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KRAJSKÉ VOLBY   OPRAVA HŘBITOVNÍ ZDI  

  KONEČNĚ NAPLNĚNÁ DOHODA     

ŽÁDOST O OSVOBOZENÍ   DIVADLO KIX UVÁDÍ 

   POSLEDNÍ „LETNÍ“ VÝPRAVA   

BUŠTĚHRAD TVOŘÍ   NAŠI MALÍ JUDISTÉ
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Pamětní deska na domě Buštěhrad v Lenzumo. Foto: J.Pergl Pěší tůrou po staré skalní cestě Ponale nad Lago di Garda. Foto: Archiv výpravy

Předání daru ve Valle di Ledro. Foto: J. Pergl

Cesta lodí po Lago di Garda. Foto: M. Mudra
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Eliška

Významnou posilou byla pro re-
dakční radu (RR) Eliška Hrabino-
vá. Je naší nejmladší členkou a je 
velmi aktivní. Její poslední inicia-
tivou na oživení Buštěhradského 
zpravodaje (BZ) je rubrika Zpátky 
do minulosti. Je to vítané oživení v 
našem periodiku. Přestože je Eliška 
čerstvou dvojnásobnou maminkou, 
nezabránily jí mateřské povinnos-

ti v účasti na schůzkách RR. Eliška 
je veselá, optimistická mladá žena. 
Má rozhled, který jí zajišťuje znalost 
buštěhradské společnosti a spole-
čenského života. Je přísnou kont-
rolorkou gramatiky BZ a má často 
podstatné připomínky k jeho po-
době. Její přítomnost v RR zajišťuje 
příjemnou atmosféru spolupráce na 
závěrečné podobě zpravodaje. Je vý-

bornou organizátorkou a má spor-
tovního ducha. 
Pokud jí to umožňuje situace, sna-
ží se využít společenských akcí v 
Buštěhradě nejen jako divák a po-
sluchač, ale i jako pořadatelka. Přeji 
Elišce hodně vitality a síly do dalšího 
života včetně toho společenského. 

JJ

DEmokraciE

Volby do krajských zastupitelstev 
proběhly v Buštěhradu za ztížených 
podmínek. Volební místnost v býva-
lé hasičárně se přemístila na zámek a 
voliči z volebního okrsku č. 2 v  Zá-
kladní škole překonávali celou řadu  
překážek než volební místnost našli.

Přes tyto objektivní nedostatky se 
dostavilo k volebním urnám přibliž-
ně stejné množství voličů, jako v mi-
nulých letech. Účast voličů byla mír-
ně vyšší než celostátní průměr.  Je 
objektivní skutečností, že demokra-
tické volby jsou uznávány našimi ob-

čany jako nejlepší způsob určování 
podílu na moci politických uskupení 
při správě státu.  Naše demokracie 
má již i své demokraty, kteří jí věří.

RR

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

Usnesení ze zasedání zastUpitelstva města BUštěhradU č. 9/2016
Zastupitelstvo na svém zasedání č. 
9/2016 ze dne 27. 9. 2016 přijalo 
tato usnesení:

Schvaluje:

Usnesením č. 1 Ověřovatele zápisu 
Magdu Kindlovou a Milana Mudru 
a zapisovatelku Dagmar Novotnou.

Usnesením č. 3 Zápis ze zasedání č. 
8/2016 ze dne 24. 8. 2016.

Usnesením č. 4  Doplněný program 
zasedání zastupitelstva č. 9/2016.

Usnesením č. 5  Rozpočtové opatře-
ní č. 14/2016.

Usnesením č. 6 Podněty města 

Buštěhrad uvedené v příloze č. 1 to-
hoto usnesení a jejich zařazení do 
zadání územního plánu Buštěhradu, 
kde bude prověřena možnost jejich 
řešení; na pořízení Územního plánu 
č. 6. 

Usnesením č. 7 Zadání změny č. 6 
územního plánu města Buštěhrad 
(dále také jen „Zadání“) podle § 
6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5 ve 
spojení s § 55 odst. 2 a § 188 odst. 3 
zákona č. 183/ /2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (staveb-
ní zákon), ve znění pozdějších před-
pisů, uvedené v příloze č. 1 tohoto 
usnesení s tím, že se doplňuje o lo-
kalitu Z6-3 v rozsahu návrhu paní 
Jaroslavy Baňkové, podaném podle 

§ 46 odst. 1 stavebního zákona na 
Městský úřad Buštěhrad dne 12. září 
2016 pod čj. 1679/2016, a to z důvo-
du změny regulativů zastavitelného 
území pozemku parc. č. 1713/8 v 
k. ú. Buštěhrad, vymezeného takto 
územním plánem Buštěhrad.

U k l á d á   s t a r o s t c e:

1. Zabezpečit zpracování návrhu 
změny č. 6 územního plánu města 
Buštěhrad v souladu se schváleným 
zadáním;

2. Předat dokument „Zadání změ-
ny č. 6 územního plánu města 
Buštěhrad – Doklady o pořizování 
a schválení“ po jednom vyhotove-
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ní městu Buštěhrad a společnosti 
PRISVICH, s.r.o., zhotoviteli návrhu 
změny č. 6 ÚPM Buštěhrad;

3. Podat Krajskému úřadu Středo-
českého kraje návrh na vložení re-
gistračního listu za etapu „ZADÁ-
NÍ“ do evidence územně plánovací 
činnosti.

Usnesením č. 8 Ve smyslu přísluš-
ných ustanovení zákona o obcích, 
schvaluje uzavření kupní smlouvy 
č. 1004/2016-SML (dále jen „kup-
ní smlouva“) o úplatném převo-
du vlastnických práv k pozemku 
parc. č. 2324, v katastrálním území 
Buštěhrad, z vlastnictví České re-
publiky, s právem hospodařit pro 
Povodí Vltavy, státní podnik, se 
sídlem Praha 5, Holečkova 8, PSČ  
150 24, do vlastnictví Města 
Buštěhradu, za podmínek v kupní 
smlouvě sjednaných, a pověřuje sta-
rostku podpisem smlouvy.

Usnesením č. 9a) Zařazení pí. Hlin-
kové Jany, pí. Kopecké Milady, man-
želů Frantálových do registru ucha-
zečů o byt v DPS Buštěhrad.

Usnesením č. 9b) Obsazení volných 
bytů v DPS , pí. Kopecká Milada – 
byt č. 39, paní Bartáková-byt č. 36.

Usnesením č. 10 Jednorázový roč-

ní příspěvek organizaci Domov na 
Hrádku ve výši 7.000,-Kč

Usnesením č. 12 Prodej části po-
zemku parc. č. 276/1 o výměře cca 
4m2, přesná výměra bude stanovena 
geometrickým plánem, panu Jiřímu 
Jelínkovi, za cenu 750,- Kč/m2.

Usnesením č. 13 Nařízení č. 2 / 
2016, kterým se vydává Tržní řád a 
schvaluje paušální poplatky, uvede-
né v příloze Tržního řádu.

Usnesením č. 14 Zřízení věcného 
břemene pro ČEZ na pozemcích 
parc. č. 1811/160 a 1811/198 pro ka-
belové vedení a pověřuje starostku 
podpisem smlouvy.

Usnesením č. 15 Finanční spolu-
účast města Buštěhradu, v souvis-
losti s podanou žádostí na dotaci z 
programu Záchrany architektonic-
kého dědictví Ministerstva kultury 
ČR, ve výši, stanovenou podmínka-
mi dotace, pro obnovu části střední-
ho křídla zámku Buštěhrad.

Usnesením č. 16 Finanční odmě-
nu ve výši 20.000,- Kč hrubého 
pro jednotlivého zaměstnance DPS 
Buštěhrad – paní Šárku Vojnovou, 
Evu Nachtigalovou a Petru Kindlo-
vou, za nadstandardní plnění svých 
pracovních povinností.

Bere na vědomí:

Bod č. 2  Odložení kontroly usne-
sení ze zasedání zastupitelstva č. 
8/2016 dne 24. 8. 2016 na další zase-
dání, č. 11/2016

Bod č. 7a) Informaci pořizovatele o 
„Vyhodnocení projednávání návrhu    
zadání změny č. 6 územního plánu 
města Buštěhrad“, uvedeném v pří-
loze č. 2.

Bod č. 9c) Využití investic DPS na 
opravu a rekonstrukci bytů, v rámci 
svého rozpočtu.

Bod č. 17 Výběr dodavatele na akci 
chodník a přechod pro chodce u 
kostela, firma Salamánek Stavby, 
cena: 1.431 000,- Kč bez DPH.

Bod č. 18 Výběr dodavatele zho-
tovitele projektové dokumentaci 
na akci „Nelegální sklad odpadů 
Buštěhrad“, vybrána: G-servis Praha 
spol. s. r. o. – 150 000,- Kč bez DPH.

Bod č. 19 Úkolování kontrolního 
výboru – kontroly příspěvkových 
organizací.

Zamítá:

Bod č. 11 Vyvěšení záměru na pro-
dej části pozemku parc. č. 1170 (13,3 
– 15,5 m2).  

často kladené dotazy 
FAQ 16
Přivítal bych ve městě supermarket, 
aby se dalo na nákup zajít pěšky. Prý 
měl zájem nějaký řetězec a odmítli jste 
ho? Zdejší nejmenovaná samoobsluha 
je hrozná, ošklivá zelenina, oschlá šun-
ka, nevlídný přístup, přivítal bych lépe 
zásobovaný obchod. V srpnu navíc bez 
varování zkrátili pracovní dobu!

I my bychom přivítali lépe zásobo-
vaný obchod, kde by na Vás byli jen 
příjemní. Bohužel je doba soukro-
mého podnikání a město přístup ob-
chodníků neovlivní, a dobře fungující 
obchod (nebo například lékárnu) ne-
vyčaruje. A že nás oslovil nějaký řetě-
zec, není pravda. Nejsou tu na to ani 
vhodné pozemky. Ale mezi námi, vel-

ký nákup jistě nebudete dělat bez auta, 
a těch 6 km do Kladna není mnoho 
– supermarket znehodnotí obrovskou 
plochu zcela nehodnotnou a anonym-
ní architekturou, generuje především 
automobilový provoz a nepořádek. 
O likvidaci místních obchodníků ne-
mluvě. Buďme rádi, ho ve městě ne-
máme. Dobře zásobená menší samo-

Usnesení ze zasedání zastUpitelstva města BUštěhradU č. 10/2016
Zastupitelstvo na svém zasedání č. 
10/2016 ze dne 5. 10. 2016 přijalo 
tato usnesení:

Schvaluje:

Usnesením č. 1a)  Ověřovatele zá-
pisu Magdu Kindlovou a Pavla Va-
vrušku a zapisovatelku Dagmar No-
votnou.

Usnesením č. 1b)  Zařazení bodu č. 
4. Rozpočtové opatření č. 16/2016 
do programu zasedání.

Usnesením č. 1c)  Doplněný pro-
gram zasedání č. 10/2016

Usnesením č. 2  Přijetí individuální 
účelové dotace z rozpočtu Středo-
českého kraje na odpadové hospo-
dářství.

Usnesením č. 3 Veřejnoprávní 
smlouvu č. S-15706/OŽP/2016, o 
poskytnutí individuální účelové do-
tace z rozpočtu Středočeského kraje 
na odpadové hospodářství, a pově-
řuje místostarostku podpisem této 
smlouvy.

Usnesením č. 4 Rozpočtové opatře-
ní č. 16/2016.
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obsluha někde v centru je jiná věc, ale 
město nemá vhodný prostor, který by 
případnému zájemci nabídlo.
Byl povolený ten velký reklamní poutač 
ODS u autobusové zastávky?
Ano, byl, zaplatili za něj dle ceníku na 
webu města.
Obecní policie Stehelčeves jen obtěžuje 
lidi a nechytá například kamiony! Za 
tohle si je platíme?
Jak konkrétně obtěžuje lidi? Z takové-
ho dotazu nelze určit, zda je „obtěžují“ 
právem či neprávem. OP jsem opako-
vaně žádala o pokutování kamionů, 
bohužel jsou u nás pouze hodinu až 
dvě denně, na víc nemají kapacitu. 
Rovněž mají pokutovat špatné parko-
vání, a to především v křižovatkách 
(u školy, u pošty, na křižovatce Kla-
denské a Revoluční) – lidé by neměli 
parkovat blíž, než 5 m od křižovat-
ky. Nevím proč, ale v poslední době 
bezohledně parkujících řidičů spíše 
přibývá. Do křižovatky pak není po-
řádně vidět a nastávají nebezpečné si-
tuace. Obzvláště ráno u školy nastává 
totální kolaps – lidé zastavují přímo v 
křižovatce, aby to dítka měla do školy 

co nejblíž, a když jim naši preventisté 
něco řeknou, jsou na ně nepříjemní.
Aktuality:
- V říjnu začala výstavba nového 
chodníku u kostela (od kostela vlevo 
podél Revoluční na Kladenskou), a 
nového přechodu pro chodce s ost-
růvkem, který bude umístěn rovněž 
v tomto místě. Až se začne budovat 
přechod, bude zde dočasně omezena 
doprava – vždy by však měla být ko-
munikace průjezdná alespoň jedním 
pruhem.  Na tuto akci jsme dostali při-
slíben grant ze SFDI určený na zvýše-
ní bezpečnosti chodců. Součástí akce 
bude také veřejné osvětlení v místě 
přechodu, předláždění prostranství 
před kostelem a odstranění sloupu O2 
s přeložkou vedení do země. Naproti 
vstupu do kostela bude umístěna la-
vička.
- V polovině října došlo k dlouho oče-
kávané události - byla zkolaudována 
přístavba základní školy. Děti se nastě-
hovaly do nových tříd, nově rozšířená 
kuchyně začala vařit, nová zvětšená 
jídelna fungovat. O stavbě přineseme 
podrobnější článek v dalším čísle BZ 

a na webu města. Nové prostory bude 
možné si prohlédnout 2. 11. v rám-
ci školní Haloweenské slavnosti od 
16.00 do 18.00 hodin.
- Od října je odstraněn drátěný plot, 
který odděloval horní a spodní část 
zámeckého parku. Přes den tedy je 
možné procházet parkem z nádvoří až 
k dolní bráně (nutno však pamatovat 
na to, že horní brána se většinou za-
myká dříve – pokud není na zámku 
nějaká kulturní akce, tak již odpoled-
ne v závislosti na provozu MěÚ).
- Město bezúplatně převzalo do ma-
jetku kapličku na Náměstí – od Úřadu 
zastupování státu ve věcech majetko-
vých. Výhledově plánujeme její opra-
vu (na kapličky existuje řada grantů). 
Stát městu kapličku nabízel již za mi-
nulého vedení, ale narazil na nezájem.
- Tam, kde na to náš rozpočet stačí, a 
kde je to nejakutnější, průběžně prová-
díme drobné opravy chodníků – např. 
přeložení části chodníku v Revoluční 
pod školou nebo oprava chodníku a 
povrchové dešťovky v Palandě.

