynulými devíti lety, mohu konstatovat,
že tradiční výstup na nejvyšší vrchol Buštěhradu má již svou tradici. Účastní se ho staří matadoři,
nové tváře, děti i psi. První aktivita našich spolků v roce patří Buštěhradskému fóru a doufejme, že
se zachová co nejdéle. Děkuji ještě
jednou všem účastníkům za hezké
odpoledne.
Ing. Jiří Janouškovec

Vzhůru nahoru! foto JP
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S polek Buštěhrad sobě v roce 2021

Ani v loňském roce to s otevřením a návštěvností kulturních institucí, stejně jako v roce předešlém,
nebylo příliš růžové – covidová
omezení opět uzavřela muzea a galerie a velmi zkomplikovala jejich
provoz. Tato situace se podepsala
i na akcích spolku Buštěhrad sobě
i na provozu Buštěhradského muzea Oty Pavla. Každoroční masopust, který měl být v pořadí již 21.
a následné posezení u cimbálu, jsme
se po dlouhém rozmýšlení rozhodli
nepořádat, muzeum bylo otevřeno
o více než 2 měsíce méně, než tomu
bylo v letech před covidem – a to od
8. 5. do konce listopadu (s uzavřením 8.–9. 10. 2021 z důvodu konání voleb do PS).
I přes kratší dobu otevření pro
veřejnost si v minulém roce našlo
čas na návštěvu muzea 297 návštěvníků, zájezdů jsme uvítali 9. Od začátku vzniku muzea v roce 2002

navštívilo muzeum celkem 18 479
návštěvníků včetně 342 zájezdů.
V poslední době jsme několikrát
zaslechli, že spolek nic nedělá, nedává o sobě dostatečně vědět, nebo že masopustní průvod organizuje město a tudíž je to jeho vina,
že se letos nekoná. Radost z uzavírání muzea či z omezování akcí,
především pak nekonání tradičního masopustního průvodu rozhodně nemáme. Vždy jako spolek
stojíme před zodpovědným rozhodnutím, které je nutné učinit s časovým předstihem, zda akci pořádat,
a v poslední době jsme vždy v nejistotě, co se bude s kulturními akcemi za pár týdnů dít. Práce jsme se
nikdy nebáli, plánované akce jsme
se vždy snažili dělat, jak to nejlépe
šlo. Na epidemická nařízení jsme ale
byli poslední dobou krátcí.
Možná bych mohla připomenout,
že Muzeum i Stezka historií Buštěhradu jsou závazky, které nelze jen
tak zrušit nebo na chvíli přerušit,
protože zrovna na ně není dost času nebo financí. Je potřeba neustále
řešit stav a provoz, i když není otevřeno, protože poplatky a pojištění stále plynou. Je nutné sledovat,
v jakém stavu jsou rámečky stezky,
zda je není potřeba vyměnit, je stá-

le potřeba vést účetnictví, vyúčtovávat dotace, v době otevření zajišťovat průvodcovskou službu včetně vyplácení a odvodů, organizovat
prohlídky zájezdů, doplňovat chybějící předměty k prodeji, provádět
údržbu prostoru i sbírkových předmětů a jejich inventuru, vyřizovat
výpůjční smlouvy, digitalizaci, vyplňovat ministerské statistiky, aktualizovat webové stránky nebo odpovídat na triviální i komplikované
dotazy zaslané přes infoline. A to vše
v necelé desítce členů a s trochou času, který si každý vedle své práce, ze
které se vracívá k večeru, pro spolek
utrhne. Ale trháme se už 22 let celkem úspěšně.
A co plánujeme v roce 2022?
Pokud nám to covid či něco jiného
nepřekazí, v březnu otevřeme muzeum, na začátku dubna oslavíme
jeho 20leté výročí (viz pozvánka),
v červnu budeme pokračovat 20letým výročím Stezky historií Buštěhradu a v červenci si připomeneme narození Oty Pavla přednáškou.
Těšíme se na Vás, přijďte!
S díky podporovatelům a městu
Buštěhrad,
za Spolek Buštěhrad sobě
Ivona Kasalická

