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poplašný chodec aneB čtěte nepozorně

Když člověk brouzdá po městě s uši-
ma otevřenýma, téměř vždycky se 
dozví něco nového. Taková čerstvá 
a zaručená zpráva pokaždé překva-
pí. V důsledku toho potom chodí po 
ulicích porůznu překvapení lidé a 
potkávají další neméně překvapené, 
aby vyměňujíce si svá překvapení 
byli všichni ještě překvapenější. 
Tak třeba: Tuhle jsem slyšel, že park 
na Ořešíně je málo využitý, jen pej-
skaři tam chodí venčit a hluk z dět-
ského hřiště ruší vlastníky přileh-
lých tújí. Například by bylo dobré 
investovat do pořádného trávníku a 
udělat tam cvičné golfové odpaliště. 
Golf je sport celkem tichý a psi na 
green nesmějí. Nebo ten důchoďák, 
co stojí peněz. Navíc našinec se tam 
stejně nedostane a cizáci zřejmě 
mají tlačenku. Zajímavou možností 
by byla taková ta obálková metoda 
– kdo maže, ten jede. Jó, abychom 
se také mohli vypravit z města po-
hodlně jaksepatří, tak se prý bude 
výhledově stavět ta buštěhradská 
rychlodráha. Konečně budeme mít 
v našem městě nádraží! Co jsme 
to prý za město bez dráhy. Stačí se 
jen dohodnout, kde by stanice měla 
být. Jedna z možností je nasnadě, 
postavit dopravní uzel na místě fot-
balového hřiště. Evropské paramet-
ry to má, kluci si čutnou někde na 
plácku za humny a navíc to budou 
mít blízko na vlak i sousedé z Lidic. 
Určitě zbude místo i na chybějící 
ubytování pro návštěvníky a užiteč-
né nádražní bifé. Taková ubikace se 
hodí, páč se proslýchá, že z našeho 

dosud jediného buštěhradského ho-
telu bude autoservis. Pravdou je, že 
aut je čím dál víc a choří častěji než 
lidé. Zdraví obyvatel je však důleži-
té. Například na školních chodbách 
nebudou zlé pamlskové automaty a 
nahradí je výdejní stroje na brokoli-
ci, česnek a mrkvičku. Ministerstvo 
a krajské úřady prý také uvolní vý-
znamné finance do kultivace život-
ního prostředí a balneo-programů. 
Kdo z nás by nechtěl mít dole na 
Náměstí úhlednou kolonádu, na-
vazující vhodně na sportovní cent-
rum a solnou jeskyni v pivovarských 
sklepích? A samozřejmě k tomu 
ještě často diskutovaná plovárna na 
rybníce. Startovací bloky na hrázi, 
obložené mozaikovou dlažbou s pří-
rodními motivy, písečná nuda-pláž 
na severním břehu, samozřejmě s 
kabinami a sprchou. Překvapením 
jistě bude i široké molo napříč vod-
ní hladinou. Vstup i vskok do vody 
bude bezpečnější i pro děti. Navíc 
bude tato užitečná stavba příhodná 
k romantickým podvečerním pro-
cházkám, takže co víc si přát? Aha, 
ještě ta černá skládka pod haldou. S 
tím se musí něco udělat! Poměrně 
levným řešením se jeví postupné za-
sypání odpadků přebytky moučného 
prachu. V užším výběru dodavatelů 
jsou samozřejmě i Cvrčovice. Pekár-
na by vyřešila problém s odpadem 
a my bychom měli tu naší skládku 
konečně bílou! Pochopitelně dozná 
změn i slavná buštěhradská halda. 
Kdysi marné snahy o její odtěžování 
budou prý konečně uspokojeny. Ne-

