
ČÍSLO 7. ČERVENEC  2016          STRANA 1 STRANA 1č í S L O  1 . ,  b ř e z e n  2 0 1 5                                                                              s t r a n a  2

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

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

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

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

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

ČÍSLO 7. ČERVENEC 2016

ˇˇ´
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 MANŽELÉ BLESKOVI SE ZNOVU VZALI    

UNIKÁTNÍ NÁLEZ   DEN DĚTÍ SE SLUNÍČKEM

 BUŠTĚHRAD TVOŘÍ?  15. VÝROČÍ MÚLP  

DEN OTCŮ   PODĚKOVÁNÍ MĚSTU BUŠTĚHRAD  

 NOVÁ MISTRYNĚ EVROPY Z BUŠTĚHRADU
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Na fotografii zleva: Ondřej Košč, Karel Janda, Jan Chobotský, Daniel Zamita, Rose 
Hudeková, Ema Růžičková,  Emílie Neusserová  Foto: P. Suchopár

Děti na pódiu – Pink Floyd. Foto: J. Pergl
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Vážení čtenáři Buštěhradského zpravodaje, 

Buštěhrad je vhodné místo pro život.  Jedno z dětí  našich sousedů je mistrem Evropy v aerobiku, další děti jsou 
ve společenských  tancích třetí v Česku. Máme divadelní soubor ochotníků, který přilákal na svá představení v 
Buštěhradu a vzdáleném okolí již stovky diváků. V našem středu je mnoho umělců, kteří jsou světově proslulí a kte-
ří jsou připraveni své umění předvést svým spoluobčanům a třeba je i něco ze svého kumštu naučit. V Buštěhradě 
je i celá řada schopných manažerů organizujících v Buštěhradě hudební festivaly, na kterých vystupují umělecky 
kvalitní kapely místní i ze vzdáleného okolí.  Vernisáže buštěhradských výtvarníků je možné navštěvovat i se svými 
sousedy, i když jsou tyto výstavy pořádané často dost daleko od Buštěhradu.  Velice zajímavé jsou i výlety a exkurze 
pořádané buštěhradskými spolky na běžně veřejnosti nedostupná místa.  Úspěšně se rozvíjí i kontakty s italskými 
obcemi z údolí Ledro. Kdo chce sportovat, může se naučit i méně obvyklé druhy sportů, v nichž jsou buštěhradští 
sportovci dobří.

Redakční rada Buštěhradského zpravodaje proto přeje svým sousedům šťastnou ruku při volbě návštěvy akce pro-
bíhající v Buštěhradě. Je a bude z čeho vybírat!

RR 

S LOVO  R E DA KC E

Vydavatel:      Město Buštěhrad, Revoluční 1/4
       www.mestobustehrad.cz
Redakční rada: Ing. Jiří Janouškovec (výkonný redaktor JJ) 
       Ing. Arch. Daniela Javorčeková (DJ)
       Eliška Hrabinová (EH), Zdena Vestfálová (ZV) 
       Ing. Jitka Müllerová (JM)
                                    Jaroslav Pergl (JP), Mgr. Ivona Kasalická (IK)
       Ing. Luděk Zámyslický (LZ)

Design a grafika:  Jiří Janouškovec ml. a Michal Fiala 
E-mail:   bzpravodaj@seznam.cz
Tisk:   Kočka Slaný
Náklad:  1300 ks
Cena:    zdarma
Uzávěrka dalšího čísla:  15. 7. 2016
Foto na titulní straně: :  Mistrovství Evropy v Karlových Varech. 
  (Třetí zleva, Nela Linková z Buštěhradu) Foto: archív soutěžících.

BUŠTĚHRADSKÝ ZPRAVODAJ - Ev. č. MK ČR E 20696

Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele a redakční rady.

Daniela

je také jednou z nejdéle působících 
redaktorek Buštěhradského zpravo-
daje. Její články byly zpravidla mo-
tivované jejím profesním zaměře-
ním - tedy památky a architektura 
ve vztahu k našemu městu. Také její 
články k místnímu dění nebyly a také 
nejsou výjimkou. Ing. Arch. Daniela 

Javorčeková je pravidelnou přispěva-
telkou do Buštěhradského zpravoda-
je i při své funkci starostky města. Je 
maminkou dvou dětí a výraznou kul-
turní osobností v obci. 
Je členkou pěveckého souboru 
staré hudby a s jejím hlasem se i 
buštěhradská veřejnost mohla se-

tkat na několika vystoupeních v na-
šem městě. Je rovněž členkou spolků 
Buštěhrad sobě a Buštěhradského 
fóra. Její současné příspěvky jsou 
svým zaměřením z většiny spojené 
s její veřejnou činností na Městském 
úřadě Buštěhrad. 

JJ

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

Usnesení ze zasedání zastUpitelstva města BUštěhradU č. 5/2016

Zastupitelstvo na svém zasedání č. 
5/2016 ze dne 25. 5. 2016 přijalo 
tato usnesení:

Schvaluje:

Usnesením č. 1 Ověřovatele zápisu 
Magdu Kindlovou, Jiřího Müllera a 
zapisovatelku Dagmar Novotnou.

Usnesením č. 3 Zápis ze zasedání č. 

4/2016 ze dne 27. 4. 2016.

Usnesením č. 4 Doplněný program 
zasedání zastupitelstva č. 5/2016.

Usnesením č. 5 Závěrečný účet 
Města Buštěhradu za rok 2015

Usnesením č. 6  Roční účetní závěr-
ku Města Buštěhradu za rok 2015

Usnesením č. 7  Rozpočtové opatře-

ní č. 7 /2016.

Usnesením č. 8  Dodatek ke smlou-
vě o dílo s firmou Bursík Holding 
(navýšení kapacity ZŠ a MŠ Oty 
Pavla, Buštěhrad) a pověření sta-
rostky k podpisu.

Usnesením č. 9  Smlouvu o sběru, 
přepravě a odstranění odpadu č. 
242016 – AVE (čtrnáctidenní svozy) 
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a změnu smlouvy u sběrného dvora, 
pověření starostky k podpisu smluv.

Usnesením č. 10  Výsledek výběro-
vého řízení na opravu fasády sever-
ní části zámku Buštěhrad, v majetku 
města, firmou Archatt Památky za 
cenu: 1. 294 321,- vč. DPH a pově-
ření starostky k podpisu smlouvy.

Usnesením č. 11 Smlouvu o budou-
cí smlouvě darovací mezi městem 
Buštěhrad a Středočeským krajem 
o převedení části pozemků parc. č. 
215/27 a 221/4 (na kterých bude vy-

budován nový chodník) do majetku 
města dle geometrického plánu.

Usnesením č. 12 Nový statut 
Buštěhradského zpravodaje.

Usnesením č. 13a) Zrušení granto-
vého a dotačního výboru .

Usnesením č. 13b) Zrušení spor-
tovního výboru.

Usnesením č. 13d) Volbu nového 
předsedy VŽP - pana Jana Mrkvič-
ky.

Usnesením č. 14 Schválení použití 
408 000,- Kč z investičního fondu 
ZUŠ Buštěhrad na zakoupení zá-
novního koncertního křídla.

Bere na vědomí:

Bod č. 2  Kontrolu usnesení ze za-
sedání zastupitelstva č. 4/2016 dne  
27. 4. 2016.

Bod č. 13c) Rezignaci předsedy 
VŽP Jiřího Müllera na funkci před-
sedy VŽP.

zájezd do valle di ledro – poslední volná místa!
Jak víte, řada českých obcí včet-
ně Buštěhradu pěstuje přátelství s 
obcemi v italském Valle di Ledro, 
odkud k nám byly za 1. světové 
války vysídleny tisíce Italů. Češi se 
o vysídlené tehdy postarali, a tím 
začalo česko-italské přátelství, kte-
ré trvá dodnes. Máme podepsanou 
mezinárodní smlouvu o spolupráci. 
Zatím však byla aktivnější italská 
strana – každoročně do Čech při-
jíždějí autobusy Italů, kteří se chtějí 
podívat na místa, kde za války žili 
jejich předkové, navštívit jejich 
hroby, či spřátelené rodiny. Je ško-

da, že Buštěhraďané zatím nemě-
li mnoho příležitosti se do Ledra 
podívat. Město Buštěhrad tedy 
pořádá ve dnech 21. 9. – 25. 9. do 
údolí Ledra zájezd. Cílem zájezdu 
je jednak podpoření buštěhrad-
sko – ledrenské spolupráce, jednak 
účast na slavnostní ceremonii na 
počest padlých Československých 
legionářů v Arco. Počítá se se spo-
lečným koncertem části Buštěhrad-
ského pěveckého sboru s místním 
pěveckým sborem, a účinkováním 
pěvců také na slavností ceremonii 
v Arco. Část programu zájezdu je i 

poznávací (návštěva blízkého Lago 
di Garda, města Malcesine a dalších 
místních atrakcí). Cena zájezdu pro 
občany Buštěhradu je 3800,- Kč/
osobu, cena pro důchodce je 3000,- 
Kč. Více se můžete dočíst na webu 
města či kontaktovat pracovníka 
města Martina Kosu: kosa@mesto-
bustehrad.cz. Máme ještě několik 
volných míst, je třeba se přihlásit 
rychle, seznam účastníků již potře-
bujeme uzavřít. Kapacita je omeze-
na jedním autobusem.