Buštěhradské muzeum Oty Pavla – Muzejní okénko
Na konec března vychází smutná připomínka úmrtí Oty Pavla,
zemřel 31. 3. 1973. V muzeu závěr
jeho života připomínáme několika
novinovými texty, dopisy, fotografiemi, můžete si také prohlédnout
parte, 2 různé úmrtní listy (kuriozita), novinové články i články,
které vyšly po jeho smrti. Zde je
jeden z nich:
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Poslední rozhovor s Otou Pavlem
Ve čtvrtek 29. března volal nám do
redakce, že jeho práce na knížce o rybářích zdárně pokračuje, a že jednu
kapitolu, tematicky vázanou s pražskou Spartou, by chtěl nabídnout Stadiónu. Den nato se u něho stavil náš
fotoreportér Jaroslav Skála a rozhodli se spolu nakonec pro interview pro
ČÍSLO 3

Stadión, aniž tušili, že bude jeho vůbec posledním. V sobotu 31. března
novinář a spisovatel Ota Pavel skončil svou životní pouť ve věku 43 let…

povídky ´Odpusť nám naše viny´.
Bude to psychologicky velmi náročný film o odplatě, jež padla na hlavy
jiných, než měla padnout; film bude
hovořit o pravdě, lásce, lži a nenávisti, křivých a nesplněných přísahách.
Prostě – velmi náročná tematika, ale
tím víc si od filmu slibujeme.“
Redakce Stadión
Poslední rozhovor s Otou
Pavlem. Stadión, 1973, roč. 21,
č. 16 (17. 4. 1973), str. 5. 1 foto

Miloval život, lidi a sport. Z těchto
svých tří lásek se nejednou vyzpovídal
způsobem v naší žurnalistice a publicistice osobitým. Z každého jeho díla
byla patrna radost, kterou sám z psaní měl, a kterou nějakým nedefinovatelným, leč existujícím způsobem
dokázal přenášet na čtenáře. Odešel
člověk citlivý. V Otovi jsme ztratili spolupracovníka a blízkého přítele, odešel uprostřed velkých tvůrčích
plánů. Jeho práce však bude dále žít
v srdcích všech, kdo mají rádi sport,
lidi a život. Čest jeho památce!
Redakce STADIÓN

Doplnění informací: V textu Ota
mluví o televizní inscenaci Pohár
za první poločas (podle povídky
Pohár od Pánaboha otištěné ve
stejnojmenné knize), která možná
pro mnohé z vás není příliš známá. Produkovala ji Československá televize v roce 1972, premiéru
měla na ČST v listopadu téhož roku, režisérem byl Karel Pokorný,
scenáristou Miloš Smetana, herci byli Jan Tříska, Libuše Štědrá,
Josef Bek, Jiří Vala, Otakar Brousek. A právě kvůli Janu Třískovi, který v roce 1977 emigroval, se
inscenace ocitla v trezoru a znovu ji bylo možné vidět až po roce
1989. Nicméně ani poté už nebyl
po černobílé inscenaci takový hlad,
i když sem tam se v TV mihne.

V televizi jsi, Otíku, v poslední
době jako doma…
„V poslední době s ní mám opravdu velmi dobré zkušenosti. Jako by
už přišli na to, že sport patří na televizní obrazovky také jinak, než jen
při sportovních přenosech. Televizní hra ´Pohár za první poločas´ měla takový ohlas, že s dramaturgem
a scenáristou Milošem Smetanou
jsme už druhý den museli přestat
brát doma telefony. Na přehlídce literárně dramatické tvorby v Praze
zakoupilo ´Pohár za první poločas´
sedm evropských televizních stanic
a čtyři další se mají ještě vyjádřit.
Snad se tedy již definitivně vyvrátí
myšlenka, že sportovní filmy se nedají točit a sportovní beletrie se nedá
psát. To byl dosud, podle mě, velice
mylný a dost zakořeněný a rozšířený názor.“

