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    PŘEVOD ZÁMKU NA MĚSTO BUŠTĚHRAD

ŘÍJNOVÉ VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 

 VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ VE ŠKOLE

   PÁTÝ ROČNÍK BUSHFESTU
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Šťabajzny na Bushfestu. Foto: J. Pergl

Koncert v Pivovarských sklepích - vokální soubor Collegium 419. Foto: J. Pergl
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Většina z  vás si asi všimla, že 
minulý Buštěhradský zpravo-
daj byl na titulní straně ozna-

čený jako číslo 9/2017 a  přitom 
měl být správně dvojčíslem, tedy  
8-9/2017.   Za toto nedopatření se 

omlouváme. Zároveň také děkuje-
me všem, kteří nás na tuto nedo-
konalost upozornili.          

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

Usnesení ze zasedání zastUpitelstva města BUštěhradU č. 8/2017
Zastupitelstvo na svém zasedání 
č. 8/2017 ze dne 23. 8. 2017 přijalo 
tato usnesení:
Schvaluje:
Usnesením č.  1 Ověřovatele zápisu 
Jiřího Müllera a Jiřího Bleska, jako za-
pisovatelku Dagmar Novotnou.
Usnesením č.  3 Zápis ze zasedání 
č. 7/2017.
Usnesením č.  4 Doplněný program 
zasedání č. 8/2017.
Usnesením č. 5 Bere na vědomí: in-
formaci pořizovatele o „Vyhodnocení 
projednávání návrhu zadání územ-
ního plánu Buštěhradu“ uvedeném 
v příloze č. 2 tohoto usnesení.
b) Schvaluje
1. zadání územního plánu Buštěhradu 
podle § 6 odst. 5 písm.
b) a § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 
Sb., o  územním plánování a  staveb-
ním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, uvedené v přílo-
ze č. 1 tohoto usnesení.
c) Ukládá starostce
1. zabezpečit zpracování územního 
plánu Buštěhradu v souladu se schvá-
leným zadáním;
2. předat dokumentaci „Zadání územ-
ního plánu Buštěhradu – doklady 
o pořizování a schválení“ po jednom 
vyhotovení městu Buštěhrad, společ-

nosti PRISVICH, s.r.o., jako výkonné-
mu pořizovateli, a  zhotoviteli územ-
ního plánu Buštěhradu, který bude 
vybrán na základě výběrového řízení;
3. podat Krajskému úřadu Středočes-
kého kraje návrh na vložení regist-
račního listu za etapu „ZADÁNÍ“ do 
evidence územně plánovací činnosti.
Usnesením č. 6 Přijetí dotace z Pro-
gramu 2017 pro poskytování dotací 
z  rozpočtu Středočeského kraje ze 
Středočeského Fondu kultury a  ob-
novy památek ve výši 500 000,- Kč na 
akci: Zámek Buštěhrad, obnova části 
středního křídla pro účely MěÚ.
Usnesením č.  7 Smlouvu na věcná 
břemena mezi městem Buštěhrad 
a společností
ČEZ Distribuce, a. s., Buštěhrad – 
kNN pro parc. č. 1821/13 a 1821/100.
Usnesením č.  8a) Udělení výjimky 
z nočního klidu, zkrácení nočního kli-
du, pro akci: benefiční koncert Floyd 
Pulses – termín 31. 8. 2017, o dvě ho-
diny do 24:00 hodin.
Usnesením č.  8b) Udělení výjimky 
z  nočního klidu, zkrácení nočního 
klidu, pro akci: svatební oslava bran-
káře SK Buštěhrad – termín 2. 9. 2017, 
o čtyři hodiny, do 03:00 dne 3.9.2017.
Usnesením č.  9 Dohodu o  zahájení 
prací na vložení vodohospodářského 
majetku do VKM, a. s., mezi městem 
Buštěhrad a VKM a. s. a pověřuje sta-

rostku podpisem Dohody.
Usnesením č.  11 Smlouvu o  zřízení 
věcného břemene – služebnosti IE-12-
6003139/1, Buštěhrad TS KL_5207 
Skála kVN, kNN mezi společnos-
tí ČEZ Distribuce, a. s., a  městem 
Buštěhrad a  pověřuje starostku pod-
pisem smlouvy.
Usnesením č.  12 Smlouvu o  uděle-
ní souhlasu s  provedením stavby na 
pozemcích parc. č. 2335, 2322, 2324, 
2318 v k. ú. Buštěhrad – retenční ná-
drž a přístupová polní cesta VPC 20 
mezi městem Buštěhrad a Státním po-
zemkovým úřadem (rybník Bouchal-
ka) a  pověřuje starostku podpisem 
smlouvy.
Usnesením č.  13 Výběr zhotovitele 
na akci: realizace systému TZB (kotel-
ny ZŠ a MŠ), firmu Siemens, za cenu 
5.380 000,-Kč bez DPH a  pověřuje 
starostku podpisem smlouvy.
Usnesením č. 14 Směnnou smlouvu 
mezi městem Buštěhrad a  RDB De-
velopment, s. r. o. - směna pozemků 
parc. č. 1811/414; 1811/415; 1811/416 
(v majetku města) za parc. č. 2289/2 
a  2289/3 (v  majetku RDB Develop-
ment) a pověřuje starostku podpisem 
smlouvy.
Usnesením č.  15 Smlouvu o  spo-
lupráci mezi obcemi mezi Statutár-
ním městem Kladnem a  Městem 
Buštěhrad – za účelem společného 
postupu při realizaci projektu z 33. vý-

RR
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zvy Operačního programu zaměstna-
nost, a  pověřuje starostku podpisem 
smlouvy.
Usnesením č. 16 Udělení výjimky pro 
navýšení kapacity tříd v ZŠ a MŠ Oty 
Pavla Buštěhrad, v  7. a  8. třídě, pro 
školní rok 2017/18, podle přiložené 
žádosti.
Usnesením č.  17 Smlouvu na věc-
ná břemena mezi městem Buštěhrad 

a  společností ČEZ Distribuce, a. s. – 
Lidická 977, kNN z TS Statek a pově-
řuje starostku podpisem smlouvy.
Usnesením č. 20 Vyvěšení záměru na 
pronájem pozemku parc. č. 2217.

