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Hledání svatojánského pokladu s Pelíškem Foto: Archiv RC Pelíšek
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BUŠTĚHRADSKÝ ZPRAVODAJ - Ev. č. MK ČR E 20696

Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele a redakční rady.

Ivona
Další redaktorkou, která se po 4leté 
přestávce v loňském roce opět začala 
činnosti v Buštěhradském zpravodaji 
(BZ) věnovat, je Mgr. Ivona Kasalic-
ká. Ivona stála již v roce 2004 u zrodu 
modernějšího pojetí časopisu a zpra-
cování příspěvků a byla to také ona, 
která zajistila vydávání zpravodaje 
v lepší kvalitě i ekonomice. Loňský 
restart začala úspěšnou rubrikou Žijí 
mezi námi, ve které se věnuje časo-
vě náročným rozhovorům s cizinci, 
kteří bydlí v našem městě. Ohlasy na 

tuto zajímavou část zpravodaje jsou 
časté a pozitivní. S jistotou lze říci, 
že obsah Buštěhradského zpravodaje 
rozhovory zpestřily a obohatily. 
Ivona má dvě děti a spolu s celou ro-
dinou je aktivní v kulturním životě 
obce. Jako rodina jsou velmi soutěži-
ví a získali řadu ocenění v místních 
aktivitách. Dvakrát již vyhráli vědo-
mostní soutěž Buštěhradská jedno-
denní a sklidili úspěchy i v minulých 
ročnících Buštěhradu na vodě.

Ivona má často jasně vyhraněné ná-
zory na jednotlivé příspěvky, obsah a 
styl BZ. Dbá také na správné korek-
tury a doplnění článků před tiskem. 
Je pečlivá. Jsme rádi, že je členem 
redakční rady, vhodně jí doplňuje, 
obohacuje a kladně přispívá ke ko-
legialitě a soudržnosti naší redakční 
skupiny. Přeji jí hodně vytrvalosti a 
trpělivosti v její další práci pro zpra-
vodaj.

JJ

nový výkonný redaktor

Přestože je Zdeňka Vestfálová v re-
dakční radě jako poměrně nová 
členka, je zdatným redaktorem a 
má celkový přehled o informačních 
zdrojích a činnosti spojené s vydá-
váním Buštěhradského zpravodaje 
(BZ). Byla ochotná převzít činnost 
spojenou s pozicí výkonného redak-
tora a věřím, že s pomocí ostatních 
členů redakční rady svou práci zvlád-
ne. 
Chtěl bych poděkovat buštěhrad-
ským čtenářům za jejich trpělivost 
a někdy i nadhled nad nedostatky, 
kterými BZ trpěl nebo ještě trpí. 

Nad naší prací, která není dokonalá 
a ani nikdy asi nebude. Osobně se 
domnívám, že BZ, takový, jaký dnes 
vychází, je trochu raritou mezi vět-
šinou suchopárnými obdobami v ji-
ných obcích. Je pestrý. Má fungující 
redakční radu, která se rozhoduje na 
principu demokracie, a pokud nebu-
dou snahy z vedení města o zásahy 
do publikování legálních názorů a 
kritiky do BZ, nemusí se v této podo-
bě o svou budoucnost BZ bát. 
Jako pozitivní vidím zejména to, že 
se naše spolky, včetně těch sportov-
ních, stávají pravidelnými přispěvo-

vateli do BZ. Pozitivní je i skutečnost, 
že se občané nebojí psát své názory, 
ačkoliv bych přivítal takových názo-
rů a kritiky více. 
S činností výkonného redaktora 
jsem musel skončit z důvodu časové 
vytíženosti. Této aktivitě jsem se vě-
noval jako koordinátor Buštěhrad-
ských listů a jako výkonný redaktor 
Buštěhradského zpravodaje řadu let. 
Nyní přeji Zdeňce Vestfálové hodně 
zdaru, síly a vytrvalosti v její nové 
pozici.

Ing. Jiří Janouškovec

Šťastná minulost a svízelná přítomnost 
Nejmladší členka naší redakční rady 
našla na půdě staré ročníky  časopisu 
pro občany Buštěhradu. V každém 
čísle Buštěhradského zpravodaje  je  
nyní  jedna strana věnována vzpo-
mínkám na šťastnou minulost (ten-
tokrát vlastně 2).
Mateřská školka nebyla v plánova-
ném termínu hotová, protože bri-

gádníci přestali chodit v sobotu a v 
neděli do práce.  Pionýři a svazáci  
se měli tehdy starat o staré a nemo-
houcí spoluobčany, protože  to byla 
jejich morální povinnost. Na obča-
nech Buštěhradu bylo, aby zajišťovali 
pořádek a čistotu na Buštěhradské 
skládce.  
Svízel naší současnosti je, že nemů-

žeme mít všechno, co vidíme a poža-
dovat všechno,  o čem si myslíme, že  
máme nárok to po našich zvolených 
orgánech chtít. Nicméně pokrok je 
zřetelný. Naši  zvolení městští zastu-
pitelé nás už nenutí v sobotu a v ne-
děli  chodit do práce a stavět školu. 

Luděk Zámyslický
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usnesení ze zasedání zastupitelstva města BuŠtěhradu č. 6/2016

Schvaluje:

Usnesením č. 1 – ověřovatele zápisu 
Jiřího Bleska  a Milana Mudru a jako 
zapisovatelku Janu Zemanovou.

Usnesením č. 3 – zápis ze zasedání 
č. 5/2016 ze dne 25.5.2016

Usnesením č. 4- upravený program 
zasedání městského zastupitelstva č. 
6/2016

Usnesením č. 5 – rozpočtové opat-
ření č. 9/2016

Usnesením č. 6 – záměr „Obyt-
ný soubor Ořešín-6. etapa“ a dále 
schvaluje smlouvy:

1. Smlouva o koordinaci výstavby 
a o smlouvách budoucích

2. Smlouvu o právu provést stavbu

3. Smlouva o příspěvku na rekon-
strukci technické infrastruktury

4. Plánovací smlouva,

uzavřené mezi Městem Buštěhrad a 
společností RDB Development s.r.o 
se sídlem v Praze, a pověřuje starost-
ku podpisem výše uvedených smluv

Usnesením č. 7.7 – návrh na změnu 
využití pozemků (parc.č. dle přílo-
hy) z průmyslové výroby a skladů na 
území smíšené obytné

Usnesením č. 7.8 – návrh na změnu 
využití pozemků parc.č. 1571,1572 a 

1573, k.ú.Buštěhrad, z obslužné sfé-
ry na území smíšené obytné.

Usnesením č. 7.9 – návrh na změnu 
využití části pozemku parc.č. 1590/, 
k.ú. Buštěhrad, z využití sady a za-
hrady na využití nízkopodlažní by-
dlení venkovského typu

Usnesením č. 7.12 – návrh na změ-
nu využití pozemků parc.č.1727/6 a 
1727/2, k.ú. Buštěhrad, ze zeměděl-
ské půdy na využití plochy výroby a 
skladování

Usnesením č. 7.14 – návrh na 
změnu využití pozemků parc.č. 
70,69,68/2 a 68/3, k.ú. Buštěhrad,  
z využití sady a zahrady na využití 
bydlení.

Usnesením č. 7.15 – návrh na změ-
nu využití pozemku parc.č. 2064, 
k.ú. Buštěhrad, z využití zemědělská 
půda na využití bydlení

Usnesením 7.16 – návrh na změnu 
využití pozemku parc.č. 648, k.ú. 
Buštěhrad, z využití obslužná sféra 
na využití smíšené obytné

Usnesením č. 7.18 – návrh na změ-
nu využití pozemků (parc.č. jsou 
uvedeny v příloze), k.ú. Buštěhrad, z 
využití průmyslová výroba a sklady 
na využití smíšené obytné

Usnesením č. 7.23 – návrh na 
změnu využití části pozemku par-
c.č.2060, k.ú. Buštěhrad, o výměře 

max. 17500 m2, z využití zeměděl-
ská půda na využití nízkopodlažní 
bydlení venkovského typu, což bude 
1 řada pozemků navazujících na 
zástavbu v severozápadním směru 
a komunikace. Plán navrhovatele 
bude přílohou tohoto zápisu.

Usnesením 7.24 – návrh na změ-
nu regulativu ÚP na pozem-
cích 1932/13, 1932/17,1318/10 a 
1318/16, k.ú. Buštěhrad, o celkové 
výměře 679 m2.

Usnesením č. 7.25 - návrh na změ-
nu využití pozemků parc.č.1819/19 
a 1819/52, k.ú. Buštěhrad, z využití 
nízkopodlažního bydlení venkov-
ského typu na využití smíšené obyt-
né

Usnesením 7.26 – návrh na změnu 
využití pozemku parc.č. 2075, k.ú. 
Buštěhrad, z využití zemědělská 
půda na využití bydlení

Usnesením č. 7.29 – návrh na změ-
nu využití pozemku parc.č. 1719/3, 
k.ú. Buštěhrad, z využití louky a 
pastviny na využití bydlení.

Usnesením č. 8

1. Doplnění usnesení č. 10 ze 
zasedání Zastupitelstva měs-
ta Buštěhrad č. 4/2016 ze dne 
27.4.2016, kterým bylo schvá-
leno pořízení změny č. 6 územ-
ního plánu města Buštěhrad, 
o návrh společnosti BEMETT 

výzva čtenářům

Buštěhradský zpravodaj vytváří 
malá skupinka lidí, kteří se měsíc 
co měsíc snaží sestavit časopis tak, 
aby se tam objevilo vše, co tam má 
být, a k tomu i tak, aby to bylo ales-
poň trochu zajímavé. Něco tam být 
musí, něco tam chce ten či onen, 
někdo to chce tak a druhý onak… 
Přesto to každý měsíc dáme dohro-
mady a přejeme si, aby to mělo ale-
spoň nějaký ohlas. Ve většině pří-
padů je však ticho po pěšině. Žádná 

zpětná vazba. Tedy ta oficiální. 
Buštěhradskou šuškandou se k nám 
ale sem tam nějaké ty pochvaly či 
kritiky přeci jen donesou. A obojí-
ho je zapotřebí. Pochvaly zahřejí a 
utvrdí v tom, že to neděláme zby-
tečně, kritiky nakopnou a probudí 
usínající kreativitu.
Práce na zpravodaji nás baví a rádi 
ho budeme dělat pestřejší, zábav-
nější a čtivější. K tomu ale potře-

bujeme i vás. Proto prosím zasílej-
te vaše náměty na rubriky, témata 
článků nebo rovnou i celé články či 
příspěvky na náš email: bustehrad-
sky.zpravodaj@mestobustehrad.
cz. 
Redakční rada je sice oficiálně vole-
na, ale externím redaktorem může 
být kdokoliv z vás. Mějte pěkné léto. 

EH
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Jinonice s.r.o., IČ 03590941, po-
daným dne 23.května 2016 pod 
č.j.  980/2016 podle § 46 odst. 1 
stavebního zákona na Městský 
úřad Buštěhrad. Důvodem je 
změna ÚPM Buštěhrad v rámci 
pozemků parc.č. 1641/1, 1644/2 
a 1646/1 v k.ú. Buštěhrad, v roz-
sahu uplatněného návrhu

2. Uzavření trojstranné smlouvy 
o dílo č. 36013 podle § 6 písm. 
b) stavebního zákona na poříze-
ní a zhotovení změny č. 6 ÚPM 
Buštěhrad mezi objednatelem, 
městem Buštěhrad, společností 
PRISVICH, s.r.o., IČ 27101053, 
oprávněnou k výkonu územně 
plánovací činnosti podle § 24 
odst. 1 stavebního zákona jako 
výkonným pořizovatelem a zho-
tovitelem změny č. 6, a navrho-
vatelem, fyzickou osobou Anto-
nínem Jeřábkem a právnickou 
osobou BEMETT Jinonice s.r.o., 
IČ 03590941, kteří uhradí veške-
ré náklady spojené s pořízením 
a zhotovením změny č. 6 ÚPM 
Buštěhrad přímo společnosti 
PRISVICH, s.r.o. a pověřuje sta-
rostku podpisem této smlouvy.

Usnesením č. 9 – návrh na podání 
žádosti o dotaci Nadace ČEZ-gran-
tové řízení      Stromy,  obnova ořešá-
kové aleje na Kladenské ulici

Usnesením č. 11 – vyvěšení zámě-
ru na pronájem obecního bytu v č.p. 
128, byt č. 2, 3 NP, ovelikosti 2+1+, 
výměra 45,24 m2,  cena nájemného 
2.488,- Kč/měs.

Usnesením č. 16 – uzavření Doho-
dy o vytvoření společného školské-
ho obvodu mezi městem Buštěhrad 
a obcí Lidice na období  od 1.9.2016 
do 31.8.2017.

Usnesením 17a)-přijetí dotace na 
akci „Město Buštěhrad-Navýšení 
kapacity ZŠ Oty Pavla v Buštěhradě, 
poskytnutou Ministerstvem financí 
ČR, do výše 14 382.000,- Kč.

Usnesením 17b)-přijetí dotace na 
akci „Oprava hřbitovní zdi“ poskyt-
nutou Ministerstvem zemědělství 
ČR z dotačního programu 16.A., v 
celkové výši 262.570,- Kč

Zamítá:

Usnesením č. 7.1 – návrh na změnu 
využití pozemku parc.č. 2034 a 2036, 
k.ú. Buštěhrad, na nízkopodlažní by-
dlení venkovského typu.

Usnesením č. 7.2 – návrh na změnu 
využití části pozemku parc.č. 1809 
a části pozemku  parc. č. 2071, k.ú. 
Buštěhrad, na nízkopodlažní bydlení 
venkovského typu

Usnesením č. 7.4- návrh na změnu 
využití pozemků (parc.č. dle přílohy) 
na smíšené obytné území

Usnesením č. 7.5 –návrh na změnu 
využití pozemku parc.č. 2073, k.ú. 
Buštěhrad na nízkopodlažní bydlení 
venkovského typu

 Usnesením č. 7.6- návrh na změnu 
využití pozemku parc.č. 2048, k.ú. 
Buštěhrad, na bydlení, nebo smíšené 
obytné.