DJ

BUštěhrad má konečně své asistenty preventisty kriminality!
Asistent preventisty kriminality je 
takový „skoro policista“, který ale 
nedává pokuty a nezasahuje silou, 
nýbrž konflikty řeší domluvou, 
s klidem a empatií. Od červen-
ce máme takové pracovníky dva, 
vybrali jsme si je ve spolupráci s 
Úřadem práce Kladno. Co tedy bu-
dou naši asistenti řešit? Celý den v 
podstatě stráví na pochůzkách po 
městě, a to téměř za každého po-
časí. Chodí vždy ve dvojici. Budou 
hlídat dodržování pořádku (třeba 
jestli někdo nevyhazuje někde od-
padky, nemá na chodníku nepovo-
lený zábor, nebo zda pejskaři uklí-
zejí po svých mazlíčcích). Budou 
hlídkovat na přechodu u základní 
školy a předcházet jakýmkoliv kon-
fliktům u školy. Mohou domlou-

vat nesprávně parkujícím řidičům. 
Mohou domlouvat mládeži, která 
vysedává na hřišti a dělá nepořádek, 
usměrňovat „společensky unavené“ 
občany či zabraňovat vandalismu. 
Asistenti jsou vybaveni kamera-
mi, všechny situace natáčejí, takže 
v případě skutečného přestupku či 
jakéhokoliv konfliktu mohou pak 
vše doložit a podat podnět na po-
licii. Kdo budou tedy naši asisten-
ti? Paní Hana Stejskalová – bydlí 
v Buštěhradě, dříve pracovala pro 
ČSA, má za sebou i kursy pro pra-
covníky státní správy. Domníváme 
se, že bude umět být empatická i 
rázná, na Kladně jsou s ženami – 
preventistkami skvělé zkušenosti. 
Znalost Buštěhradu bude jistě pří-
nosem. Druhým z dvojice bude pan 

Alexandr Lovas – Kladeňák, dříve 
pracoval např. v POLDI Kladno či 
ve společnosti Lego. Je to silný muž, 
budící respekt. Ve dvojici s paní 
Stejskalovou se budou skvěle do-
plňovat. V době, kdy píšeme tyto 
řádky, se zaškolují na Kladně se 
svým mentorem, sledují práci kla-
denských asistentů, a v nejbližších 
dnech je začnete potkávat v ulicích 
Buštěhradu. Své zázemí budou mít 
v objektu technických služeb. Po-
kud tedy budete mít pocit, že je jich 
třeba v nějaké konkrétní situaci, 
volejte na MěÚ nebo vedoucímu 
TS panu Veselému. V příštím zpra-
vodaji otiskneme jejich fotografie 
a napíšeme o nich více. Věřím, že 
toto opatření se u nás osvědčí.

DJ
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doplnění informace o programU „třídím, tUdíž šetřím…“
V minulém čísle Zpravodaje jsme 
vás informovali o spuštění Progra-
mu „Třídím, tudíž šetřím…“.
Program je koncipován tak, aby 
občan, který se přihlásil ke čtrnác-
tidennímu svozu, byl osvobozen od 

poloviny poplatku, díky třídění.
Program je spuštěn od poloviny 
roku 2016 a tak občan, který se při-
hlásí, uhradí pouze polovinu po-
platku za odpad, tedy částku 163,-
Kč za toto druhé pololetí roku 2016.

Od roku 2017 je možno poplatek 
uhradit v lednu ve výši 325,-Kč a 
tím tak mít zdarma druhé pololetí.

Dagmar Novotná

často kladené dotazy 
Slíbili jste sadu tašek na třídění každé 
domácnosti, která se přihlásí do pro-
gramu Třídění. Kdy je dostaneme?
Tašky jsme objednávali už na za-
čátku května, uvedená dodací lhůta 
byla 6 týdnů. Bohužel nám však vo-
lal dodavatel tašek, že je objednává 
až v Číně a vzhledem k přehlcení 
objednávkami není schopen tašky 
dodat dřív, než v červenci. Až budou 
k dispozici, pošleme vám informač-
ní email. Velmi nás to mrzí.
Jak je možné, že u kontejnerů na tří-
děný odpad je pořád takový nepořá-
dek? Hlavně na Kladenské a ve Šver-
mově ulici. Po vyhlášení programu 
„Třídím, tudíž šetřím“ to určitě bude 
ještě horší!
Důvodů je víc. Jednak do kontejne-
rů zřejmě házejí svůj odpad provo-
zovny, které ho ale mají za povin-
nost likvidovat na vlastní náklady. 
Když tam někdo hodí pár krabic a 
nerozřeže je, ani nesešlápne, brzy se 
tam nic jiného nevejde. K některým 
stanovištím tedy budeme muset dát 
fotopasti, abychom doložili, kdo to 
dělá. Ve Švermově ulici zřejmě ještě 

lidé vyhazují odpad ze staveb. Dále 
je problém, že někteří lidé jsou ne-
pořádní, a když najdou plný kon-
tejner, hodí odpad vedle, místo aby 
zkusili jet jinam, kde je třeba ještě 
místo. A dále je na vině i AVE Klad-
no, které kontejnery někdy nevyve-
ze (některé kontejnery mají svoz i 
dvakrát týdně!), nebo jim odpadky 
létají z auta. Na AVE jsme již poslali 
stížnost, a telefonicky to s nimi ře-
šíme každou chvíli. Lze pouze do-
poručit vozit odpad jinam po městě 
(kontejnery v jiných lokalitách tak 
přeplněné nebývají) – stanoviště 
všech kontejnerů ve městě lze najít 
na webu města. Pokusíme se to vy-
řešit také zvýšením počtu kontejne-
rů, případně velkoobjemovými nad-
zemními či podzemními kontejnery 
(v nových lokalitách, kam se vejdou) 
– na to jsou dotace.
Jak je to se zrušením autobusové za-
stávky na Bouchalce (nahoře na dál-
nici)?
Vzhledem k opravám probíhajícím 
na komunikaci R7 se o to provo-
zovatel pokusil, ale my jsme spolu 

s okolními obcemi vyjádřili zásad-
ní nesouhlas. V současnosti se sice 
nové zastávky na rychlostní komu-
nikaci nepovolují, ale stávající za-
stávky mohou zůstat. Doufejme, 
tedy, že zastávka zůstane.
Kdy budou Kladenské autobusy ko-
nečně připojeny do systému Pražské 
integrované dopravy?
Poslední informace z kladenského 
Magistrátu je, že by k tomu mělo 
dojít zhruba za rok.
Co se stalo s bezdomovcem, který 
onehdy dva dny přespával v parku U 
Macíků?
Pán byl Ukrajinec, zřejmě ho zde 
vysadil nějaký kamion na benzíno-
vé pumpě. Na snahu o konverzaci 
bohužel příliš nereagoval, pouze 
žebral peníze a cigarety. Policie ho 
kontrolovala, doklady i vízum měl 
v pořádku. Nakonec ho odvezla zá-
chranka na Kladno, protože byl ve 
značně podroušeném stavu. Naše 
TS po něm uklidily, lavičku musely 
vydesinfikovat.

DJ

aktUality

• Na Náměstí dojde k dopravním 
opatřením kvůli havarijnímu stavu 
odtokového kanálu, který vede z 
rybníka pod Náměstím. Bude zde 
omezena rychlost na 30 km/h. Na 
podzim budeme na opravu kanálu 
žádat dotaci, pokud vyjde, bude se 
kanál opravovat v příštím roce.

• Podařilo se nám od pana Koláře z 
Lidic odkoupit cíp pozemku, kde 
nyní vede vyšlapaná cestička od Li-
dického „nepřechodu“ do zástavby 
Na Chmelnici. Necháme zde vy-
projektovat chodník.

• Poptali jsme projektanty na projekt 
revitalizace buštěhradského spor-
tovního areálu. Vybraný projektant 
začne pracovat nejprve na studii – 
vytvoří několik variant řešení, nad 
kterými budeme pak diskutovat se 
spolky a sportovními oddíly. Cílem 
je především rekonstrukce (či no-
vostavba) nového zázemí, navrže-
ní hokejbalové arény (kde půjdou 
provozovat i další sporty – volejbal, 
basketbal apod.) a in-line dráhy po 
obvodu sportoviště. Chceme, aby 
areál byl co nejvíceúčelovější.

• Podařilo se nám opravit několik 
úseků porušené dešťové kanalizace 
v Revoluční ulici (vymleté kanály 
po nedávných přívalových deš-
tích). 

• Ve dnech 13. – 15. 7. se v Buštěhrad-
ských exteriérech bude natáčet 
film, situovaný do 80. let 20. století, 
a to především u hotelu Buštěhrad 
a pivovaru, v Lípové ulici a u by-
tových domů na západním konci 
města. Zábory a uzavírky si vyřídí 
(a také zaplatí) filmaři.

DJ
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přání

Paní Helena Tichá oslaví 16. července své 85. narozeniny. 
Všichni moc gratulujeme a přejeme pevné zdraví do dalších let.

Holá Alena

S P O L E Č E N S K Á  K R O N I K A

Vítání občánků

Ve středu 15. června 2016 jsme v obřadní síni Městského úřadu přivítali do života nově narozené občánky. Dě-
tem přejeme, aby prožily hezké, klidné a pohodové dětství uprostřed rodinného kruhu, a rodičům, aby největší 
odměnou pro ně byla láska a úcta jejich děťátka. 

Jana Zemanová 
matrikářka

manželé Bleskovi se znovU vzali

… a byla to svatba veliká. Konala se 
v přírodním amfiteátru v zámecké 
zahradě Buštěhradského zámku dne 
28. května 2016. Svatební pár přijel 
v pravé americe, kterou řídil slepý 
Afroameričan, a které svítilo jedno 
světlo. Ve špalíru provolávajícím 
slávu byli občané všech barev pleti 
a náboženského vyznání. Z rukou 
přihlížejících sršely blesky a srdce 
byla na jejich dlaních. 
Při vystupování z amerického cou-
pé upoutaly pozornost hostů proti-
válečně vyzdobené brýle ženicha a 
jeho pruhované pyžamové kalhoty. 
Nohy byly vkusně zakončeny obno-
šenou sportovní obuví.
Novomanželka měla na sobě slušivé 
minišaty zdobené všudypřítomný-
mi pruhy ve stylu pop artu. 
Před začátkem obřadu proklál srdce 
ženicha Amor svým šípem. 
Plná humoru byla i svatební řeč paní 
starostky. Po prvním znovumanžel-
ském políbení následovala písňo-

vá gratulace divadelního souboru 
KIX. Svatební akt byl jeden souvislý 
sled původních divadelních gagů 
buštěhradských ochotníků, kterým 
skvěle sekundovala paní starostka.

Příjemná svatební nálada pokračo-
vala až do večera. Hezké odpoledne 
svojí přízní poctilo i počasí. 

Luděk Zámyslický

(Novo)manželé. Foto: J. Pergl

pink floyd na zámkU v BUštěhradě

Ve čtvrtek 26. 5. 2016 se v zámecké 
zahradě Buštěhradského zámku od 
18.00 hodin uskutečnilo za nádher-
ného slunného počasí na místní po-
měry velkolepé hromadné hudební 
vystoupení.