DJ

krajské volBy

Historicky první novodobé volby 
se ve volebním okrsku č. 1 konaly v 
přízemí místního zámku. Rozhodně 
důstojnější prostory, než v budově 
bývalé hasičárny, zmátly zejména 
starší občany, kteří přicházeli na 
tradiční místo. Bohužel informaci o 
novém volebním místě dal na dveře 
hasičárny člen volební komise okrs-
ku č. 1 až druhý den voleb v 9,45 
hod. Zato na schod při vstupu do 
volební místnosti na zámku upozor-
nil nápis již brzy po otevření volební 
místnosti, určený hlavně pro naše 
občany v pokročilém věku. 
Bojovnější podmínky zažívali voliči 
na místě volebního okrsku č. 2 ve 
škole. Staveniště kolem školy, které 
lemovalo příchod do budovy, přes 
prostor u tělocvičny, vyzkoušelo vy-
nalézavost členů komise. Ručně vy-
stavený plánek místa voleb umístili 
hned na začátek příchodu do školy 
a hřbitovní svíčky lemovaly ve tmě 
na konci sobotního dne voleb jinak 

neosvětlenou cestu ke vchodu do 
školy. Ještě, že večer nepršelo. Neby-
lo by lépe vytvořit volební místnost 
v prostorách staré školy?
Na počátku pátečního dne volební 
komise zkontrolovaly připravenost 

volebních místností a jejich vyba-
vení. Komise se nespokojily s umís-
těním státního znaku pouze na ur-
nách, ale požadovaly i znak, který 
umístily na důstojné místo v míst-
nosti. Úřední dokumenty o rozdě-
lení ulic na volební okrsky měly ve 

Volební komise. Foto: Jiří Janouškovec st.
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dvou případech chybně uveden rok 
voleb. Jinak nebylo na připravenosti 
volebních místností a jejich vyba-
vení, co vytknout. Oproti minulým 

volbám je potřeba pochválit pracov-
níky města, že volební urny byly čis-
té bez zbytků minulých kontrolních 
pásek. 
Na okrsku č. 1 bylo na začátku vo-
leb nejvíce voličů důchodců. Stý 
občan do zámku přišel v 16,00 hod. 
Občané docházeli průběžně. Náva-
ly davů voličů jsme nezaznamena-
li. Několik občanů si stěžovalo, že 
nedostali volební lístky do schrá-
nek nebo pro více voličů dostali jen 
jednu sadu. 
Na závěr prvního volebního dne 
neúmyslně prověřil volební komsi  
č. 1 občan, který nabídl k identifi-
kaci řidičský průkaz, a také se mu 
moc nechtělo projít prostorem zá-
stěny. Vylekaná komise nakonec 
pojala podezření, že jde o skrytou 
kontrolu a preventivně při od-
chodu ukázala i na státní znak, že 
jej skutečně ve volební místnosti 
máme umístěn.
Hezkou pozorností pro členy ko-
mise č.1 byly dárky v podobě bon-
boniéry, jemné koláče a štrúdl se 
slanou pochutinou.

Nejstarším občanem ve volebním 
okrsku č. 1 byl Václav M. ve věku 
96 let. Přejeme zdraví do dalších let. 
Volební účast na zámku byla 36 %. 
Ve stálém seznamu voličů okrsku č. 
1 bylo uvedeno 1 184 občanů a okrs-
ku č. 2 ve škole 1 281 občanů. 
Volný čas využili členové volební ko-
mise na zámku hodnocením situace 
ve městě a zároveň Eliška Peslová 
sepsala asi 7 okruhů námětů, které 
by se mohly prezentovat na turistic-
kých letácích města Buštěhrad v na-
šem informačním středisku.
Volby začaly v pátek od 8,00 hod. a 
trvaly do 22,00 hod. V sobotu pokra-
čovaly od 8,00 hod. do 14,00 hod. V 
naší obci volby vyhrála strana Ano 
(24,66 %), druhá v pořadí byla stra-
na ODS (15,28 %) a třetí Starostové 
a nezávislí (13,11 %).
Závěrem bych chtěl poděkovat všem 
pracovníkům MěÚ za přípravu vo-
leb, všem členům volební komise za 
aktivní přístup a dobrou náladu (za 
volební okrsek č. 1, ale věřím, že v i 
okrsku č. 2 to bylo podobné) a všem 
občanům, kteří přišli volit.

JJPrvovolička. Foto: Jiří Janouškovec st.

výsledky voleB do zastUpitelstev krajů konané dne 7. 10. – 8. 10. 2016 

Zdroj volby.cz
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Chvála BankrotU

Elektřinu pro potřeby města naku-
poval Buštěhrad u společnosti Česká 
energie, a.s., která je od 4. 10. 2016 v 
úpadku. Město vysoutěžilo ve výbě-
rovém řízení v roce 2015 výhodnou 
cenu za dodávky elektřiny. Ušetřili 
jsme asi 95640,- Kč ročně. Dodávky 
trvaly bez sebemenších nedostatků 
19 měsíců. Po oznámení insolvence 
stávajícího dodavatele elektřiny za-
chovali městští zastupitelé chladnou 
hlavu. Využili nově vznikající orga-
nizaci Centrum společného nákupu 
energií a postoupili jí celkové množ-
ství spotřebované elektrické energie 
ve výši asi 80 MWh ročně. Sloučení 
spotřeby obcí, podnikajících subjek-
tů i občanů do jednoho celku zvy-
šuje naději na dosažení lepší ceny 
na komoditní burze, než při jednání 
jednotlivých spotřebitelů s různými 
dodavateli. Na burze se nakupuje za 
velkoobchodní ceny.
Je velmi pravděpodobné, i když ne 
úplně jisté, že Buštěhrad nákupem 
elektřiny na burze dosáhne nižší  
ceny energie  než  poskytoval přede-
šlý krachující dodavatel.

LZ

poděkování za příspěvky 
do sBírky

Poděkování za příspěvky do sbírky
Zde jsou čísla k veřejné sbírce na 
obyvatele domu postižené výbu-
chem plynu v loňském roce: 
Celkem se vybralo 67 440,- Kč, kte-
ré byly rozděleny rovným dílem, což 
znamená, že každý postižený dostal 
22 480,- Kč. 
Děkujeme všem, kteří přispěli.

Městský úřad

hřBitov BUštěhrad – oprava hřBitovní zdi

Na konci září byla dokončena opra-
va hřbitovní zdi buštěhradského 
hřbitova, na kterou jsme obdrželi 
grant ve výši 272 570,- Kč od Mini-
sterstva zemědělství, Dotační pro-
gram 16.- Udržování a obnova kul-
turního dědictví venkova. Celkové 

náklady pak byly 390 619,- Kč.
Hřbitov v Buštěhradě se nachází na 
jihovýchodním okraji města. Má 
zhruba trojúhelníkovou dispozici s 
jedním rohem zkoseným – v tom-
to místě se nachází vstupní brána 

(vstup z křižovatky ulic Kladenské a 
Lidické). Hřbitovní zeď je vzhledem 
ke své značné délce výraznou místní 
dominantou, stejně tak vstupní brá-
na se zřejmě ještě barokními omít-
kovými volutami je výrazným archi-
tektonickým a estetickým prvkem. 
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Kromě vstupní brány je zeď bez de-
korativních detailů, stáří zdi je od-
hadováno na konec 19. století. Zeď 
není památkově chráněna. Předmě-
tem žádosti o dotaci bylo získání fi-
nančních prostředku na opravu zdi 
z vnější strany, respektive čelní stěny 
s bránou, západního úseku zdi a se-
verního úseku zdi. Tyto zdi jsou ci-
helné, omítané. V některých úsecích, 
především podél Kladenské ulice, 
byla starší omítka již velmi poškoze-
ná či úplně opadaná. Tato nesoudrž-
ná omítka byla osekána a nahozena 
omítka nová, s hrubou strukturou. 
Opraveny byly také hlavice pilířů z 
umělého kamene. V plném rozsahu 

pak bylo třeba provést nový nátěr – 
protože stávající (syntetický) nátěr 
projevil nízkou trvanlivost i velmi 
neestetický způsob stárnutí, byl zde 
vybrán nátěr vápenný přírodního 
odstínu, který (kromě toho, že má 
další dobré vlastnosti, např. prodyš-
nost) stárne přirozeným způsobem. 
Bude otázkou, jak dlouho stávající 
úprava vydrží na soklu v nelehkých 
povětrnostních podmínkách (zaso-
lená voda, bláto a sníh z vozovky), 
ale nějakou „omyvatelnou“ úpravu 
soklu jsme z estetických i technic-
kých důvodů volit nechtěli (zdivo 
musí „dýchat“). Zadní zeď hřbitova 
do opravy zahrnuta nebyla, neboť je 

z šedých lícových cihel a je ve stabi-
lizovaném stavu.
Děkujeme firmě Miroslava Šip-
kovského, že opravu velmi rychle a 
kvalitně provedla. Opravu vstupní 
brány ještě provede buštěhradské 
Pasířství Houska a Douda (těší nás, 
že tuto zakázku provádějí výhradně 
buštěhradské firmy). Po dobu repase 
bude brána demontována a vstup na 
hřbitov provizorně zakryt. Obnovu 
by samozřejmě potřeboval celý hřbi-
tov, máme na to hotový projekt pro 
stavební povolení. Náklady jsou od-
hadovány na 3,7 mil. – pokusíme se 
výhledově o nějaký další grant.

DJ

Hřbitovní zeď před a po opravě. Foto: Archiv autorky

konečně naplněná dohoda

Po osmi letech, od doby, kdy bývalý 
starosta našeho města pan Nový po-
depsal v Itálii 28. 6. 2008 dohodu o 
partnerství, se podařilo současnému 
vedení města uspořádat zájezd oby-
vatel Buštěhradu do oblasti jezera 
Valle di Ledro, jejíž obyvatele pojí 
vzpomínky na pobyt v Buštěhradě, 
který jejím předkům umožnil přežít 
útrapy 1. světové války. Ale zorga-
nizovat tuto cestu do Valle di Ledro 
nebylo jednoduché. 
V prvním plánu se počítalo s účas-
tí všech členů buštěhradského pě-
veckého sboru, kteří se již před léty 
spřátelili  se členy italského souboru 
„Cima d´ Oro“. Vystoupení tohoto 
souboru tehdy vehnalo slzy do očí Pěvecký sbor při odhalení desky v obci Lenzumo. Foto: J.Pergl
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snad všem přítomným, když jeho 
členové při svém vystoupení v soko-
lovně přednesli neuvěřitelným způ-
sobem píseň Kde domov můj. Byli 
to zase oni, kteří pozvali náš sbor 
ke společnému vystoupení ve Vald-
štejnské zahradě a v chrámu sv. Víta, 
jež se bohužel z již známých příčin 
neuskutečnilo. 
Letošní zájezd sboru do Itálie měl 
být alespoň malou náhradou. Pro-
to téměř nezájem samotných čle-
nů překvapil hlavně organizáto-
ry, kteří na poslední chvíli museli 
„výpravu“ složitě doplnit tak, aby 
byl sbor vůbec schopen v Itálii vy-
stoupit, ale také aby se naplnil celý 
autobus. Martin Kosa, který celou 
akci dostal na starost, vůbec neměl 
lehkou práci. Přes stále se měnící 
situaci (někteří na poslední chví-
li museli pro nemoc odříci) se mu 
to nakonec podařilo. Tak se večer  
21. 9. vydal autobus se 46 cestujícími 
směrem k Ledru. Ráno, hned při vý-
jezdu z dlouhého tunelu a vjezdu do 
nádherného údolí, nás vítala tabu-
le, která oznamovala, že Buštěhrad 
není zde zapomenut, ale vítán. Před 
krásným hotelem Garden na nás už 
netrpělivě čekal pan Giuliano Pelle-
grini, který se nám věnoval po celou 
dobu pobytu.                                                                   
První den dopoledne jsme se ubyto-
vali (někteří přímo v hotelu, ostatní 
v hotelových apartmánech) a měli 
jsme možnost si po cestě odpoči-
nout. Někteří se hned rozhlédli po 
okolí a využili k tomu nabídku růz-
ných typů kol, které bylo možné si 
v hotelu zapůjčit. Odpoledne nás 
autobus odvezl do Muzea delle Pa-
lafitte, kde jsme se seznámili s velmi 
zajímavými archeologickými nále-
zy z jezera. Po návratu se dokonce 
našli odvážlivci, kteří si ve studené, 
průzračné horské vodě jezera Ledra 
zaplavali. 
V pátek po opulentní snídani v ho-
telu nás autobus dovezl do vesničky 
Pré, kde nám staří, ale zruční ková-
ři předvedli ruční výrobu cvoků do 
bot, která mnohé z jejich předků 
zachránila před odvodem do prv-
ních linií válečného konfliktu. Už 
tam mohli účastníci zájezdu poznat 

přístup tamních obyvatel k nám - 
Čechům. Část lidí, kteří se na to 
cítili, se dala na pěší sestup starou 
antickou cestou „Ponale“ do města 
Riva, ležícího u většího jezera Lago 
di Garda. Ti, co pěší cestu absolvo-
vali, rozhodně nelitovali, protože 
výhledy na okolní hory a na jezero 
rozhodně stály za to. Zbytek výpra-
vy, který se vezl dolů autobusem, už 
na nás čekal v přístavu, odkud jsme 
se projeli lodí po 52 km dlouhém je-
zeře Garda do příjemného letoviska 
Malcesino. Odtud byl původně ještě 
plánován výjezd lanovkou na vrchol 
Monte Baldo, ale časový skluz, kte-
rý jsme po celý den nasbírali, už to 

neumožnil. Blížící se večer nám ale 
při zpáteční cestě zpestřily odlesky 
světel z hotelů na vodě jezera. 
Sobotní plánovanou návštěvu pří-
rodovědného muzea v průsmyku 
Tremalzo jsme vyměnili za možnost 
podívat se na to, jak se na italském 
venkově slaví různé svátky. V tomto 
případě svatého Michala. Připadalo 
mi to jako něco mezi našimi dožín-
kami a jarmarkem. Uličky zaplnily 
stánky drobných prodejců a na vel-
ké volné ploše se konala „přehlíd-
ka“ dobytka a zemědělské techniky. 
Probíhaly zde soutěže o nejkrásnější 
koně a krávy. Při hodnocení nej-
krásnější jalovičky byla požádána 