Usnesením 7.10 – návrh na změnu 
využití pozemku parc.č. 1819/29 a 
1819/118, k.ú.Buštěhrad, z nízko-
podlažního bydlení venkovského 
typu na území smíšené obytné  

Usnesením č. 7.13 – návrh na změ-
nu využití těch částí pozemku parc.č. 
2069, k.ú. Buštěhrad, které jsou vede-
ny jako zemědělská půda a silnice, na 
využití bydlení.

Usnesením č. 7.17 – návrh na změnu 
využití pozemku parc.č. 936/1, k.ú. 
Buštěhrad. Z využití vodní plochy a 
toky na území smíšené obytné

Usnesením parc.č. 7.19 – návrh na 
změnu využití pozemku parc.č. 2222 
a 2227,k.ú. Buštěhrad, z využití sady 
a zahrady, zemědělská půda a kori-
dor silnice 1/61 na využití bydlení

Usnesením č. 7.20 – návrh na změ-
nu využití pozemku parc.č. 1809/2 a 
1777, k.ú. Buštěhrad z využití dopro-
vodná a rozptýlená zeleň na využití 
veřejná pěší komunikace.

Usnesením č. 7.21 – návrh na změnu 
využití pozemků parc.č. 1811/199, 
k.ú. Buštěhrad, tak jak je uvedeno v 
příloze tohoto zápisu

Usnesením č. 7.22 – návrh na vyu-
žití pozemků parc.č. 2044/1 a 2015, 

k.ú. Buštěhrad, z využití zemědělská 
půda a část koridoru silnice 1/61 na 
využití bydlení

Usnesením č. 7.27 – návrh na změnu 
využití pozemků uvedených v příloze 
tohoto zápisu, k.ú.Buštěhrad, na vyu-
žití bydlení

 Usnesením č. 7.28 – návrh na změ-
nu využití pozemku parc.č. 2403 a 
2404, k.ú. Buštěhrad, z využití louky 
a pastviny a zemědělská půda na vy-
užití rekreace

Usnesením č. 7.30 – návrh na změnu 
využití pozemků uvedených v příloze 
tohoto zápisu, k.ú. Buštěhrad, z vyu-
žití zemědělská půda a nízkopodlaž-
ní bydlení venkovského typu na byd-
lení s možností řadových domů

Usnesením č. 7.31 – návrh na změ-
nu využití pozemku parc.č. 2256, 
k.ú. Buštěhrad, z využití zemědělská 
půda, část koridoru silnice I/61, sil-
nice,  na využití veřejná zeleň, plochy 
výroby a skladování, plochy občan-
ského vybavení.

 Usnesením č. 7.32 – návrh na změ-
nu využití pozemků uvedených v 
příloze tohoto zápisu z využití prů-
myslová výroba a sklady na využití 
plochy výroby a sklady bez jakýchko-
liv omezení

Usnesením č. 7.34 – návrh na změ-
nu využití pozemků parc.č. 2231 a 
2239, k.ú. Buštěhrad, z využití sady 
a zahrady, zemědělská půda, koridor 
silnice 1/61 na využití plochy výroby 
a skladování  

Bere na vědomí

1. Kontrolu usnesení ze zasedání č. 
5/2016 ze dne 25.5.2016

2. Rozpočtové opatření č. 8/2016

3. Zprávu auditora za rok 2015 – 
hospodaření DPS Buštěhrad

4. Zřízení nové soukromé školičky 
na adrese Hradní 26/4

5. Nové složení členů Výboru pro 
životní prostředí

6. Zvolení nového výkonného re-
daktora pro Buštěhradský zpra-
vodaj
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pozvání na slavnostní otevření nově opravené uličky

Město Buštěhrad Vás srdečně zve
NA SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVĚ OPRAVENÉ ULIČKY, 
VEDOUCÍ Z PODHRADÍ NA STARÝ HRAD.
Přijďte dne 29. 8. 2016 v 17.30 hod. na křižovatku ulice Podhradí a Oty Pavla.
Uličku otvíráme po nejméně deseti letech, kdy byla uzavřena kvůli zřícenému tarasu!
Oproti minulému stavu je nyní bezbariérová. 

už máme své asistenty prevence kriminality

Že se město stará o to, aby zde byl 
pořádek a bylo bezpečněji, můžete 
vidět i na tom, že se v Buštěhradě 
objevila a začala pracovat dvoji-
ce asistentů prevence  kriminality.  
Při fotografování pro Buštěhradský 
zpravodaj jsem je požádal o čerstvé 
zážitky z jejich nové práce.
Jak se vám nová práce líbí?  
Oba svorně odpověděli, že moc.                                                                     
Co vám přijde na vaší práci zají-
mavé?
S.: Že jsme vtaženi do dění v našem 
městě.
L.: Lidé jsou spokojeni, že někdo 
hlídá jejich bezpečí.
Baví vás to? 
Oba: Baví. Až na to teplo. 
Překvapilo vás něco?  
S.: Že jsme se nesetkali s žádnými 
negativními reakcemi. 
L.: Že snad jsou všichni spokojeni.  
Co je na vaší práci nejtěžší?
Oba: Počasí, hlavně sluníčko. 

Jak na vás reagují lidé?
S.: Tady v Buštěhradě pozitivně. 
L.: Když jsme absolvovali výcvik v 
Kladně, tak to někdy (třeba v uby-
tovnách) bylo až o strach.
Už jste museli řešit nějaké náročné 
situace?
S.: Jenom nějaká parkování. 

L.: Posedávání na schodech u ob-
chodního domu. Ale vše se řešilo 
domluvou.
Chtěli bychom poděkovat 
buštěhradským občanům za hezké 
přijetí a vzkázat „jsme tu pro vás“.
Tak příjemnou službu.                                                                    

JP

Jak si zatím letos vedeme s dotacemi?
Letos jsme zatím uspěli s těmito žá-
dostmi o dotace:
- KONEČNĚ přišlo rozhodnu-
tí o přidělení dotace na rozšíře-
ní kapacity ZŠ a MŠ Oty Pavla z 
Ministerstva financí. Dávají nám  
14 382 000,- Kč! Tuto částku tedy 
odečteme od 30 mil. úvěru, který na 
akci máme. Stavba postupuje nyní 
již bez problémů, termín dokončení 
se nám zatím posunul na konec září.
- Dorazilo rozhodnutí o přidělení 

dotace na opravu hřbitovní zdi z 
Ministerstva zemědělství, z progra-
mu „Údržba a obnova kulturních 
prvků venkovské krajiny“ - dají nám  
262 570,- Kč, k tomu přidáme ze své-
ho ještě cca 117 500,- Kč. Hřbitovní 
zeď se bude opravovat zatím pouze 
z vnější strany (a nikoliv zezadu od 
ulice Jasmínové, tam je z šedých lí-
cových cihel a je ve stabilizovaném 
stavu). Součástí je i oprava a nový 
nátěr vrat a dalších prvků. Akce za-
čne v srpnu.

- Dorazilo rozhodnutí o přidělení 
dotace ze Státního fondu doprav-
ní infrastruktury na nový chodník 
a přechod pro chodce s ostrův-
kem na Revoluční ulici, před kři-
žovatkou Revoluční a Kladenské 
(nad zámeckou kaplí). Dostaneme  
907 000,- Kč. Součástí akce bude 
i veřejné osvětlení, zádlažba pro-
stranství před kostelem a přeložení 
vedení O2 (momentálně na slou-
pech u vrat do nádvoří). Z rozpočtu 
města na akci přidáme ještě cca 400 

Hana Stejskalová a Alexandr Lovas, buštěhradští asistenti prevence 
kriminality. Foto: J. Pergl
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tis. Kč.
Další žádosti:
- Nedostali jsme nic na rozšíření ka-
pacity základní školy z Kraje.
- Nedostali jsme nic na likvidaci čer-
né skládky u haldy – opět z Kraje. 
Napsali nám, že žádost máme sice 
správně, ale v Programu už nejsou 
peníze. Aby to Kraj neměl tak jed-
noduché, poslali jsme panu hejtma-
novi obratem žádost o MIMOŘÁD-
NOU dotaci na likvidaci skládky  
1 mil. Kč. Třeba se to před podzim-
ními krajskými volbami nakonec 
přeci jen podaří? S likvidací skládky 
letos stále počítá firma REAL EKO 

TECHNIC.
- Do konce července podáme žádost 
do Nadace ČEZ do grantového říze-
ní Stromy, na obnovu ořešákové ale-
je na Kladenské ulici.
- Na podzim chceme podat žádost o 
dotaci na opravu havarijního stavu 
odtokového kanálu z rybníka. Pro-
jekt je hotov, získání stavebního po-
volení je v procesu.
- Na podzim také jako každoročně 
podáme žádost o dotaci z Programu 
záchrany architektonického dědictví 
Ministerstva kultury na pokračová-
ní obnovy zámeckých prostor.

Proč nežádáme o dotace třeba na 
komunikace, ale zato žádáme třeba 
na opravu hřbitovní zdi (což dejme 
tomu není zcela životně důležité)? 
To si pak občan může říci: jak to, že 
město realizuje různé méně důleži-
té akce, ale akutní věci si neopraví? 
Může za to systém dotací. Musíme 
v podstatě využít možnosti, které se 
naskytnou, a na co máme projekty 
a podklady. Velké procento žádostí 
stejně nakonec nevyjde, ale je nutné 
to pořád zkoušet se vším možným. 
A třeba na nové komunikace nejsou 
dotace téměř žádné…

DJ

upozornění – hromadný předpisný seznam

Upozorňujeme občany, že na úřední 
desku Města Buštěhradu, Městského 
úřadu Buštěhrad, byla umístěna dne 
14. 7.2016 Veřejná vyhláška - Ozná-
mení o možnosti nahlédnutí do hro-
madného předpisného seznamu na 
místní poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů za rok 2015. 
Předpis je vyhotoven pro poplatníky 
Města Buštěhrad, kteří mají trvalý 
pobyt na ohlašovně MěÚ Buštěhrad, 
Revoluční 1/4, 273 43 Buštěhrad. 
Shora uvedený správce místních 

poplatků podle zákona č. 565/1990 
Sb., o místních poplatcích, ve zně-
ní pozdějších předpisů, zákona č. 
280/2009 Sb., daňový řád, ve znění 
zákona č. 30/2011 Sb. a obecně zá-
vazné vyhlášky Města Buštěhradu o 
místních poplatcích, č.1/2012 vymě-
řuje výše uvedeným poplatníkům, 
s trvalým pobytem na ohlašovně 
MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1/4, 273 
43 Buštěhrad, kteří nezaplatili včas 
nebo ve správné výši místní popla-
tek za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, vyu-
žívání a odstraňování komunálních 

odpadů tímto hromadným předpis-
ným seznamem.
Nahlédnout do tohoto seznamu je 
možno v úřední dny na Městském 
úřadu v Buštěhradě, Revoluční 1/4, 
273 43 Buštěhrad a to v úředních 
dnech- pondělí a ve středu v době 
od 8.00-12:00 a 13.00-17.00 hod. V 
ostatní dny po telefonické domluvě 
na tel: 312 278 036 (D. Novotná), 
nebo tel: 312 278 034 (H. Soukupo-
vá).
      Dagmar Novotná

proč číst úřední desku?
Město Buštěhrad má, jako každá obec 
v České republice, ze zákona povin-
nost mít úřední desku, která je fy-
zicky umístěna v blízkosti úřadovny 
úřadu. Kromě této fakticky umístěné 
úřední desky je zde také povinnost 
provozovat také úřední desku elek-
tronickou, pro takzvané umožnění 
dálkového přístupu občanům k infor-
macím, které se na deskách zveřejňu-
jí. Obě desky musí obsahovat totožné 
informace. Další vývěsky ve městě 
již nejsou úředními deskami v tomto 
smyslu, a tak informace na nich mo-
hou, ale také nemusí být umístěny. 
Tyto informační tabule slouží spíše k 
informování občanů o společenských 
a kulturních akcích, či jiných aktivi-
tách ve městě.
Vraťme se ale k názvu:  „Proč číst 
úřední desku?“

Protože jsou zde umístěny důležité 
informace, týkající Města Buštěhra-
du, popř. informace související s měs-
tem, které mají co do činění s věcmi 
úřední povahy, a ze kterých vyplývá 
zveřejněním jistý právní úkon nebo 
dopad na občany, a také informace, 
související s děním ve vyšších stát-
ních institucích nebo úřadech, které 
zveřejněním svých informací poža-
dují po městu Buštěhrad, Městskému 
úřadu, součinnost v mnoha ohle-
dech, právě s ohledem na informova-
nost a následný dopad jejich rozhod-
nutí na občany v našem městě nebo 
regionu. Vyvěšením na úřední desku 
se také doručují písemnosti osobám, 
u kterých není přesně známo místo 
pobytu a to poslední známé bylo v 
Buštěhradě, a také osobám, které si 
své písemnosti nevyzvedávají na poš-

tě. Jde například zejména o úřední 
korespondenci, dotýkající se trvalého 
pobytu občana (majitel nemovitosti 
žádá o zrušení trvalého pobytu oso-
by, která se v jeho nemovitosti fyzicky 
nevyskytuje), nebo o korespondenci, 
týkající se pohledávek za neuhraze-
né poplatky. V obou případech se 
jedná o důležitou korespondenci, ze 
které vyplývají pro osoby důsledky, 
které ovlivňují jejich osobní život. 
Někteří „majitelé“ trvalého pobytu 
na Buštěhradě, kteří zde fakticky ne-
bydlí a občané, kteří si nechali trva-
lý pobyt zaregistrovat na ohlašovně 
Městského úřadu Buštěhrad, anebo 
jej z důvodu odhlášení podle výše 
uvedeného příkladu takto získali, a 
nezřídili si na místní poště svoji úlož-
nou schránku, podléhají mnohdy 
dojmu, že se jich úřední rozhodnutí 
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nákup nové techniky pro město BuŠtěhrad