Pod záštitou smělého programu 
kladenské skupiny All Right Band, 
která nastudovala a připravila 20 
stěžejních hitů světoznámé art roc-
kové skupiny Pink Floyd, vystoupi-
ly v prvním a druhém předkole dvě 
rockové kapely, jejichž kořeny patří 

Buštěhradu.
Jako první od 18.00 vystoupila sku-
pina Bubblecum. Tento projekt Voj-
ty Mudry a jeho vrstevníků před-
vedl, jak se na mládí sluší (věkový 
průměr umělců je 25 let), ten v sou-

I N FO R M AC E
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I N FO R M AC E

Unikátní nález

Muž, který si vyrazil na špacír po 
okolí Buštěhradu na Kladensku, na-
šel na poli mimořádný poklad - tři 
tisíce let staré amfory. Archeologové 
nález tajili více než rok. Nádoby nyní 
čeká restaurování a veřejnost by je 
mohla poprvé spatřit koncem roku 
2017. 
Poklad nalezený koncem roku 2014 
pochází z doby bronzové a sestává z 
celkem pěti bronzových plechových 
nádob. Velká amfora se dvěma uchy 
v sobě ukrývala další čtyři plechové 
zdobené nádoby.
„Nádoby nesou stopy dlouhodobého 
používání a opotřebení, například 
konvici chybí víko a amforovitá ná-

dobka přišla kdysi o ucho. V tako-
vém stavu už se dostaly do země,“ 
popsal pro iDNES.cz archeolog Da-
vid Daněček.
Archeologové nález dosud tajili pro-
to, aby okolí Buštěhradu chránili 
před vypuknutím „bronzové horeč-
ky“. Navíc chtěli amfory představit, 
až budou restaurované. 
Jelikož ale radní Středočeského kraje 
pro kulturu Zdeněk Štefek (KSČM) 
zveřejnil na webu informaci o nález-
ném, museli s pravdou ven.
Kulturně historickou cenu nálezu 
vyčíslil ředitel a specialista na dobu 
bronzovou z Archeologického ústa-
vu AV ČR v Praze Luboš Jiráň na 

920 tisíc korun. Zohlednil přitom 
vzácnost nálezu, hodnotu použité-
ho materiálu, kvalitu zpracování i 
odhadovanou tržní cenu na základě 
zahraničních aukcí, kde je prodej ta-
kových předmětů povolený.
„Nepřísluší mi hodnotit, zda je to 
hodně nebo málo, každopádně jde o 
tak mimořádný nález, že se jeho cena 
bude vlastníku, tedy Středočeskému 
kraji, nadále zhodnocovat, zvláště 
po jeho plánovaném restaurování a 
konzervaci,“ říká Daněček.
Podle Českého rozhlasu byl nález-
cem Filip S., který dostal po více než 
roce jednání 90 tisíc korun. Nálezné 
mohlo být podle Daněčka vyšší, kdy-

časné době nejmodernější rockový 
projev. Poměrně technicky náročné 
vlastní skladby, kde se střídají 4/4 
takty s náročnými 5/4 a nechyběly 
7/8, rozhodně zaměstnaly pozornost 
právě příchozích diváků a zanechaly 
na podiu stopu odvahy a technické 
zdatnosti. 
Jako další bod programu vystou-
pila skupina LUFTT, pohrobek v 
Buštěhradě již známého Bad Stone. 
Mix zkušené rytmiky s mladými 
kytaristy a frontmanem, zpěvákem 
nepřehlédnutelného projevu, před-
vedl jednodušší avšak o to střižnější 
hard rock opřený především o český 
text a vlastní tvorbu, kterou chlapci 
vhodně doplnili povedenými covery 
třech hitů světových kapel ZZ TOP, 
Whitesnake a Deep Purple. 

Od 21.00 hodin, kdy se již v pře-
krásné zámecké zahradě Buštěhrad-
ského zámku setmělo, se rozezvu-
čely tóny prvních velkých hitů Pink 
Floyd za podpory bohatých světel-
ných efektů a zadní komponované 
videoprojekce v duchu slavné kapely 
s aktualizací All Right Bandu. I zvuk 
poměrně silné hudební aparatury, 
kterou skvostně obsluhoval Milan 
Knor, podtrhl kvalitu provedení 
hudební produkce zkušených mu-
zikantů z Kladna, kteří si nechali 
záležet na věrném nastudování jed-
notlivých, zejména sólových, partů. 
Emoce z překrásné muziky podtrhla 
ve finále přítomnost členů dětského 
Buštěhradského pěveckého sboru a 
vhrnula slzy do očí nás starších pa-
mětníků nebo rodičů. Skladba The 

Wall za podpory našich dětí vyzněla 
velmi autenticky. 
Pink Floydi z Kladna - All Right 
Band - na vrcholu kariery předvedli, 
že nespí, ale dokáží se ještě nadech-
nout k velkým projektům.
Jedinou skvrnkou na celé organi-
začně a finančně náročné akci v 
režii Jana Zelenky a Milana Mud-
ry byla poměrně nízká divácká ná-
vštěva této hudební akce, což není v 
Buštěhradě bohužel ojedinělý jev.
Snad se příště neohroženým 
buštěhradským organizátorů podaří 
ještě více zaujmout diváka, že bude 
spokojenost na všech stranách.

Tomáš Zoubek

Z místní pošty:  Informace k prázdninovému omezení hodin pro 
veřejnost

Vzhledem k personálním změnám a čerpání dovolené zaměstnanců místní pošty budou od 
1. 7. do 31. 8. 2016 upraveny hodiny pro veřejnost následovně: 

Pondělí  8:00 - 11:00         13:00 - 18:00
Úterý     8:00 - 11:00          13:00 - 16:00
Středa    8:00 - 11:00         13:00 - 18:00
Čtvrtek   8:00 - 11:00         13:00 - 16:00
Pátek      8:00 - 11:00         13:00  - 16:00
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Oslava Dne dětí se nám letos hez-
ky vydařila. 1. června dopoledne 
se děti z Dětského studia Sluníčko 
vydaly na voze taženým koňmi do 
ZOO Zájezd, takový způsob dopra-
vy už dnes jen tak nezažijete.  Počasí 
přálo, pan Bečka spolehlivě kočíro-
val kobylky Janičku a Leonku, výlet 
prostě dopadl na jedničku. Odpole-
dne jsme spolu s Rodinným centrem 
Pelíšek pořádali Dětský den s hasiči, 
na který měli možnost přijít všichni 
malí i velcí. Na začátek jsme připra-

vili malé překvapení - policistky Gá-
bina a Vendula nám předvedly  práci 
se služebními  psy. Pak už přišli na 
řadu členové Sboru dobrovolných 
hasičů Hřebeč. Děti si mohly pro-
hlédnout jejich parádní hasicí vůz 
včetně příslušenství, trochu si mohly 
i vyzkoušet práci hasiče. Někteří vy-
lezli na střechu auta a měli tak pře-
hled o všem dění kolem. Mohli tak 
vidět výtvarné a sportovní soutěže, 
které připravilo Sluníčko s Pelíškem, 
domácí občerstvení, výstavu výkre-

sů s hasičskou tématikou, hemžení 
více než 300 účastníků slavnosti. 
Všem aktérům - policistkám, hasi-
čům, členkám RC Pelíšek, Martinu 
Filovi, fotografce Monice Žitníkové, 
Helence Bleskové, ale také členkám 
Červeného kříže paní Procházko-
vé a Spálenské patří náš velký DÍK. 
DĚKUJEME také všem rodičům a 
dětem, kteří přišli. Bez nich by bylo 
naše snažení zbytečné.

Za DS Sluníčko Lenka Filová

BUštěhrad tvoří?
Nevím jak kdo, ale je určitě spousta 
lidí, kteří ve volných chvílích, pokud 
nějaké jsou, nebo si je prostě udělá-
te, něco tvoří. Někdo maluje, kreslí, 
vyšívá, plete, šije, modeluje, vyře-
zává, vystřihuje, slepuje, restauruje, 
pěstuje nebo fotí. Vlastně se dá dělat 
asi mnoho věcí, které ani nedovedu 
pojmenovat, nebo mě nenapadají.
A tu spoustu věcí určitě děláte i vy 
u nás na Buštěhradě. Děláte je asi 
většinou pro sebe, svou radost, nebo 
pro rodinu a přátele. Napadlo nás, 
že by bylo hezké, kdybyste se o svou 
radost podělili s námi ostatními. 
Prostě vzít ty své výrobky, výtvory 
a výpěstky a přinesli je ukázat nám, 
kteří by se rádi podívali, co lidské 
ruce ve spojení se srdcem dovedou. 

Taková prezentace si zaslouží výsta-
vu a tak bychom vás chtěli poprosit, 
zda můžete svá díla a dílka na tako-
vou výstavu zapůjčit.
Výstava by byla uspořádána v době 
posvícení, představu máme ta-
kovou, že bychom v sobotu 17. 9. 
uspořádali vernisáž a výstava by tr-
vala po pondělí. Místo výstavy zatím 
neuvádím, vše je v jednání.
Co je ale důležité, že vy, kteří máte 
zájem předvést, co dokážete a čím 
děláte radost sobě i ostatním, se 
musíte přihlásit nejpozději do konce 
srpna na níže uvedená telefonní čís-
la, na kterých se také můžete zeptat 
na podrobnosti.
Možná se ostýcháte a tak můžete vy-

stavovat i anonymně, pokusíme se 
anonymitu dodržet.
Moc se těšíme, že tento nápad neza-
padne a budeme se moci pochlubit, 
že ty pověstné zlaté české ručičky 
jsou také u nás na Buštěhradě.
VYZÝVÁME VŠECHNY OBČANY 
BEZ ROZDÍLU VĚKU A POHLAVÍ 
UKAŽTE NÁM, CO UMÍTE!!!!!!
PŘIHLÁŠENÍ  -  DO 31. 8. 2016
TELEFONY – 736 660 753
  604 530 982
  721 190 939

Na vaše přihlášky se těší SDŠR 
MO Buštěhrad alias „Věčně mladí 

senioři“
S. Šumná

by nálezce nevyjmul nádoby ze země 
a uvědomil hned archeologické pra-
coviště.
„Rozhodujícím faktorem bylo ale 
bezprostřední ohrožení obnažené-
ho pokladu právě zahájenou orbou,“ 
uvedl Daněček. 
Unikátní je motiv slunečních bárek.
Poklad je podle archeologa unikátní 
hned ze dvou důvodů. V Čechách 
byly dosud jen dva podobné nálezy 
- v Hostomicích a Jenišovicích, oba 
jsou ale přes sto let staré a chybí in-
formace, protože tehdy například 
nebylo zvykem brát vzorky na příro-
dovědné analýzy. 
Další unikum spočívá ve skladbě 
samotných nádob. „Zatím co koflí-

ky (šálky) jsou poměrně typickým 
nálezem z našeho území, amfora 
a konvice jsou vyrobeny odlišnou 
technologií a opatřeny v Čechách 
dosud neregistrovanou výzdobou 
s motivem slunečních bárek,“ říká 
Daněček. 
Nález nyní zkoumají odborníci, kteří 
navrhnou nejlepší způsob konzerva-
ce nádob, jejich restaurování a pro-
vedení odborných expertíz. Poté bu-
dou zkoumat pravěké technologie, 
použité materiály i například to, za 
jakých okolností byl poklad uložen 
do země.
„Konzervace čtyř nádob z vnitřku 
silně poškozené amfory bude zaháje-
na v nejbližší době přímo ve Středo-
českém muzeu, o konzervaci amfory 

probíhají jednání a zjišťují se mož-
nosti finančního krytí této nákladné 
operace,“ dodal Daněček.
Pokud vše proběhne podle plánu, 
veřejnost by vzácný soubor poprvé 
mohla vidět koncem příštího roku, 
archeologové uvažují o výstavě nebo 
filmovém dokumentu. 
Daněček pro iDNES.cz také prozra-
dil, že koncem minulého roku byl 
Středočeskému muzeu ohlášen a 
odevzdán další zásadní hromadný 
nález, tentokrát ze starší doby bron-
zové. Nyní probíhá jeho konzervace 
a veřejnost by ho měla spatřit už 15. 
října u příležitosti oslavy 3. Meziná-
rodního dne archeologie.