Pamětní deska na domě Buštěhrad v Lenzumo. Foto: J.Pergl
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naše paní starostka, aby se zúčastni-
la slavnostního předání ceny vítěz-
ce. Poté následoval oběd. Podávalo 
se zdejší tradiční jídlo, maso se šal-
vějí opečené na špízu a jako příloha 
byla polenta. Její příprava ve velkých 
kotlích na přímém ohni byla pro nás 
také novum. V pozdním odpoledni 
jsme odjeli do vesničky Lenzumo, 
kde byl po našem městě pojme-
nován zrekonstruovaný historický 
dům, jenž byl zároveň předán do 
užívání místním spolkům. Na budo-
vě byla slavnostně odhalena deska, 
která dvojjazyčně opět připomněla 
vazby našich předků. Zde se poprvé 
předvedl „náš“ sbor za přítomnosti 
starostů zúčastněných obcí a zástup-
kyně českého velvyslanectví v Římě. 
Po odhalení desky předala Jitka Ma-
hovská správci domu zarámovanou 
kresbu pohledu na Buštěhrad z r. 
1803. Jarda Pergl rozdal nejen pří-
tomným účastníkům slavnosti, ale 
i z dálky přihlížejícím místním ob-
čanům zápalky se znaky obou měst 
a datem této akce jako drobnou 
upomínku na tento den.  O překva-
pivé zpestření se postarala osmde-
sátiletá paní Luisa Giovanetti, která 
přinesla ukázat rodinné fotografie 
své babičky pořízené ve fotoateliéru 
Lomíček v Kladně a pohlednice za-
sílané v době první světové války do 

Buštěhradu. Při následné prohlídce 
„našeho“ domu nás místní pohostili 
a ve zkušebně italského sboru jsme 
si opět vzájemně zazpívali. Při této 
příležitosti se všichni čeští účastníci 
podepsali na zadní stranu daru paní 
Jitky Mahovské. Následoval přejezd 
do kulturního domu v Locce, kde 
měl být koncert a kde zase naše děv-
čata narychlo připravila pohoštění, 
které iniciovala Helenka Blesková 
už tři týdny před odjezdem. Vyzvala 
buštěhradské ženy, aby každá něco 

napekla z typicky českého sortimen-
tu. Nabídka byla skutečně pestrá a 
našim Italům vyrazila dech. Milan 
Mudra připravil osvěžení ve for-
mě sudů piva a Martin Kosa zase 
k němu laskominy - uzeniny, uto-
pence, nakládané hermelíny. Italové 
ocenili i cvrčovický chléb, který jim 
moc chutnal. Vlastní koncert zahájil 
Giuliano Pellegrini a my jsme mu při 
této příležitosti mohli konečně pře-
dat materiály o pobytu jejich babi-
ček a dědů u nás, materiály, které se 
mi za léta bádání podařilo nashro-
máždit. Bylo jich na 350. Důstojnou 
formu „balení“ pro tuto příležitost 
nám zajistil Honza Zelenka. Vlast-
ní koncert za účasti místních cele-
brit začal italský mužský sbor Cima 
d Oro a poté je na pódiu vystřídali 
naši. Po prvotní nervozitě se do toho 
opřeli a rozhodně neudělali ostudu. 
Předvedení lidových písniček přímo 
z oblasti Ledra a ještě v jejich náře-
čí roztleskalo celý sál. Nakonec se 
na pódiu setkaly oba sbory. A nejen 
tam. Po veřejném vystoupení se zpí-
valo i v přísálí, kde by všichni zpívali 
dlouho do noci, kdybychom nemu-
seli na kutě.  Ale zpívalo se i tam.
Nedělní dopoledne bylo ve znamení 
slavnosti - pietního aktu u příleži-
tosti stého výročí popravy českoslo-
venských legionářů v olivovém háji 
u obce Arco. U pomníku proběhla 
mše a také ceremonie, kde měli pro-

Tradiční příprava polenty. Foto D. Marušáková

Buštěhradské ženy chystají  pohoštění vlastní výroby  pro hosty vystoupení naše-
ho pěveckého sboru. Foto: archiv výpravy
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ČÍSLO 11. LISTOPAD 2016

Tímto se na vědomost dává, že četná volání 
účastníků první velké výpravy Buštěhraďanek 
a Buštěhraďanů do italského Valle di Ledro ku 
společnému setkání se stane skutkem, a to v 
horním sále restaurantu U Bečvářů v pátek  
4. 11. od 19:00 hodin. Tématem je velká vý-
prava a všechny děje s ní spojené, k vidění 
bude bohatý obrazový materiál, jejž s laska-
vým svolením k dispozici dávají zúčastnivší 
se dámy a pánové. Těm, kteří se nakonec ne-
mohli zúčastnit a moc nám chyběli, nabízejí 
se čestná místa, s nemenší vřelostí jsou vítáni 
všichni příznivci ledrenského údolí a fanoušci 
Itálie. 
Zúčastnit se může každý z řad veřejnosti, 
kdo se o Ledru chce něco dozvědět, nikoliv 
pouze účastníci zájezdu.
 V oddané úctě Váš

Kulturní výbor města Buštěhradu 

jevy zástupci místních i státních in-
stitucí - ministerstva národní obra-
ny, spolku legionářů a z italské strany 
horských myslivců, kteří se o pietní 
území starají, složky různých zá-
chranných sborů, ale i italské admi-
rality. Zúčastnili se i potomci rodin 
popravených. Tam náš sbor opět dů-
stojně reprezentoval. Paní starostka 
položila k památníku věnec za naše 
město Buštěhrad. Říci, že počasí 
nám vyšlo a bylo krásně, je slabé slo-
vo. Při této ceremonii bylo sluníčko 
až úporné. Jeho sílu neustála záchra-
nářka tamního červeného kříže a 
zachraňovaly ji naše „záchranářky“, 
Jitka Mahovská se Stáňou Šumnou.  
Při odchodu nás překvapili s ob-
čerstvením místní horští myslivci. 
Pak už jsme se opravdu rozloučili 
se všemi, kteří se nám vzorně vě-
novali. Hlavně s Giulianem Pelleg-

rinim, který stál na samém počátku 
celé spolupráce a dnes je předsedou 
spolku přátel Čech a Moravy, a paní 
prezidentkou Výboru pro zahranič-
ní spolupráci mezi partnerskými 
městy Luisou Boccagni. Při zpáteč-
ní cestě byla ještě krátká zastávka 
v obchůdku v Trentu, kde si mohli 
ještě všichni nakoupit nějaké drob-
nosti a lahůdky, které by jim ještě po 
nějakou dobu připomínaly krásnou 
slunnou Itálii, až budou doma o naší 
cestě vyprávět.                                                                                                
 Za sebe mohu prohlásit, že se cesta 
vyvedla. Počasí nám přálo, všude k 
nám byli vstřícní a vlídní. Také bych 
chtěl poděkovat paní starostce Da-
niele Javorčekové, že tento zájezd 
inspirovaný stoletou historií nejen 
umožnila, ale i podpořila, a Martinu 
Kosovi, který to celé zorganizoval a 
taky ukočíroval. I když to rozhodně 

nebylo lehké. Na závěr bych chtěl 
ještě pozvat všechny účastníky naší 
cesty, a samozřejmě nejen je, ale i 
ty, kteří zaváhali, na vzpomínko-
vé posezení, které plánujeme v sále 
U Bečvářů někdy ve druhé polovi-
ně listopadu. Už jenom doufám, že 
ten vydařený zájezd do Ledra nebyl 
poslední. A věřte, že přátelství mezi 
Buštěhraďany a Italy z údolí Valle 
di Ledro bude trvat dál. Konečně 
se nám podařilo naplnit článek z 
dohody o partnerství, ve kterém se 
píše „Budeme se snažit udržovat 
stálé kontakty mezi našimi obcemi 
a městy a budeme napomáhat všem 
druhům spolupráce a výměn v ob-
lastech institucionální, kulturní a 
sociální.“ Důležitý krok jsme v tom 
učinili.

Jaroslav Pergl

všem účastníkům a příznivCům valle di ledro!

Ponale-cesta z Valle di Ledro. Foto: archiv výpravy

100. výročí
21. listopadu si připomínáme úmr-
tí významného státníka a našeho 
bývalého nejvyššího představitele 
koruny české – Františka Josefa I. 
Byl nejdéle žijícím panovníkem na 
našem trůně, s nejdelším funkčním 
obdobím hlavy státu. Čechy a ra-
kouské soustátí spravoval po dobu 

68 let. Dožil se 86 let. Do 
posledního okamžiku denně 
pracoval. V té době umíra-
li čeští vojáci na frontách v 
Haliči, Itálii a na Balkáně. Na 
jeho místo nastoupil nový cí-
sař Karel, aby ukončil slavné 
období vlády Habsburků.

JJ

historiCké zajímavosti

Císař František Josef. Foto: Archiv autora
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Žádost o osvoBození

Na půdě Evropského parlamentu 
byla na počátku října schválena re-
zoluce, ve které poslanci vyjádřili 
znepokojení nad současnou situací 
v Súdánu, kde dochází k útokům, za-
bíjení, únosům a zatýkání. Součástí 
této rezoluce je i zmínka o propuš-
tění křesťanského humanitárního 
pracovníka Hlasu mučedníků, který 
je od prosince loňského roku vězněn 
v Sudánu a obviněn z protistátní čin-
nosti.
Petr Jašek pomáhal na svých cestách 
všem utlačovaným a postiženým 
křesťanům, v mnoha případech v 
muslimských zemích. Je to v souladu 
s jeho vírou a s touhou pomoci po-

třebným, o kterých se většinou v mé-
diích z různých důvodů nemluví. V 
době socialismu zakoušela jeho rodi-
na persekuci ze strany tehdejšího re-
žimu a dostávala pomoc ze západních 
demokratických zemí. I tato skuteč-
nost byla pohnutkou k jeho rozhod-
nutí pomáhat druhým v podobných 
situacích. Jeho aktivity neměly nikdy 
nic společného s politikou, šlo čistě 
o humanitární mise. Přestože věděl, 
že mu hrozí nebezpečí, toto riziko ve 
prospěch potřebných a pronásledo-
vaných křesťanů podstupoval.
Jeho rodina na něj čeká již řadu měsí-
ců. Vzhledem k tomu, že je Petr Jašek 
i občanem našeho města, nemělo by 

nám být lhostejné, že za svou snahu 
pomáhat, je stále vězněn. Svou soli-
daritu můžeme vyjádřit zasláním žá-
dosti o propuštění na velvyslanectví 
Sudánu v Praze. Bez ohledu na to, 
zda jsme lidé věřící nebo nevěřící, ze 
své nedávné zkušenosti by nám ne-
měl být lhostejný život lidí, kteří jsou 
ochotni pomáhat, i přes nebezpečí 
persekuce.
Odkazy:
http://pravednes.cz/JasekPetr.profil 
http://www.hlas-mucedniku.cz/pnp.
php?datum=2016-10-01

JJ

I N FO R M AC E

 seznam kUltUrníCh akCí BUštěhradskýCh spolků, škol a klUBů v listopadU 2016

2. 11.
- Halloween v Základní škole 
Buštěhrad – veřejná prohlídka no-
vých prostor školy, od 16.00 do 18.00 
hodin.
- Divadelní Pentagram u Bečvářů: 
Hotel O – Ruský kabaret, od 20:05 
hodin.
3. 11.
- Eva & Renáta Kaiserovy: Duhové 
spojení – výstava obrazů v 1. patře 
Městského úřadu, od 17.30 hodin.
- Zastávka v čase: Petr Vondráček a 
Knezaplacení, Restaurant u Bečvářů, 
od 19.00 hodin.
4. 11.
- setkání a povídání o výpravě do 
italského Valle di Ledro
- na sále v 1. patře restaurace U Beč-
vářů, v pátek 4. 11. od 19:00 hodin
5. 11. VMS: Podzimní vycházka k 
Jánu, místo srazu a čas budou upřes-
něny
7. 11. VMS: Jóga, Společenský sál 
MěÚ – zámek Buštěhrad, 9.00 – 10.30

9. 11.
- ZUŠ Buštěhrad: Koncert žáků, v 
budově ZUŠ od 17.00 hodin.
- Filmový klub Buštěhrad: Dívka s 
perlou, od 19.00 hodin.
11. 11.
- VMS: Country hodinka, Restaura-
ce U Bečvářů, od 17.00 hodin
14. 11. VMS: Jóga, Společenský sál 
MěÚ – zámek Buštěhrad, 9.00 – 
10.30
16. 11.
Křest dětské knihy poezie, Spole-
čenský sál zámku Buštěhrad (čas za-
hájení bude upřesněn).
17., 18. a 19. 11.
Divadlo KiX: Antonín Procházka - 
Přes přísný zákaz dotýká se sněhu, 
premiéra nové divadelní hry, Re-
staurant u Bečvářů od 19.00 hodin, 
18. 11. výjimečně od 20.00 hodin.
18. 11. VMS: Sedánky, RC Pelíšek, 
15.00 – 18.00 hodin
21. 11. VMS: Jóga, Společenský sál 