Na začátku léta tohoto roku bylo na 
poradě zastupitelů města Buštěhrad 
schváleno pořízení nové techniky 
na opravy místních komunikací. 
Jedná se o vysprávkovou soupravu 
typového označení VSV 1000, která 
je uchycená na ložné ploše vozidla 
Multicar M27C.
Vysprávková souprava je určena pro 
opravy poškozených povrchů vozo-
vek, zejména výtluků, prasklin spár 
atd. Princip vysprávky spočívá v na-
nášení kameniva obalovaného asfal-
tovou emulzí na opravovaná místa 
tzv. tryskovou metodou. Hloubka 
výtluků vhodných pro opravu trys-
kovou metodou je cca. 1 až 6 cm v 
jedné vrstvě.
V rámci nákupu došlo k výrazné-
mu ušetření finančních prostředků 
města spočívající v nákupu předvá-
děcího typu vysprávkové soupravy 
při zachování podmínek záruky vý-
robce. 
Základní popis vysprávkové soupra-
vy Vysprávková souprava AB Bohe-
mia VSV 1000 je tvořena ocelovým 
zásobníkem o objemu 1 m3 kameni-
va zrnitosti 2/5, nahoře uzavřeným 
odklopnou střechou. V jeho spodní 
části je šnekový dopravník pohá-
něný hydromotorem. Zásobník je 
upevněn svarovými spoji k rámu z 
ocelových profilů obdélníkového a 
čtvercového průřezu. Na levé straně 
v zadní části je upevněna nádrž na 
LPG o objemu 50 litrů (plnitelná z 
80 %), před níž je umístěno hydro-
motorem poháněné dmychadlo pro 
výrobu stlačeného vzduchu, který 
je určen k čištění výtluků a násled-
nému vynášení kameniva hubicí k 
vyspravovanému místu. Na pravé 
straně soupravy je umístěna 180 li-
trová nádrž na bitumenovou emul-
zi typu C65 B3 s plnícím hrdlem, 
teploměrem a ukazatelem množství 
emulze. Ohřev emulze je prováděn 

pomocí plynového hořáku. Za touto 
nádrží se nachází zubové čerpadlo 
pro dodávku bitumenové emulze 
poháněné hydromotorem. Nad tím-
to čerpadlem je umístěna nádrž na 
čistící naftu a ruční plynový hořák. 
V zadní části, pod koncem šneko-
vého dopravníku, je umístěn smě-
šovač, v němž stlačený vzduch str-
hává kamenivo a dopravuje ho dále 
do pracovní hubice. Za směšovačem 
je umístěno rameno s hadicemi a 

el. ovládáním umožňujícím spíná-
ní a regulaci dodávaného množství 
kameniva, stlačeného vzduchu a 
bitumenové emulze. Na ovládacím 
panelu je také umístěno tlačítko 
zvukové signalizace do kabiny ři-
diče pro jednoduchou komunikaci 
mezi obsluhou nástavby a řidičem 
vozidla. Veškeré hydromotory jsou 
poháněny hydraulickým systémem 
vozidla.
Město Buštěhrad je nyní samostat-
né při opravách místních komuni-
kací, kdy opravy budou prováděny 
odborně proškolenými pracovníky 
technických služeb. Dále dojde k 
výraznému snížení finančních pro-
středků vynaložených na opravy 

místních komunikací, a to i při zvět-
šení objemu opravených ploch.

Základní výhody oprav komunika-
cí tryskovou metodou:

• opravy je možno provádět za nor-
málního provozu bez výrazných 
omezení
• výtluky či poškození vozovky není 
třeba před vysprávkou upravovat 
frézováním nebo vyřezáváním

• kinetickou energií tryskaného ma-
teriálu dochází k dokonalému zhut-
nění a není proto nutné následné 
použití vibrační techniky nebo válce
• opravená místa jsou ihned provo-
zuschopná - pojízdná
• vzhledem k rozměrům a celkové 
hmotnosti vozidla s vysprávkou je 
možné opravy provádět v centrech 
měst, na chodnících a pěších zó-
nách, cyklostezkách atd.
• díky menším rozměrům vozidla s 
vysprávkou dochází při jejím pou-
žití na normálních komunikacích k 
minimálnímu omezení provozu.

 P. Vavruška

Nová technika. Foto: Archiv autora

tím pádem nedotýká, protože je „ne-
dožene“. Nevyzvednutí písemnosti ve 
stanoveném čase – lhůtě - se ale rovná 
doručení písemnosti a tak celá zále-
žitost běží dále v čase podle přísluš-
ných paragrafů a zákonů. Tyto osoby 
pak tím pádem nejsou z vlastního za-

vinění informovány o stavu věci a v 
mnohých případech pak čelí skuteč-
nostem, z těchto kroků vyplývajících, 
a mnohdy již pozdě. 
V dnešní době je takřka každá do-
mácnost vybavena internetovým při-
pojením a počítačem a tak je poměr-

ně snadné si takto zkontrolovat, zdali 
se mu nějaká písemnost takto nedo-
ručuje. Vše je ale především v osobní 
disciplinovanosti a také obyčejném 
právním povědomí občana.

Dagmar Novotná
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Proč jsou v parku na Ořešíně zni-
čené povrchy cestiček a neduživé 
stromky? Proč si to developer neo-
praví? Hlavně že se parkem chlubí 
na svém webu!
Ořešínský park nebudoval develo-
per, ale město z dotace v roce 2010 
– 2011. Řádným výběrovým říze-
ním vybralo zhotovitele, který park 
realizoval. Krátce poté se však zho-
tovitel dostal do insolvence, takže 
vady, nedodělky a reklamace město 
bohužel nemá u koho uplatnit. Ve 
spolupráci s developerem však jsou 
určité nápady, jak některé nedostat-
ky s minimálními náklady opravit.
Co je to za prohlubeň v zadní části 
parku? Jestli to má být jezírko, proč 
tam není voda? Není nebezpečné, 
když si tam hrají děti?
To je retenční nádrž. Retence (za-
držování) vody je vyžadována Po-
vodím Vltavy, aby přívalové srážky 
odtékaly do potoka pomaleji. Do 
nádrže teče veškerá dešťovka ze 
všech domů, ploch a komunika-
cí na Ořešíně. Odtok je regulován 
průměrem výtokového potrubí, 
které je skryté pod vrstvou štěrku. 
Jedná se o tzv. „suchý poldr“, to 
znamená, že za normálních okol-
ností nemá vodní hladinu. To je 
výhodné z hlediska bezpečnosti i 
údržby. Navíc značná kapacita pol-
dru je ve vrstvě kameniva na dně, 
takže při normálním dešti není 
možné vidět hladinu. Kapacita pol-
dru je dimenzována na mimořádně 
extrémní srážky (100 mm/30 min). 
Při takových srážkách by se poldr 
dočasně naplnil až cca do poloviny 
celkové hloubky. Pokud v poldru 
není dlouhodobě vidět voda, zna-
mená to, že funguje, jak má. Pokud 
by v něm voda stála, znamenalo by 
to, že je nutné pročistit odtokové 

potrubí. Hraní si v poldru určitě 
není nebezpečnější, než hraní si v 
jakékoliv jiné přírodní prohlubeni-
ně.
Slyšel jsem, že bytové družstvo v  
Zadňáku si oplotí pozemek a zahra-
dí cestičku z Vávrovy ulice ke kontej-
nerům na tříděný odpad?
Nikoliv. Bytové družstvo se vyjádři-
lo, že cestičku ke kontejnerům po-
nechá průchozí. Možná se časem i 
nějak zpevní.
Prý prodáte bytovému družstvu po-
zemek, kde je nyní štěrková točna? 
Takže tam nepůjde už vůbec otočit? 
Už teď to jde jen s obtížemi.
To je fáma. Naopak to vypadá, že 
bychom mohli s bytovým druž-
stvem část pozemku vyměnit (pro-
tože točna zasahuje na jejich poze-
mek). Pochopitelně, pokud se tam 
někdo má otáčet, nesmí tam ostatní 
parkovat. Ale tohle jsou snad oby-
vatelé Vávrovy ulice schopní si vy-
komunikovat, ne? Nikdo jiný nemá 
důvod tam jezdit. 
Proč jsou v Buštěhradě tak hrozně 
rozbité silnice? To snad dřív nebylo!
Já myslím, že jsou rozbité v celém 
Středočeském kraji – každopádně, 
do doby předminulého zastupi-
telstva se alespoň díry v silnicích 
nechávaly opravovat průběžně. 
Každoročně se do těchto oprav in-
vestovalo cca 500 – 700 tis. Kč. Za 
minulého zastupitelstva se však tyto 
opravy neprováděly vůbec, takže 
podle toho to vypadá. Nyní jsme 
pro město zakoupili vysprávkovou 
soupravu na komunikace, se kterou 
se zaškolili pracovníci našich TS, 
a tím pádem mohou komunikace 
opravovat průběžně (možná jste je 
už potkali). Není to sice nová silni-

ce (na tu nemáme), ale aspoň jsme 
schopni ji sami zazáplatovat.
Nešel by posunout odjezd autobusu, 
který staví v Buštěhradě v 7.20? Čas 
je takový, že lidé pracující na osmou 
i žáci to tímto autobusem akorát ne-
stíhají. Dřívější autobus z Kladna je 
přecpaný!
Ano, požádali jsme ČSAD Kladno 
o změnu jízdního řádu. Od září by 
spoj měli posunout, takže bude v 
7.00 vyjíždět z Buštěhradu.
Kdy už bude ta nová zastávka u 
hřbitova?
Doteď jsme umístění a parametry 
zastávky projednávali s dopravním 
odborem kladenského magistrá-
tu. Projektant cyklostezky ji ještě 
„přikreslil“ k plánované cyklostez-
ce Buštěhrad Lidice. Jestli budeme 
schopní zastávku realizovat dříve, 
než v rámci cyklostezky, se uvidí.
Proč jsou na konci června takové 
fronty na placení popelnic? Dokud se 
na starém úřadě nechodilo k okýnku 
do oddělené místnosti, postupovalo 
to rychleji!
Buďte si jist, že naše pracovnice se 
„za zavřenými dveřmi“ nijak nevy-
bavují, a že proces placení popelnic 
trvá stejně, jako kdyby tam dveře 
nebyly. Je však potřeba vyplnit for-
mulář (pro urychlení jsme za tím 
účelem dali na chodbu stolek), a 
když někdo přihlašuje třeba celou 
svou rodinu, pochopitelně to něja-
kou dobu zabere. Kdo chce, může 
si formulář stáhnout z webu, vypl-
nit ho doma, a přijít (po domluvě) 
klidně i mimo úřední hodiny. Mož-
nost přihlášení se k programu tří-
dění jsme prodloužili.

DJ

často kladené dotazy 

S P O L E Č E N S K Á  K R O N I K A

Dne 8. 8. 2016 tomu bude 20 let, co od všech, které měl rád, odešel navždy pan Zdeněk Špimr. Za tichou vzpo-
mínku všem, kteří ho znali, děkujeme.

Manželka a děti s rodinami 

6. září uplyne 15 let od úmrtí mého manžela Ladislava Nováka. Stále vzpomíná manželka Eva a syn Ladislav.
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petr Fleischmann: Já, Bývalý politický exulant ve Francii, Jsem se ocitl v oBci, 
kde Byl politickým exulantem poslední Francouzský král z rodu BourBonů…
Na začátku by asi bylo dobré říci, 
proč jsem si Tě vybrala. Ty jsi vlast-
ně hned při vyslovení prosby o roz-
hovor namítnul, že se cítíš být Če-
chem a nikoli cizincem.
Máš pravdu, když jsem byl požádán, 
abych promluvil v rámci rubriky 
zpravodaje, ve které zpovídáte cizin-
ce žijící v Buštěhradě, byl jsem zara-
žený. Protože jestli se něčím necítím, 
tak opravdu cizincem. Pokud však 
ten fakt, že někdo žil dlouho někde 
v cizině, z něj dělá cizince, tak potom 
se tam hodím. Plno lidí odcházelo z 
vlasti ne proto, že chtěli tu vlast opus-
tit, ale naopak se jim ta vlast líbila a 
chtěli jí eventuálně pomáhat zvenčí. 
To byl myslím případ i můj a celé 
naší rodiny. Je to samozřejmě trochu 
nadnesené. Pokud žije někdo dlouho 
v cizině, tak je živen něčím, co bych 
nazval jakousi nostalgií, má určitý 
odstup a ten odstup mu dovoluje se 
s vlastí seznamovat kritickým způso-
bem. Ale kritický pohled neznamená 
nutně, že říká něco špatného, ale po-
hled, který obsahuje ten odstup.
Jinými slovy – teď se tady pořád omí-
lá to slovo „identita“ – to je moc hez-
ká věc, ale zároveň je to něco, co nás 
svým způsobem odřezává od těch 
druhých. Je to vlastně kladení důrazu 
na to, že my jsme jiní, než ti ostatní. 
Ale je možný i jiný  způsob - měli by-
chom spíše hledat věci, které nás spo-
jují, než ty, co nás rozdělují.
Dobře, rozumím tomu rozdílu i 
tomu, jak to cítíš. Ale to, že jsi žil 
dlouhou dobu v jiné zemi, ve Fran-
cii, bude jistě čtenáře zajímat. Ale ty 
ses vlastně ve Francii narodil, viď?
Tak to je trošku složitější, že jsem 
se narodil ve Francii, za to mohou 
přirozeně moji rodiče. Je to dlouhý 
příběh a nevím, zda se do toho tvého 
článku vejde. Myslím příběh o tom, 