Druhým zmiňovaným, v té době ještě nedokončeným filmem bylo
Čestné kolo, natočené podle povídek o cyklistovi Janu Veselém a Janu Kubrovi (povídky Omyl a Prokletý cyklista). A opět, přesto, že
tento TV film byl dokončen v roce 1973, na obrazovku se pro svůj
kritický pohled do zákulisí velkých
sportovních akcí dostal až v roce
1989. Režisérem byl Antonín Moskalyk, scenáristou Jindřich Fairaizl, herci René Přibyl, Rudolf Jelínek, Ivan Vyskočil, Petr Hübner,
Oldřich Vlach, Jaroslav Szekuj, Josef
Somr, Jiří Pleskot, Václav Lohniský, Jiří Hrzán, Josef Hlinomaz.

A co chystáš nového?
„Podle motivů mých povídek se teď
právě chystá natáčení cyklistického
barevného filmu, jehož režisérem
bude znalec a příznivec sportu Antonín Moskalyk. Chystá se také film
z horolezeckého prostředí podle mé
Foto 1.

BŘEZEN 2022
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Poslední chystaný film, o kterém Ota
v závěru rozhovoru mluví, se (alespoň podle mých informací) nenatočil. Nejen tento film, ale ani mnoho dalších plánovaných literárních
i filmových záměrů již nestihl Ota
Pavel bohužel zrealizovat.

Foto 2.

Popisky k fotografiím:
1. Ukázka časopiseckého článku
s posledním rozhovorem s Otou
Pavlem, Stadión 17. 4. 1973
2. Jedna z posledních fotografií O.
Pavla byla pořízena při návštěvě přátel z časopisu Stadión v březnu 1973
– na snímku je Ota (uprostřed) s fotografem Jaroslavem Skálou (vpravo) a redaktorem Janem Polešovským. Na fotografii je Otovo věnování
J. Skálovi.
3. Hrob Oty Pavla na Novém židovském hřbitově v Praze. Jsou zde uloženi i další příbuzní O. Pavla – dědeček
Ferdinand Popper (+1943), in memoriam babička Malvína Popperová (Izbica
+1942), otec Leo Popper (+1968), teta
Helena Vodičková (+1969), maminka Hermína Popperová (+1977), bratr
Jiří Pavel (+2011) a bratranec Zdeněk
Popper. Jako poslední byl do hrobu
uložen i syn Oty Pavla Jiří (+2018),
foto J. Kasalická 2019.
OTEVÍRACÍ HODINY MUZEA
v roce 2022:
Leden–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

Foto 3.
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Prosinec–únor:
zavřeno (návštěvy ve všední dny
i víkendy na objednání)
ČÍSLO 3

Tak

už je to

20 let! Víkend otevřených

dveří

Přijďte s námi o víkendu 2. a 3. dubna 2022 oslavit 20 let fungování
Buštěhradského muzea Oty Pavla.
Muzeum můžete tento víkend navštívit kdykoli individuálně v době od 9:00 do 17:00, nebo se zúčastnit některé
z komentovaných prohlídek (cca 1,5 hodiny) s jednou ze zakladatelek muzea I. Kasalickou, pro děti a mládež
od 6 do 18 let je připraven program Školy da Vinci Dolní Břežany (cca 1 hodina a kousek). Vstup do muzea po
celý víkend i na prohlídky či programy zdarma.
Těšíme se na Vás!