MěÚ – zámek Buštěhrad, 9.00 – 
10.30
22. 11.
Filmový klub Buštěhrad: Lekce 
Faust, od 19:00 hodin.
23. 11.
ZUŠ Buštěhrad: Koncert žáků pobo-
ček Brandýsek a Hřebeč, v budově 
ZUŠ od 17.00 hodin.
24. 11.
Městská knihovna Buštěhrad pořá-
dá přednášku Dobroslavy Šrámkové 
o Bolívii a Peru.
Restaurant U Bečvářů, od 19: hodin.
25. 11. 
- Rozsvícení vánočního stromku, 
náměstí u Macíků (čas zahájení 
bude upřesněn).
- VMS: Sedánky, RC Pelíšek, 15.00 – 
18.00 hodin
28. 11. VMS: Jóga, Společenský sál 
MěÚ – zámek Buštěhrad, 9.00 – 
10.30

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

DPS
Berušky v DPS
První pondělí v říjnu nás přišly potě-
šit svou návštěvou, s papírovými če-

lenkami berušek, děti z MŠ. Přinesly 
nám dárek v podobě podzimního 
věnce z přírodnin, které vyráběly 

děti s rodiči ve školce. Zazpívaly pís-
ničku o berušce a přednesly básnič-
ky. Následovalo hraní stolních her, u 
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I N FO R M AC E

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

divadlo kiX Uvádí  - přes přísný zákaz dotýká se sněhU

Pozor, další „výroční inscenace“ 
amatérského souboru Divadlo KiX 
je konečně z pera českého autora! 
Slavný dramatik, scénárista, herec a 
divadelní režisér Antonín Procház-
ka byl tak laskav, že nám bez nároků 
propůjčil svou hru k nastudování. 
Doufáme, že výsledek pilné práce 
našeho souboru jej potěší, stejně 
jako všechny diváky.
V koloritu staršího činžovního 
domu se odehrává paradigma sou-
časnosti, do něhož se vrací odsou-
zenec Eda, účetní zaniklé firmy, 
obtěžkán nezapomenutelnými zku-
šenostmi z nápravného zařízení. 
Manželka Nina, která své dlouhé 
osamění řešila bláznivou nevěrou s 
ženatým Erikem, hráčem na trian-
gl, je čím dál víc překvapena vlast-
ními pocity. Do poněkud napínavé 
situace vstupuje trochu staromódní 
majitelka činžáku Edita, nacháze-
jící překvapivě svou novou životní 
perspektivu. Pro návrat „odsouze-
nečka“ do normálního života je na 

místě agilní pracovnice mediační a 
probační služby Ester. Jistě také mile 
překvapí policista se vztahem ke 
světu umělecké kultury. A panop-
tikum též dobře doplňuje i zloděj-
-bytař Jarda Sklo nebo hrůzostrašný 
příslušník ruské mafie, přítelkyně 
po telefonu či podváděná Erikova 
manželka Naděžda.
I tato hra opět předkládá diváctvu 
nespočet otázek:
 Jsou chlebíčky s vajíčkem lepší než 
ty s kaviárem? Co je normální a co 
vlastně ne? Je snazší převléci se za 
Santa Klause nebo za Dědu Mrá-
ze? Jsou homosexuálové citlivější 
než heteráci? Jak je možné, že lás-
ka netaje tak rychle, jak sněhuláci 
v březnu? Je octan hlinitý chutnější 
než kyselina sírová? Je při forte ce-
lého symfonického orchestru tri-
angl opravdu tak dobře slyšet? Jsou 
policajti paka, přestože poslouchají 
i Brahmse? Proboha, lze vůbec po-
rovnávat modelku Naomi Campbell 
s Gagarinem? 

Zdají se Vám ona dilemata trochu 
vykonstruovaná? Ba ne, takový je ži-
vot, v mnohém tak paradoxní až šo-
kující. Staňte se, společně s autorem 
a s námi, alespoň na chvíli jeho peč-
livými pozorovateli! A pak už Vás 
skoro nikdy nic nemůže překvapit. 
Protože, fakt, kdo krade, ten nelže.

Jiří Blesk
Termíny představení
17. 11. od 19 hod. KAPACITA NA-
PLNĚNA
18. 11. od 20 hod.
19. 11. od 19 hod.
Hrajeme opět v restauraci U Beč-
vářů. Vstupné je zcela dobrovolné, 
avšak rezervace je vzhledem k ome-
zené kapacitě sálu nutná. Vstupen-
ky můžete objednávat od 5. 11. buď 
e-mailem: rezervace@divadlokix.
cz nebo telefonicky 774 172 826 (13-
18hod). Více informací najdete na 
www.divadlokix.cz 

kterých si děti a babičky navzájem 
pomáhaly a doplňovaly. Bylo to vel-
mi milé zpestření pondělního dopo-
ledne a již se těšíme na další setkání 
7. 11. 2016.

Zábavné odpoledne na zámku

Dále bychom Vás velice rádi pozvali 
v sobotu 12. 11. 2016, ve spolupráci 
se spolkem TAŠKA, na odpoledne 
plné zábavy, hudby k tanci i posle-
chu do sálu v zámku Buštěhrad. Za-
jištěna dobrá nálada i přes případ-
nou nepřízeň počasí a pohoštění. 
Za Kolektiv DPS Buštěhrad a Spolek 
Taška Kladno jste všichni srdečně 
zváni.

Šárka Vojnová – ředitelka DPS 
Buštěhrad Berušky v DPS. Foto: Archiv autora

kiX zve do divadla!
Divadlo KIX se nedávno stalo spo-
luzakladatelem a zároveň i členem 
volného sdružení spřátelených 
amatérských divadelních spolků s 

pracovním názvem Divadelní pen-
tagram. Jak název napovídá, do pro-
jektu je zapojeno celkem 5 souborů, 
vedle buštěhradského KiXu další 

čtyři uskupení nadšených partyzánů 
amatérského divadla z Kladna: “Ho-
tel 0”, “Jana od Milána”, “Dem na en-
tou” a “Technicky nemožné”.
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V této skladbě Vám nabídneme uza-
vřený cyklus představení jednotli-
vých formací na třech místech – Re-
staurant U Bečvářů, Žižkova 218, 
Buštěhrad; Pohostinství u Seckých, 
Dělnická 162, Kladno – Kročehla-
vy; Psychedelické pohostinství Pod 
Vobrazem, Čs. Armády čp. 1945, 
Kladno. Představení se budou konat 
vždy první středu v měsíci a budou 
anoncována prostřednictvím pla-
kátků, na webu Divadla KiX či výše 
zmíněných restaurací. Podobně 
budete seznámeni i s časovými po-
drobnostmi. 
Nejen divadelní fanoušky bychom 
rádi upozornili, že tento experiment 
je v počátku svého vývoje. Přestože 
se představení kladenských souborů 
zřejmě budou poněkud odlišovat od 
dosavadní produkce našeho spolku, 
doufáme, že se touto aktivitou zají-
mavě rozšíří obzor v oblastní ama-
térské tvorbě a pro kixmany samot-
né to bude významná příležitost k 
inspiraci.
Postupně Vám představíme hostu-
jící soubory a představení, na která 
se v nejbližší době můžete těšit. Jako 
první na naší domovské scéně Re-
staurace U Bečvářů vystoupí již 2. 
11. 2016 divadlo Hotel 0 s předsta-
vením Ruský kabaret.
HOTEL 0 
Aktivita téměř dvacetičlenné ama-
térské divadelní formace Hotel 0 z 
Kladna se soustředí kolem autor-
ského divadekadentního seriálu, ve 
kterém se snoubí poetismus, snové 
abstrakce, krimi, pokleslé formy hu-
moru a bizarní perverzita. 
To vše se odehrává v čase za hori-
zontem nula v útrobách hotelu, kde 
pokoj není nikdy na stejném místě. 
Pokoje obývají bizarní kreatury ze 

surové reality, které prožívají své 
frustrace i extáze a jsou klíčovými 
postavami k odhalení duše Hotelu 0. 
Divák se náhle stane spoluobyvate-
lem Hotelu 0 a každou svou návště-
vou seriálového dílu poodhalí frag-
ment jeho existenčního kontinua v 
čase, prostoru i snu.
RUSKÝ KABARET 
představuje vedlejší projekt Hote-
lu 0. Jak samotní tvůrci dodávají, 
„bylo na čase přistoupit na komerč-
nější projekty a otevřít se divákovi“. 
Ruský kabaret je pásmo chechtandy, 
řachandy a juchajdy. Společně po-
dumájeme nad šálkem horkého čaje, 
prosviští kolem nás nějaká ta ruská 
slovíčka, adrenalin v krvi nám zved-
nou spanilé ruslany, záhy se ztratíme 
v zhoubované bajce a taky trochu 
napomůžeme propagandě… Prostě 
a jasně Ruský kabaret je chechtanda 

a kdo z diváků nechce jen tak pasiv-
ně sedět, může třeba i sveřepě smí-
chy slzet. 
Těšíme se na Vás 2. 11. 2016 v hor-
ním sále Restaurace U Bečvářů! 
Vstupné je zcela dobrovolné a první 
představení je spojeno s benefiční 
akcí. Jak naši hosté uvádějí:
My Nuly bychom se rádi připojili k 
benefici za našeho kamaráda Pet-
ra Dočekala (spolumajitel kladen-
ského klubu Auto Da Fé), kterému 
vybouchnul plyn a přišel o vše, ale 
žije!!! 
Z představení Ruský kabaret u Beč-
vářů půjdou všechny utržené peníze 
na transparentní účet. Jestli nejste 
milci umění, vydržte nás a návště-
vou přispějte na Dóču.

Vaše Nuly

PoSlEDní „lEtní“ výPrava

V pátek 30. září jsme se s Beruškami 
vydaly na poslední „letní“ výpravu. 
Přestože kalendář už ukazoval pod-
zim, počasí říkalo, že nás čeká krás-
ný slunečný víkend! A tak jsme si za-

balily všechno potřebné a s velkými 
batohy jsme vyrazily do Prahy, kde 
jsme měly domluvené ubytování ve 
skautské klubovně u Vyšehradu. 
První večer jsme se seznámily s na-

ším novým domovem a pak se vy-
daly poznávat své okolí. Měly jsme 
štěstí a za chvíli jsme už našly pěkný 
park i s dětským hřištěm a k němu 
velký strom se spoustou kaštanů, ze 
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kterých holky okamžitě začaly vyrá-
bět berušky. V klubovně jsme si pak 
ještě zahrály pár her a už se chystaly 
na kutě, jelikož jsme se nemohly do-
čkat příštího dne.
V sobotu ráno jsme hned po snídani 
nasedly na tramvaj směr Masaryko-
vo nádraží, odkud jsme pokračovaly 
vlakem do Milovic, do zábavního 
parku Mirákulum. Okamžitě po pří-
chodu jsme věděly, že tady se nám 
bude líbit. :)Všude samé houpačky, 
prolézačky, trampolíny a jiné atrak-
ce. Měly jsme co dělat, abychom 
všechno prošly, stihly si dát zmrzli-
nu a ještě splnit úkoly z „přírodního“ 
koutku, které si pro nás připravila 
Anička. Odcházely jsme unavené, 
ale spokojené a se spoustou zážitků.
Cestou do Prahy jsme se zase začaly 
těšit na večerní hry, a i když se ces-
ta městem protáhla (nezastavila nás 
ani tekoucí krev z nosu, ani drobná 
nevolnost), nakonec jsme přeci jen 
dorazily do klubovny, kde nás už če-
kala dobrá večeře od Klárky. Únava 
z celého dne se ale přeci jen dostavi-

la a po deváté večer to už v klubovně 
vypadalo jako v království Šípkové 
Růženky…
V neděli jsme se už neprobudily 
do tak pěkného počasí – ochladilo 
se a občas i pršelo. Nás čekalo pár 

posledních her, balení, závěrečný 
úklid a pak už jsme se vydaly zpět 
do Buštěhradu, kde už na nás čekali 
rodiče.

Za oddíl Berušek napsala 
Vlaďka Horká

Berušky na výpravě. Mirákulum Milovice. Foto: archiv Berušky

krátké ohlédnUtí za létem

Jak to utíká. Je to pouze několik 
týdnů, co jsme s končícím táborem 
opustili údolí Střely, jež nám na dva 
týdny poskytla útočiště před civili-
zací. Je naprosto úžasné, že 14 dní 
nepotřebuje člověk televizi, rádio, 
mobilní telefon či další vymože-
nosti dnešního uspěchaného světa. 
Je skvělé to pozorovat hlavně na 
dětech, které během pár dní zapo-
menou na své „plejstejšny“a tablety 
a večer u ohně zpívají „Na Okoř je 
cesta…“, jako kdyby u táboráku se-
děly každý den, celý rok.   O letošní 
celotáborové hře bylo rozhodnuto 
již vloni na táboře, kdy si děti zvo-
lily možná obehrané ale stále zají-
mavé téma - Cesta kolem světa za 
80 dní (v našem případě za 14 dní). 
Což se zdá býti naprosto nemožné, 
ale na táboře jde všechno. Pan Willy 
Fog by se asi divil, kdyby viděl, jak 
se musejí táborníci ohánět, aby pro-
cestovali celý svět v tak šibeničním 
termínu.