proč se ta Francie tolik objevuje v ži-
votě naší rodiny. Zřejmě za to může 
už dědeček - když se rozpadalo Ra-
kousko-Uhersko, tak chtěl, aby se 
jeho syn, můj otec Ivo Fleischmann 
(nar. 1921) vymanil z toho němec-
kého vlivu, který tady byl po dlouhá 
staletí dominující, a při potvrzová-
ní češství ho orientoval na Francii. 
Francie byla náš spojenec, také se 
velmi zasloužila o vznik Českoslo-
venska, a dědeček, aby vzdal tomu-
to vlivu hold, tak mého otce zapsal 
na francouzské gymnázium v Praze. 
To mělo za následek to, jak mi otec 
říkal, že když končil školu, tak ty zá-
kladní věci ze školy uměl víc fran-
couzsky, než česky. Pak pokračoval i 
na českém gymnáziu, kde maturoval 
těsně před válkou. To všechno po-
mohlo k tomu, že když byl po válce 
vyhledáván nějaký mladý muž, aby 
šel do Francie jako kulturní atašé, 
tak vytáhli 24letého Ivo Fleischman-
na, kterého už předtím znali, neboť 
se podílel i na odboji za války, psal 
básně a články. On totiž založil ještě 
s dalšími lidmi noviny, které v jiné 
formě existují dodnes – Mladou 
frontu. Byli to většinou komunisté, 
nebo komunizující novináři, kteří 
si tehdy představovali budoucnost, 
ale trošku jinak, než tomu nakonec 
bylo.
A pak se seznámil s tvojí mamin-
kou…
Ano, seznámil se s mojí maminkou, 
která možná k Francii neměla tako-
vý silný vztah jako on, i když trošku 
francouzsky taky uměla. A tím začí-
nám odpovídat na otázku, jak to že 
jsem se v roce 1949 ve Francii naro-
dil - neboť tam moji rodiče v té době 
žili a pracovali.
A tam ses narodil kde? V Paříži?
No já to vezmu z jiného konce. Teď 

jsem si dával auto na technickou k 
panu Pešulovi, a když jsem se díval 
na ten malý techničák toho našeho 
Renaulta, tak tam vidím napsáno 
Boulogne-Billancourt …a tak si ří-
kám, že bych měl na techničáku na-
psané moje rodiště? No, ale pak mi 
došlo, že tam je rodiště i toho Re-
naulta (smích).
Tak to je veselá příhoda. Takže Pa-
říž, Boulogne-Billancourt.
Ano, je to předměstí Paříže. Má ta-
kovou nóbl část, rezidenční, a pak 
takovou méně nóbl část – řekl bych 
proletářskou.
Tak to mě zajímá, v jaké části jste 
bydleli Vy…
No my jsme tam nebydleli, tam byla 
jen ta porodnice Belvedere, kde 
praktikoval známý mých rodičů 
mladý doktor Vellay. Mé naroze-
ní bylo zkomplikováno tím, že v té 
době byla v Paříži generální stávka 
a nefungovaly telefony, takže můj 
malý bratr musel dojít na českou 
ambasádu pro pomoc. Ale dopadlo 
to dobře… (smích).
Když ses narodil ve Francii, tak jsi 
měl hned francouzské občanství? 
Jak se to vlastně ve Francii řeší?
Ve Francii, na rozdíl třeba od USA 
a jiných států, neexistuje tzv. „droit 
du sol“ – právo půdy. To znamená, 
že francouzské občanství, ostatně 
podobně jako české, se nedefinuje 
tím, kde se člověk narodil, ale jaké 
má rodiče. Ve Spojených státech to 
je jinak, ale i tam existují výjimky, 
třeba děti zahraničních diplomatů, 
které se narodí ve Spojených státech, 
se nestávají automaticky Američany. 
My jsme se v roce 1950 vrátili, a já 
jsem se nejdříve stal občanem „ni-
čeho“ a posléze, když jsme se vráti-
li, jsem byl občan Československa, 

R OZ H OVO RY  -  Ž I J Í  M E Z I  N Á M I

Petr Fleischmann, náš buštěhradský 
Čecho-francouz, prověřil mé schop-
nosti dobře a zodpovědně se připravit 
na rozhovor. Začetla jsem se proto 
již podruhé do knihy jeho mamin-
ky Staši Fleischmannové – Vrstvami 

(1. vyd., Nakl. Torst, 2014, 220 s.) a 
zároveň ihned pochopila, že i když 
se budu připravovat sebevíc, nebude 
to pořád stačit. Ale protože je Petr 
přes své výjimečné vzdělání a znalos-
ti také obrovsky tolerantní, zvládla 

jsem to. Petře, díky. Setkání s Tebou 
bylo pro mě zážitkem a doufám, že 
bude i pro čtenáře. A možná zkusíme 
zorganizovat i nějakou Tvoji před-
nášku v Buštěhradě. 
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R OZ H OVO RY  -  Ž I J Í  M E Z I  N Á M I dokonce jsem v 15 letech dostal ob-
čanku.  Poté přišlo uvolněnější ob-
dobí a můj otec, který byl v té době 
redaktorem Literárních novin, se v 
roce 1964 znovu vrátil do Paříže a 
bylo mu povoleno, že jsem mohl jet 
v těch 15 letech s ním a s celou rodi-
nou. Já jsem v té době měl dokonče-
nou základní školu a byl jsem přijat 
na školu střední. Ale leden 1965 mě 
ale již zastihuje ve Francii, v jednom 
z největších francouzských lyceí Ja-
cques Decour pod Montmartrem, 
kde jsem strávil 3 roky až do matu-
rity.  
A když jsi byl doma, tatínek s te-
bou mluvil francouzsky?
Ne, my jsme doma vždycky mluvili 
česky, jako se ostatně mluvilo v obou 
rodinách, jak ze strany matky, tak ze 
strany otce, a to i za Rakouska.
Ale vedl tě k tomu?
Ano, já jsem chodil tady do jazy-
kovky, a základy Francouzštiny jsem 
měl, ale až na tom lyceu jsem se jí 
doučil. První hodina, kterou jsem 
v lyceu měl, byla fyzika, a tenkrát 
to bylo takové zábavné, protože ten 
profesor věděl, že jsem cizinec, a že 
potřebuji pomoc, tak mě posadil ve-
dle nejstaršího, nejvyspělejšího žáka, 
který se jmenoval Baguette. Ta škola 
byla zajímavá tím, že byla úplně jiná 
než školy tady. Francouzské škola 
tehdy kladla, a myslím, že i dodnes 
klade, větší důraz na rozvíjení indi-
viduality žáků. Chtěli po nás, aby-
chom psali hodně eseje, které byly 
hlavně v oblasti literatury -  měli 
jsme rozebírat převážně francouzské 
klasické autory. V posledním roční-
ku jsme se hodně zabývali filosofií. 
Myslím, že to bylo a stále je velmi 
důležité, podporovat tyto sociálně-
-vědní obory, a podle mého názoru 
jejich podceňování, což vidím do 
určité míry i v naší společnosti, vede 
ke zhoubným následkům.
A měli jste ve škole i české dějiny 
nebo českou literaturu?
Ono je to tak, že jakmile je člověk 
vzdálen od své země, tak o ní hod-
ně přemýšlí. Taky to bylo náturou 
mých rodičů, kteří se vždy zajímali 
o politické a kulturní věci, o dějiny 
a rozvoj naší země. Takže v takovém 
prostředí já jsem vyrostl, u nás se o 

tom diskutovalo, a pro mě sezná-
mení s reáliemi tehdejšího Česko-
slovenska proběhlo vlastně takhle v 
rámci rodiny. U nás doma se kromě 
toho neustále objevovaly nějaké ná-
vštěvy hodně zajímavých lidí, tehdy 
v 60. letech se v Paříži v kinech se 
hrály i české filmy, takže ti režiséři 
tam jezdili, česká divadla tam hrála, 
třeba i školy jako DAMU vystupova-
ly na festivalu divadelních škol. Tak-
že my jsme vůbec nebyli odříznuti 
od kulturního dění v Čechách, spíš 
naopak. 
A co rok 1968?
Ty události od pražského jara jsme 
sledovali velmi pečlivě i díky analý-
zám ve francouzském tisku. Tehdy 
značná část veřejnosti sympatizova-

la s tím, co se tady odehrávalo, tím 
myslím ty takzvané „polednové” 
události, jak se tomu tehdy říkalo. 
Já už jsem v té době byl na vysoké 
škole, srpen 68 a okupaci Českoslo-
venska jsem si prožil v Paříži. Tehdy 

francouzská celoplošná stanice Eu-
rope 1 sháněla lidi, kteří uměli čes-
ky, tak já jsem tam šel, bylo mi tehdy 
19 let. Oni tam z té budovy vystrčili 
jakési větší antény a díky nim mohli 
chytat vysílání takových těch tajných 
rádií, které se podařilo rozhlasovým 
technikům v Československu udr-
žet nějakou dobu v provozu, když 
budova Československého rozhlasu 
byla obsazena. Takže tyto svobodně 
vysílané informace se daly v Paříži 
zachytit a já jsem je překládal a do-
dával francouzskému rozhlasu, kde 
se díky tomu mohly objevovat ne-
zkreslené zprávy.
A co tví rodiče v té době?
Moje matka tehdy dělala podobnou 
práci v „četce” (ČTK) - byla ve spo-

jení s kanceláří tady v Praze až do 
doby, kdy „spadla klec”. Tenkrát to 
byly takzvané „telexy”, a její práce 
skončila ve chvíli, kdy dostala právě 
tím telexem zprávu: „Končíme, prá-
vě vstupují do místnosti...”

Petr Fleischmann (vpravo) s otcem a bratrem Michalem, 
Montmartre 1965 Foto: Staša Fleischmannová
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A co pak?
Pak ještě nějakou dobu ten uvolně-
nější režim pokračoval, ještě existo-
vala naděje, že něco z té svobodomy-
slnosti počátku roku 1968 zůstane, 
lidé mohli ještě celkem dlouho ces-
tovat, a nebyly žádné procesy. Ta 
normalizace začala až na podzim 
1969, tehdy byly zavřeny hranice, 
začaly procesy, a začala takzvaná 
„normalizace”.
A co ty? Ty jsi tady v tom meziob-
dobí byl?
Já jsem tady byl naposledy v létě 
1969, byl jsem ještě i účastníkem 
demonstrace k výročí intervence 
21. srpna, to byl docela zajímavý 
zážitek, a příslušníci policie, nebo 
vlastně SNB, nás nakonec rozehnali 
někde u „Nádraží střed”, jak se Ma-
sarykovu nádraží oficiálně říkalo. 
Musím ale podotknout, že ti přísluš-
níci byli sice rázní, ale ne tolik jako 
francouzská policie, kterou jsem měl 
možnost poznat během demonstra-
cí v Paříži v květnu 1968, kde jsem 
je viděl v latinské čtvrti. I u těch pří-
slušníků SNB to vypadalo, jakoby 
tam byly nějaké dozvuky toho před-
chozího období a zbytky loajality k 
vlastnímu národu.
A co pak?
My jsme se pak jako rodina rozhod-
li, že se nevrátíme, takže jsem se vrá-
til až po roce 1989. A tedy do svých 
40 let jsem ve Francii vlastně prožil 
asi 26 let. Ale to z nikoho ještě samo 
o sobě nedělá Francouze.
A co jsi ve Francii těch 20 let mezi 
lety 1969 a 1989 dělal?
Studoval jsem, nejdřív filosofii, dál 
z toho, co stojí za zmínku, myslím 
že v roce 1976, vznikla ve Florencii 
z popudu Evropského společenství - 
tehdy to ještě nebyla Evropská unie 
- první nadnárodní škola. Byla tedy 
situovaná v Itálii a nabízela různé 
obory, mimo jiné dějepis pod ná-
zvem „Dějiny a civilizace”. Probíhal 
tam konkurs na stipendium, vy-
učovalo se v italštině, francouzštině 
a angličtině. Přijímali asi 50 kan-
didátů, a ten rok se tam hlásilo asi 
1000 zájemců, mně se podařilo ten 
konkurs udělat a strávit tam krásné 
tři roky jako stipendista. Ta škola 

existuje dodnes, všechny evropské 
země tam posílají své profesory, ale 
pozoruhodný jev je, že pro Českou 
republiku jakoby neexistovala.
A co v 80. letech, po skončení tvého 
působení v Itálii?
Poté jsem pracoval, jako učitel na 
různých vysokých školách měl jsem 
různá jiná místa, třeba i v knihovně, 
pak jsem se nakonec ocitl na Insti-
tutu politických věd v Paříži, to je 
škola, kterou vlastně prochází celý 
francouzský „establishment” kde 
se vyučovala filosofie. Byl jsem tam 
jako odborný asistent a vypadalo to 
jako začátek jakési „lepší” kariéry.
Ale pak přišel rok 1989…
Ano, já jsem ještě 16. listopadu vo-
lal jednomu kamarádovi do Pra-
hy, Otovi Pajerovi, a říkal jsem mu: 
„Oto, prosimtebe, to je taková ostu-
da, už i v tom Východním Německu 
to prasklo, a v Praze pořád nic!” A 
on říkal: „Víš, ono je to tu takový těž-
ký, ale zítra tady něco je…” 
Takže ses hned vrátil?
Ne, to nešlo. Já jsem měl francouz-
ské papíry a české ne, protože jsem 
byl normalizačním Českosloven-
skem zbaven občanství. A lidé, kteří 
tehdy opustili republiku, byli trestá-
ni za „nezákonné opuštění republi-
ky”. Takže já jsem byl soudem zba-
ven občanství a zároveň odsouzen k 
„odnětí svobody” na rok a půl. Můj 
otec dostal ještě větší „paletu” za 
jeho články za „poškozování jména 
socialistické republiky v zahraničí”. 
Ale brzy se to změnilo, oni byli na 
tom konzulátě tak vyděšeni z toho, 
co se v Praze děje, že brzy začali ty 
dokumenty vydávat prakticky ko-
mukoliv.
A vrátili jste se tedy všichni?
Já se dodnes hádám se svou 96 letou 
matkou, kdo tu byl dřív, a mám do-
jem, že já, přijel jsem asi 4. prosince. 
Byl jsem tady na Silvestra 1989, a 
pak se díval na Nový rok 1990 na ten 
slavný Havlův projev, který začínal 
tím jak „naše republika nevzkvétá...”. 
To byl moc hezký a dojemný projev, 
který jsem přeložil do francouzštiny 
a poskytl agentuře AFP.
A co další život po roce 1989?