Autor: Michaela Bůnová (zdroj 
internet) 
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léto v zooparkU zájezd

V červnu se v zájezdském zooparku 
konal slavnostní křest mláďat kozy 

kamerunské. Kmotrou dvou kozích 
bratrů se stala kladenská rodačka 

a skvělá herečka Petra Jungmano-
vá, která se svými syny vybrala pro 
kozlíky jména Toník a Bertík. 
Kůzlata se hrdě ukazovala všem pří-
tomným návštěvníkům, nechala se 
jemně hladit a hlavně u dětí se těši-
la velké oblibě. Slavnostní přípitek 
probíhal tentokráte s dětmi, které 
si s Petrou Jungmanovou přiťukly 
na zdraví kůzlat  dětským šampaň-
ským a popřály kozlíkům hodně ve-
selých a skotačivých dnů.
Další křty zoo plánuje na dobu 
prázdnin, svých jmen se dočka-
jí například mláďata lemurů kata, 
ale i další nově narozená zvířátka. 
O konkrétních termínech bude 
zoopark informovat na svých face-
bookových stránkách. 

Zuzana Šípkovská
Petra Jungmanová a kůzlata. Foto: Archiv Zooparku

N E Z I S KOV É  A  P Ř Í S P Ě V KOV É  O R G A N I Z AC E

15. výročí založení mikroregionU Údolí lidického potoka

Ano, je tomu tak, Mikroregi-
on Údolí Lidického Potoka (dále 
MÚLP), byl protokolárně založen 
před 15 lety, v dubnu 2001. Tento 
článek, ale i vlastní oslava tohoto 
výročí, která se bude konat dne  
7. 5. 2016 v obci Hřebeč, mají pro-
ti termínu založení MÚLP malé 
zpoždění. Bylo dohodnuto, připo-
menout si toto výročí až v rozkvet-
lém měsíci květnu.
Smyslem tohoto článku není vy-
jmenovat a bylo by to asi nereál-
né, vše, co se za oněch 15 let sta-
lo a podařilo udělat. Tento článek 
chce říci, že MÚLP je tady, pracuje 
a snaží se pomoci rozvoji regionu, 
ve kterém se nachází jeho členské 
obce, chce podle svých možností 
přispívat ke zlepšování životního 
prostředí obyvatel a také ke zlep-
šení komunální práce. Je jedním z 
mikroregionů, které jsou registro-
vány v rámci Středočeského kraje.
Ale, než se vrátíme o oněch 15 let 
zpět, bylo by dobré, aby se MÚLP 

čtenářům nejprve představil. Toto 
Dobrovolné sdružení  MÚLP tvo-
ří 10 obcí. Geograficky od západu 
na východ jsou to následující obce 
a město. Obec Pletený Újezd, se 
starostou panem Jaroslavem Kol-
bekem, Obec Velké Přítočno, se 
starostou panem Janem Burgerem, 
Obec Malé Přítočno se starostou 
panem Lubošem Košákem, obec 
Dolany, se starostou panem Luď-
kem Bartošem, Obec Hřebeč, se 
starostkou paní Petrou Piskáčko-
vou, Obec Lidice, se starostkou 
paní Veronikou Kellerovou, měs-
to Buštěhrad, se starostkou paní 
Ing. arch.  Danielou Javorčeko-
vou, Obec Makotřasy, se starostou 
panem Bohumilem Procházkou, 
Obec Stehelčeves, se starostkou 
paní Jaroslavou Štancovou, Obec 
Číčovice, se starostkou paní Jaro-
slavou Čtrnáctou.
Mikroregion má také své vedení. 
Předsedkyní je paní Ing. Jana Ne-
dvědová, dlouholetá starostka a 

nyní místostarostka obce Dolany. 
Místopředsedkyní je paní Jaroslava 
Štancová, starostka obce Stehelče-
ves. Předsedou Kontrolní a revisní 
komise je pan Jaroslav Kolbek, sta-
rosta obce Pletený Újezd.
Grafické rozložení mikroregionu, 
včetně znaků uvedených obcí, je 
možné vidět na mapě v sídle mi-
kroregionu, ve městě Buštěhrad, 
která je umístěna  před vchodem 
do areálu MěÚ a nebo na jeho 
webových stránkách (mulp.cz).
Než pohovoříme o předmětu čin-
nosti a práci mikroregionu, vraťme 
se do doby, kdy byl mikroregion 
založen. A protože si připomíná-
me 15. výročí jeho založení, čte-
náři jistě budou souhlasit, že právě 
tomuto, lze říci již historickému 
datu, je v tomto článku věnováno 
trochu více místa. 
Psal se 26. březen 2001, kdy se ko-
nala Valná hromada (VH) Dob-
rovolného svazku obcí (DSO), na 
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které byly schváleny tři zakláda-
jící dokumenty. Byla to „Smlouva 
o vytvoření DSO Mikroregionu“, 
která ale byla schválena na usta-
vující schůzi již 5. 3. 2001 na MěÚ 
Buštěhrad. Tuto Smlouvu pode-
psali představitelé sedmi obcí, jako 
zakladatelé mikroregionu. Jsou to 
obce: Lidice (starosta pan V. Ze-
lenka), Makotřasy (starosta pan 
M. Pulec), Okoř (starostka paní B. 
Dezortová), Hřebeč (starosta pan 
Ing. J. Burger),  Číčovice (starosta 
pan J. Holiš),  Dolany ( starota pan 
J. Votava),  Buštěhrad (starosta pan 
P. Dütsch). Dále to byly Stanovy, 
vypracované také již 5. 3. 2001. I 
když se Stanovy mikroregionu v 
průběhu času upřesňovaly a prá-
vě v současnosti se tak děje, jde o 
základní, pracovně právní doku-
ment, který definuje práci mikro-
regionu. 
Poslední verze Stanov mikrore-
gionu je v současnosti schvalo-
vána zastupiteli členských obcí a 
bude možné se s nimi seznámit na 
webových stránkách mikroregio-
nu, případně na stránkách zpravo-
dajů, vydávaných obcemi. Dalším 
přijatým dokumentem, byl Návrh 
na zápis do registru Okresního 
úřadu v Kladně, ze dne 26. 3. 2001. 
Tento Návrh byl schválen Rozhod-
nutím Okresního úřadu, referátem 
vnitřních věcí 25. 4. 2001. Tímto 
úředním krokem, byl mikroregion 
zaregistrován. Výše uvedená VH 
zvolila svého prvého předsedu, stal 
se jím pan Petr Dütsch, starosta 
města Buštěhrad. Místopředsed-
kyní byla zvolena paní Barbora 
Dezortová, starostka obce Okoř, 
(Okoř není již členskou obcí). VH 
jmenovala také tajemnici mikro-
regionu, paní  Ing.  E. Přibíkovou, 
CSc. S uznáním je třeba říci, že 
uvedené dokumenty a volba ve-
dení mikroregionu svědčí o tom, 
že mikroregion měl o své budoucí 
činnosti jasno a i díky tomu si dnes 
můžeme 15 let od jeho založení 
připomínat.
V této části článku je třeba říci, že 
prvotní snahou MÚLP je dosáh-
nout ještě lepšího propojení své 

činnosti s členskými obcemi s je-
jich kulturními, sportovními a dal-
šími neziskovými organizacemi. 
Tedy s co  nejširším počtem jeho 
obyvatel, aby o jeho práci věděli, 
ale také mu byli nápomocni v péči 
o rozvoj regionu, ve kterém společ-
ně žijeme. 
Úspěšným krokem v tomto smě-
ru, bylo založení tzv. Malého do-
tačního titulu (MDT), jehož pro-
střednictvím navázal mikroregion 
konkrétní spolupráci s řadou výše 
uvedených organizací. Tento ti-
tul má svá pravidla, uvedená na 
webových stránkách MÚLP. Pro 
ilustraci je možné uvést, že jarní 
kolo MDT 2016 uspokojilo celkem 
33 neziskových organizací a při-
spělo na jejich akce finanční část-
kou 85.000,-Kč. Patří se poděkovat 
místopředsedkyni mikroregionu 
paní J. Štancové, starostce obce 
Stehelčeves a příslušné komisi, kte-
ří se o MDT starají.
Důležitým zaměřením činnosti 
mikroregionu je péče o rozvoj jeho 
venkovské infrastruktury, ochrana 
životního prostředí, ale jsou to i 
další aktivity, o nichž bude zmín-
ka dále. To vše v kontextu s tím, 
že MÚLP se nachází v mimořádně 
exponovaném území, mezi dvěma 
velkými aglomeracemi Kladnem 
a Prahou. Tato skutečnost s sebou 
přináší při některých pozitivech i 
negativní dopady na životní pro-
středí obyvatel mikroregionu. Jde 
např. o reaktivaci „Průmyslové 
zóny Kladno východ“, která je vel-
kým konglomerátem celého spek-
tra problémů z hlediska životního 
prostředí, překračujícím lokální 
rozměr, přímo  a nebo nepřímo 
dopadajícím na život obyvatel 
členských obcí mikroregionu. Ob-
dobná situace je i v případě „Prů-
myslové zóny Kladno jih“, kde se 
dopravní situace na komunikacích 
I/ 61 a III/10188 stává kritickou. S 
tím souvisí i zhoršující se dopravní 
infrastruktura s dopadem na celý 
mikroregion. Důležitou součástí 
práce mikroregionu, je pravidel-
né setkávání představitelů obcí na 
Valných hromadách, na nichž je 