Jednotlivé úkoly prováděly všechny 
čtyři oddíly jak na loukách a v lesích, 
tak i ve vodě či v jejím nejbližším 
okolí, což při vysokých teplotách 
přivítaly děti i dospělí. Všichni se 
rádi schovali do blahodárného stí-
nu vysokých olší, vrb a střemch ros-
toucích na březích „té naší Střely“. 
Mezioddílové klání přerušila vždy 
jen noc, kdy se všichni přítomní 
uchýlili do svých stanů a oddávali se 
zaslouženému spánku, na který do-
hlížely jen noční hlídky střežící své 
unavené kamarády.   Letošní léto, 
co se týče počasí, bylo lepší než to 
minulé. Už proto, že nebylo takové 
vedro ale hlavně, že občas zapršelo, 
trochu se ochladilo a krásně se vy-
čistil vzduch. Možná si někdo řekne 
co s dětmi, když prší ale ani to není 
žádný problém. Vedoucí a instruk-
toři mají v zásobě spousty her, kvízů 
a soutěží, že nás žádný déšť nemůže 
zaskočit. V jídelním stanu, kde se 
toto při nepřízni počasí děje se při 

dešti vydává i jídlo - připraveni jsme 
zkrátka na vše.   Kapitolou samou o 
sobě je stravování. Platí taková cel-
kem ověřená teorie, že když je velký 
hic, děti moc nejedí. To je naprostý 
nesmysl! Za poslední roky máme te-
orii jinou. Oni nejedí, oni ž...u! Po 
výdeji většině jídel (každý dostane, 
kolik si řekne) nám nezbylo nic. 
Kdo chtěl přidat, musel se spokojit 
s namazaným chlebem. I při zvý-
šení objemu jídel, nám rovněž ne-
zbývalo nic a to je nakonec dobře. 
Pohyb a čerstvý vzduch udělá prostě 
své. Hlavně, že byly děti spokojené 
a mohly se za těch čtrnáct dní po-
řádně vyblbnout, něco se naučit a 
navázat nová přátelství, na která bu-
dou vzpomínat po celý život. To je 
úkol pro nás dospělé, abychom těm 
mladším něco předali. Něco ze sebe 
a něco od těch, co to předávali nám, 
a od těch, co to předávali jim, a od 
těch…
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Na závěr této krátké vzpomínky 
bych chtěl poděkovat všem, bez 
kterých by nebylo možné náš tábor 
uskutečnit. Dnes nebudu nikoho 

jmenovat - nechci na někoho zapo-
menout a tím ho možná urazit.
Díky tedy všem a příští rok „Hurá 

na Střelu 2017“.   
 Za Sdružení Střela - Jaroslav Fencl

BUštěhrad tvoří

Výstava pod uvedeným názvem se 
uskutečnila ve dnech Posvícení, 
17. 9. – 19. 9. 2016. Již týden před 
výstavou bylo na Sýpce opravdu ruš-
no. 
Přesně tak, jak jsme předpokládali, 
ukázalo se, že je v Buštěhradu mno-
ho lidí, kteří se ve volném čase zabý-
vají různými činnostmi. Tak se stalo, 
že vystavovalo celkem 19 vystavova-
telů. 
Ten kdo se byl podívat, mohl zjistit, 
že se tu plete, háčkuje, vyšívá, ma-
luje, modelují šperky z hmoty Fimo, 
skládají origami, šije patchwork, fo-
tografuje, dělají se koláže, tvoří ob-
rázky technikou enkaustiky a z růz-
ných plodin a přírodnin, ke slovu 

přišly také kolíčky na prádlo a špej-
le, viděli jsme výrobky z keramiky a 
potěšit jsme se mohli také ukázkou 
pěstování kaktusů. 
Na vernisáži jsme se obdivovali tvor-
bě dvou mladých muzikantů DUO-
MY, kteří hudbu provozují také jako 
svého koníčka.
Při vernisáži výstavy byly také na-
bídnuty mnohé dobroty z rukou čle-
nek „Věčně mladých seniorů“. Všem 
za jejich ochotu a pekařské umění 
moc děkujeme.
Na konec chci podotknout, že i Sýp-
ka, kde se výstava konala, je vlastně 
také dílo rukou Víti Helíska, který 
ji přetváří v úžasné místo setkává-
ní svýma rukama, ve svém volném 

čase.
To, že Sýpka je opravdu skvělé místo 
pro setkávání a její prostory mohou 
hostit dokonce i více akcí najednou, 
se potvrdilo v sobotu 17. 9., kdy se 
zde konalo také představení divadla 
KIX. Obě akce společně vytvořily 
skvělou atmosféru.
Věříme, že příště budou vystavovat i 
ti méně smělí a tak se budeme těšit, 
co nám další roky ukážou, vždyť o 
Češích se vždy tvrdilo, že mají zlaté 
ručičky.
Všem, kdo se na výstavě podíleli, ze 
srdce děkujeme, a přejeme, aby se 
jim dařilo i v příštím období.

Výbor „Věčně mladých seniorů“

PElíšEk v liStoPaDu

3.11.     16:00   VÝTVARNÉ ČAROVÁNÍ – LAPAČE SNŮ
             18:00  MÁMINO NÁRUČÍ – zdarma seminář MamAkademie, 
  manipulace  s dětmi. Přítomnost dětí vítána :)
4.11.     16:30   STRAŠIDELNÝ REJ – karneval v Pelíšku
             18:00   NOC SE STRAŠIDLY – noční spaní v Pelíšku 
10.11.   16:00   VÝTVARNÉ ČAROVÁNÍ – LAMPIONY
             18:00  (NEZ)VEDENÉ DĚTI – zdarma seminář MamAkademie,
   výchova a vedení dětí, pochvaly nebo tresty? Děti vítány :)
11.11.   17:00  SVATOMARTINSKÝ LAMPIONOVÝ PRŮVOD
24.11.   16:00    VÝTVARNÉ ČAROVÁNÍ – ADVENTNÍ DEKORACE 
             18:00    PŘÍPRAVA K PORODU – přednáška a diskuze s porodní 
  asistentkou Janou Zárubovou

týDEnní Program

Pondělí:
   8:30-11:30  Klub bez maminek
  15:30-17:30 volná herna

Úterý:                                              

   9:30-11:30 volná herna
15:30-16:15 Angličtina děti, sk.1
  (hasiči)
16:30-17:15 Angličtina děti, sk.2
15:30-18:00     volná herna
18:30-19:30 Powerjóga s 
  Markétou (dospělí)                              

 Středa:   

  8:30-11:30      Angličtina dospělí (s 
hlídáním dětí)
  8:30-11:30 Klub bez maminek 
16:00-17:00 Keramika
16:00-18:00 volná herna

Čtvrtek:      

10:00-12:00  Cvičení pro malé 
děti + volná herna
16:00-18:00 Výtvarné čarování + 
volná herna

Pátek:         

   8:30-11:30 Klub bez maminek 

Adresa: RC Buštěhradský Pelíšek, 
Kladenská 207/38 (1. patro)
Bližší informace a případné změny v 
programu sledujte na
 www.rcpelisek.cz



ČÍSLO 11. LISTOPAD  2016          STRANA 16 STRANA 17č 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 11. LISTOPAD 2016

DoPravní oDPolEDnE v PElíšku

Kolektiv a přátelé Rodinného cen-
tra Buštěhradský Pelíšek pro děti 
připravili na konec září již tradiční 
zábavné a poučné Dopravní odpole-
dne. Tentokrát se konalo z části na 
dětském hřišti u Pelíšku, kde se vy-
plňovaly soutěžní kvízy a kde si děti 
si mohly prověřit své znalosti o bez-
pečném pohybu po chodníku i po 
silnici, ať již pěšky nebo na kole či 
koloběžce. Druhá část dopravního 
zápolení se konala v přilehlé ulici, 
kde děti závodily na svých ďábel-
ských strojích. Moc děkujeme Janě 
Štýbrové, že se ujala moderování a 
koordinaci dětí na place! :)
Největším překvapením pro všech-
ny, děti i dospěláky, byl příjezd 
opravdové policejní hlídky oprav-
dickým policejním vozem. Sympa-
tický pár si s dětmi pěkně popovídal 
o bezpečnosti a ptal se, co všechno 
děti znají. Za odměnu děti dostaly 
(kromě zážitku) policejní omalo-
vánky. Další dárečky na ně čekaly za 
splněné záludné úkoly, za vyplněný 
kvíz a soutěžní jízdu dostaly i prů-

kaz cyklisty. Nechyběly stupně vítě-
zů a velké focení na nich.
Dopravnímu odpoledni přálo pří-
jemné podzimní počasí, sešla se 

spousta dětí, rodičů a prarodičů a 
věříme, že si ho s námi všichni bá-
ječně užili. 

   Za RC Pelíšek Jana Zárubová  

Malí účastníci dopravní akce. Foto: archiv Pelíšek

vEjšlaP

Letošní již třetí ročník se uskuteč-
nil se startem a cílem u buštěhrad-
ského rybníka 24. září 2016. Krátký 
okruh směrovaný na Vrapice a lesy 
kolem sv. Jána a zpět do Buštěhradu 
byl celkem pohodový a počasí s jas-
ným sluníčkem Vejšlapu také přálo. 
Účast byla letos slabší, snad i díky 
souběhu více akcí v tento den. Ku-
podivu přišlo více účastníků ze Zá-
jezdu než z Buštěhradu. Na okruhu 
musely skupinky chodců řešit úko-
ly na dvou stanovištích. Obsahem 
úkolů byla hra petang a orientace 
v terénu.  Za odměnu jim byl v cíli 
nabídnut párek z Kačic a výborná 
klobáska. Jako sladký doplněk byl k 
dispozici švestkový koláč. Na zapití 
bylo k dispozici kvalitní točené pivo 
a nealko nápoje. Tradičně dostaly 
děti pěkné dárky.
Dík patří všem ochotným pořada-
telům. Zejména výborně organizo-

vaná příprava pokrmů v taktovce 
manželů Kadlecových byla bez chy-
by. Akce by nebyla možná bez pod-

pory donátora - místní organizace 
ČSSD v Buštěhradě.

JJ

Účastníci Vejšlapu. Foto: Jiří Janouškovec st.
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S P O RT

zahájení 11. sezony BUštěhradského hokejBalU

Je to měsíc, kdy byl zahájen  Svě-
tový/Kanadský pohár v Ledním 
Hokeji. Čas běží moc rychle, ale na 
krásné vzpomínky se nezapomíná. 
Je to již 40 let kdy Československo 
hrálo v hale Fórum v Montrealu v 
roce 1976 finále kanadského pohá-
ru s Kanadou i za účasti buštěhrad-
ského rodáka Edy Nováka, který by 
letos oslavil 70 let. Týmová spolu-
práce, odvaha, nadšení - to byl je-
den ze základních kamenů úspěchu 
ČSSR reprezentace 1976. Nadšení - 
to je pro každou činnost základem, 
ať jde o reprezentaci nebo oblastní 
Ligu Hokejbalu se znakem města 
na hrudi. Toto nadšení přivedlo i 
díky Buštěhradskému zpravoda-
ji nové hráče z řad buštěhradských 
spoluobčanů (P. Pastel, L. Hrivniak) 

do oddílu Hokejbalu - Buštěhrad 
Rytíři.  V roce 1976 na Kanadském 
poháru v ledním Hokeji se výbor-
ně mimo jiné v bráně předvedl Slo-
vák Vlado Dzurilla v dresu ČSSR. 
V letošní sezoně 2016-17 v dresu 
buštěhradských Hokejbalistů u nás 
začal v obraně buštěhradský občan 
Lukáš Hrivniak národností také ze 
Slovenska. Nadšení mu neschází a 
pohybem upoutal pozornost hned 
v prvním zápase za Buštěhrad. K 
úspěchu lze počítat přestup bran-
káře Z. Holuba do buštěhradské-
ho dresu z Unhoště, který platí za 
nejlepšího v lize. Z. Holub v bráně 
je jistota, která nám přinesla první 
body 9. října 2016 proti Deltě Klad-
no v okresní hokejbalové lize. Zápas 
byl sic v naší oslabené sestavě uhrán 

po základní hrací době 3-3, rozho-
dl nájezdem buštěhradský Stanislav 
Zajíc a protože Delta Kladno z 10ti 
nájezdů neuspěla na našeho branká-
ře, byl výsledek 4-3 po samostatných 
nájezdech. 
Za buštěhradský oddíl hokejbalu ve-
lice děkuji vedení města při pomo-
ci vyhledávání dotací a ochotu pro 
rozvoj sportu ve městě.  Osobně dě-
kuji panu M. Kosovi za Buštěhrad-
ský oddíl hokejbalu. 
Každý, kdo by chtěl obléci buštěhrad-
ský dres, ať se neváhá ozvat na e-
-mail: Bustehradrytiri@seznam.cz, 
nebo mobil: 721411079.

Jan Maškulík

zprávy ze sokolovny

Novinky - v dohledné době se chys-
táme rozšířit nabídku sportovních 
aktivit. Například o PARKUR. Sle-
dujte naše stránky www.sokolbuste-
hrad.cz
JUDO
Naši malí judisté v Jesenici u Ra-

kovníka
Judo víkendu v Jesenici 7. 10. - 9. 
10. 2016 se zúčastnili mladí judisté 
celkem ze čtyř oddílů juda. Judo T.J. 
Sokol Buštěhrad, Judo SKS Arena 
Kladno, Judo Kladno N 62 a  Judo 
15. ZŠ Most. Celou akci zorgani-
zovali trenéři z SKS Arena Kladno. 

Pro děti byl připraven velice hezký 
víkend plný her, gymnastiky a sa-
mozřejmě především juda. Na děti 
čekalo i „malé“ překvapení. V pátek 
večer dělaly děti figuranty při vojen-
ském cvičení s Armádou ČR a zá-
chrannou službou. Naši malí judisté 
se při nácviku záchrany zraněných 

Judo-víkend Jesenice říjen 2016. Foto Pavel Kolb
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dětí chovali statečně a ukázněně. Za 
to jim patří veliké poděkování. V so-
botu se dětem na tatami velice hezky 
věnovala  jedna z nejlepších českých 
judistek Lucie Chytrá, 21 násobná 
mistryně ČR v judu a zároveň no-
sitelka stříbrné (2005) a bronzové 
(2009) medaile z ME. Předvedla 
parádní průpravná cvičení a nácvik 
technik a předala zároveň mnoho 
užitečných rad. V neděli proběhl 
turnaj a tak si děti ze soustředění 
odvezly nejen spoustu zážitků, ale i 
medaile a diplomy.