Ten vztah k emigrantům byl tady ta-
kový zvláštní, řada lidí dávala najevo 
svou představu, že lidé, co žili jinde, 
emigrovali proto, aby zbohatli, za-
tímco ti, co zůstali tady, za ně trpěli. 
Anebo že ti, co se vracejí, se vrace-
jí proto, že v cizině nějak neuspěli. 
Tady bych ještě chtěl říci, že život v 
zahraničí byl pro většinu emigran-
tů poměrně tvrdý, protože každý se 
musel hodně ohánět, aby se prosa-
dil, adaptoval se a překonal různé 
překážky. Ty dějiny emigrace z Čes-
koslovenska do Francie jsou velmi 
složité, bylo několik generací emi-
grantů, předválečná utíkající před 
Němci, poválečná po roce 1948, pak 
po roce 1968…
No a teď můžeme udělat ostrý střih, 
a konečně se dostat k Buštěhradu, 
jak ses tady ocitl?
Já jsem o Buštěhradu nic nevěděl, 
než jsem se sem s mojí ženou Gali-
nou nastěhoval. Hledali jsme bydle-
ní. Dům jsme tu našli v roce 2010, 
moc se nám líbil a tak jsme ho kou-
pili. Jednak se nám tady líbila ta blíz-
kost do Prahy - já pracuji na Malé 
Straně, takže spojení je výborné, a 
na druhé straně je to půvabné mís-
to s pozoruhodným kouzlem, kde je 
fantastický klid, pokud se tedy zrov-
na neopravuje hlavní ranvej na leti-
šti. Nikoho jsme tu neznali, ale brzy 
jsme se tu začali seznamovat, jako s 
prvním asi hlavně s Víťou Helískem 
a s jeho Evou.

Petr Fleischmann. 
Foto: Archiv P. Fleischmann
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ČÍSLO 8. SRPEN 2016

A v čem ti ještě přijde Buštěhrad 
pozoruhodný?
Je tady spoustu zajímavých lidí, jak 
mezi těmi „původními”, tak tak-
zvanými náplavami, ale náplavy, 
to jsme myslím v podstatě všich-
ni, kdo jsme sem přišli později než 
v 18. století (smích). Nevím, jak to 
vzniklo, ale je tu plno lidí od kumš-
tu - hudebníků, výtvarníků, jsou tu 
lidé, kteří jsou hodně vzájemně spří-
zněni, a jsou tu i místa, která tomu 
pomáhají, jako Zámecká Vinotéka, 
Bečvářovi. A pak je tu neuvěřitelně 
živý obecní život, a všelijací oběta-
ví lidé, kteří se hodně věnují dětem. 
Je tu klima, které je velmi příjemné, 
řekl bych až „nebezpečně příjem-
né”, že občas člověk ani nemá chuť 
do Prahy vyrazit. Někdy, místo toho, 
abychom třeba jeli do divadla do 
Prahy, tak si řekneme, že zůstaneme 
tady na nějaké místní akci, nebo se 
jen projdeme. Buštěhrad jako místo 
má pozoruhodné kouzlo, až trochu 
záhadné. Já jsem obdivovatelem 
Franze Kafky a jeho románu Zámek, 
takže jsme si nějak s mojí manžel-
kou malířkou vsugerovali, že inspi-
rací mohl být právě tento zámek, 
zažili jsme chvíle, kdy Buštěhrad-
ský zámek byl zahalen v mlze, a při 
pohledu odspoda od rybníků byl 
za těmi domky dole stěží vidět, což 
přesně odpovídá tomu popisu v ro-
mánu. A jsou ještě další věci, které 
mě sblížily s Buštěhradem. Jednak 
moje matka tento kraj trochu znala, 
protože její maminka byla velice za-
městnaná, a měla hospodyni z Dří-
ně, která jí pomáhala i s dětmi, takže 
ona si mojí matku a mou tetu občas 
sem brala na víkend. A druhá věc, 
brzy jsem se dozvěděl, že tu pobý-
val francouzský král Karel X. Takže 
přirozeně mě fascinoval ten fakt, že 
já, který jsem byl dlouhá léta politic-
kým exulantem ve Francii, jsem se 
ocitl v obci, kde byl politickým exu-
lantem poslední francouzský král z 
rodu Bourbonů…(smích).
To tě jako historika asi hodně za-
ujalo?
Ano, začal jsem se víc zajímat o jeho 
pobyt, a on je docela hezky popsán 
v knize, kterou napsal francouzský 
básník a diplomat François René de 
Chateaubriand. V jeho knize, která 

vyšla myslím nedávno i česky, a kte-
rá se jmenuje „Paměti ze záhrobí”, 
jsou dlouhé pasáže popisu domác-
nosti bývalého francouzského krále. 
Je to zajímavé a mě jako exulanta 
to přirozeně pobavilo. Ve zkratce, k 
tomu došlo tak, že po Napoleonovi 
nastalo restaurování Bourbonů na 
francouzský trůn, králem byl Lud-
vík XVIII., po něm přišel Karel X. 
a v roce 1830 byla v Paříži revolu-
ce, která vstoupila do dějin pod ná-
zvem Červencová revoluce, kdy byli 
Bourboni svrženi, a na trůn přišel 
Ludvík Filip z rodu Orleánských. 
Těm, kteří zůstali věrni Karlu X. se 
říkalo „legitimisté”, jako že přízniv-
ci legitimního krále, a mezi ty patřil 
i Chateaubriand, a proto bývalého 
krále tady navštěvoval. A Karel byl 
tady proto, že byl značně konzerva-
tivní - jako Habsburkové, navíc byl i 
jejich příbuzný, protože jeho švagro-
vá byla česká princezna Marie Anto-
inetta, jak jí nazvali v tom rozsudku, 
než jí popravili.
Karel tady žil asi 2 nebo 3 roky, a 
Chateaubriand, který byl sice jeho 
stoupenec, ho popisuje dost kriticky 
a ironicky. Je to pozoruhodný osud 
exulantů, kteří tráví den tím, že ro-
zebírají, co se stalo, co zavinilo, že 
se stali exulanty, kdo za to může…, 
což je přesně to, co jsem si zažíval 
já taky. A když jste navíc král Karel 
X., máte okolo sebe lidi, kteří vás ctí 
a poklonkují před vámi, ale jen co 
opustíte trůn a překročíte hranice, 
tak už jste jenom Karel bez číslovky.
V té knize se objevuje i něco o 
Buštěhradu?
Ano, popisuje tam, že je to obec, kde 
byl hrad, z kterého je ještě něco vi-
dět, mluvíme o letech asi 1833-35, 
je tam, že sem vede nějaká trojitá 
alej jabloní, asi od Lidic, a mluví o 
zámku, který byl podle něj spíš něco 
jako velký panský dům někde v Itá-
lii, a stěžuje si, že mu tam byla zima, 
protože se ten zámek špatně vytápěl. 
A byl tam taky zajímavý popis, jaký 
tam byl nábytek, což je pozoruhod-
né.
Ten nábytek si král přivezl z Fran-
cie?
Ne, prý ze Skotska! Z královského 
hradu ve Skotsku. A tím nás to za-

vádí do složitých historických sou-
vislostí - francouzští králové byli 
příbuzní skotských králů. A pak tam 
byla další zajímavá pasáž, kterou 
Chateaubriand v knize popisuje. Asi 
se tady hodně nudil, tak tam píše, 
jak se koukal z okna a viděl mladou 
dívku, on tam říká „bohémienne“, 
což je francouzsky obyvatelka Čech, 
ale zároveň to může být cikánka. 
Ona česala jablka v zahradě pod 
zámkem. Píše, že jí řekl francouzsky, 
že je krásná, a ona se na něj usmála 
a odpověděla mu ve svém „slovan-
ském jazyce”. Protože slovo Čech, to 
tehdy vůbec neznali, to byl neologi-
smus, který se dostal do Francouz-
štiny až později. V těch memoárech 
je ještě jedna zajímavá věc, kde Cha-
teaubriand píše, že vyrazili do Prahy 
a Karel X. tam měl s sebou i svého 
vnuka - hraběte ze Chambord, který 
byl vlastně legitimistickým násled-
níkem trůnu. Ale byl to ještě malý 
chlapec. A jak v té Praze diskutovali, 
co udělají, aby se Karel vrátil k moci, 
a tak dále, jak to emigranti dělají... 
ten chlapec tam nějak pobíhal a ne-
chtěl to poslouchat. A Chateaubri-
and píše celkem humoristicky:  „...
snad byl vyděšen tím, že se po něm 
bude chtít, aby se stal francouzským 
králem…” V závěru toho jeho vy-
pravování je tam roztomilá pasáž o 
tom, jak odjíždí zřejmě po Plzeňské 
silnici z Čech „...s nadějí, že už se 
tam nikdy nevrátí...”(smích)
A ještě k dnešnímu Buštěhradu, 
když bys srovnal podobné obce ve 
Francii, jaké rozdíly bys viděl?
No hlavně 20 kilometrů od centra 
Paříže bychom byli ještě vlastně ve 
městě, a zdaleka by to místo nemě-
lo takový venkovský charakter. Asi 
tam taky obvykle není tak intenziv-
ní společenský život - francouzská 
společnost, která sice má jako jedno 
ze svých hesel „egalite” - rovnost, 
tak je méně rovnostářská než tady - 
ty vrstvy společnosti se více od sebe 
odlišují.
A je něco jiného v mentalitě nebo 
kulturních zvycích typických 
Francouzů, co bys mohl zmínit? To 
naše čtenáře vždycky zajímá.
Ono se teď hodně mluví o tom, že 
struktura obyvatelstva je tam úplně 
jiná, spousta obyvatel je původem 
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z úředního záznamu oBecní policie stehelčeves: BuŠtěhrad - odchyt králíka

Dne 9.7.2016 při hlídkové činnos-
ti v  městě  Buštěhrad ul.  Švermo-
va v 22:20 hod. provedla hlídka OP 
Stehelčeves odchyt bílého králíka 
domácího, který se  pohyboval  na  
vozovce  a hrozilo, že ho muže pře-
jet nějaké projíždějící vozidlo. Hlíd-
ka OP Stehelčeves provedla dotaz v 

domě, před kterým byl králík odchy-
cen, zda není jejich, nebo zda nevě-
dí, čí by králík mohl být. Majitelka 
domu hlídce OP Stehelčeves řekla, 
že je  sousedů, ale neví, jak se jme-
nují, ale že se pokusí na ně sehnat 
tel. kontakt, jelikož nebyli doma.  Po 
sehnání kontaktu na dceru majitelů 

králíka bylo té napsaná sms o od-
chytu a ta odepsala, že jsou na dovo-
lené a vrací se zítra večer. Na to bylo 
odepsáno, že hlídka OP Stehelčeves 
králíka odváží do útulku Naděje v 
obci Pchery a tam ať si králíka po 
návratu z dovolené vyzvednou.

Policie Stehelčeves

I N FO R M AC E

odjinud. Francie byla historicky víc 
otevřená světu, jako koloniální vel-
moc se Francouzi dostali během 
historie do styku s lidmi z celého 
světa, a tato historie vede v průměru 
k větší míře otevřenosti vůči „jina-
kosti”. A to ne z důvodu nějaké, jak 
se teď říká, „politické korektnosti”, 
ale ta společnosti je v tomto smyslu 
přirozeně víc otevřená modernímu 
globalizovanému světu než středo-
evropské země.
A nějaký rozdíl v každodenním ži-
votě, při společenském styku?
Tady myslím je to takové méně for-
mální, třeba když se lidé navštěvu-

jí. Když bych se potkal ve Francii s 
nějakým známým, tak si řekneme: 
uděláme si nějaké „žrádlo”. Tedy 
něco jako sejdeme se na jídlo, buď 
já k němu, nebo on ke mně. Tam je 
obvyklé, že si ti dva vezmou kalen-
dář a říkají si třeba: “tak dnes máme 
13. června, a tady mám volno třeba 
7. září odpoledne, by bylo dobré se 
sejít na večeři, kterou bychom udě-
lali trochu dřív, protože v 8 hodin už 
musím někde být… (smích). Tady je 
tohle asi mnohem spontánnější. Ale 
zase je ve Francii obvyklé se setká-
vat v „bistrech”, a tam se třeba dívat 
společně na fotbalové zápasy, což je 
něco, co teď ministr vnitra zakázal 

kvůli obavě z dalších teroristických 
útoků.
Měl bys nějaké slovo na závěr, ně-
jaké přání, vzkaz pro čtenáře?
Snad bych řekl, že slovo Buštěhrad 
se rýmuje se slovem „rád” (nemys-
lím Rath…) a ať si váží toho, že žijí 
v půvabném a klidném městečku 
naplněném historií, a zároveň místě, 
které je coby kamenem dohodil od 
krásného města Prahy.
Takže: Au Revoir a děkuji za roz-
hovor.