Program:

Sobota 2. 4. 2022 otevřeno 9:00–17:00

Neděle 3. 4. 2022 otevřeno 9:00–17:00

9:30 Komentovaná prohlídka muzea		
11:00 Program děti a mládež (6–18 let) 		
14:00 Program děti a mládež (6–18 let)
15:30 Komentovaná prohlídka muzea
17:00 Posezení u kávy s veselým kvízem,
povídání o muzeu i Otovi Pavlovi
(1. patro budovy, prostory RC Pelíšek)

10:00 Komentovaná prohlídka muzea
15:00 Komentovaná prohlídka muzea

Buštěhradské muzeum Oty Pavla, Kulturní středisko Buštěhrad, Kladenská 207, Buštěhrad,
přízemí budovy, kontakt: 732 912 332, infoline@bustehrad.cz. Foto M. Homola, 2016
BŘEZEN 2022
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S K B U ŠTĚH R A D
SK B uštěhrad a první zimní turnaj
Nedělní odpoledne 6. 2. 2022 strávili kluci v kladenské sportovní hale, kde náš klub pořádal první zimní
turnaj starších přípravek. Zúčastnilo
se šest týmů, a to: SK Baník Libušín,
SK Kročehlavy, Baník Švermov, TJ
Unhošť, Sokol Hostouň a my.
V prvním zápase jsme hráli proti
Unhošti, soupeř nás bohužel porazil
na všech frontách, a to jak výsledkově, tak v rychlosti, v práci s míčem,
ve střelbě, ale hlavně v bojovnosti. Ve
druhém zápase nás čekal další silnější tým. V utkání jsme se neztratili, už
bylo vidět nasazení, bojovnost, někdy
se povedla skvělá kombinace a střelba. Výsledkově jsme remízovali.
Do třetího zápasu proti Hostouni
jsme vstoupili opět velmi dobře, bohužel jsme neproměnili šance a soupeři stačila první střela na naši bránu a už jsme prohrávali. Celý zápas
jsme s vítězem celého turnaje drželi
krok a v posledních minutách jsme
se dočkali vyrovnání, zápas skončil
další remízou.
Ve čtvrtém zápase proti Švermovu
jsme opět hráli s velkým nasazením,
ale časem nám docházela síla a začali jsme chybovat, za což nás soupeř

Přátelské

Starší přípravky na turnaji v Kladně, foto J. Chadová

ztrestal. Ke konci zápasu se nám ještě podařilo vyrovnat a opět odcházíme do kabin s remízou. V posledním zápase jsme potřebovali vyhrát,
ale na klucích byla vidět únava, a to
se projevilo na hře i na výsledku, kde
jsme prohráli 1:0.
I když jsme skončili poslední, myslíme si, že kluci předváděli super hru.
Kluci zaslouží pochvalu, nejlepším

hráčem byl vyhlášen Kryštof Ulrich.
Rozhodně jsme s turnajem spokojení
a plánujeme další. Velké dík patří Katce a Lucce za pomoc při organizaci.
Sestava: Schöttner, Hrubec, Holeček, Doležal, Matoušek, Vodička,
Podaný, Dražan, Ulrich O., Ospa,
Ulrich K.
Trenéři: Zdeněk Nachtigal, Ladislav Nachtigal a Jitka Chadová

utkání fotbalistů přípravek

V sobotu naše mladší přípravka,
posílená o pár kluků ze starších, odehrála přátelské utkání se Lhotou.
Hrálo se na umělé trávě 4x 15 minut,
v rozestavení 4+1. Samozřejmě že to
byla pro kluky velká změna, z tělocvičny na umělou trávu. Trvalo nám
nějaký čas, než jsme se s tím vyrovnali. Poté jsme byli i lepším týmem,
ale bohužel jsme vytvořené šance
neproměnili. Do vedení jsme šli až
střelou Adama Homoly, když přihrával Marcus Podaný. Bohužel na
začátku druhé čtvrtiny soupeř vy14

starších přípravek

rovnal a hra se prolévala nahoru dolů
i ve třetí čtvrtině.
Do poslední čtvrtiny jsme šli za stavu
2:2, kdy druhý gól
zaznamenal Nicolas
Lanza po přihrávce
Matěje Hrubce. Klukům už ubývala síla,
kterou využil soupeř, převzal iniciativu a odskočil nám
o dva góly po našich