stanovován směr a konkrétní čin-
nost mikroregionu. Ale je zde také 
možnost si vyměňovat zkušenosti 
z komunální práce v jednotlivých 
obcích. Jde i o sounáležitost s ce-
lým regionem, což je nenápadný, 
ale důležitý moment v práci mik-
roregionu. Jde o to, podílet se na 
řešení některých problémů, které 
překračují možnosti obcí.
Činnost mikroregionu, za poměr-
ně dlouhou dobu jeho existence, je 
možné doložit, bez časové sousled-
nosti, některými příklady. Na zá-
kladě spolupráce se Středočeským 
krajem se mikroregion v minulých 
létech finančně podílel na výstavbě 
či rekonstrukci chodníků v obcích 
mikroregionu. Za významnou lze 
považovat uzavření  spolupráce  s  
Českou  zemědělskou  universitou, 
Katedrou  zemědělství a krajin-
né architektury.  Výstupem z této 
spolupráce bylo zpracování studií 
extravilánů a intervilánů všech 
členských obcí, které byly prezen-
továny na semináři v obci Lidice. 
Velmi úspěšnou akcí bylo histo-
ricky první setkání mikroregionů 
Středočeského kraje, kterého se 
zúčastnil velký počet zástupců mi-
kroregionů Středočeského kraje a 
přední odborníci z akademické i 
státní sféry. Toto setkání v plném 
rozsahu zorganizoval mikrore-
gion. Jako dobrou lze hodnotit i 
spolupráci mikroregionu se Sva-
zem měst a obcí, uspořádáním 
seminářů s aktuální tématikou 
pro zastupitele členských obcí. Za 
důležité lze považovat i stanovis-
ka mikroregionu k tak rozsáhlým 
investičním akcím, jakými jsou na 
příklad výstavba nové letové dráhy 
na Letišti Václava Havla Praha, a.s. 
K této akci mikroregion vystoupil 
se svým stanoviskem na semináři 
s celostátní účastí. Jde ale i o sta-
noviska mikroregionu k takovým 
akcím, jakým byla snaha o výstav-
bu BPS ve městě Buštěhrad, nebo 
k plánované dopravní infrastruk-
tuře, která se dotýká většiny člen-
ských obcí mikroregionu. Úspěšně 
se podařilo uskutečnit  řadu zájez-
dů  v jejichž rámci vždy došlo k se-
tkání s místními mikroregiony, ale 
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i s představiteli komunální sféry a 
výměně názorů na nejrůznější té-
mata. Mikroregion navázal svým 
členstvím spolupráci s Místní akč-
ní skupinou Přemyslovské Střední 
Čechy, kde půjde o spolupráci ve 
využití Integrovaných regionálních 
operačních programů.  V minulos-
ti byla navázána také spolupráce s 
Agenturou pro zemědělství a ven-
kov. Se Středočeským krajským 
úřadem se podařilo vybudovat cy-
klostezku ze spojnice Hřebeč-Hos-
touň, směrem na Dolany. Tady je 
možné na tuto aktivitu navázat, 
protože mikroregion rozhodl o 
zpracování „Generelu cyklostezek 
na území mikroregionu“. Tedy in-
vestičním  záměru, který propojí 
členské obce cyklostezkami mimo 
silniční dopravu. Práce na tomto 
projektovém úkolu byly již zahá-
jeny a představují finanční objem 
100.000,-Kč, které mikroregion 
zajistil. Nezanedbatelnou se jeví i 
přímá finanční účast mikroregio-
nu při odstraňování následků po-
vodní v obcích Dolany a Číčovice v 
roce 2013. Patří sem ale i Výstavba 
kanalizace a ČOV v obcích Dola-
ny a V. Přítočno, kterou MÚLP za-
střešil jako investor. Mikroregion v 
současnosti pracuje na vytvoření 
tzv. Databáze občanů, kteří se za-
bývají výrobou a prodejem nejrůz-
nějších výrobků své profese, s cí-

lem jejich zviditelnění a umožnění 
jejich uplatnění na trhu.
Za zcela výjímečnou a úspěšnou 
lze označit spolupráci s Letištěm 
Václava Havla Praha a.s., která 
byla zahájena na základě podepsá-
ní Smlouvy o spolupráci již v roce 
2010. Jde především o problém do-
padů provozu Letiště Praha a.s. na 
životní prostředí mikroregionu, s 
cílem jeho perspektivního zlepšo-
vání. Sem nesporně patří i otázka 
výstavby nové přistávací a vzleto-
vé letištní dráhy.  Samotná smlou-
va dává mikroregionu možnost 
spolupráce v širokém spektru, ale 
dominantní je zlepšování životní-
ho prostředí ať již přímo, nebo 
nepřímo na základě některých 
aktivit.  Vyjmenovat všechny pro-
jekty a jejich realizaci v členských 
obcích, na kterých se mikroregi-
on od roku 2010 finančně podílel, 
nebo podílí, není z hlediska rozsa-
hu tohoto článku reálné. Z toho-
to širokého spektra akcí je  mož-
né  jmenovat na příklad, výsadbu 
stromů a obecně zeleně, úpravu 
a rekonstrukci parků,  dětských 
hřišť a sportovních areálů, nejrůz-
nější stavební rekonstrukce, opra-
vy  ulic, vybudování kanalizačních 
přípojek, rozšiřování kapacit  ZŠ a 
MŠ,  opravy střech objektů,  inte-
grace  mateřské školy do nového 
objektu,  řešení místních osvětle-

ní,  odstranění následků povodní, 
zabudování měřičů rychlostí v ob-
cích, až po nákup některých me-
chanizmů pro péči o zeleň, nákup 
rybníka do vlastnictví obce. Bylo 
by možné vyjmenovat i velký počet 
dílčích kulturních a sportovních 
akcí, nebo výročí, připomínajících 
nejrůznější významná a historická 
data, spojená s členskými obce-
mi. Tento výčet, jejichž finanční 
objem od roku 2010 představuje 
částku kolem 15 miliónů korun a 
lze předpokládat, že na konci roku 
2016 to bude 18 miliónů korun, je 
dostatečně vypovídající skutečnos-
tí. Je výsledkem cílevědomé práce 
mikroregionu, starostů a zastupite-
lů členských obcí, neziskových or-
ganizací, ale i občanů, kteří aktivně 
mikroregionu pomáhají.
Co říci na závěr?  Mikroregion 
chce i do roku 2016, ale věřme i do 
dalších let, vykročit s odhodláním 
plnit úkoly, které si předsevzal. Je-
jich prioritou je udělat vše, na co 
bude mít síly a finanční prostřed-
ky, ve prospěch občanů členských 
obcí.  Dobrá zkušenost je, že mi-
kroregion za celé dlouhé období 
pracoval v duchu dobré spolupráce 
a chce věřit, že tomu tak bude i na-
dále.

RNDr. Miroslav Oplt, CSc.
Buštěhrad, 13. 4. 2016

Úspěšná sezóna BUštěhradského pěveckého sBorU

Ani si už nevzpomenu, kdy napo-
sledy jsem napsal do Buštěhrad-
ského zpravodaje článek o našem 
pěveckém sboru. Zastihla ho totiž 
léta trudná a kyselá. Ke psaní mě 
to moc netáhlo. 
Vím, že předseda sboru by měl čas 
od času dát do tisku nějakou zprá-
vu o tom, co sbor dělá, jak se má, 
jak se mu daří. 
Teď - jsem o tom hluboce přesvěd-
čen - nastala pravá chvíle, abych 
buštěhradským občanům i čtená-
řům přespolním s velikou radostí 
oznámil, že sboru se daří dobře. 
Tak pěkně, jak tomu už řadu let 
nebylo. Dostavila se opět radost, 

dobrá nálada, úsměv, chuť ke tvůr-
čí práci.
Sezóna začínající v září 2015 a kon-
čící v červnu 2016 byla mimořád-
ně úspěšná. Hned na jejím začát-
ku, ještě v posledních srpnových 
dnech, jsem s velikým potěšením 
uvedl za přítomnosti televizních 
kamer do funkce novou sbormis-
tryni paní Evu Gallatovou. Čekal 
na ni notný kus práce. O tom, jak 
skvěle se nelehkého úkolu zhosti-
la, si jistě uděláte obrázek přečte-
ním dalších řádků mého článku.
Hned v polovině září jsme za 
hezkého slunečného počasí vy-
stoupili na hudebním festivalu v 

buštěhradském zámeckém parku. 
O týden později sbor zavítal do 
Žlutic, kde zpíval na festivalu du-
chovní hudby Viva la musica. V 
říjnu jsme našim mužům zakoupi-
li černé košile, aby vedle smokingů 
měli ještě další koncertní ošacení.
Mezitím jsme po řadě peripe-
tií zvládli administrativní proces 
přeměny dosavadního občanské-
ho sdružení na spolek, jak ukládá 
zákon. Rejstříkovým soudem jsme 
byli zapsáni do rejstříku spolků. 
Sbor je tedy právnickou osobou: 
spolkem. 
V listopadu jsme přijali pozvání 
zazpívat si na festivalu Sborobraní 
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v Hostivici. Civilní prostředí tam-
ní sokolovny je velmi příjemné. 
Budeme-li pozváni, rádi se opět 
po roce zúčastníme.
Pak již přišel advent a čas Vánoc. 
Již podruhé jsme se zúčastnili ad-
ventního koncertu ve Dřetovicích 
v kostele sv. Václava. Jednou z 
hlavních organizátorek koncertu 
je naše sopranistka paní Jana Šve-
cová. Děkujeme, Jano.
Pár dní před Vánocemi pěvec-
ký sbor spolu se sólisty a malým 
orchestrem uvedl ve Středoklu-
kách  koncert, jehož hlavní částí 
byla Česká mše vánoční J. J. Ryby. 
Potom přímo o Štědrém večeru 
zazněla slavná Rybovka v podání 
našeho pěveckého sboru, sólistů 
a orchestru v buštěhradském kos-
tele. A na druhý svátek vánoční 
jsme to ještě zopakovali v kostele 
v Hostouni.
Všechny koncerty a všechna ve-
řejná vystoupení, o nichž jste se 
dočetli a ještě dočtete, bylo třeba 
pečlivě připravit a nastudovat. Tr-
pělivě, často takt po taktu. Zkouš-
ky sboru se konaly a nadále konají 
každé pondělí od 18 do 20 hodin v 
Kulturním středisku v Buštěhradě.
Koncem února se v sále zámku v 
Buštěhradě konal slavnostní kon-
cert, při němž byl člence našeho 
sboru paní Marii Horové pře-
dán za zásluhy o rozvoj kultury 
a za dlouholetou výchovnou čin-
nost titul Čestná občanka města 