máme se však obávat, neuvažuje se 
již o skrývce plošné, nýbrž zásadně 
hloubkové. Odbagrováním několika 
zářezů až na úroveň původní krajiny 
vzniknou krásné průhledy do blíz-
kého středohoří a navršením ma-
teriálu na východním konci haldy 
se bude tyčit široko daleko nejvyšší 
bod –  Buštěšovka! Plánek výstupu 
na tento strmý top environmen-
tálních snah našeho regionu bude 
jistě žádaným artiklem v nabídce 
druhdy zatracovaného infocent-
ra. Předpokládá se, že zde budou k 
mání i permanentky na lanovku ze 
stehelčevského lyžařského areálu až 
k Rozhledně Oty Pavla.
Jistě jste také překvapeni. To snad 
ani není možné, říkáte si asi, tedy 
pokud jste všechny ty nesmysly do-
četli až sem. Zkuste si to třeba dát 
celé ještě pozpátku odzadu dopředu. 
A hle, jistě si všimnete, že hodnota 
oněch překvapivých dezinforma-
cí se překvapivě vůbec nezměnila! 
Takže doporučuji: Objednejte si na 
buštěhradském webu zprávy do své 
e-mail schránky! Čtěte Buštěhrad-
ský zpravodaj! Přijďte na veřejná 
zasedání zastupitelstva! S nejasnost-
mi a dotazy se osobně obraťte na 
městský úřad! A hlavně dobře pře-
mýšlejte, než se přidáte do nějaké 
kuloárové tiché pošty. Alespoň pak 
nebudete za blázna, až se překvape-
ní ukáže jako prachobyčejný blábol. 
Třeba takový, kterým jsem Vám prá-
vě ukradl čas.

Jiří Blesk 

žíťovy hrUsice na BaBkách

motto: Když dokázal Cimrman dát 
Pražanům moře, dokáže dát Žíťa 
Buštěhraďanům Hrusice?
Sněhu si po Novém roce užíváme 
ažaž, ale vánočním svátkům bílý 
kůň zrovna nepřál. Jako vloni, kdy 
se inscenoval živý obraz Betléma, se 
Divadlo KiX rozhodlo i letos uspo-
řádat happening s vánoční téma-
tikou. Principál Žíťa (Jirka Žitník) 

přišel s báječným nápadem, že si bílé 
Vánoce uspořádáme sami, na plácku 
u rybníka a v ladovském duchu čes-
kých tradic. Zpočátku to zase vypa-
dalo skoro nemožně, ale nakonec se 
dovezlo nějaké dřevo, natáhlo obří 
promítací plátno, navařily se horké 
nápoje, akce se ohlásila a narychlo 
se rozvěsily plakátky a obvolali zná-
mí. Výzva byla, abychom si doma 

připravili převleky na téma Ladovy 
Hrusice, ve kterých se pak společně 
vyfotografujeme. A tak přišel třeba 
i obecní ponocný, usměvavý mäsiar, 
celá parta zachumlaných pasáčků, 
sedlák a selka, roztomilá zvířátka, 
zamračený dřevorubec, dokonce i 
bohatá paní baronka přišla a k tomu 
všemu i oblíbený kocour v botách 
jako hrom. Sešlo se nás toho 20. 
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Vánoční turnaj karetní hry Lóra se 
uskutečnil dne 26. 12. 2016  v re-
stauraci U Bečvářů. Každoroční 
pohodová atmosféra přilákala ne-
hrající kamarády, známé i rodinné 
příslušníky. Ti si nenechali ujít ka-
retní hlášky a emoce spojené s vý-
hrou nebo prohrou jednotlivých her. 
Kromě buštěhradských přijeli sou-
těžit hráči z Lidic, Kladna a Králova 
Dvora. Vyvrcholením turnaje bylo 
vyhlašování pořadí a korunování 
prvního místa putovním trikem s 
logem Vánoční LÓRY a podpisem 
výherce. Každý hráč si odnesl cenu 
dle svého umístění.
Celkem hrálo 28 hráčů, tedy 7 druž-
stev. Věk od 13 do 62 let. Nejméně 
bodů „30“ nahrál Jan Šáfr (skvělé :-) 
). Nejvíce bodů „112“ nahrál Ládik 

„Maykl“ Ebrle (mazal :-( ). Výsledky 
po třetím kole: 
1. místo:   Martin Soukup
2. místo:   Pavel Forejt
3. místo:   Jan Šáfr
Poděkování patří všem, kteří mají 
rádi tuto hru a přišli si zahrát. Neod-
radil je neúspěch z minula nebo více 
trénovaní soupeři. Jak se mezi hráči 
říká, jednou to vyjde, po druhé zas 
ne! Poděkování také patří Michalu 
Teršovi, který ochotně zajistil vý-
herní triko pro mistra, ač se turnaje 
nezúčastnil.
Na Vaši účast v příštím roce se těší 
Halina Mudrová, Milan Mudra a Iva 
Forejtová