Rozhovor vedla Ivona Kasalická

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

průBěh Školního roku 2015/2016 v zuŠ BuŠtěhrad. a dalŠí inFormace 
 o činnosti Školy 
Celková činnost školy je podrob-
ně popsána ve Výročních zprávách 
školy vždy za uplynulý školní rok 
a uveřejněna na našich webových 
stránkách a proto se soustředím na 
průběh uplynulého školního roku 
2015/2016. jen v nejdůležitějších 
bodech. V rámci plánu činnosti ško-
ly bylo svoláno celkem 6 pedagogic-
kých rad. Na nich pedagogové hod-
notili uplynulé čtvrtletí a připravili 
a upřesnili činnost školy v dalším 
čtvrtletí.
Prospěch a počty žáků na konci 
školního roku 2015/2016: 
v oboru hudebním, výtvarném a ta-
nečním prospělo s vyznamenáním 
204 žáků a prospělo 14 žáků. Bylo 
klasifikováno 218 žáků. 41 žáků 
navštěvující přípravky nejsou kla-
sifikováni známkou, ale obdrží na 

konci školního roku potvrzení za 
uplynulý školní rok a po vykonané 
přijímací zkoušce postoupí do 1 roč-
níku svého oboru.
Kapacita školy 256 žáků je využívá-
na plně i mírně překročena. Zájem 
rodičů žáků o ZUŠ daleko překraču-
je její možnosti. Do přípravek přijí-
má škola žáky od 6 let a všichni se 
podrobují přijímací zkoušce. Jejich 
výkony posuzuje komise složená z 
pedagogů školy.
V současné době dojíždí do ZUŠ 
Buštěhrad z okolních obcí a měst 
132 žáků. Z Buštěhradu dochází 
93 žáků. V pobočkách ve Hřebči a 
v Brandýsku je celkem 34 žáků a z 
toho vyplývá, že ZUŠ k 30. 6. 2016 
měla celkem v oborech 259 žáků.  
Počet žáků, kteří ukončili docházku 
k 30. 6. 2016 je 26/absolvovali, stě-

hují se a. p./.
Počet pedagogů včetně ředitele je 
14. Celkem zaměstnanců je s účetní 
a školníkovou 16.
Všichni pedagogové jsou plně apro-
bovaní a umělecky činní. V součas-
nosti je to nejkvalitnější pedago-
gický sbor. Škola je příspěvkovou 
organizaci /právní subjekt/ se sa-
mostatným účetnictvím a mzdo-
vou agendou. Vytváří v rámci fondů 
vlastní finanční zázemí.
Audit v ZUŠ probíhá každoročně 
po vyúčtování rozpočtového roku/
vyúčtování je odevzdáno zřizovateli 
se všemi ostatními zápisy z kontrol/.
Vedle toho jednou za 2 roky dojde 
ke kontrole ČŠI v rámci čerpání 
mzdových prostředků a zařazení 
pracovníků školy. K celkové inspek-
ci ČŠI dochází jednou za 4 roky. 
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ČÍSLO 8. SRPEN 2016

I N FO R M AC E

Ostatní kontroly probíhají v rámci 
plánu kontrol.
Jsme rádi, že byl dokončen společen-
ský sál v areálu zámku Buštěhrad. 
Konaly se zde již dvě vystoupení 
žáků TO a Benefiční koncert uči-
telů ZUŠ a absolventský koncert 
kytarového oddělení. Do sálu bylo 
1. 6. 2016 umístěno koncertní kří-
dlo PETROF, které zakoupila ZUŠ. 
Nástroj bude sloužit k význačným 
koncertům žáků ZUŠ a koncertům, 
které bude pořádat městský úřad 
Buštěhrad.
• Během školního roku bylo prove-

deno 12 koncertů žáků
• 7 výstav prací žáků výtvarného 

oboru
• Benefiční koncert učitelů v rámci 

výročí Hospice Kladno
• Vánoční koncert žáků v Domě se-

niorů Buštěhrad
• Vánoční koncert žáků v kostele ve 

Středoklukách
• Spoluúčinkování s ŠD ZŠ 

Buštěhrad na Den dětské poezie
• 3 vánoční koncerty pro žáky MŠ 

Buštěhrad a MŠ Lidice
Zajímavé jsou každoroční koncerty 
žáků se svými rodiči nebo prarodi-
či, které se staly již po 16 let konání 
tradicí.
Velmi bohatá aktivita je v místě od-
loučeného pracoviště v Brandýsku. 
Paní učitelka Lenka Musilová se 
svými žáky úspěšně vystupuje na 
koncertech žáků v Buštěhradě a na 
vystoupení pořádaných Městským 
úřadem Brandýsek např. vítání ob-
čánků nebo oslavy 700 let Brandý-
sek-Olšany. V dalším odloučeném 
pracovišti ve Hřebči vyučují 3 učite-

lé. Paní uč. Elena Hokynková, paní 
uč. Zdeňka Bryndová a pan uč. Petr 
Vaněk. Spolupráce je na velmi dobré 
úrovni.
Velmi dobrá spolupráce je s Památ-
níkem Lidice, kde vystupují žáci i 
učitelé při různých příležitostech. 
Častým a žádaným sólistou je vyni-
kající kytarista pan uč. Petr Štěpán. 
V letošním roce jde o 3 vystoupení. 
Např. při Výstavě Karel IV.
Zajímavé jsou i výsledky výtvarného 
a tanečního oboru: 
• Pravidelně se žáci VO  svými pra-

cemi zúčastňují Mezinárodní dět-
ské výstavy v Lidicích.

• Betlémské loutky - v Betlémské 
kapli v Praze

• Soutěže Vánoce očima dětí pořá-
dané Pražským Jezulátkem

• Žáci tanečního oboru se zúčast-
nili vystoupení Stochovská grácie 
pořádané ZUŠ Stochov

• Vystoupení pořádané ZUŠ Slaný 
v divadle ve Slaném.

• Vystoupení v Selestiánském diva-
dle v Kobylisích v Praze spolu z 
pražskou ZUŠ I. Hurníka v Dej-
vicích

• Taneční vystoupení ve společen-
ském sále zámku v Buštěhradě.

Změny v pedagogickém sboru ZUŠ 
během školního roku:
po odchodu do důchodu pana uči-
tele Ladislava Prokopa byla přijata 
paní učitelka Lenka Musilová DiS., 
působící na odděleném pracovišti v 
ZŠ Brandýsek.
po odchodu akademické malířky 
Heleny Slavíkové-Hruškové do dů-
chodu byla přijata akademická ma-

lířka a pedagožka paní Mgr. Galina 
Fleischmannová.
po odchodu Mgr. Veroniky Böhmo-
vé Dr. /stala se prof. konzervatoře 
a je význačnou klavírní virtuoskou 
reprezentující naší vlast v zahrani-
čí/ byla přijata pro vyučování hry 
na klavír a korepetici paní Marcela 
Zilvarová DiS.
Od 3. 9. 2013 škola v přípravkách 
a 1,2,3 a 4 ročnících ve všech obo-
rech vyučuje podle nových školních 
vzdělávacích plánů /ŠVP/,které na 
základě Rámcových vzdělávacích 
plánů /RVP/ pedagogové školy sami 
vytvořili. Na tomto významném 
projektu bylo pracováno ve všech 
ZUŠ naší republiky posledních 5 let 
a to v rámci školení a seminářů, kte-
ré probíhaly ve všech uměleckých 
oborech. Tento systém má největ-
ší slabinu v nedostatku finančních 
prostředků, které stát na základě po-
čtu žáků /kapacity/ přiděluje v rámci 
LMP. A v naší škole jde i o nedosta-
tek prostoru, který se k uskutečnění 
ŠVP potřebuje.
I n f o r m a c e  na závěr:
Celkový počet ZUŠ v ČR je 485
Celkový počet odloučených a deta-
šovaných pracovišť je 821
Počet ZUŠ soukromých         39
Počet ZUŠ církevních              3
Celkový počet žáků       234 565
Tyto údaje se každým rokem mění a 
jsou pouze přibližné. 

Na závěr rád popřeju všem základ-
ním uměleckým školám dobré a 
vnímavé žáky a pochopení a podpo-
ru od svých zřizovatelů.

V Buštěhradě 30. 6. 2016                                  
Bohumír Bednář, ředitel ZUŠ

80 koncertů k 65. výročí zuŠ BuŠtěhrad učitelů a hostů v zuŠ
Když v roce 1987 vznikla myšlen-
ka pořádat v rámci školy večerní 
koncerty učitelů a různých vý-
znamných umělců jako pokračo-
vání žákovských vystoupení, byla v 
budově školy jen jedna větší míst-
nost, kterou jsme s trochou nad-
sázky pojmenovali hudební sál. Již 
tam byl strop, podlaha a postupně 
i stupínek. První koncerty byly pře-

kvapením pro všechny. Do sálu se 
vešlo přibližně 50 návštěvníků, ale 
při příležitosti 500 výročí města 
Buštěhradu jich tam bylo neuvěři-
telných 110. Původně škola spolu-
pracovala s Osvětovou besedou a 
potom přímo se zřizovatelem školy 
městem Buštěhrad. Tato spolupráce 
byla a je prospěšná oběma institu-
cím. Vzhledem k tomu, že škola si 

vede statistiku počtu návštěvníků 
u všech koncertů, můžeme konsta-
tovat, že koncerty večerní navštívi-
lo do současnosti v průměru 5 000 
posluchačů. Číslo, které pro malé 
městečko je úctyhodné a svědčí o 
kulturnosti obyvatel nejen města 
Buštěhradu, ale i okolí. Vždyť kul-
tura ve městě byla vždy udržována a 
pěstována. Svědčí to i o snaze umě-
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letní slavnost 
Konec školního roku byl opět ve 
znamení Letní slavnosti. Po úvod-
ním slovu paní ředitelky nás čekala 
vystoupení od dětí z mateřské školy 
a školní družiny.  Hlavním progra-
mem této výjimečné události je ka-
ždý rok, a letos tomu nebylo jinak, 
rozloučení s 9. třídou v jejímž prů-
běhu žáci píší tzv. ročníkovou práci 
na různé téma. Vedoucího své prá-
ce, z řad učitelů, si každý žák volí na 
začátku školního roku a společnými 
silami zvolí téma a spektrum témat 
je opravdu široké. Jelikož témata 
většinou korespondují s předmětem 
či předměty, které vybraný vyučují-
cí učí, jedná se o zajímavou a růz-
norodou paletu možností k výběru. 
Výsledné práce musí mít adekvátní 
úroveň – vzhled, zarovnání, kapito-
ly i citace, které žáky učí pracovat 
s dostupnými zdroji, ať knižními 
nebo internetovými a správně je po-
užívat. Letošní ročníkové práce se 
prolínaly hlavně se zájmy žáků, pro-
to např. jedna žákyně vyrobila vlast-
ní kosmetiku, další žák předvedl své 

velké znalosti z oboru IT, nebo jsme 
se také dozvěděli něco o historii 
a budoucnosti města Buštěhradu. 
Některé práce byly dokonce psány 
a obhájeny v anglickém jazyce. Ka-
ždý žák na konci obhajoby dostal 
výslednou známku, která se z části 
skládá z písemné podoby práce a 
z části z její ústní obhajoby. Někdy 
se stává, že i když žák práci napíše, 
na obhajobu se nedostaví a tím pá-
dem svou práci neobhájí. Na Letní 
slavnosti je poté žákům předáván 
certifikát nesoucí téma práce a vý-
slednou známku. Jako rozloučení 
a vzpomínku k ukončení základní 
devítileté školní docházky dostane 
každý žák knihu, kterou si předem 
vybral, a Sdružení rodičů je zakou-
pilo. Ale aby všechna sláva nepatřila 
pouze deváté třídě, podotýkám, že 
se myslelo i na ty mladší či dokonce 
nejmladší žáky a byl pro ně připra-
vený zábavný program během celé-
ho konání Zahradní slavnosti. Byla 
vytvořena oddělená stanoviště, kde 
se zkoušela nejenom mysl, ale i ši-

kovnost a um každého zúčastněné-
ho. Při některých disciplínách byla 
nutná spolupráce sourozence či do-
konce rodiče, jednalo se například 
Tanec na lavičce, Čert a Káča nebo 
převážení těžkého nákladu v koleč-
kách. Za úspěšně zvládnutý úkol se 
sbírala razítka do hrací karty a za 
vyplněnou kartu čekala na hráče jak 
jinak než sladká odměna. Účast a 
zájem o disciplíny byl veliký, že je-
diné, co snad mohlo toto příjemné 
odpoledne přerušit, byl náhlý déšť, 
který se i přihnal. Ten nám ale vůbec 
nevadil - někteří soutěžící se poprali 
s úkoly i s pár kapkami deště a pak 
si rychle běželi pro odměnu. Letní 
slavnost tak již tradičně zakončila 
školní rok 2015/16. 
Za celý pedagogický sbor přejeme 
žákům deváté třídy, ať mají dobrý 
vstup do nového života, který jim v 
září začíná. 

Mgr. Věra Oherová  

setkání s opravdickým spisovatelem

Před koncem školního roku měst-
ská knihovna připravila setkání s 
autorem „Kladenských pohádek“, 
panem Luďkem Švorcem, který 27. 
června přijel za prvňáky ze Základ-
ní školy Oty Pavla. 
Děti se na besedu dobře připravily. 
Spolu se svými paními učitelkami 
si během výuky četly o dobrodruž-
stvích myšáků Chloupka a Zoubka, 
o Vile Poldince a trpaslících z Vi-
nařické horky, o kladenském hastr-
manovi i permoníkovi z Mayrovky. 
Nejvíc se ale dětem líbila ta o rytíři 
Rolandovi, a tak jej každý nakreslil 
do svého obrázku, který s sebou při-
nesl jako malý dárek na přivítanou. Setkání s opravdickým spisovatelem. Foto: Archiv autora

lecké školy, která je takovou třeš-
ničkou na dortu, při výchově dětí a 
mladé chápat umění jako prostřed-
níka, který sbližuje lidi a obohacuje 
je citově.
Dva poslední koncerty /79 a 80/ pa-
třily výhradně učitelům ZUŠ, kte-
ří dokázali nadchnout posluchače 
svými profesionálními výkony. Byl 
to dar všem, kteří udržovali 65 let 

existenci školy jako pedagogové, 
ředitelé a provozní zaměstnanci a 
dar všem nespočetným žákům, kte-
ří studovali jak hudební, výtvarný i 
taneční obor. A samozřejmě zřizo-
vateli, kterým od počátku školy je 
město Buštěhrad. Díky jim všem.
Od tohoto výročí uplynul 1 rok a 
rádi konstatujeme, že byl zprovoz-
něn společenský sál v buštěhrad-

ském zámku a naše ZUŠ zakoupila 
a obohatila sál koncertním klavírem 
PETROF. Klavír budou obě institu-
ce využívat k pořádání koncertů, jak 
žákovských tak i koncertů význam-
ných umělců.
Přejme buštěhradské umělecké ško-
le do dalších let mnoho úspěchů.

Bohumír Bednář- ředitel ZUŠ
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ČÍSLO 8. SRPEN 2016

Od 1. 8. do 5. 8. se v Pelíšku koná druhý turnus Příměstského tábora s angličti-
nou.