Stanislav Smékal - trenér juda

60 let volejbalových deblů
V pondělí 19.9.2016, kdy byla v 
Buštěhradu Pěkná, se již po šedesáté 
konaly volejbalové debly. 
V roce 1951 se v Buštěhradě začal 
hrát volejbal na okresní a pozdě-
ji krajské úrovni. V roce 1953 se o 
Pěknou sešli někteří z hráčů a zača-
li hrát nejprve nohejbal, který hráli 
3 roky. V roce 1956 se rozhodli, že 
budou hrát volejbalové debly, které 
byly velmi úspěšné a s velkou účas-

tí. Od roku 1961 jsou všichni vítě-
zové vyryti na dřevěném poháru a 
po jeho zaplnění jsou další vítězné 
dvojice zvěčněny na destičkách na 
poháru novém. Byla to léta plná hry 
a bujaré zábavy. Po letech slavných 
a bohatých se dostavily roky chudší 
hlavně na počet dvojic, ale stále se 
hraje. Letos se zúčastnily čtyři dvo-
jice, ale o to více bylo hostů, kteří si 
přišli zavzpomínat. Nejvíce napětí 
vzniká při losování dvojic, kdy ni-
kdo neví dopředu, s kým bude hrát.
Volejbalový oddíl má většinu členů 
ve věku důchodců, proto jsme rádi, 
když si přijdou zahrát mladí. Do 
Buštěhradu se přistěhovalo mnoho 
nových lidí, a proto věříme, že se 
najdou mezi nimi volejbaloví nad-
šenci.
Mnohokrát děkujeme Sokolu 
Buštěhrad, který nás finančně pod-
pořil a mohli jsme pořídit pro vítěze 
hodnotné ceny a důstojně toto výro-
čí oslavit.

Za volejbalový oddíl Milan Šumný

střeleCký memoriál jiřího penCe - parta BUš-GUn

2. ročník memoriálu Jiřího Pence se 
konal 9. 10. 2016 v 9.00 - počasí ideál-
ní - pod mrakem, vítr 0,2 m.s. Zúčast-
nilo se celkem 33 střelců a boje to byly 
urputné až do posledního výstřelu. 
Mezi vítězi rozhodl až rozstřel na jed-

nu ránu a to v ráži 17 s výkonem 16j 
která rozhodla mezi čtyřmi střelci kte-
ří dosáhli stejného počtu bodů 46. Ten 
šťastný střelec je T. Formánek ml., kte-
rý završil tento boj absolutní desítkou. 
Pohár, který nechal vybrousit válečný 
veterán R. V. - přijmul se vztyčenou 

hlavou za neutichajícího potlesku 
všech střelců a dalších zúčastněných. 
Tímto aktem jsme vzdali poctu naše-
mu zakládajícímu členovi.
JIRKO - ČEST TVOJÍ PAMÁTCE

J. Penc st.

Střelci a vítěz T. Formánek. Foto: L. Keller

Letošní vítězové Milan Šumný a Radek 
Posekaný s oběma poháry. 

Foto: Archiv Sokol
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právní postavení československýCh leGionářů

Jedním z programů návštěvy 
buštěhradských občanů v oblasti 
Valle di Ledro bylo uctění památky 
čtyř popravených československých 
legionářů. Boje v této části fronty 
probíhaly ve strmých svazích.  Skal-
naté údolí bylo plné kulometných 
hnízd, úzkých zákopů a důmysl-
ně vykopaných tunelů ve skalách. 
Obranné systémy byly budovány 
Rakousko-Uherskem od roku 1904.  
Budovali je i  Češi a  Slováci  jako 
obranné linie pro   společné bránění  
hranice Rakousko Uherska. V těch-
to  pracně hloubených okopech však  
o pár let později  Češi a Slováci proti 
sobě bojovali.  Legitimita Českoslo-
venských legií vznikla připojením 
k  Československé národní radě v 
Paříži jako její vojenská složka. Čes-
koslovenská národní rada byla do-
hodovými mocnostmi uznána jako 
představitelka vůle Čechů a Slováků 

k vytvoření vlastního státu. Jestliže 
tedy Československá národní rada  
reprezentovala  vládu  budoucího 
československého státu, předsta-
vovaly československé legie jeho 
armádu. Zatímco Československá 
republika zatím neexistovala, fun-
govala již její exilová vláda se svojí 
vojenskou složkou. Tu tvořily právě 
československé legie  v Rusku, Fran-
cii a Itálii. Všechny byly propojeny s 
vedením ČsNR,  jíž předsedal  T. G. 
Masaryk. V rámci ČsNR zodpovídal 
za československé vojsko generál M. 
R. Štefánik. V tom je třeba spatřovat 
i propojenost mezi legiemi v  Rusku, 
Francii a Itálii. Všechny totiž tvořily 
jednu armádu. Příslušníci českoslo-
venských legií tak byli českosloven-
skými vojáky. Tímto organizačně 
právním  aktem  přešly   z původní-
ho statusu dobrovolníků ruských a 
francouzských armád  do postavení 

vojáků dohodové armády. Zárodky 
budoucího československého voj-
ska nejprve vznikaly v Rusku zcela 
živelně a bez jakéhokoliv právní-
ho rámce. Dobrovolníci pocházeli 
z českých menšin žijících trvale na 
území carského Ruska, z přeběh-
lých vojáků a ze zajatců  rakousko-
-uherské armády. Diplomatické pů-
sobení členů České národní rady, 
a  zejména  první vojenský úspěch 
československých legionářů v bitvě 
u Zborova, zlepšil právní postavení 
československých legionářů v ar-
mádách Dohody.   V případě  zajetí  
však  každému  z nich hrozila smrt 
oběšením.  Porušili totiž vojenskou 
přísahu,  a  proto na ně  bylo pohlí-
ženo jako na zrádce. Čest jejich pa-
mátce. 

LZ

 F E J E TO N Y

vodka... :)
Všichni víme, že jsou různorodé lát-
ky, které dokáží otevírat mysl a nové 
obzory. Pro někoho je to meditace, 
pro jiného THC, LSD, PTP, atd.. O 
tom ale možná až někdy příště... :)
Já Vám povím příhodu o otevře-
ní obzorů pomocí moku s názvem 
vodka. Bylo, nebylo v roce 2008 a 
najednou nebyla práce v tehdy vy-
sokém podnikatelském žánru balo-
nkových dekorací. Tak jsme žal uto-
pily ve vodce a mě osvítila myšlenka 
prodeje nového zboží. Byla nalezena 
díra na trhu - světe, zboř se!!! Byly to 
BAREVNÉ HOLINKY PRO DĚTI I 
DOSPĚLÉ.. Nebudu Vás unavovat 
podrobnostmi o počátcích podni-
kání s holinkami - těmi gumovými 
strašáky z období dětství. Mnou tak 
nenáviděnými, že jsem je likvidovala 
pomocí brždění špičkami při prud-
kých sjezdech z kopce na kole. Para-
doxně se staly mou obživou a celou 
republiku zachvátilo holinkové ší-

lenství díky většímu požití vodečky a 
nápadu během jejího účinku. Nabíd-
ky reklam zdarma jen při dodání fo-
tografií nebraly konce. Sama jsem si 
stála modelkou, koneckonců - pho-
toshopem jsem si opatřila patřičné 
linie, a tatínek byl fotografem. Nej-
těžší ovšem bylo překonání pozvání 
na natáčení do pořadu Sama doma. 
Je mnoho lidí, pro které je namíření 
kamery na ně jakousi duševní ona-
nií a za zviditelnění by dali život. Já 
nikoli - jsem trémistka a takové ex-
hibice nejsou zrovna pro mě. Takže 
jsem byla ve stresu největším, když 
se ono natáčení blížilo. Samozřejmě 
jsem zaspala, měl jet se mnou ještě 
syn a holčička od sousedů. Takže po 
pozdním probuzení jsem se nějako 
narychlo oblékla, namalovala si na 
ten koláč metr nad zadkem nějaký 
obličej a propadla těžké třesavce. 
Opět jsem do sebe na povzbuzení 
hodila dva panáky mé oblíbené vod-
ky a jela s ansámblem směr Česká 

Televize. A... začala se z nervozity 
potit. A... všude... Můj obličej pocti-
vě nakreslený po ránu pomalu stékal 
a já přijela jako abstraktní skvrna na 
místo určení. Tam mě ihned odeslali 
do maskérny, kde maskérka jen pro-
hlásila: Co to proboha je a co s tím 
mám za 5 minut udělat? Za oněch 
pět minut jsem měla stát na místě 
popravy a vyprávět o holinkách... 
Znáte někdo horší téma na povídá-
ní? Co asi tak mám 20 minut něco 
inteligentního říkat o holinkách???? 
Mohu snad říci, že jsem se k nim 
dostala díky opojení vodkou a pro-
hlášení: guma jako guma, balonky 
nebo holinky? Hlavně když to pů-
jde? No nic. Naučila jsem se tedy 
nějaké informace skousnutelné i ši-
roké veřejnosti. Letmo jsem se po-
zdravila s moderátorkou a kamery 
začaly natáčet… Zkraje natáčení mě 
představila jiným jménem - Simona 
Rébusová. Díky mému stavu retar-
dovanosti způsobené trémou jsem 

 Č T E N Á Ř I  N Á M  P Í Š Í
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vyvalila oči a čekala, kdo ještě při-
jde. Protože hleděla jen na mě, tak 
mi po chvilce došlo, že to byl omyl 
a že mě tím chtěla asi způsobit in-
farkt, popř. lehkou mozkovou mrt-
vici. Tak jsem jí poopravila ohledně 
jména, posmály jsme se, a tím byla 
má poprava dokonána. Zbytek na-
táčení jsem prožila ve stavu Améby, 
jen se základní životními funkcemi. 
Strašlivá noční můra nakonec sice 
skončila, ale já nikdy nenalezla sílu 

se na daný záznam podívat…Ke 
konci mého holinkového kralová-
ní se uskutečnila olympiáda v An-
glii a mě, jakožto nekorunovanou 
královnu gumové obuvi, oslovoval 
různý tisk k vyjádření se o vstupu 
našich olympioniků na stadion v 
holinkách, a jakou v tom hraji roli. 
Nehrála jsem žádnou a nic jsem o 
zahájení nevěděla, tudíž jsem při 
rozhovorech podávala informace 
vycumlané z prstu a tímto si myslím 

jsem vystoupala na pozici vysokého 
diplomatického vyjadřování srovna-
telného s některými politiky. A to je 
tak asi všechno, co bych k danému 
tématu napsala... Vyplývá z toho 
fakt, že vodka způsobí někdy nejen 
kocovinu, ale může i dopomoci k 
úspěšnému podnikatelskému tahu... 
A i já budu muset opět najít nějakou 
tu dírku na trhu... 

Hedvika Servusová

 Č T E N Á Ř I  N Á M  P Í Š Í

jak jsem si „vyzkoUšel“ zkoUškU 
Hned v úvodu by se slušelo, abych 
vysvětlil, jakou ZKOUŠKU jsem si 
„vyzkoušel“. 

Tak pěkně od začátku. Manželka 
Jitka Machačková začala v letoš-
ním roce zpívat ve Smíšeném sboru 
města Buštěhradu. Chodí sice ne-
pravidelně, protože je zaměstnaná 
na buštěhradské poště, a zde se pra-
cuje na ranní a odpolední směny. 
Přesto se jí ve sboru velice líbí a po 
každém zpívání mi vypráví či vyři-
zuje pozdravy od členů sboru, které 
znám. A protože jsem byl zvědavý, 
přál jsem si navštívit některé jejich 
zpívání. Vyšlo nám to na pondělí 
10. října 2016, kdy měla Jitka ranní 
směnu. Vydali jsme se do Buštěhra-
du s předstihem, protože ve sboru 
se dodržuje „dobrovolný řád“ a na 
přátelské povídání je vyhrazený čas 
před zahájením nácviku zpěvu. A 
samozřejmě i po. 

Když jsme vcházeli do místnosti 
v Seifertovně, uvítal mě František 
Paulík slovy. „Vítáme režiséra“. On 
si pamatoval, jak jsem v Buštěhradě 
vedl dětský divadelní klub ÍČKO. 
S touto „nálepkou“ mě představil 
i sbormistryni Evě Gallatové. Poté 
jsem se usadil stranou do křesla, 
protože členové sboru si sedali na 
připravené židle podle rozdělení 
hlasů. Než jsem se nadál, přišel ka-
marád Jirka Dekastello a kupodi-
vu jsme se oba poznali. Známe se 
z buštěhradské školy, ale naposle-

dy jsme se viděli v roce 1965, jako 
vojáci v kasárnách hradní stráže v 
Praze. Brzy na to slyším pozdrav, 
„ahoj bývalý sousede“ a to přišel 

Ládik Procházka. Nedalo mi, abych 
se nezeptal, jak dlouho už chodí do 
sboru. Prý 30 let. Kolem nás prošel 
a pozdravil Jirka Mühlfeit z Čičo-
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Úklid schodů. Foto: archiv „Věčně mladí důchodci, SD ČR“

vic a Jaroslav Kotrouš z Dobrovíze, 
známe se z divadelních ochotníků. 
Poté přišla i Maruška Horová, a to 
jen v punčochách, zapomněla si 
přezůvky, ale Jaroslav Kotrouš se 
zvedl ze židle a odkud si jí ochot-
ně přinesl pantofle. Marušku znám 
nejdéle ze všech. A to z naší ulice, 
ještě jako slečnu Máňu Velcovou. 
Jsem rodilý „Buštěhraďák“, narodil 
jsem se v Riegrově ulici. V roce 1948 
mě rodiče přestěhovali nedaleko do 
Prokopové ulice, kde měl táta truh-
lářství. Bylo to naproti kapličce sv. 
Prokopa. To je vlastně hned dolejší 
ulice pod Seifertovnou. 

Dokonce jsem se zavčasu pozdravil 
i s Věrkou Pokornou. Od své mámy 
vím, že její maminka mě, jako je-
denáctiletá holka, vozila v kočár-
ku. To se jmenovala ještě Laduška 
Dekastellová. Veškeré pozdravy od 
přátel jsem tak stačil včas přijmout 
a vyřídit, protože už se chystala 
dirigentka Eva k zahájení zkouš-
ky. Všechny přivítala a předala 
jim nezbytné informace. A na to 

hned začalo, tak zvané rozezpívání. 
Hmmmmmmmmmmm........ 