Tým přípravek ve Lhotě, foto J. Chadová
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Kryštof Schöttner a Ondra Ulrich, foto J. Chadová
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individuálních chybách. Ke konci zápasu upravil konečný výsledek na 3:4
Marcus Podaný po přihrávce Kryštofa Schöttnera. Na všech hráčích byla
vidět velká bojovnost, nasazení, přihrávka, ale hlavně radost ze hry a samozřejmě velké zlepšení po fotbalové stránce, například u Matěje Frouze
a Ondry Ulricha. V naší brance se vystřídali dva hráči: Kryštof Schöttner
a Tadeáš Vodička, kteří také předvedli
skvělé výkony.
Sestava týmu: Schöttner, Homola,
Frouz M., Hrubec, Podaný, Hruška,
Ulrich O., Frouz V., Vodička, Křišťan,
Lanza
Trenéři: Jitka Chadová a Zdeněk
Nachtigal
Zvláštní cenu za oba fotbalové dny
získali borci Kryštof Schöttner a Ondra Ulrich.
Zdeněk Nachtigal
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STR O J Č AS U
Po několika hasičských fotografiích pojďme dnes na momentku ze
všedního života občanů Buštěhradu. Na jedné z fotografií, které poskytlo Buštěhradské muzeum Oty
Pavla, vidíme Škodu Octavia (nebo
je to Spartak, co si myslí znalci?)
v místě, které tipuji na Bezručovu

ulici, a foceno je přes ulici U Rybníka směrem k pivovaru.
Zároveň dovolte, abychom poděkovali za pomoc při identifikaci osob z fotografie hasičů uveřejněné v lednovém čísle zpravodaje.
V horní řadě, třetí zleva je pradědeček pana Fursta z Technických

služeb, pan František Landa, který
bohužel zemřel v roce 1945 těsně
po propuštění z Terezína. Děkujeme za to, že naši rubriku sledujete
a pomáháte svými informacemi.
Led, IK

Oktávie nebo Spartak? u rybníka, foto Buštěhradské muzeum O. Pavla

INZERCE

Prodám garáž v Buštěhradě poblíž mateřské školy.
Kontakt: jezek1111@gmail.com, 737 268 088.
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V Z P O M Í N K Y PA M Ě T N Í K Ů
Tentokrát o

cestě buštěhradských dětí do
a co se z toho vyklubalo

Norska

Jsem moc rád, že naše nová rubrika nachází odezvu a pamětníci píší. Tentokrát vzpomíná na příběh osmiletého
děvčátka, z něhož v r. 1946 vznikl příběh o přátelství, které trvá dodnes.
JP

Foto osmileté M. Krausové, archiv autorky

V poválečném roce 1946 uspořádal asi Červený kříž (na organizátora akce už si nepamatuji) zájezd českých dětí ve věku 8–14 let
na prázdninový pobyt do Norska.
Z naší ulice měl jet můj kamarád
Jirka Hošek (jeho otec byl havíř).
Krátce před odjezdem se nějak uvolnilo místo a já byla vybrána jako náhradnice. „Hurá, já pojedu s Jirkou
do Norska,“ a tím můj příběh vlastně začal. Jel nás plný vlak, cesta byla
dlouhá nekonečných šest dnů. S Jirkou jsem nakonec vůbec nebyla, byli jsme rozděleni do různých skupin.
V Norsku odjela moje skupina do
města Ålesund, kde jsme byli přiděleni do jednotlivých rodin, a celý
pobyt jsme se navzájem nesetkali.
K dorozumívání jsme měli napsaná základní slovíčka, a to bylo vše.
Já byla v rodině pekaře ve vesnici
Gåseide poblíž Ålesundu. Pán byl
18