Od 8. 8. do konce srpna bude probíhat generální a sanitární úklid prostor Pelíš-
ku, pro veřejnost bude zavřeno.

srpnový pelíŠek

V jednom nedělním červnovém 
odpoledni se za Buštěhradem u vě-
trolamu sešly pohádkové bytosti a 
pozvaly všechny děti, aby si společ-
ně s nimi užily pár hodin kouzel, ta-
jemství a fantazie. Na tajemné stez-
ce děti získávaly od skřítků-loutek 
kouzelné klíče a od pohádkových 
bytostí devatero bylin k otevření 

svatojánského pokladu. Provázely je 
dvě krásné luční víly. Rodiče s dětmi 
a vílami postupně potkávali hejkala, 
vodníka, perlové víly, čarodějnici 
s malými černokněžníčky, velkého 
obra a Šípkovou Růženku. U všech 
bytostí si děti za svoji pomoc vy-
sloužily byliny a pak už nezbylo nic 
jiného, než se vydat hledat poklad. 

Ten se samozřejmě podařilo najít a 
po přečtení kouzelného zaříkávadla 
byly děti za svou odvahu a šikovnost 
odměněny dárečky. Děkujeme všem 
pohádkovým bytostem, že nám po-
mohly rozzářit dětská očka a rozvířit 
jejich fantazii :-) 

Za RC Pelíšek Jana Zárubová

hledání svatoJánského pokladu

Na začátku se všichni hezky po-
zdravili a pan spisovatel řekl něco  
o sobě a o své knížce. Poté si vza-
ly slovo paní učitelky a pohádku 
o Rolandovi všem znovu přečetly. 
Děti pozorně poslouchaly, ale sotva 
se dočetlo, rozpoutal se úplný déšť 
otázek: “kolik je ti let?“ - „jakými 
písmeny píšeš?“ - „jak dlouho trvá, 

než napíšeš knížku?“ - „máš děti?“ 
- „v jaké továrně se vyrábějí kníž-
ky?“ -„a máš svou práci rád?“ Děti 
nebyly k zastavení, pan spisovatel by 
mohl odpovídat ještě dnes.
Na závěr jsme se od Luďka Švorce 
dozvěděli, že už se píšou nové po-
hádky. Tentokrát budou přímo z 

kladenské Poldovky a ožijí v nich 
noví hrdinové, předměty i skřítci. 
Na besedu přišel i městský kronikář 
s fotoaparátem, pan Jarda Pergl, a 
tak se na rozloučenou všichni spo-
lečně vyfotili.

Martin Kosa  

Stejně jako předchozí tři roky tak i 
letos uspořádal spolek Buštěhrad-
ské fórum vodáckou závodní show 
na Starém buštěhradském rybní-
ku.   Uskutečnila se v sobotu dne 25. 
června. Registrace závodníků začala 
v 9 30 hodin. V určenou hodinu, ale 
nebylo koho registrovat. Pořadatelé 
byli v přesile.
Naštěstí v pravou chvíli přijeli hasiči 
ze Stehelčevsi. Stará, ale plně funkč-
ní siréna připomněla spáčům, že je 
čas závodit. A tak hasičský dorost 
neměl za chvíli nouzi o diváky. Jako 
úvod přeborů předvedl své umění 
rychle rozvinout hadice a zasáhnout 
silným proudem vody na hladině 
rybníka cíl. 
Soutěžící závodili v rychlostní ka-
noistice a ve slalomu. Kanoisté byli 
rozděleni do třech kategorií. První 
skupina se sestávala z jednoho rodi-

če a z jednoho dítěte. V druhé byly 
dvě děti a ve třetí dva dospělí. 
Nejčastěji byli za vítěze vyhlašováni 
Roman a Romana Dědičovi. Zvítě-
zili v rychlostní kanoistice v katego-
riích dospělých i rodič a dítě. Ve sla-
lomu byli první v kategorii dospělí. 
Nejrychlejší rodič se svým dítětem 
byl ve slalomu Jiří Žitník se synem 
Danielem. Nad ostatními dětmi 
vyhráli v rychlostní kanoistice i ve 
slalomu Jakub Plavec a Vojta Molík. 
Tato vítězná dvojice má v tento oka-
mžik ještě u pořadatelů nevyzved-
nuté medaile a diplomy za slalom. 
Celkem zápolilo 31 párů vodáků. 
Oproti loňskému roku se výrazně 
zvýšil počet samostatně soutěžících 
dětských kanoistů. Organizáto-
ři proto děkují panu Mgr. Václavu 
Bartákovi, učiteli tělesné výchovy 
na buštěhradské základní škole, za 

čtvrtý BuŠtěhrad na vodě

R.Dědič, R.Dědičová – vítězové několika 
disciplin BNV. Foto: J.Pergl
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V této sezóně nás v krajských a okres-
ních soutěžích opět reprezentovaly 
čtyři týmy. Družstvo A v základním 
složení M. Hnidka, T. Krejčí, L. Řez-
níček, V. Pesl a D. Stolz skončilo v 
základní části krajské soutěže 2. tří-
dy na 8. místě (z 12 celků) s bilan-
cí 6 vítězství, 3 remíz a 13 porážek. 
Nejúspěšnějším hráčem se v letošní 
sezóně stal M. Hnidka s bilancí 49 
vítězství a 35 porážek. Ostatní hráči 
měli skóre:  T. Krejčí (32 vítězství/39 
porážek), L. Řezníček (32/44), V. 

Pesl (17/50) a D. Stolz (16/12). V 
Play Out o sestup do okresního pře-
boru naši borci porazili TJ Kralupy 
10:8 a 9:6 a poté prohráli se silným 
TTC Slovan Kladno 5:10 a 4:9 a 
skončili na konečném 9. místě, která 
znamená záchranu v krajské soutěži.
Tým B v základním složení D. Stolz, 
P. Komárek, V. Pesl a M. Kasík skon-
čil v okresní soutěži I. třídy na 8. 
místě s bilancí 8 vítězství, 4 remíz a 
10 porážek. Standardně dobré výko-
ny podávali D. Stolz (67 vítězství/21 

porážek), M. Kasíka (38/26) a V. Pesl 
(46/34). Méně se nedařilo P. Komár-
kovi (26/50).  
Družstvo C v základním  složení 
T. Kratochvíl, V. Pesl, J. Sláma a O. 
Táborský se umístilo na hezkém 5. 
místě v okresní soutěži II. třídy s bi-
lancí 12 výher, 1 remízy a 9 porážek. 
Nejlepším hráčem se opět stal V. 
Pesl se skórem 38 vítězství a 4 po-
rážek. Kvalitní výkony ale podávali 
i ostatní členové: J. Sláma (23/12), 
T. Kratochvíl (33/33) a O. Táborský 

oddíl stolního tenisu sokola BuŠtěhrad v sezóně 2015/2016

 S P O RT

Na konci měsíce června naše spor-
tovní oddíly přerušily na čas svoji 
činnost.
Jako tečku za úspěšnou sezónou 
uspořádali trenéři pro své svěřence 
závěrečné závody. Asi nejvíce na-
vštívené bylo utkání judistů. Sešlo se 
33 mladých závodníků (z T.J. Sokol 
Buštěhrad a z SKS Arena Kladno). 
Doprovázeli je rodiče i sourozen-
ci, kteří je nejen povzbuzovali, ale 
sami se zapojili do sportovních akti-
vit, které pro ně byly připraveny. Po 
sportování si všech cca 100 účastní-
ků pochutnalo na grilovaných dob-
rotách.
Také děti z oddílu všestrannosti si 
užily závěrečné závody a každý si 
odnesl zaslouženou odměnu.
Šachisté zakončili sezonu tradičním 
turnajem „Poslední úterý“, za účasti 
30 členů.
Ani v průběhu prázdnin nebude so-
kolovna zahálet. V červenci pokra-
čuje cvičení pro ženy. Páteční večery 
patří dospělým, kteří se nadchli pro 
capoeiru. A letní příměstský tábor 
přilákal zájemce nejen z Buštěhra-
du, ale i z okolních obcí. V srpnu 
bude sokolovna také v provozu, pro-
tože to už mimo jiné začíná i sezona 
našim mladým stolním tenistům.

Mezi tím se někde musí najít čas na 
generální úklid a drobné opravy in-
teriéru.
V novém školním roce můžeme 
nabídnout:
Capoeira pro děti:

Út 15-16  a 16-17 
Capoeira pro dospělé:

Záleží na zájmu 
Cvičení pro ženy:

Po 18-19 a Čt 18-19
Judo:

Po 15-16 a Pá 14-15 a 15-16.15
Stolní tenis děti:

St 17-19 a Pá 17.30-19.30
Stolní tenis dospělí:

Pá 19.30-21.30 a Ne 18-21
Volejbal dospělí:

Út 18-20 a Čt 19-21
Všestrannost 4 -7 let

Čt 15.30 - 16.30
Šachy

termíny tréninků budou upřesně-
ny na začátku září

Atletika - přípravka
termín zatím v jednání 

Většina oddílů zahájí svoji činnost v 
polovině září.

Úspěchy našich šachistů
Mistrovství České republiky v ša-
chu, 7. - 8. 5. 2016
O historický úspěch se v květnu za-
sloužil 7letý Kryštof Švarc - na letoš-
ním MČR nejmladších žáků vybojo-
val bronzovou medaili za 3. místo v 
kategorii H8!
Krajský přebor mládeže v šachu, Ří-
čany 25. - 26. 6. 2016
Do finále Krajského přeboru po-
stoupilo celkem 11 našich žáků a 
žákyň. Hrálo se o tituly krajských 
přeborníků i o postup na podzimní 
Mistrovství Čech.
Nejlepšího výsledku dosáhl Kuba 
Mošovský - 3. místo v kategorii H12. 
Postup na MČ vybojovali i Ondra 
Popovský (4. v H14), Jirka Soukup 
a Matěj Mezera (4. resp. 8. místo v 
H16). Dobře reprezentovali i další: 
Eliška Žitníková (4. v D12), Terezka 
Vybíralová (4. v D14), Vítek Tva-
roh (10. v H12) a Adam Cába (12. 
v H10). Přímý postup na MČ v H10 
si již dříve vybojoval Kryštof Švarc.
Přejeme všem čtenářům krásné letní 
dny a spoustu pěkných sportovních 
i nesportovních zážitků.

Blanka Kufnerová

zprávy ze sokolovny

úspěšnou propagaci této akce mezi 
školní mládeží.
Závěr hezkého slunečného dne 

mohli buštěhradští strávit v zámec-
ké vinotéce. Na nádvoří před zá-
meckou sýpkou v zahradním altánu 
hrála a zpívala společně s hosty cim-

bálová kapela až do ranního kuro-
pění.

Luděk Zámyslický 
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ČÍSLO 8. SRPEN 2016

 S P O RT

Dětského střeleckého dne se zúčast-
nilo 29 dětí. Z toho se jich cca jed-
na třetina nezúčastnila vyhlášení z 
časových důvodů. Ceny ale obdr-
želi všichni. Celkem akci navštívilo 
81 osob. Děkujeme za tuto hojnou 
účast. Jako první skončil mladý stře-

lec SEJK s počtem bodů nástřelu 42 
- gratulujeme.
Veškerá dokumentace je na našich 
stránkách www.busgun.wgz.cz. Je 
zde i odkaz na video a z DRONU 
ovládaného naším občanem  pilo-
tem cestovního Boeingu p. Kelle-

rem. Foto účastníků přikládám zde. 
Začátkem srpna se bude konat 3. 
ročník Buštěhradský SNIPER. Da-
tum bude upřesněn na webu. Všich-
ni jsou srdečně zváni.

J. Penc

BuŠ - Gun vyhodnocení dětského střeleckého dne

(38/42). Poprvé za tento tým častěji 
nastupoval i starší žák D. Lafek, kte-
rý měl velmi slušnou bilanci 17 ví-
tězství a 14 porážek.
Za družstvo D hrají již pátý rok naši 
žáci. Letos měl jejich tým složení D. 
Lafek, J. Průša, O. Průša, Š. Slavíček, 
K. Černý a z C týmu jim vypomá-
hal matador O. Táborský. Nejlépe si 
vedl D. Lafek s 51 vítězstvími a 20 

porážkami. Další hráči měli skóre O. 
Táborský (35/17), O. Průša (43/29), 
J. Průša (28/45), Š. Slavíček (9/18) a 
K. Černý (1/11)
Naši žáci se také účastnili četných 
turnajů.  Na krajských přeborech 
dorostu 3. 1. 2016 skončil V. Pesl na 
7-8. místě. Na krajských přeborech 
staršího žactva 20. 3. 2016 skončil D. 
Lafek na 7-8. místě. V sérii 6 turnajů 

Středočeského Open Tour mládeže 
a juniorů skončil V. Pesl na velice 
slušném 24. místě a D. Lafek na 40. 
místě.
Nakonec se ale musíme rozloučit 
velice smutnou zprávou. Na jaře nás 
po těžké nemoci opustil náš dlouho-
letý člen a velký bojovník Z. Nykl. 
Čest jeho památce.