Buštěhradu. Maruško, máme Tě 
rádi.
Po Velikonocích provedl náš sbor 
v buštěhradském kostele koncert 
s Velikonoční mší P. Proška. Byli 
jsme potěšeni, jak mnoho poslu-
chačů se dostavilo. 
V květnu jsme cestovali do Kame-
nice nad Lipou na tradiční setkání 
a koncert pěveckých sborů z Jin-
dřichova Hradce, Kamenice nad 
Lipou a Buštěhradu. Kánon W. A. 
Mozarta KV 560, který jsme na zá-
věr našeho vystoupení přednesli, 
sklidil veliký potlesk.
Sbor se v průběhu sezóny význam-
ně rozrostl. Nyní již má 30 členů 
a členek. A po prázdninách v září 
prý přijdou další. Ono se to mezi 
lidmi poví, že v tom buštěhrad-
ském pěveckém sboru je dobrá 
parta, že se tam mají lidé rádi, že 
se něco naučí, a že to chtějí zase 
předat jiným. Že sbor vede milá 
mladá paní sbormistryně Eva 
Gallatová, která své práci rozumí, 
má přirozenou autoritu a na tváři 
vždy úsměv. Evo, moc Ti za všech-
no děkujeme. 
Děkujeme také zastupitelstvu 
města Buštěhradu a zvláště paní 
starostce Daniele Javorčekové za 
všestrannou podporu. Za spolu-
práci děkujeme také pracovníkům 
Městského úřadu v Buštěhradě. 
Děkujeme sponzorům: firmě RP 
TRADE, spol. s r.o. a dárcům z 
řad občanů. Nesmíme zapome-

nout poděkovat všem sólistům, 
klavíristům i hráčům orchestru 
v čele s panem Jiljím Teringerem 
mladším. Děkujeme dětskému 
pěveckému sboru DUHA při Zá-
kladní škole v Buštěhradě s ve-
doucí paní Annou Holeyšovskou 
za hezkou spolupráci. Děkujeme 
Markovi Veselému. Jeho konfero-
vání pozvedne naše koncerty vždy 
o laťku výš. Poděkování patří též 
buštěhradskému Rodinnému cen-
tru Pelíšek, s nímž v Kulturním 
středisku sdílíme společné pro-
story. Jako předseda děkuji rovněž 
výboru našeho spolku. Někdy je té 
organizační a provozní práce hod-
ně.
Při tom děkování jsem jistě na ně-
koho zapomněl. Prosím, promiňte 
mi to.
Když jsme se teď před prázdni-
nami loučili, řekl mi při odchodu 
jeden člen sboru: Fanouši, já se 
vždycky na ty pondělní zkoušky 
tak moc těším. Vždyť já nic hezčí-
ho v tom týdnu nemám…
Smíšený pěvecký sbor města 
Buštěhradu vstoupil do nové, lep-
ší, epochy svého života. Držme mu 
palce a přejme mu vše dobré. Pro-
tože jeho cílem není nic jiného, 
než šířit radost mezi lidmi.
Kdo zpívá, nemyslí na zlé.

František Paulík,
předseda

Červenec: 
Klub bez maminek PO a ST pro registrované děti
Volná herna - ÚT 9:00 - 12:00
Powerjóga s Markétou - ÚT 18:30 - 19:30
Cvičení pro malé děti - ČT 10:00 - 12:00
Od 25. 7. do 5. 8. se uskuteční PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR na téma „Cesta kolem světa“, s výukou 
angličtiny.

Srpen: 
Pro veřejnost zavřeno, proběhne generální a sanitární úklid.

Bližší informace na www.rcpelisek.cz

prázdninový pelíšek
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den otců

Premiérový Den otců, plný soutěží 
a zábavy, si mohli tatínkové s dětmi 
užít v neděli 12. června v zámeckém 
parku. Počasí bylo docela divoké, 
pár hodin před zahájením stále ve-
sele pršelo, ale sluníčko také občas 
vykouklo a nakonec se i déšť vcelku 
umoudřil. 
Součástí sportovního klání bylo na-
příklad zatloukání hřebíků, přeta-
hování lanem, shazování plechovek 
tenisákem, stavění věže ze špalků, 
hod kládou, přehazování písku, pře-
chod řeky suchou nohou nebo jízda 
zručnosti s kolečkem, kde tatínci 
vozili své vysmáté ratolesti. 
Nechyběla ani střelba lukem na terč 
a střelba vzduchovkou na papírové 
růže. Maminky si zatím mohly ve 
výtvarném stánku vyrobit své origi-
nální origami. Na jiném stanovišti si 
děti a tatínci vyráběli hezký zdobe-
ný meč. 
Překvapením pro děti bylo i pěkné 
vystoupení malých judistů z SKS 
Areny Judo Kladno - děkujeme, že 
jste dorazili!
Poděkování patří i všem, kdo se na 
akci organizačně podíleli: JUNÁK 
BUŠTĚHRAD - dvě stanoviště a 
zapůjčení vzduchovek, RP TRADE 
a RESTAURACE HOTEL - věcné 
ceny, BUFO - zapůjčení vybavení a 

postavení stanů, KULTURNÍ VÝ-
BOR MĚSTA BUŠTĚHRAD - za 
možnost pořádání akce v zámeckém 
parku a zapůjčení vybavení. Ob-
čerstvení nám opět zajistila Zuzka 
Šípkovská se svými domácími dob-
rotami. Děkujeme i všem dobrovol-

níkům na jednotlivých soutěžních 
stanovištích.
Za rok se budeme znovu těšit na vi-
děnou na této prima akci - mamin-
ky si prý báječně odpočinuly :-) 

Jana Zárubová

Den otců. Foto: Lenka Minaříková

logo pro „věčně mladé seniory“
Ve čtvrtek 2. června 2016 se usku-
tečnilo ve vestibulu školy vyhod-
nocení soutěže s názvem „LOGO“ 
pro nově vzniklý Svaz důchodců 
Buštěhrad – „Věčně mladí senioři“. 
Jeho členky oslovily školní družinu 
při ZŠ a MŠ Oty Pavla již v měsí-
ci únoru. Přišly za dětmi s velice 
odvážným, ale nosným námětem. 
Svazu chybí logo, a tak se zeptaly, 
zda by děti nechtěly nakreslit obrá-
zek, co by se jím stát mohl. Poma-
lu začaly vznikat kresby, při jejichž 

tvorbě bylo nutné namáhat hlavič-
ky, pochopit problém, promyslet a 
naplánovat způsob řešení, použít k 
tomu vlastní úsudek, fantazii a zku-
šenost. Během dvou měsíců byl ho-
tov soubor  osmdesáti obrázků. 
Začátkem května posoudila všech-
ny práce dětí odborná porota, slo-
žená z profesionálních výtvarníků 
a grafiků ve složení Michal Fiala, 
Jiří Žitník, Alice Masters a Vero-
nika Richterová. Vítěznou kresbu 
potom vybraly členky SDČR MO 

Buštěhrad – „Věčně mladí senioři“ 
za účasti předsedkyně Krajské rady 
Svazu důchodců ČR Středočeského 
kraje Hany Němcové. Prvenství zís-
kal obrázek Adélky Matouškové a 
Matěje Fridricha.
Vítěznou práci nakreslila Adélka 
Matoušková. Její SOVIČKA s ko-
runkou bude dlouhá léta používa-
ným logem. Konečnou podobu jí dá 
Michal Fiala. Hotové LOGO bude 
mít svoji premiéru v říjnu, kdy se 
uskuteční výstava všech osmdesáti 
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dětských kreseb. Již nyní na ni co 
nejsrdečněji zveme širokou veřej-
nost.
Ohodnocení však dostaly i další 
děti, jejichž obrázky budou po-
užity na různé plakátky. Jsou to  
Adélka Matoušková, Violka Ku-
čerová, Anička Ráková, Lucinka 
Kučerová, Terezka Chumchalová, 
Karolínka Čermáková a Natálka 
Dvořáková.
Zde je seznam soutěžících žáků ze 

všech oddělení školní družiny, kte-
ří se s velkým nadšením účastni-
li soutěže. A. Ráková, K. Dobrá, I. 
Růžičková, L. Kučerová, V. Kučero-
vá,  Přichystalová E., Moldrzyk L., 
Skálová B., Fridrich M., Matouško-
vá A., Čermáková K., Majorová K., 
Kettnerová A., Bouzková K., Svo-
bodová K., Chumchalová T., Klí-
mová V., Hynková J., Šilhánová B., 
Skřipec A., Šmejkalová R., Dražan 
D., Fridrich M., Knor K., Bušková 
A., Semrádová A., Horešovská B., 

Kozubek M., Smrtka M., Švejkov-
ský J., Hebelka J., Carthy E..
Tato akce přinesla našim žákům 
nejen velký zážitek, ale byla přede-
vším neobvyklou a vzácnou spo-
lečenskou záležitostí, při které si 
uvědomovali, že děti, ač jsou malé, 
mohou zasahovat do velkých věcí 
veřejných, krásných, neobvyklých 
a s přesahem do budoucnosti. Tuto 
myšlenku přišli podpořit rodiče a 
významní hosté.
Byla mezi nimi paní Hana Něm-
cová,  předsedkyně Svazu důchod-
ců České republiky, Krajská rada 
Středočeského kraje. Dále JUDr. 
M. Červencl, ředitel Památníku 
Lidice se svou asistentkou paní R. 
Hanzlíkovou a ekonomkou Ing. J. 
Müllerovou. Z územního sdružení 
ČSZ Kladno přijel jeho tajemník, 
pan Karel Sedlák a Klub kaktusářů 
Kladno zastoupil pan J. Douša.  Ne-
chyběla ani  ředitelka ZŠ a MŠ Oty 
Pavla Buštěhrad, paní Mgr. K. Kre-
čová.
Děkujeme všem, co mezi děti přišli 
a dodali vážnost a důležitost celé 
akci. Členkám „Věčně mladých se-
niorů“ pak děkujeme za dárky, které 
přinesly a předaly vyhodnoceným 
dětem. 