Měl jsem tak chvilku na vzpomí-
nání. Uvědomil jsem si, že jsem 
do tohoto domu chodil, jako kluk, 
občas mamince pro droždí za 50 
haléřů, kde prodávala paní Seifer-
tová. Po úpravě budovy na Kultur-
ní centrum jsem, coby knihovník z 
Lidic, navštívil i Městskou knihov-
nu, která je však už přestěhovaná 
do buštěhradského zámku. V bý-
valé knihovně už sídlí Muzeum 
Oty Pavla. Také jsem byl přítomen 
na několika veřejných zasedáních 
Městského úřadu Buštěhrad. A 
nyní jsem v této bývalé zasedací 
místnosti viděl kolem sebe veselé a 
barevné dětské vybavení Rodinné-
ho centra „Buštěhradský pelíšek“. 
Měl jsem příjemný až povznášející 
pocit, když jsem najednou slyšel v 
tomto místě sborový zpěv. Byl to 
pro mě důkaz, že město Buštěhrad 
kulturně žije, jako v minulosti. 
Vzpomínám na pana Jiljí Teringe-
ra dlouholetého sbormistra . Sešli 

jsme se kdysi v Lidické galerii a on 
mi prozradil, co jsem nevěděl. Prý, 
když jsem byl mimino v kočárku, 
(jsem ročník 1946), a když mamin-
ka přivezla tátovi oběd do truhlář-
ské dílny, kterou měl v dnešní ulici 
Oty Pavla čp. 121, a já se rozbrečel. 
Přišel pan Teringer ke kočárku s 
houslemi a zahrál mi písničku. Na 
to jsem se hned utišil a pozorně 
jsem naslouchal. Pan Teringer v 
této době studoval pražskou kon-
zervatoř a bydlel hned přes ulici u 
tátovy dílny, kde se říkalo u Fraj-
bišů. 

Jak jsem si tak na všechno vzpo-
mínal, tak jsem si ani neuvědomil, 
že si pro sebe broukám písně, které 
nacvičoval sbor. 

Sbormistryně  Eva vedla zkoušku 
skvěle, někdy jsem si připadal, jak 
v našem divadle ÍČKO. Eva nejen 
hrála na piáno a předzpívávala, ale i 
pomaloučku a výrazně ar-ti-ku-lo-
-va-la slova písní, předváděla mi-
miku obličeje při zpívání, s vervou 
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udávala rukama dynamiku zpěvu, 
až se mi chtělo chvílemi zatleskat. 
Byl to opravdu bravurní herecký 
výkon. 

Musím na sebe něco prozradit. 
Když jsem se učil automechanikem 
v ČSAO Čáslav, tak jsem byl uby-
tovaný tři roky (1961-64) na in-
ternátě a chodil jsem také do chla-
peckého pěveckého sboru. Zpíval 
jsem třetí hlas, neboli bas. Protože 
jsme všichni členové sboru bydleli 
na intru, tak si nás dirigent svolá-
val jednotlivě po hlasech. Při piánu 
jsme si vše nacvičili a pak jsme se 
sezpívali všichni dohromady.  Rád 
na tyto roky vzpomínám. Všechny 
zkušenosti ze sborového zpívání se 
mi velice hodily, když jsme se spo-
lužáky hráli v Buštěhradě, na elek-
trofonické kytary, big-beat. Bylo 
to před vojnou, a to v roce 1964 až 
1965. 

Ve Smíšeném pěveckém sboru 
města Buštěhradu se schází součas-
ně všichni zpěváci a nacvičuje se po 
hlasech, až se celá skladba zazpívá 
společně. Dirigentka Eva je pečlivá 
a důsledná, slyší i malou chybičku, 
ale každému poradí. Někdy jsem 
měl dojem, že je i přísná. Ale to je 
všechno u dirigenta zapotřebí. Pro-

tože, když se později dostaví dobrý 
výsledek, mají radost všichni zpí-
vající a samozřejmě při veřejném 
vystoupení i diváci. Jinak je během 
zkoušky i veselo, asi jako bývalo za 
nás při vyučování ve škole. Vždycky 
se najde nějaký ten „vtipálek“..., ale 
to nebudu nikoho raději jmenovat 
:-). Jak jsem napsal slovo „veselo“, 
tak jsem si připomněl, že Smíšený 
pěvecký sbor má při veřejných vy-
stoupeních také svého moderátora. 
A tím je můj kamarád a učitel Ma-
rek Veselý z Lidic. 

Zkouška začala v 18.00 hod. a než 
jsem se nadál, utekly dvě hodiny, a 
bylo 20.00 hod. Při odchodu jsem si 
uvědomil, že jedna písnička od Ja-
roslava Ježka, Voskovce a Wericha 
se mi dostala pod kůži. Ještě v autě 
jsem si s Jitkou broukal: 

David šel do války

volky, nevolky,

Z velké dálky 

nesl bratrům homolky.

V pochodu se cvičil v hodu.

Dal si pro strejčka Příhodu

tři šutry do tobolky. 

Hej, hej, 

kam se valej. 

Vždyť jsou malej!  

Na závěr by bylo na místě ještě do-
dat, pro Vás, kteří si rádi zazpívá-
te, ale pouze doma, že je to určitě 
škoda. Můžete totiž přijít zpívat si 
do pěveckého sboru, protože je tam 
báječná parta asi 30 lidí. A nejen z 
Buštěhradu, ale i z okolí. Ani ne-
musíte mít zbytečné obavy, že ne-
znáte noty, zpívá se podle piána a 
texty se učí z listu. Zkoušky Smíše-
ného pěveckého sboru se konají ka-
ždé pondělí od 18.00 – 20.00 hod. 
v Kulturním středisku Buštěhrad 
(Seifertovna), Kladenská ulice, čp. 
207/38, v 1. patře. 

Bližší informace Vám rád podá 
předseda sboru František Paulík. 
Mobil: 721 761 412. Nebo najde-
te další údaje, i s fotografiemi, na 
webových stránkách: http://buste-
hradskysbor.cz/ 

P.S. Abych ještě na závěr připome-
nul důležité info. Nezapomeňte si 
vzít s sebou přezůvky nebo návleky 
na boty,..... jooo, a také brýle na čte-
ní, abyste se mohli učit texty z listu.

 Zdeněk Fous z Lidic 

KOUPÍM POLE, LOUKY, ZAHRADY do 50kč/m2           603 442 474

přehled kUltUrníCh představení památníkU lidiCe připravovanýCh v rámCi
„lidiCkýCh zimníCh večerů“, sezóna 2016-2017

8. 11. 2016 od 18°° hod. - Křeslo 
pro Aňu Geislerovou
večerem provází Jiří Vaníček, klavír 
Marcel Javorček
14. 11. 2016 od 18°° hod. - Křeslo 
pro Františka Švihlíka a Zdeňka 
Junáka, aneb vzpomínky na natá-
čení Četnických humoresek 
Zpěv: Zdeněk Junák
15. 11. 2016 od 18°° hod. - Křeslo 
pro Mariana Rodena NOVINKA!!!
večerem provází ředitel PL, klavír 
Martin Fila

22. 11. 2016 od 18°° hod. - Koncert 
Maurice Ensemble 
Účinkují: Michaela Kapustová - 
mezzosoprán, Soňa Vimrová - ky-
tara, Bledar zajmi – violoncello
28. 11. 2016 od 18°° hod. - Křeslo 
pro Maroše Kramára VYPRODÁ-
NO!
29. 11. 2016 od 18°° hod. - Křeslo 
pro Libora Peška ZMĚNA TERMÍ-
NU!!!
večerem provází Jiří Vaníček, klavír 
Marcel Javorček

1. 12. 2016 od 18°° hod. - Křeslo 
pro Štefana Margitu VYPRODÁ-
NO!
8. 12. 2016 od 18°° hod. - Křeslo 
pro Ladislava Freje
večerem provází Jiří Vaníček, kla-
vírní doprovod Martin Fila
15. 12. 2016 od 18°° hod. - Vánoční 
galakoncert k 40. výročí PS Kvítek
Účinkují: Pavlína Senić - soprán, 
Veronika Šénová – housle, Marcel 
Javorček - varhany, Martin Fila – 
klavír, Karel Vencour - trubka, pě-
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vaření marmelády s hankoU - jaBlečná v karamelU s rozinkami

Dílna je určená pro dospělé i rodiče 
s dětmi. Děti se podívají na pohád-
ku o marmeládě a vytvoří originální 
etikety pro marmelády, pomohou s 
přípravou ingrediencí a vyrobí ori-
ginální krabičku na marmeládu! 
Dospělí uvaří svou jablečnou mar-
meládu v karamelu s rozinkami.
Dílnu povede Hanka Chmelíková, 

výherkyně 3. a 4. místa na mezi-
národní světové soutěži marmelád 
v roce 2016 v Anglii „The World´s 
Original  Dalemain Marmalade 
Awards“ a autorka knížky „Hanči-
ny marmelády s vyprávěním“.
Vařit se bude podzimní marmeláda 
Jablečná v karamelu s rozinkami, 
která se umístila v roce 2016 na 4. 

místě na světové soutěži v Anglii.
Kdy? 12. 11. 2016 od 13 hodin do 
15 hodin v Lidické galerii, cena: 
100,- Kč /dospělí (dítě 40,-Kč)
Vzhledem k omezenému počtu 
míst je rezervace nutná! Pro přihlá-
šení a více informací se obraťte na: 
brabnikova@lidice-memorial.cz, 
nebo na tel.: 778 735 785

Sběratel koupí do své sbírky jednotlivé nálezy z půd a dílen starších korunkových uzá-
věrů (zátek, vršků, víček) od piva. Popřípadě koupím i celou menší sbírku. Neváhejte 

nabídnout i poškozené kousky - nejvíc ocením zátku z pivovaru BUŠTĚHRAD! 
Předem děkuji za nabídky. 

Pavel Staněk, tel.: 731 118 349;  pavel.stanek@praha-ujezd.cz

zpátky do minUlosti - dotaz k rUBriCe

Paní redaktorko, pí Vestfálová, ve 
zpravodaji č.10, na straně 19, uvá-
díte příspěvek, týkající se volného 
pobíhání psů a jako autorku uvá-
díte pí Maizlovou, bytem Kladen-
ská 612. Tento příspěvek psala au-

torka v roce 1995, t.z.před 21 lety.  
Paní Maizlová na adrese Kladenská 
612 , už 20 let nebydlí, a té paní je 
86 let. Je to moje maminka, která za 
mé pomoci dojde o holích zde k lé-
kaři a k vrátkům, jinak na vyšetření 

jezdíme sanitkou. Po Buštěhradě se 
nepohybuje. Kdo vám dal opráv-
nění po 21 letech zveřejňovat staré 
příspěvky? Chybí vám úcta k autor-
ce tohoto příspěvku. Žádám Vás o 
vysvětlení, písemně v dalším čísle 

vecký sbor Kvítek z Loun
11. 1. 2017 od 18°° hod. - Křeslo 
pro Vladimíra Kratinu  ZMĚNA 
TERMÍNU!
večerem provází Jiří Vaníček, klavír-
ní doprovod Marcel Javorček

16. 3. 2017 od 18°° hod. - Dámská 
šatna
Autor a režie Arnošt Goldflam, 
Účinkuje: Divadlo na vísce Hořo-
vice
29. 3. 2017 od 18°° hod.- Kouzelný 
svět operety
Účinkují: Pražští koncertní sólisté.

Vstupenky na kulturní akce je mož-
no zakoupit v recepci Lidické gale-
riecena vstupného je 90,- Kč, pokud 
není uvedeno jinak, změna progra-
mu vyhrazena. Kontakt: Památník 
Lidice, Tokajická 152, 273 54 Lidi-
ce; tel: 312253063, 312253702

pojďte s dětmi na výstavU (a nejen s nimi…)
Výstava 44. ročníku Mezinárod-
ní dětské výtvarné výstavy Lidice 
2016 byla letos o měsíc prodlouže-
na a tak máte ještě v listopadu po-
slední možnost výstavu shlédnout. 
Budete překvapení její rozsáhlostí a 
zajímavostí – najdete zde přes 1 300 
prací od dětí ze 68 zemí, například 
z Bruneje, Tádžikistánu, Indie, Ve-
nezuely, Kypru nebo Senegalu. 
Téma letošního ročníku byla Škola. 
Budete překvapeni, co všechno děti 
ve škole zajímá a baví. Jsou tu ne-

jen kresby a malby, ale i fotografie 
a práce z keramiky, skla nebo papí-
ru. V přilehlém výtvarném koutku 
si mohou děti vyzkoušet tipnout, z 
jaké zahraniční země jsou fotogra-
fie školních tříd, nebo si složit pu-
zzle a portrét Jana Ámose Komen-
ského.
V listopadu je v Lidické galerii ote-
vřeno od 10:00 do 16:00 včetně ví-
kendů. Zakoupená vstupenka (90, 
45 Kč) Vám bude platit i do muzea, 
které je asi 600 m vzdálené od gale-

rie. Doprava z Buštěhradu je jedno-
duchá, při hezkém počasí pěšky 25 
minut, při špatném můžete popojet 
autobusem č. 22 až k budově gale-
rie. A po výstavě si můžete v přileh-
lé restauraci dát dobrý oběd.
Nenechte si výstavu ujít.
Více o výstavě na:
 www.mdvv-lidice.cz

IK
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asistenti preventisty kriminality

V BZ č.7/2016 mě zaujal článek 
„Buštěhrad má konečně své asisten-
ty preventisty kriminality!“ 
Čím mě tento článek zaujal? Přede-
vším svým názvem, ze kterého vy-
plývá, že Buštěhrad má preventistu 
kriminality a ten má konečně své 
asistenty. Jenže Buštěhrad žádné-
ho preventistu kriminality nemá. 
Kromě toho je v článku uvedeno, 
že asistent preventisty kriminality 
je skoropolicista. Tak z toho jsem 
byl doopravdy „jelen, srnec a daněk 
dohromady“. A tak následovalo pá-
trání, o čem je vlastně řeč.
Při pátrání jsem našel na stránkách 
ministerstva vnitra termín asistent 
prevence krimininality. Tak to byla 
stopa. Na těchto stránkách je uve-
deno, že: 
„Asistent prevence kriminality (dále 
jen „asistent“) je zaměstnancem sa-
mosprávy zařazeným v obecní policii 
ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., 
o obecní policii, ve znění pozdějších 
předpisů. Asistent není strážníkem 
ani čekatelem, ale plní úkoly, které 
nejsou dle zákona o obecní policii 
svěřeny výhradně strážníku nebo če-
kateli.“
Asistent prevence kriminality je 
zaměstnancem samosprávy zařa-

zeným v obecní policii. Aha, to je 
důležité, protože Buštěhrad nemá 
obecní policii. Úřad práce, který 
naše asistenty preventisty krimina-
lity platí z našich daní, také nemá 
obecní policii. Každému, kdo si ne-
plete kompetenci s potencí, literu s 
literaturou a termíny s termity, je 
nyní jasné, že asistent preventisty 
kriminality a asistent prevence kri-
minality jsou dva naprosto rozdílné 
termíny. 
Tak kdo to vlastně ten asistent pre-
ventisty kriminality je? Já opravdu 
nevím. Protože nikdo není dokona-
lý a nemůže vědět všechno, rozhodl 
jsem se položit redakci tyto otázky:
1) Kdo jsou asistenti preventisty 
kriminality?
2) Kdo je to skoropolicista?
3) Na základě jakého zákona byli 
asistenti preventisty kriminality v 
Buštěhradě zřízeni, když v záko-
ně 533/1991 Sb o nich není žádná 
zmínka?
4) Proč si Buštěhrad pořídil asis-
tenty preventisty kriminality, když 
preventistu nemá a kromě toho, 
Kladno a celá řada dalších obcí a 
měst má asistenty prevence krimi-
nality?