Pas vystavený v Norsku

Mapa Norska
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pekařem a paní prodávala v jejich
obchodě. Byli bezdětní. Měla jsem
se u nich dobře a měli mě rádi. Asi
po měsíci jsme se vrátili zpět domů. Až později jsem se dozvěděla, že
z Buštěhradu jel ještě Miloš Rozenkranc a Josef Kouba. Oba byli starší
než já. Tím končí příběh prázdnin,
ale můj život spojený s Norskem teprve začal.
V následujícím roce chtěli mí norští
hostitelé, abych k nim opět přijela na
prázdniny. Jenomže to už žádná organizace nezaštitovala, ale šlo to jenom soukromě. Když obdrželi souhlas mých rodičů, vyřídili všechna
potřebná povolení, a dokonce mi zaplatili cestu letadlem. Vyřizování trvalo déle, než se čekalo, a já odlétala
sama 6. září do Norska s povolením
pobytu do konce roku. Tam jsem po
krátké době byla poslána do 4. třídy
jejich školy, a musela jsem se rychle
naučit norsky mluvit. Jiná možnost
nebyla, a tak jsem to zvládla poměrně
brzo. Měla jsem tam plno kamarádek
a žila si tam docela spokojeně. Manželům, u nichž jsem bydlela, jsem říkala mamma a pappa. Když se blížil
termín návratu, zažádali o prodloužení pobytu, které jsem nakonec do-

Návštěva oslav s mamma
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Setkání Bartošových s mamma a její adop. dcerou

stala do 31. 8. 1948. Já jsem to využila
a zůstala jsem tam. Líbilo se mi tam,
měli mě rádi a já je také. Věnovali se
mi, mám mnoho zážitků. Brali mě
s sebou na různé oslavy, třeba 450 let
města Ålesund. Maminka mi tam poslala náš kroj.
Bylo to pro mě něco nového, jiného než u nás. Doma v Čechách jsem
se taky měla dobře, nic mi nechybělo.
Byla jsem i tady opečovávaná holčička
maminkou, babičkou i tátou. Norská
mamma a pappa si mě ale oblíbili natolik, že mě chtěli adoptovat. Ale moje maminka odepsala jasně, stručně
a rezolutně – okamžitě, nejbližším letadlem návrat domů. Tím skončil můj
druhý pobyt v Norsku a já se vrátila
21. 8. 1948. Mamma a pappa po mém
odjezdu adoptovali šestiletou norskou
holčičku Turid. Nám zůstalo jen dopisování. Netrvalo dlouho, já jsem norsky zapomínala, žádný norsko-český
slovník neexistoval, a tak zůstalo jen
při posílání fotografií a přání k Vánocům. Čas běžel, a když se moje dcera začala učit anglicky, obnovili jsme
dopisování v angličtině.
V r. 1987 zemřel pappa (stále pro
mě zůstali norskou mámou a tátou)
a mamma mě a mého manžela pozvala, abychom za ní přijeli. Tehdy

byl problémem devizový příslib, bez
něhož se nedalo vycestovat. Nakonec
jsme jej přeci získali, a v r. 1989 mohli vycestovat na 28 dnů. Manžel uměl
trochu německy, tak jsme koncem
července vyrazili do Norska. Cesta
vlakem trvala tehdy dva dny. Setkání
s mamma po jednačtyřiceti letech bylo
rozpačité. Stáli jsme proti sobě a nevěděly, co máme dělat. Nakonec jsme si
padly do náručí a slzy tekly proudem.
Prožili jsme tam tři překrásné týdny
plné zážitků a radosti. Dokonce o nás
psali v novinách.

Norské noviny – článek
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Požádali jsme o překlad článků z norských novin, a přitom
překladatelka našla ještě další
zajímavost.