Anna Holeyšovská, vedoucí vy-
chovatelka při ZŠ a MŠ Oty Pavla 

Buštěhrad

Vítězné logo – sova. Foto: A. Holeyšovská

ecce liBri ii., aneB proměny

Ctěné čtenářky, vážení čtenáři, milá 
čtenářčata! 
Přinášíme Vám druhé pokračování 
z dobrodružných výprav do nitra 
naší městské knihovny, která pokra-
čuje ve své podivuhodné metamor-
fóze, čili proměně. 
Ocitne-li se dnes knihchtivé oko 
návštěvníkovo na prahu městské 
knihovny, bez pochyb bude jato 
první, velmi viditelnou proměnou 
svého exteriéru, a to proměnou bo-
tanickou, tedy proměnou proměn-
nou, a to v čase i prostoru: předk-
nihovní záhon stal se totiž bodem 
citlivého zásahu pana Vladimíra 

Arnošta a jeho družiny zahradníků 
a botaniků ze Zahradnické fakul-
ty MENDELU v Brně se sídlem v 
Lednici. Ctění čtenářové tedy mají 
možnost při svých návštěvách há-
dat, jaká kde rostlinka roste, ti vní-
mavější snad i v duchu vyměřovat, 
kam se asi která bude či nebude ší-
řit, a majitelé křišťálové koule snad 
i spatřují rostlinné obrazce v bu-
doucnu se zde vytvořivší.  
Jak bylo psáno minule, strážky-
ně naší knihovny, paní Drahomíra 
Čermáková, s pomocí paní Hany 
Matějčkové a paní Heleny Ratajové 
z Krajského knihovnického cent-

ra na Kladně provedli u nás revizi 
celého knihovního fondu čítajícího 
přes úctyhodných devět a půl tisíc 
položek. Při revizi byly vyřazeny 
knihy technicky ba i obsahově již 
zastaralé, a skvosty, které nám na 
doporučení výše uvedených odbor-
nic v regálech zůstaly, jsou uspořá-
dány podle přehlednějšího klíče. 
Knihy, které se ocitly v propadlišti 
literárních dějin, však neupadají v 
temnoty zapomnění, naopak ode-
vzdaly svá těla do rukou výtvarné 
umělkyně, slečny Elišky Peslové, 
která pro nejmenší v dětském kout-
ku připravila z nich nové herní prv-
ky. Proměny knihovní však zdaleka 
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nekončí a na cestě jsou i proměny 
další, na nichž knihovna bude pra-
covat během léta: čtěte i příště! 
Další knihovní proměnou, kterou 
u nás zdárně provedla paní Zdeňka 
Šmídová z Knihovny Jana Drdy v 
Příbrami, je omlazovací kúra nitra 
našeho knihovního katalogu. Jeho 
modernizace je zdárně dokončena a 
připravuje se již krok číslo 2, kterým 
je vyvedení katalogu na monitory 
našich domácích počítačů a mobil-
ních telefonů. Vládkyní této promě-
ny bude webdesignerka, paní Dana 
Heráňová. 
A děje se cos i v prostorech veřej-
ných? Odpovědi na všechny tři 
otázky jsou kladné. Jak psáno jinde, 

proběhlo pasování nejmenších čte-
nářů, proběhla i další vědecko-his-
torická a tuze poutavá přednáška z 
oblasti archeologie „Svět prvních 
zemědělců“. Připravena je i beseda 
s opravdickým živým spisovate-
lem a autorem Kladenských pohá-
dek, panem Luďkem Švorcem, jenž  
27. 6. v 9.00 přišel besedovat s žáky 
naší Základní školy na buštěhrad-
ský zámek. A jak psát se ještě bude, 
knihovna připravuje aktivity další. 
Společenský sál zámku Buštěhrad 
stal se kupříkladu síní, v níž díky 
naší Základní umělecké škole dří-
má již nový velký zdroj ušlechtilých 
zvuků hudebních celých 88 kláves 
mající. Jaký ten jest, vědět lze lehce, 
dává se proto soutěžní otázka jiná: 

Jaká ze všech rostlinných krasavic 
špulících se na svět skrz povrch zá-
honu před knihovnou je nositelkou 
květů tuze voňavých, jejichž modří 
prozářena jest kupříkladu Provence, 
a nese přízvisko lékařská? První 
autor-ka správné odpovědi zaslané 
na adresu knihovna@mestobuste-
hrad.cz vyhrává celých sedm šálků 
lahodné kávy z našeho knihovního 
kávovaru, které si bude moci vypít v 
prostorách knihovny či u stolečku v 
podloubí do konce letošního roku. 
Držíme palce a - ať žijí knihy, ať žije 
léto!    

Vaše knihovna
M. Kosa

dětský den v zámeckém parkU podrUhé 
Na druhý Dětský den v zámeckém 
parku přišla zase spousta dětí a s 
nimi jejich větší dvounožci. A ten-
tokrát hojně i z okolních obcí, což 
není divu, vždyť o tom, že je v na-

šem parku krásně a že o buštěhrad-
ském Dětském dni se nikdo nenudí, 
se už v okolí ví. 
Den plný her, v němž jsme si všich-
ni připomněli pana Borna a Macha 

s Šebestovou, zahájilo hlášení z kou-
zelného sluchátka - všichni zájemci 
si je mohli na místě vyzkoušet a sly-
šet, jak tentokrát mění lidské hlasy. 
O kousek dál na kopci se řádilo na 



ČÍSLO 7. ČERVENEC  2016          STRANA 16č í S L O  1 . ,  b ř e z e n  2 0 1 5                                                                              s t r a n a  2

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

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

skluzavce, jiní si užili na fajnově 
uvázané houpačce nebo na chodí-
cích lajnách mezi stromy, prolézala 
se bludiště, házelo se míčkem do 
tlam, zatloukaly se hřebíky, bábov-
kovalo a bagrovalo se na dvou pís-
kovištích, točilo se u hrnčířského 
kruhu a po celém parku. 
Soutěžilo se i v kreslení a vzniklo i 
jedno veliké papírové slunce. Loso-
valo se a soutěžilo se: u otáčecího 
terče se letos vystřídalo celých 120 
dětí a každá správná otázka byla 
odměněna laskominou. Rozdávaly 
se koláče, štrúdly, perníková slunce, 
byla voda se šťávou, džusíky, a ten-
tokrát se nejen vařila výtečná káva, 
ale tatínkové i maminky si mohli 
dát i dobře vychlazené čepované. 
Pro lepší náladu přišli a zahráli a za-
zpívali pánové z folkového Dua My 
a v zámeckém parku bylo zase nád-
herně. Jak jen to ti pořadatelé s tím 
počasím dělají? 
Poděkování patří všem dámám a 
pánům z RC Pelíšek, DS Sluníčko, 

Junákům Buštěhrad, Technickým 
službám města Buštěhradu, a hlav-
ně všem dětem a jejich rodičům, 
babičkám a dědečkům za návštěvu! 

Ať žije zámecký park a ahoj příště! 
M. Kosa

Dětský den. Foto: Archív autora

 S P O RT

nová mistryně evropy v aeroBikU je z BUštěhradU

Dvanáctiletá Nela Linková z 
Buštěhradu se spolu s ostatními 
kladenskými závodnicemi zúčast-
nila Mistrovství Evropy ve sportov-

ním aerobiku, fitness a hip hopu 
ve dnech 24. -27. 5. 2016, v Karlo-
vých Varech. Nela i její kamarádky z 
týmu - Zuzana Vavříková, Kristýna 

Hájková, Tereza a Marie Filipovské 
jsou členkami klubu Sport Acade-
my Kladno, svěřenkyně trenérek 
Jindřišky a Kláry Proškových. Za 

tradiční dětské ryBářské závody mezi hovny

Jak už z názvu vyplývá, letos se oprav-
du zadařilo, neboť byl problém s vý-
běrem místa na sportovní rybolov, 
protože okolí rybníka bylo celé ze-
srané od VAŠICH domácích mazlíč-
ků. Žádáme tímto, aby byl omezen 
pohyb psů v okolí rybníků, protože i 
zde si hrají děti (nejenom na dětských 
hřištích a v zámeckém parku). Pokud 
jsou mezi námi tací, kteří nerespektu-
jí obecně závazné vyhlášky a hlavně 
pak pořádek ve městě, žádáme město 
o zvýšený dohled a razantní postihy 
pro neukázněné pejskaře, jinak jsou 
vyhlášky k ničemu.
A teď už jen o dětském dni, který se 
konal v sobotu 28. 5. 2016 od 8 ho-
din u starého pivovarského rybníka, 
a to po odtroubení zahajovacích fan-
fár. Za krásného počasí, při kterém si 
našlo cestu k vodě 37 rybaříků, zvítě-

zil s celkovou délkou úlovků 
357 cm Petr Bílek a největší 
ulovenou rybou pak Viktor 
Vlach, a to kaprem 53cm. 
Během dopoledne provoně-
ného špekáčky a limčou se 
ulovilo celkem 2051 cm ryb. 
Během počítání výsledků se 
děti mohly povozit v okolí 
rybníků v kočáře s panem 
Bečkou. Za krásné závody 
patří dík členům Rybářského 
spolku Buštěhrad a hlavně 
pak sponzorům, bez kterých 
by nebylo krásných cen a tím 
i motivace do sportovního 
klání, které se jak doufáme, 
uskuteční i napřesrok. 

Za Rybářský spolek 
Buštěhrad

Roman Dědič 
Vítěz závodů. Foto: archiv autora
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parta BUš-gUn pořádala dne 11.6. dětský střelecký den

Vše vyšlo na 100 %, členové party 
postavili několik střeleckých stano-
višť, u kterých stály fronty nedočka-
vých střelců, všichni malí účastníci 
byli odměněni cenami a diplomy 
a díky sponzorům měli veškerou 
stravu zdarma - děkujeme. Všem 
dobrým lidem, bez kterých by se 

tato akce nemohla konat, jsou to:
Energie kladno, mú buštěhrad, air 
parking, gama, papírnictví, dro-
gerie, p bušek, p zubařky, hotel, u 
junků, cukrárna, psí útulek, mezi 
domky, p zelenka, zedníci tonda, 
u hafíka, sport centrum statek, dr 
skála, p fršlínek, pasířství, bufet, 

hřiště, bazar nábytku, p urbář, po-
traviny mede, p.kiml, p černohor-
ský, u bečvářů, jirka kamion

J. Penc
(Poznámka redakce – jména uve-
dených sponzorů jsou ponechána 
tak, jak byla BZ doručena)

úkol si daly přivézt zlato, a to se jim 
v jejich kategorii podařilo. Přípravě 
věnovaly hodně času a úsilí. Medaile 
průběžně získávají i na různých zá-
vodech oblastního a republikového 

významu. Teď se budou připravovat 
na vrchol sezony, podzimní mist-
rovství světa ve Vídni. A tak Nele i 
jejím kamarádkám budeme spolu s 
její maminkou Ivetou Kallovou dr-

žet palce, aby se jim i tam dařilo co 
nejlépe.

ZV

V Í T E ,  Ž E . . .