Daniel Stolz

Letošní jarní sezona byla pro náš 
TK velmi úspěšná. Do mistrovských 
zápasů jsme přihlásili 6 závodních 
družstev od minitenistů po doros-
tence. Každý víkend po dobu dvou 
měsíců naše družstva bojovala o 
cenné body ve svých kategoriích. 
Všichni nám dělali velkou radost, 
což dokazuje umístění jednotlivých 
družstev v konečném hodnocení. 
Největšího úspěchu dosáhlo druž-
stvo starších žáků, kterým se podaři-
lo postoupit do II. A třídy. TK děkuje 
všem, kteří se podíleli na organizaci 
všech mistrovských utkání. Pro zají-
mavost se odehrálo 324 zápasů, 810 
setů a 6500 her (gamů). Tyto dva mě-
síce byly velmi náročné pro všechny 
a věřím, že to naše hráče výkonnost-
ně posune dál. My v  TK doufáme, 
že naše práce má smysl a pomáhá 
rozvíjet sportovní i sociální vztahy 
našich svěřenců. Tenisek také orga-
nizuje tři celostátní turnaje 9. 7. ba-
bytenis, 3. 9. mladší žáci, 27. 8. starší 
žáci. Všechny turnaje se odehrají na 
kurtech DLI Tenis Sletiště Kladno, 
protože pro velký počet přihláše-
ných hráčů není možné tyto turna-
je odehrát na našich dvou kurtech. 
Kdo budete mít chuť, přijďte naše 
hráče podpořit. Na konci prázdnin 
pořádáme dvě tenisová soustředě-
ní a to v termínech 22. -26. 8. a 29. 
-31. 8. Jednotlivým výkonnostním 
kategoriím je přizpůsoben program 
spolu s doprovodnými akcemi jako 

tenisek inFormuJe
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Č T E N Á Ř I  N Á M  P Í Š Í

Potřeby: celý meloun, nůž, tyčový 
mixér, silnější brčka nebo trychtýř na 
přelití do sklenic, případná dochuco-
vadla dle vlastní chuti.
Postup
1. kupte meloun

2. nožem do něj vyřízněte otvor tak 
velký, aby se do něj vešel váš tyčový 
mixér (stačí pouze ta část s noži) a 
vyříznuté „víčko“ melounu si scho-
vejte, abyste ho později mohli zavřít
3. tyčový mixér strčte dovnitř a mi-
xujte do všech stran do doby, až se 

vám bude zdát, že už to stačí
4. může pít nebo třeba dochutit něja-
kým „alkoholismem“

Dobré pití přeji!
EP

vypiJte si meloun

Já malý poupě, já stojím v koutě, já 
vinšovat nepřestanu dokud něco ne-
dostanu...Takhle  - opravdu  slovo od 
slova, vždy touto dobou 3.května po-
ránu,  vytáčím telefon a čekám, až se 
na druhém konci drátu ozve známý, 
skřehotavý, zcela nezaměnitelný hlas 
Jiřiny Bohdalové.  Jakmile domeldu-
ju,  zanaříká: Nic nevinšuj,  nedosta-
neš  nic... A pravidelně  přidá nějakou 
přátelskou urážku nebo příhodu, kte-
rá ji potkala včera nebo  převčírem...  
Jiřinu Bohdalovou totiž potkávají ne-
uvěřitelné příhody dnes a denně.  Baví 
jí vyprávět, mě baví psát...Za těch pa-
desát let nás i proto spojila hora dobré 
práce, stohy popsaného papíru, téměř 
desítka knih...ale hlavně  vzájemná 
úcta a přátelství. Z Jiřiny Bohdalové 
je dávno naše největší ženská herecká 
star a já – ač o desítku let mladší – ra-
dostně zařezávám v aktivním důcho-
du.  Občas padám na hubu, zatímco 
Jiřina budí trvalý dojem, že je svěží 
i bez věže, a dobrovolně nepřizná 
ani stopu únavy... Ráda bych tomuto 
úkazu přišla na kloub, ale nedaří se 
mi. Soukromým výzkumem můžu 
potvrdit jediné: Jiřina Bohdalová   je 
přírodní úkaz. Něco jak sopka, vich-
řice či zemětřesení...Nebo všechno 
dohromady. 
Ledacos napovídá už její jméno: 
Bohdalová. I laikovi  - a nemusí to 
být zrovna jazykozpytec, dojde, že 
její  jméno cosi zásadního skrývá. 

Ano! Jiřině Stvořitel – Bůh  - dal  tolik 
darů, že se to našinci může zdát do-
konce nespravedlivé. Stvořiteli zkrát-
ka  - pokud jde o Jiřinu Bohdalovou 
-  marnotratně  ujela  ruka... To je 
hravě dokazatelné dosavadní  bilan-
cí a kvalitou  její tvůrčí práce.  Na co 
totiž „Bohdalka“ ve své branži sáhne, 
v tom je nejen dobrá či dokonalá, ale 
vynikající. A těžko se proti tomu dá co 
dělat.... Zde jedno vzácné osobní svě-
dectví. Kdysi dávno mi  ho svěřil  Ra-
dek Brzobohatý, řekl: „Když se  doma 
učím roli, Jiřina mi někdy nahazuje...
Učím se text, dřu jak soumar, a než 
ten text zvládnu, ona umí bezpečně  a 
bez jakékoliv námahy zpaměti všech-
ny postavy děje a samozřejmě roli 
mou. Přitom na scénáři navíc svačí, 
vytrhne si libovolně kdejakou strán-
ku, podloží si s textem skříň...A ve vý-
sledku, a to nerad říkám, bývá často-
krát lepší než já!“ ... Tohle autentické 
svědectví  jsem kdysi dávno zazname-
nala a  můžu ho doložit mnoha další-
mi vzpomínkami Jiřininých kolegů a 
přátel...Ale za nejvýstižnější považuju 
upřímný povzdech pana režiséra Jiří-
ho Krejčíka, který mi na mou prosbu 
(na adresu Jiřiny...a  po dlouhém vá-
hání řekl):“ Ó bóže, ó bóže, ...(tvářil 
se u toho strhaně a bil se pravidelně v 
prsa)...ó Bože (udeřil se v prsa potře-
tí jak u oltáře, snad aby dodal svým 
slovům vážnosti – vždyť se obracel na 
Nejvyššího!) ...ó  bože, jak si mohl do 

jediné ženské vrazit tolik talentů?“
...Takže vidite  - „Bohdalka“  vlastně 
za nic nemůže.
 Panebože, díky za to!
Jiřino, buď hlavně zdráva…a  oslavy 
přežij s humorem -  tvým spolehli-
vým motorem. Z rozhlasové  dvojky 
tě  zdraví tvůj věrnej písař: Slávka Ko-
pecká
P.S. Tenhle fejetonek byl odvysílán 
v Českém rozhlase v den Jiřininých 
85.narozenin (3.5.2016). Řadím ho 
do Buštěhradského zpravodaje i 
proto, že jsem s Jiřinou Bohdalovou 
mnoho textu napsala právě tady. Léta 
za mnou jezdila  do domu mých ro-
dičů. Vím také, jak jí potěšilo, když se 
dozvěděla od pana doktora Hudečka 
(bydlel Na skalech), že kuchyň, kterou 
celý život spokojeně užíval, vyrobil 
truhlář František Bohdal z Vinohrad, 
otec Jiřiny. Vzadu na staré kreden-
ci byl totiž zachovalý firemní štítek. 
Mnohokrát jsme spolu s Jiřinou byly 
také na tehdy začínající buštěhradské 
sběratelské burze, a protože je o Jiřině 
známo, že sbírá cokoliv co dostane,  
byl to vždycky veselý  zážitek.Vím, 
že má Jiřina Buštěhrad ráda, dokon-
ce tak, že mi poslala lístek z Floridy. 
Napsala adresu: Slávka Kopecká, Li-
dice u Buštěhradu. Nic víc.  A ono to 
došlo. 

Slávka Kopecká

vinŠ Bohdalce 

 F E J E TO N Y

výlet na kole, míčové hry, běh přes 
překážky, skok daleký apod. TK plá-
nuje pro své výkonnostní hráče vy-
tvořit speciální podmínky, které bu-
dou zaměřené na jejich výkonnostní 
rozvoj. Bude se to týkat hráčů, kteří 
budou odhodláni stát se nejlepšími 
a budou pro to ochotni tvrdě pra-

covat. Pro ostatní, kteří tenis berou 
jako sportovní aktivitu, budou pro-
gramy stejné jako doposud. Začát-
kem školního roku chystáme nábor 
nových hráčů, všichni jste vítáni.
TK Tenisek je v současné chvíli ve 
vynikající kondici. Má ohromnou 
členskou základnu, vynikající tým 

zkušených kvalifikovaných trenérů, 
nadšených a nadějných hráčů, bez-
vadných rodičů, spoustu podporo-
vatelů, Vám všem děkuji za přízeň.

Pěkné léto a míčky do kurtu.

Tonda Jeřábek
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ČÍSLO 8. SRPEN 2016

Č T E N Á Ř I  N Á M  P Í Š Í

 F E J E TO N Y

 jako pravidelná čtenářka BZ sleduji 
delší dobu pozvolný pokles úrovně 
zpravodaje, stává se z něj spíš oslav-
ná hlásná trouba radnice, než sku-
tečný zpravodaj. Vím, že není snad-
né udržet neustále vysokou úroveň a 
Vaší práce si velice vážím, ale mám 
potřebu vyjádřit názor, že oproti mi-
nulosti jsou některé současné články 
plytké a bezobsažné. Aktuálně na-
příklad nic neříkající článek o jinak 
nesmírně vydařené koncertní akci 
Bush Blues Day Honzy Kasalického. 

Článek M. Kosy je spíš výplod do 
sebe zahleděného grafomana, než 
skutečně vypovídající text, navíc se 
zjevnou snahou upozornit rádoby 
květnatostí sama na sebe, než na 
průběh koncertu. Bohužel přesně 
to, od čeho by se měl autor už v zá-
rodku oprostit. Podobně nesmyslné 
články jsou i na webu města. Bush 
Blues Day, patří mezi nejvkusněj-
ších kulturní akce v Buštěhradě, 
je každoročně podpořen skvělými 
muzikanty, letos navíc korunovaný 

vystoupením Jana Hrubého. Ško-
da, že článek nedává smysl, není ani 
vtipný, ani zajímavý a bohužel, než 
aby přilákal další návštěvníky, spíš je 
odradí.  Delší dobu jsem zvažovala, 
zda mám reagovat a rozhodla jsem 
se, až na základě shody s ostatními 
sousedy, jejichž názorů si vážím.   
Přeji mnoho sil k Vaší nelehké práci 

Kateřina Homolová

dopis k. homolové

Žijí mez námi, cizinci, umělci, vědci, 
ale také lidé, o kterých moc nevíme, 
a jsou v podstatě nenápadní. 
Není to čerstvá zpráva, ale denně 
kolem chodím a vždy si na to vzpo-
menu. 
U domu, kde je v současné době 

Muzeum Oty Pavla, rostlo velké 
množství plevelu. Každý den jsem si 
říkala, že by bylo potřeba ho vytrhat, 
jak nehezky a nedůstojně to vypadá. 
Určitě jsem nebyla sama. Ovšem 
nic jsem neudělala. Jednou v sobotu 
jdu kolem, bylo neuvěřitelné vedro 
a tam skloněná a promiň, Maruško, 

rudá a zpocená Maruška Kašáková. 
Plevel zmizel. Prostě se na to také 
nemohla dívat, ale udělala to, co 
jsme si mi mnozí jen mysleli. Moc 
děkuji, Maruško za sebe, ale také za 
náš Buštěhrad, že tu máme takové 
sousedy, jako jsi ty.

St. Šumná

žiJí mezi námi – poděkování

V Buštěhradě máme našich nejlep-
ších přátel – pejsků hlášených asi 
500, trvale žijících obyvatel je 3251. 
To znamená, že na cca 6,4 obyvate-
le připadá jeden pes. Dá se říci, že 
v každé domácnosti máme jednoho 
„nejlepšího přítele“.
Co znamená přátelství – je to vztah 
dvou bytostí, které stojí při sobě v 
časech dobrých i zlých, pomáhají si 
a mohou se na sebe spolehnout. Jistě 
by nám encyklopedie nabídla fun-
dovanější výklad, tento je můj. No 
a ještě důležitý postřeh, přátelství je 
vztah oboustranný.
Doufám, že i naši psi by mohli o nás 
říci to samé, tedy, že jsme i my, jejich 
páníčci, jejich nejlepšími přáteli. 
Nebudu vypisovat, jak si projevuje-
me náklonnost, jak je vychováváme 
a jak se nám oni odvděčují a my jim. 
Jde mi v tuto chvíli pouze o jeden 
aspekt, je velmi neromantický, ale je 
tu a bez něj to v životě lidí ani psů 
nejde. V této zatím nezmiňované 
věci, jsou naší psí přátelé zcela od-
kázáni na inteligenci, ohleduplnost a 
slušnost, svých „páníčků“. Ano jde o 
již často zmiňované a neustále obtě-

žující, psí výkaly. Jistě je hodně nás, 
kteří úklid po svých pejscích hravě 
zvládáme, ale kazí nám to spousta 
těch, kteří si prostě myslí, že tako-
vý psí „bobek“ do ulic a na trávníky 
patří. Díky těmto ignorantům, jak 
jinak je mám nazvat, se stávají naši 

miláčkové pro mnohé nesnesitelný-
mi spoluobyvateli a nutí naše zastu-
pitele zpřísňovat vyhlášky. Věřím, 
že pes, pokud by to dokázal, by po 
sobě zcela jistě uklidil. Nemuseli by-
chom potom stále dávat pozor, kam 
šlapeme, do čeho spadnou naše děti 

pes – neJlepŠí přítel člověka
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a dívat se na odpuzující hromádky 
v různém stádiu rozpadu. No a tak 
je to na nás. Vymlouvat se můžeme 
na nedostatek odpadkových košů, 
na neexistující sáčky na psí výkaly, 
to také můžeme. Pokud si ale každý 
z nás nesáhne do svědomí a hlavně 
si na vycházku nevezme sáček svůj, 
nakonec na nějaký ten odpadkový 
koš narazí, kam ten „poklad“ vyho-
dí, nic se nezmění. Nakonec vždyť je 

to „poklad“ náš, tak proč si ho neod-
nést do své popelnice domů. Nejjed-
nodušší změna a nejrychlejší začíná 
vždy u mě samého.
MěÚ a jeho Výbor pro životní pro-
středí počítá s tím, že košů bude více 
a sáčky pravděpodobně budou také, 
jen nic nejde hned, tak buďte trpě-
liví, nespoléhejte ale na trpělivost 
občanů, kteří psa nemají, nebo patří 

mezi „uklízeče“.
Na závěr už jen to tradiční a opět 
nejjednodušší „Nedělej to, co ne-
chceš, aby jiní činili tobě“.
Chvála naším psím kamarádům a 
důvěra v ohleduplnost, slušnost a 
inteligenci jejich „páníčků“.

St. Šumná  

zpráva ččk redakční radě p. předsedkyní
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ČÍSLO 8. SRPEN 2016 Judo Sokol Buštěhrad - závěrečné závody. Foto: Stanislav Smékal

BUŠ-GUN – Dětský střelecký den. Foto: J.Penc

Letní slavnost na zahradě školy. Foto: archiv ZŠ
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Kánoe na rybníce. Buštěhrad na vodě. Foto: J. Pergl

Buštěhrad na vodě – organizační štáb. Foto: J. Pergl