5) Na základě čeho kladenský úřad 
práce financuje buštěhradské asis-
tenty preventisty kriminality, když 
úřady financují pouze asistenty pre-
vence kriminality?
6) Jaké jsou povinnosti asistentů 
preventisty kriminality?
7) Jaké mají pravomoci asistenti 
preventisty kriminality?
Protože otázky jsem redakci položil 
v polovině října, doufám, že do uzá-
věrky č. 12 bude mít redakce uspo-
kojivé odpovědi, které budou otiště-
ny pod tímto příspěvkem.

Ing. Ladislav Keller

Vážený pane Kellere, 
se souhlasem redakce předávám 
Vaše dotazy na Magistrát města 
Kladna a Úřad práce. Redakční rada 
není v této problematice dostatečně 
fundovaná, aby se cítila povolána 
Vám odpovědět. Jak rychle odpoví 
příslušné instituce nemůžeme před-
jímat, avšak vzhledem k tomu, že 
uzávěrka listopadového BZ byla 15. 
10., doufejme, že si jejich odpověď 
přečtete v prosincovém čísle BZ.
Dovolte ještě malý komentář z mé 
strany: Zatímco založení obecní 
policie by město stálo cca 2 mil., 

Filmové soBoty v listopadU opět v lidiCké Galerii

V listopadu můžete opět navštívit 
promítání filmů v Lidické galerii. 
Tentokrát budou filmové soboty 
prezentovat hrané a dokumentární 
filmy věnované osudu lidických a le-
žáckých dětí.
12. 11. 2016 od 14 hodin - Kukačka 
v temném lese

příběh děvčátka určeného k převý-
chově v nacistickém Německu inspi-
rovaný osudem dvou dívek z Lidic. 
Čestným hostem promítání bude 
přeživší lidické dítě paní Marie Šu-
píková roz. Doležalová
26. 11. 2016 od 14 hodin - Cesty dětí
dokumentární film Jarmily Doleža-

lové a Martina Vadase
Filmové soboty jsou pořádány v  
1. patře Lidické galerie ve velkém 
promítacím sále.
Vstupenka na promítání je zahrnuta 
v ceně vstupného do Lidické galerie, 
které činí 45,- Kč na osobu.

zpravodaje. Pokud nemáte aktuál-
ní příspěvky od občanů, týkající se 
výše uvedeného tématu, tak pro to 
dělejte něco vy, jako úřad.

Alena Svatá 

Odpověď redakce:
Vážená paní Svatá,
vzhledem k tomu, že jde o přetisk 
veřejně přístupného periodika bez 
zásahu korektury,  a nejedná se o 

nic dehonestujícího, redakce žád-
ný souhlas k otištění nepotřebuje. 
Rubrika je i vizuálně oddělena, je 
zřejmé, že je to příspěvek z některé-
ho minulého ročníku BZ.

RR
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návštěva kraloviC

Začátkem října jsem s manželkou 
navštívil Kralovice u Plzně. Chtěli 
jsme se podívat na hrobku rytířské 
rodiny Grysperků, kteří po dobu té-

měř jednoho sta let, významně po-
zvedli Kralovice a mimo jiné zajistili 
její pozdvižení na město s jeho prá-
vy. 

Na náměstí v informačním centru 
nás zásobila informacemi paní, kte-
rá nás zároveň následně provedla v 
nedalekém kostelu místní hrobkou. 

poděkování

Veřejné poděkování Obecnímu 
úřadu Buštěhrad za vstřícnost na 
prodejních akcích, jarmarcích pro 
naši Neziskovou organizaci Klubko 
s nití pomoci pod vedením Helen-
ky Smrkovské. Pomáháme dětským 
domovům, azylovým domům, ma-

minkám v nouzi, nemocným dětem 
s onkologickým onemocněním. Vel-
ké poděkování pracovníkům Obec-
nímu úřadu, kteří nám pomáhají, a 
vždy vyjdou vstříc bez finančních 
poplatků za pronajaté prostory k 
prodeji háčkovaných hraček, čepi-

ček a jiných ručních výrobků. Bude-
me se těšit na další spolupráci. Ještě 
jednou velké díky za Vaši pomoc.
Helena Smrkovská a Dana Hrnčiřo-
vá z celé České republiky klubkem 
jehlicemi háčkem a jehlou pomáha-
jí.

nela přivezla do BUštěhradU z vídně z mistrovství světa v aeroBiCU zlato

Na snímku jsou svěřenkyně trené-
rek Jindřišky a Kláry Proškových z 
kladenského klubu Sport Academy 
Kladno. Ve své kategorii  nejprve 
na přelomu září a října t.r. obsadi-
li 1. místo na Mistrovství ČR 2016.  
Zlatou medaili si pak přivezli i z  
Mistrovství světa ve Vídni , které 
se konalo 18.-22.10.  Je mezi nimi 
i buštěhradská dvanáctiletá Nela 
Linková, o které jste si mohli pře-
číst v BZ č.7  jako o nové mistryni 
Evropy …

ZV

pláč nad BUštěhradskoU skládkoU…
…přinesl své ovoce. Město 
Buštěhrad dostalo dotaci na likvida-
ci dlouholeté černé skládky od Stře-
dočeského krajského úřadu ve výši 1 
milionu korun. V této souvislosti je 
zajímavá skutečnost, že za bývalého 
zastupitelstva starosty Václava No-
vého se městu podařilo vyčistit ten-

to prostor od nelegálního úložiště 
odpadu zdarma. Většinový vlastník 
pozemku společnost Real Eko Tech-
nic skládku vyklidila a MPS Kladno 
využilo pneumatiky za cenu odvozu 
na zakrytí skládky v Lánech. 
Politika dnešního vedení města je 
tedy jiná. Zda za tuto aktivitu města 

získá obec v budoucnu nějaké reci-
proční plnění u vlastníků pozem-
ků černé skládky, to ještě uvidíme. 
Doufejme, že se po vyčištění zajistí i 
zabránění nového ukládání odpadu. 
S tím si tehdejší zastupitelstvo bohu-
žel neporadilo. 

JJ

obnášelo by založení služebny, za-
koupení automobilu, zbraní, a pří-
slušných školení, případně radaru 
(jen ten stojí min. 300 tis. Kč.)  a 
každoroční další náklady by byly na 
mzdy a provoz cca 1,5 mil. (to vše 
bychom museli zaplatit z vlastního 
rozpočtu), asistenty preventisty či 

prevence (domnívám se, že jde o to-
též) nám stát dotuje. Přestože Vám 
nikdo neupírá právo být dotčen, že 
Vaše daně jsou použity právě tím-
to způsobem, já se domnívám, že 
jsou použity dobře - pro město je 
to jednoznačně výhodné, přestože 
asistenti nemají takovou pravomoc, 

jako policisté, a byli bychom hloupí, 
kdybychom tuto možnost nevyužili. 
A ta pracovní pozice se prostě tak-
to jmenuje (i když nemáme onoho 
„preventistu“). Kdo to vymyslel se 
mě neptejte.

DJ

Nela Lindková (první zleva).
Foto: Archiv Z. Vestfálová
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ČÍSLO 11. LISTOPAD 2016

Moci vystavit obrazy v prostorách 
zámku je jistě lákavé pro každého 
výtvarníka. A sídlí-li v tom zámku 
městský úřad, je postaráno i o ná-
vštěvnost. To je případ výstavy s 
názvem Letní malování, kterou lze 
až do 4. listopadu shlédnout v pro-
storách zámku v Buštěhradě. Zdejší 
městský úřad tímto počinem pod-
pořil uměleckého koníčka jedné ze 
svých pracovnic, Anny Horčičkové, 
která přizvala ještě dvě spoluvy-
stavovatelky – Šárku Veverkovou 
a Dagmar Hartmannovou. Tyto tři 
amatérské výtvarnice společně ab-
solvovaly letní malování v plenéru 
v severočeském Úštěku, kde vznik-
la většina vystavených obrazu. Jako 
jedna z vystavujících oceňuji mimo-
řádnou péči, kterou Městský úřad  
Buštěhrad naší výstavě věnoval - od 
propagace, přes pomoc při instala-
ci až po občerstvení  na vernisáži 
a květiny pro malířky. Výstavu mi-
lými slovy zahájila místostarostka, 
paní Kindlová. O hudební produk-
ci se postaralo uskupení Duomy ve 
složení Jiří Hartmann a Daniel Pick. 
Třešničkou na dortu se staly zápalky 
s logem výstavy, rozdávané během 
vernisáže..  Děkuji jménem vysta-
vujících všem, kteří se o výstavu a 
vydařenou vernisáž přičinili. A do-
volím si skončit přáním: Kéž to není 
naposledy, kdy v Buštěhradě vysta-
vujeme. 

Dagmar Hartmanová

vydařená vernisáŽ 

Nabízím pronájem garáže v Buštěhradě poblíž městského úřadu. 
Kontakt: jezek1111@gmail.com, 737 268 088

A. Horčičková, D. Hartmanová, Š. Veverová autorky  obrazů. Foto: Z. Paulíková

Obrazy amatérských malířek. Foto: Z. Paulíková

V informačním centru mě překva-
pil pestrý výběr turistických letáků 
a upoutávek s nadpisem Kralovice. 
Na různá témata jsem jich napočítal 
přes 8 druhů. Město bylo vybaveno 
venkovními otáčejícími informativ-
ními cedulemi zhotovenými za pod-
pory Plzeňského kraje. Cestou ke 
kostelu jsme na dominantním místě 
obce míjeli nepřehlédnutelnou so-
chu na památku padlým ve Světové 

válce zhotovenou roku 1924. 
Hrobka samotná byla restaurována 
a vybavena informativními tabule-
mi s videonahrávkou - financováno 
mimo jiné za podpory Evropského 
fondu pro regionální rozvoj. 
Nedalo mi to, abych si situaci Kralo-
vic nesrovnal se situací v Buštěhra-
dě. Obě obce mají přibližně stejný 
počet obyvatel, ale připravenost pro 

turisty je rozdílná. U nás není jediný 
turistický leták s názvem Buštěhrad. 
Torzo památníku padlým se scho-
vává na zastrčeném místě Buštěhra-
du. Granty a dotace na památky ke 
stému výročí 1. světové války ne-
byly využity. Na závěr jsme si kou-
pili pět různých pohledů Kralovic. 
Kolik a kde jich máme v nabídce v 
Buštěhradu? 

Jiří Janouškovec – kverulant
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                 Vás zve na přednášku 
 
 

Dobroslavy Šrámkové 
 

Bolívie a Peru 
 

Povídání o cestování po Bolívii a Peru, vysoké 
hory, planiny a místní památky …. 

 
 

Ve čtvrtek – 24. 11. 2016 od 19 hodin     
v restauraci U Bečvářů  

 

 

1. Ruský kabaret Hotelu 0 , 2.11.2016
Foto: Archiv R.Kabaret Hotelu 0

2. Místní farmářský svátek, z dekorování nejkrásněj-
ší krávy. Valle di Ledro Foto: J.Pergl

3. Z přehlídky klobouků. Foto J.Pergl

1. 

2.

3.
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MÓDA
NÁS BAVÍ
WWW.CENTRALKLADNO.CZ
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DPS Buštěhrad & Spolek Taška Kladno

Vás srdečně zvou
na zábavné odpoledne

kdy? 12.11.2016 od 13:00 do 16:00

Zámek Buštěhrad, společenský sálkde?

Přijďte si zatančit, zazpívat a pobavit se.
Občerstvení zajištěno.

Spolek Taška KladnoKolektiv DPS Buštěhrad

Pizza Buštěhrad pro vás od 17.10.2016 v čase 6:00 – 9:30 hodin připravuje  snídaně a 
svačinky! Nabízíme obložené bulky, bagety, korn- rohlíky, sladké pečivo, zeleninové 

saláty, párek v rohlíku. Dále presso, cappucino, latte, čaj, horkou čokoládu, grog.  Na-
jdete nás na Kladenské ulici u zastávky „u Macíků“. 

Těšíme se na Vás. Informace na tel. 722 747 836