Norské noviny – titulka

„Ověřila jsem, že ten Gåseid je
část nebo předměstí Ålesundu, a že
toto město je velmi zajímavé - ve
Wikipedii jsem se dozvěděla, že obyvatelé města často používají frázi:
„To jsme ještě od požáru v Ålesundu
nezažili“. Myslí tím pohromu, která město postihla z 23. na 24. ledna 1904 během mohutného požáru.
10 000 lidí se náhle ocitlo bez přístřeší, ale díky rychlým obětavým
záchranným akcím a významné pomoci od německého císaře Viléma
II. bylo město během krátké doby obnoveno. Dostalo úplně nový
vzhled v podobě tehdejšího stylu Art
nouveau. Podoba města se dochovala dodnes, proto je Ålesund světovou raritou secesní architektury.“

SRDEČNÉ NORSKO-ČESKÉ
SETKÁNÍ PO 41 LETECH
V roce 1946 do Ålesundu dorazila
skupina dětí z válkou zničeného Československa. Jednou z nich byla Marta (druhá zprava), která žila s Hjørdis
Ormseth v Gåseidu celé tři roky. Po
téměř 41 letech se tyto dvě ženy znovu setkaly. Není divu, že si „máma“
(na obrázku s dcerou Turid) a „malá Marta“ (s manželem Miroslavem)
měly o čem povídat. A to i přestože norštinu, kterou Marta tak dobře
ovládala, z velké části zapomněla...
TÉMA TÝDNE
SHLEDÁNÍ S „MALOU MARTOU“
PO 41 LETECH
Turid (vlevo) a Hjørdis Ormseth
s hosty ze spřáteleného Československa – Martou a Miroslavem. Dívka,
která po válce přijela do Ålesundu, je
dnes babičkou, a obě rodiny si mají
po téměř 41 letech o čem vyprávět...

Nádherná dovolená skončila
a my jsme se bez problémů vrátili domů. K další nečekané události došlo v r. 1998, kdy jsem dostala
pozvání od spolužáků na sraz školy po 45 letech. Manžel tehdy ze
zdravotních důvodů nemohl jet, tak
jsem jela s dcerou Martinou. To už

Třídní sraz v roce 1998. Archiv autorky

Pozvánka na školní sraz
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jsme letěli letadlem až do Ålesundu.
Bydlely jsme u jedné spolužačky.
U mamma to už nebylo možné, žila v domově s pečovatelskou službou. Bylo už jí 87 let. Setkání spolužáků bylo zajímavé, mnozí se ani

nepoznali, ale mně někteří poznali
i po těch padesáti letech. Byly jsme
tam 10 dnů a dá se to popsat jediným slovem – NÁDHERA. Pro mě
to ale bylo nejsmutnější rozloučení
s mamma. Měly jsme spolu silný ciČÍSLO 3

tový vztah a věděly jsme, že se vidíme naposled. Slzy tekly nám všem.
Mamma zemřela v r. 2003, když jí
bylo 92 let.
Roku 2001 nás v Buštěhradě navštívila moje norská kamarádka
s manželem. Za sedm dnů jejich

pobytu jsme se snažili ukázat jim
co nejvíce našich památek. Líbilo
se jim tady, a byli velmi překvapeni, jakou krásu tady máme, a jak se
nám tu dobře žije. Teď už mi zůstala jenom jedna norská kamarádka,
se kterou jsme si i letos na Vánoce

vyměnily přání. Doufám, že nám
přátelství ještě dlouho vydrží.
Na letitá přátelství vzpomínala
vaše spoluobčanka
Marta Bartošová,
rozená Krausová

ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ
Pozvánka do Tabity
Vážení a milí Buštěhradští, je mi
ctí vás informovat o znovuotevření
provozovny Tabita v sousedních Lidicích. Po roční nucené uzavírce jsem
se nadechla a rozhodla se opět zkusit
oživit své podnikání. Nabídku svých
služeb jsem rozšířila o komisní výkup
a prodej dámského, pánského a dětského oblečení i doplňků.
Ráda bych vás tímto pozvala k sobě do malého, roztomilého obchůdku, a to v pondělí, středu, čtvrtek
nebo pátek mezi 11. a 17. hodinou.
Najdete mě v podloubí vedle Coopu a kromě již zmíněného Secondhandu „Od srdce“ se můžete těšit na
mou ruční tvorbu z oboru patchworku, mokrého plstění, art quiltu a dalších výtvarných technik.
Zároveň nabízím i šití bytových
doplňků na zakázku (prostírání,
ubrusy, zástěry, polštářky a jiné), případně drobné opravy oděvů, vše je
na domluvě.
Takže přijďte, ráda vás uvidím
a přeji hodně sil a zdraví v tomto roce.
S úctou,
Dana Vondrušková
Studio Tabita
a Secondhand Od srdce
Tokajická 163
Lidice
tel. č. 724 857 205
Útulný obchůdek, foto ZV
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Svoz bioodpadu pro občany města Buštěhradu 2022
Svoz
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Datum

Čas

pondělí

21. 3.

8.00 - 18.00

úterý

22. 3.

8.00 - 18.00

středa

23. 3.

8.00 - 18.00

čtvrtek

24. 3.

8.00 - 18.00

pátek

25. 3.

8.00 - 18.00

sobota

26. 3.

8.00 - 12.00

pondělí

28. 3.

8.00 - 18.00

úterý

29. 3.

8.00 - 18.00

středa

30. 3.

8.00 - 18.00

čtvrtek

31. 3.

8.00 - 18.00

pátek

1. 4.

8.00 - 18.00

sobota

2. 4.

8.00 - 12.00

pondělí

4. 4.

8.00 - 18.00

úterý

5. 4.

8.00 - 18.00

středa

6. 4.

8.00 - 18.00

čtvrtek

7. 4.

8.00 - 18.00

pátek

8. 4.

8.00 - 18.00

sobota

9. 4.

8.00 - 12.00

Umístění kontejnerů
ul. Kaštanová a konec ul. Švermova

ul. Prokopova - u garáží a ul. Žižkova

ul. Hřebečská u tenisu a u areálu MŠ

ul. Hradní - areál TS
a křižovatka ul. Bořivojova a Oty Pavla
ul. U Rybníka na přítoku
a křižovatka ul. U Cihelny a ul. Zahradní

ul. Slepá a ul. Sokolská

Náměstí u hotelu a ul. Pražská u Disku

ul. Pražská - konec Buštěhradu
a ul. Lidická k Ořešínu
ul. Jasmínová za hřbitovem
a Na Bouchalce

Na sběrném místě budou vždy připraveny 2 kontejnery.
Jeden kontejner na listí, trávu a kompost. Druhý kontejner je určený na větve stromů.

Prosíme, dodržujte ukládání bioodpadu podle označení kontejnerů!
URČENO POUZE PRO BIOODPAD - LISTÍ, TRÁVA, KOMPOST A VĚTVE STROMŮ.
22
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Nabídka

pejsků z

Bouchalky

Nově vám na stránkách BZ budeme představovat i pejsky z Bouchalky, kteří hledají domov. Kdo ví, třeba si
svého budoucího nejlepšího chlupatého přítele najdete zrovna tímto způsobem. A zde jsou hned první dva:

Dasty – kavkazský pastevecký pes, 3 roky
Dasty je zpočátku nedůvěřivý, ale jinak hodný a poslušný pes. Potřebuje hodně zkušeného pána. Vzhledem
k jeho dominantní povaze se nehodí k dětem, ani ke starším lidem. Dasty je pes vhodný do domu se zahradou
a vlastním kotcem, nebo na hlídání objektu. Fenky má rád, ale psy nesnese.

Hugo – slovenský kopov, 1 rok
Hugo je přátelský, hyperaktivní a mazlivý pejsek. Je chytrý a zvídavý, učí se poslušnosti. Na výchově je stále
Hugo je pejsek spíše do domku se zahradou, k aktivní rodině s dětmi staršími 10 let. 2 3
B Ř Epotřeba
Z E N 2 0pracovat.
22
Není vhodný ke starším lidem. Fenky má rád, pejsky si hodně vybírá.
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