BUsh BlUes day

Letos zavítal na Buštěhrad se svým 
v pořadí již druhým ročníkem. 
Podobně, jako při své premiéře, 
všichni příchozí zasedli k vybrané 
hudební tabuli, u které první chod 
servírovali domácí USB pod vede-
ním duše celé přehlídky, kytaristy, 
pěvce, kapelníka a organizátora 
Jana Kasalického. Pavlovův reflex 
zafungoval spolehlivě – hudba do 
všech vklouzla jako šiška do husy a 
ten správný bluesový hlad v člově-
ku zaržál hlasem trýznivého nedo-
statku. 
Jako druzí se podávali chotěbořští 
Shout the Blues Band, v jejichž čelo 
se - dosud poprvé v mladé historii 
buštěhradské bluesové přehlídky - s 
nadhledem postavila první dáma. 
Ačkoli povědomí o výhodách žen-
ského údělu na této planetě zůstalo 
skryto výhradně v srdcích a myslích 
dámské části publika, o pravdivosti 

jeho nevýhod prostřednictvím vy-
zrálého podání paní Kateřiny Agu-
delo Ramírez nepochyboval nikdo 
z přítomných (ať žijí ženy!). Třetí 
chod se podával za proklatě nízké-
ho letu těsně nad hladinou, totiž na 
palubě mocně tryskového crosso-
ver člunu obsluhovaného trojicí 
ostřílených slánských sailorů - The 
Bladderstones. Jejich frontmana a 
kytaristu Tomáše Frolíka napříště 
kdekoli kdykoli nikdo zaručeně ne-
přeslechneme. Namísto dezertu na 
závěr bylo všem přítomným nalito 
z nejvzácnějších archivních lahví z 
unikátní Otvovické terroir - ještě 
teď si na svých patrech vychutnává-
me znamenité tóny světově unikát-
ní značky Jan Hrubý – housle. Kdo 
pil jednou, už nikdy nezapomene. 
Za kultivované podání všech cho-
dů patří dík mistru zvuku Milanu 
Knorovi a jeho asistentům, za pěk-

nou scénu Jiřímu Bleskovi, za skvě-
lé prostředí tradičním hostitelům 
z buštěhradského Restaurantu U 
Bečvářů - manželům Kuthanovým. 
Nevím jak Vy, ale všichni, kdo jsme 
tam v sobotu 21. 5. byli, si tohle 
menu dáme líbit i napříště, bylo to-
tiž skvostné! Nevěříte? Mrkněte se 
na pár dalších fotek Jardy Pergla na 
městském webu. 

M. Kosa

Bush Blues Day. Foto: J. Pergl

Č T E N Á Ř I  N Á M  P Í Š Í

poděkování městU BUštěhrad

Rádi bychom touto cestou podě-
kovali vedení města Buštěhrad za 
udělení finanční dotace na pod-
poru veřejně prospěšných aktivit, 
která nám umožnila zúčastnit se 
Mistrovství světa ve standardních 
tancích v rumunském Temešváru.
Naše cesta dostat se na Mistrovství 
světa nebyla vůbec jednoduchá. Po 

březnovém úspěchu 
na Mistrovství České 
republiky v Praze, kde 
jsme obsadili 3. místo 
a získali titul 2. Vice-
mistr České republi-
ky pro rok 2016, jsme 
ještě s úspěchem ab-
solvovali mezinárodní 
soutěže nejen v České 

Naši tanečníci. Foto: archív G. Plachá
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republice, ale také v Maďarsku, Pol-
sku nebo v Itálii.
Jako druhý pár Českého národní-
ho reprezentačního týmu České 
republiky jsme v dubnu obdrže-
li oficiální nominaci a začala naše 
příprava, kdy jsme na tanečním 
parketě trávili často několik desítek 
hodin týdně. 

4. června 2016 jsme dorazili do dě-
jiště konání mistrovství a atmosfé-
ra soutěže byla naprosto dokonalá. 
Představení zemí a účastníků mist-
rovství, vlajkový nástup tanečníků, 
slavnostní slib soutěžících i soutěž-
ních komisařů a pak konečně sou-
těž. Netušili jsme, jak v konkurenci 
70 nejlepších tanečních párů z 39 
zemí světa obstojíme, proto byl náš 

konečný výsledek – 36. místo vel-
kým úspěchem.
Jsme rádi, že jsme mohli za přispě-
ní města Buštěhrad reprezentovat 
nejen sami sebe, Českou republiku, 
ale také město Buštěhrad. Děkuje-
me!!!

Tanečníci -   Jan Burant a Eliška 
Plachá

add. inzerát

V předchozím zpravodaji jsem psal 
o neznámém psíkovi, kterého jsem 
našel v kontejneru na plasty. Závě-
rem jsem požádal čtenáře o pomoc 
s jeho identifikací. Byl jsem hodně 
naštvaný a chtěl jsem se dopátrat 
toho surovce, který jej tam doslova 
zaživa pohřbil. Zanedlouho jsem se 

z nerůznějších stran dozvídal růz-
né indicie, jenž by mohly mé pát-
rání dovést k cíli. Avšak informace 
směřovaly jednou tam, a pak zase ji-
nam. Nejsem Sherlock Holmes, tak-
že jsem „tento případ“ raději uložil 
mezi nevyřešené. Důležité mi připa-
dá hlavně to, že výzva nezůstala bez 

reakce. A čte-li tyto řádky pachatel 
té odporné vivisekce, nechť se tře-
se, svůj trest si vybral sám. Protože 
špatné svědomí tíží víc než nějaká 
koule na noze.

Jiří Blesk

poděkování mikroregionU Údolí lidického potoka

Členové výboru Mikroregionu údolí 
Lidického potoka uspořádali pro se-
niory výlet do zámku Libochovice a 
tak jsme se mohli v úterý 17. 5. při-
pojit k ostatním účastníkům výletu. 
Celkem nás jelo více jak 60 a z toho 
nás bylo 9 z Buštěhradu.
I když nám počasí zrovna moc ne-
přálo, měli jsme možnost prohléd-
nout si krásné interiéry zámku, vý-
stavu o životě J. E. Purkyně a projít 
si zámecký park, kde se nám v plné 

kráse představili pyšní pávi. Součás-
tí byl také skvělý oběd v restauraci 
Pamplona. Můžeme tak všem dopo-
ručit „zajeďte si do Libochovic“. 
Libochovice vás mají čím potěšit, 
nejen krásným zámkem s rozsáhlou 
expozicí, ale jsou také malebným 
městečkem, ve kterém se budete cí-
tit dobře.
Zážitek z krásného „všedního“ dne 
umocňovala všeobecně dobrá nála-

da a příjemná setkání. 
Za to, že senioři nejsou pro Mikro-
region okrajovou skupinou lidí, moc 
děkuji všem, kteří se organizace zá-
jezdu zúčastnili. 
Moc se těšíme na další akce a pře-
jeme Mikroregionu úspěch v jejich 
práci.

S. Šumná

ať žije dál BUštěhradský zpravodaj!
Jsem moc rád, že stále vychází 
Buštěhradský zpravodaj. Jsem šťast-
ný, že jej znovu připravuje respek-
tovaná redakční rada, a není to jen 
nějaký tendenční radniční plátek. 
Jsem potěšen jeho dobrou úrov-
ní, pestrým obsahem i spolehlivou 
distribucí. Myslím si, že zraje jako 
víno, přestože se za ta léta složení 
redakce různě obměňovalo. I v době 
internetových sítí a nespočtu médií 
všeho druhu je tištěný obecní ča-
sopis stabilním zdrojem informací 
pro nejširší čtenářskou obec. Je to i 
mimořádná platforma pro snadnou 

prezentaci názorů a reakcí. Je však 
škoda, že povětšinou tuto báječnou 
příležitost Buštěhraďané využívají 
jen málokdy. Mnozí si zřejmě ří-
káte, „…nejsem žádný spisovatel, 
tak se nebudu předvádět, ještě bych 
tam nadělal nějaké chyby a souse-
dé by se mi posmívali…“. Ne, to je 
od základu špatná úvaha! Redak-
toři každému jistě rádi pomohou s 
formulacemi i s napsáním článku. 
Před tiskem se ještě na detaily po-
dívá šéfredaktor a korektor, takže 
může být výsledek velmi dobrý. Sta-
čí se jen nestydět a prezentovat svůj 

názor. Kritické připomínky, nápady 
nebo osobní postřehy se dají řešit 
jen tak, že se formulují a zveřejní. 
Jinak jsou to jen bezzubé hospodské 
řeči, tajnůstkářské kuloárové šelesty 
nebo prachobyčejné pouliční drby. 
Takové „taky-informace“ opravdu 
nemají valné hodnoty a přinášejí 
jen zbytečný zmatek, nevraživosti a 
ve výsledku i všeobecný otupělý ne-
zájem. A to je fakt velká škoda. Tak 
pište!

Jiří Blesk

názor na černoU skládkU

Nebylo by možné uzavřít část Tři-
necké ulice a tím zamezit rozšiřová-
ní skládky, popřípadě zajistit ostrahu 

této černé skládky (předpokládám, 
že ostraha bude stejně podmínkou 
pro získání dotace na odstranění)? 

Čekání na možné přidělení dotace 
mi nepřipadá nejlepší možné řešení. 

 S pozdravem Jiří Kačírek 
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PŘIJEĎTE NA OPRAVDOVÝ ZÁJEZD, S  NÁMI JSTE VŽDY BLÍŽ PŘÍRODĚ

váš

ZOOPARK ZÁJEZD
– otevřeno denně od 9 do 18 hodin –

info@zoopark-zajezd.cz
www.zoopark-zajezd.cz

Neustále  

zoo r
ozšiřu

jeme.

Užijte si t
řeba

krásný pik
nik

u velblo
uda!

Od létai rodinnéceloročnívstupné

Mladí judisté – Den otců. Foto: Archív RC Pelíšek
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Někdy je více než zajímavé nahlédnout do minulosti místa, kde žijete. Do doby, kdy jste ještě dávno nebyli 
na světě. Při úklidu půdy jsem objevila stará vydání BZ. Z dalšího úklidu půdy nebylo nic a já listovala a listovala. 
To nejzajímavější vám budu přinášet v naší nové rubrice. Věřím, že to pro vás bude příjemné počtení i v případě, 
že Buštěhrad je pro vás domovem teprve krátkou dobu.                                                                                EH

BUŠTĚHRADSKÝ ZPRAVODAJ - měsíčník rady místního národního výboru, červenec 1977, číslo 7, ročník 2
 

 Z PÁT K Y  D O  M I N U LO ST I

Někdy je více než zajímavé nahléd-
nout do minulosti místa, kde žijete. 
Do doby, kdy jste ještě dávno nebyli
na světě. Při úklidu půdy jsem obje-
vila stará vydání BZ. Z dalšího úkli-
du půdy nebylo nic a já listovala a 
listovala.

To nejzajímavější vám budu přiná-
šet v naší nové rubrice. Věřím, že to 
pro vás bude příjemné počtení i v 
případě,
že Buštěhrad je pro vás domovem 
teprve krátkou dobu. 

EH

BUŠTĚHRADSKÝ ZPRAVODAJ - 
měsíčník rady místního národního 
výboru, červenec 1977, číslo 7, roč-
ník 2