 Č N  N  Í Í

prosince večer Na Babkách možná 
padesát, na svařené vínečko nebo 
pohárek čaje se zastavovali i mno-
zí kolemjdoucí, pek se brambory v 
popelu, zpívaly koledy (na kytaru 
doprovázel Petr Štěpán) a bylo nám 
u společného ohně moc dobře. Dě-
tičky řádily za plátnem, kam se pro-
mítaly již klasické zimní obrázky od 

Josefa Lady, takže se mohly jejich 
stínové siluety ocitnout hned na 
hrusické návsi nebo na zasněženém 
kopci pod malebným kostelíčkem. 
Prostě, vánoční chvilka s KiXem se 
vydařila na jedničku! Šikovná foto-
grafka Monika Žitníková všechno 
ochotně a krásně zvěčnila, takže si 
užijte tu milou atmosféru alespoň 

prostřednictvím obrázků z akce na 
našich webových stránkách: info@
divadlokix.cz 
Mějte se v novém roce a těšíme se, že 
příští Vánoce oslavíte s námi!

Jiří Blesk

SituAce v SuDánu

Po více než roce věznění měl mož-
nost náš občan Petr Jašek pronést u 
soudu v Sudánu 9. ledna svou ob-
hajobu. P. Jašek předal šek na léčbu 
zraněného studenta Aliho Umara, 

který byl z 80 % popálen při de-
monstraci. Proces je veden společně 
proti dalším křesťanům. Již 2. ledna 
byl zproštěn obžaloby a propuštěn 
pastor Kuwa Shamal. Je to první 

pozitivní informace v této kauze. 
Konečný verdikt po mnohanásob-
ném protahování soudu se očekává 
v blízké době. 

JJ
výsledky vánočního tUrnaje v lóře

Vítěz Martin Soukup. 
Foto: I. Forejtová

re: chcete Ušetřit za odvoz odpadU? čtěte pozorně!
Obávám se, že originální návod pana 
Kellera, jak ušetřit za odvoz odpadu 
tím, že se k trvalému pobytu přihlá-
sí pouze jeden člen rodiny, značně 
pokulhává. Pokud jsou totiž ostatní 
členové rodiny k trvalému pobytu 

přihlášeni v jiné obci, musejí za od-
pad platit zase tam (takže v součtu 
neušetří). A pokud přesto neplatí (ať 
již v Buštěhradě, nebo v kterékoliv 
jiné obci), mají pravděpodobně již 
na krku exekuci (takže neušetří už 

vůbec, protože k nezaplacenému 
poplatku za odpad se připojují ještě 
náklady na exekutora).

DJ

asistenti preventisty kriminality – jsoU Užiteční?
Již více než půl roku lze při procház-
ce Buštěhradem potkat asistenty pre-
ventisty kriminality. Položil si někdo 
otázku, zda jsou asistenti preventisty 
kriminality v Buštěhradě užiteční? 

Podívejte se na buštěhradské webo-
vé stránky nebo do Buštěhradského 
zpravodaje, kde starostka na několi-
ka místech vysvětluje jejich poslání. 
Preventisti mají např. kárat pejska-

ře, kteří pouští psy „navolno“, mají 
umravňovat občany v podroušeném 
stavu při návratu z hospody domů, a 
to v době 7,30 – 16.00. Je doba 7.30 
– 16.00 v pracovní dny dobou nej-

Restaurace Hotel Buštěhrad oznamuje, že znovu zahajuje provoz, a to 
v pondělí 30. Ledna 2017 od 10 hodin. Jste srdečně zváni !
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Buštěhrad Sobě pořádá

Dále jste zváni od 20.00 hodin k Bečvářům na

K tanci a poslechu hraje

Buštěhradišťan

Oty Pavlici

vstupné 99,-Kč

4. 3. 2017 od 15.00 hodin
MASOPUST

Lidovou taneční zábavu
s cimbálovou muzikou

Sraz na hřišti „U Seifertů“ v Kladenské ulici
hrají „Strýci z Buštěhrada“, zakončení akce bude v „Hotelu“

Hrusice v Buštěhradě. Foto: J. Pergl