Bere na vědomí:
Bod č. 2. Kontrolu usnesení ze zase-
dání č. 7/2017

Neschvaluje:
Návrh usnesení č. 10. Smlouva o roz-
šíření věcného břemene na pozemku 
města parc. č. 2382 mezi společností 
ČEZ a. s. a městem Buštěhrad 
Zápis vyhotoven dne: 25. srpna 2017

AktuAlity

• Město Buštěhrad shání pro-
story pro lékárnu! Minimálně 
70 m2, za rozumné nájemné. 
Máme potenciálního provo-
zovatele lékárny, která nyní 
ve městě chybí, avšak město 
nemá momentálně vhodný 
prostor, který by mu nabídlo. 
Chcete mít ve městě lékárnu? 
Máte dlouhodobě nevyužité 
prostory? Kontaktujete nás na 
MěÚ. Děkujeme!

• Zastupitelstvo Středočeského 
kraje schválilo 19. 9. bezúplat-
ný převod buštěhradského 
zámku a zámeckého parku zpět 
na město Buštěhrad. Jsme si 
vědomi toho, že obnova bude 
finančně náročná, nicméně je 
pro nás zásadní skutečností, 
že naše nejvýznamnější pa-
mátka bude opět v  majetku 
města a  budeme si moci sami 
rozhodovat o  jejím využití. 
Obnovu zámku rozčleníme na 
etapy a  zkombinujeme různé 
dostupné dotace – například 
na polyfunkční komunitní cen-
tra (tak by vzniklo zázemí pro 
buštěhradské Junáky, ochot-
nické divadlo, či další spolky) 
či bydlení pro seniory. Občané 
se nemusejí obávat, že by díky 
zámku nebyly finance na jiné 
důležité věci – obnova zámku 
bude rozložena do několika let 
a do jednotlivých etap se bude-
me pouštět pouze, když získá-
me finance z dotací.

• Od konce září budou probí-
hat výkopové práce firmy ČEZ 
v  Revoluční ulici od rybníka 
směrem k základní škole, a bu-

dování nové trafostanice v are-
álu ZŠ. Práce by měly být hoto-
vé do poloviny prosince.

• Ordinaci pana doktora Jeřáb-
ka na adrese Hřebečská 677 
převzal od září praktický lékař 
MUDr. Yaroslav Shepelyak.

• Ulička s  přiléhavým názvem 
„V  Uličce“ vedoucí z  křižo-
vatky Revoluční a  Palackého 
k zámeckému parku má nový 
povrch. Ulička měla doposud 
(až na koncový úsek) pouze 
hliněný a travnatý povrch, byla 
velmi nerovná a průjezd obtíž-
ný. Nyní byla vydlážděna žulo-
vými odseky tak, aby vynikl její 
historický charakter (podobně, 
jako ulička z Podhradí na Starý 
hrad). Doplněno bylo litino-
vé zábradlí a  lampy veřejného 
osvětlení. Na nový povrch při-
spěla dary také většina obyvatel 
Uličky. Náklady 500 tis. Kč.

• Nechali jsme si zpracovat na-
bídky i na další naše komuni-
kace, jejichž povrch je ve špat-
ném stavu, a  budeme povrchy 
vyměňovat na etapy, jak nám 
naše finance dovolí.

• V  této souvislosti připomíná-
me, že některé komunikace 
v  našem městě vlastní Středo-
český kraj (Kladenská, Hře-
bečská, Tyršova, Pražská, část 
Revoluční), který je také tím 
pádem zodpovědný za jejich 
stav, a měl by provádět opravy. 
Informace o  provádění nové-
ho povrchu Hřebečské, kterou 
jsme letos od Krajské správy 
a  údržby silnic dostali, údajně 

stále platí (ovšem jsme sami 
zvědavi, zda k tomu ještě letos 
dojde).

• Parkoviště mezi hasičárnou 
a bytovkou na Kladenské bude 
rozšířeno. Získáme tím jed-
nak více parkovacích míst pro 
obyvatele bytovky, jednak tím 
reagujeme na obavy některých 
obyvatel Starého Hradu, že po 
zavedení pěší zóny na Hradě 
bude v  okolí Hradu málo par-
kovacích míst.

• Ke konci srpna byla dokončena 
rekonstrukce zázemí zadního 
pavilonu MŠ včetně hygienic-
kého zázemí a zázemí pro uči-
telky, výdejny jídel a  dalších 
prostor, které byly ve stavu ze 
70. let 20. století, takže již re-
konstrukci velmi potřebovaly. 
Úpravy provedla v  bleskovém 
čase (během letních prázdnin) 
firma Salamánek Stavby s. r. o. 
Náklady 1,9 mil. Kč.

• V  září začaly venkovní úpravy 
v areálu základní školy, projek-
tant: Ing. Arch. Marek Prchal, 
Ing. Markéta Pěšičková, NOZA 
s. r. o. Zhotovitel stavby: Sala-
mánek Stavby, s. r. o. Náklady 
stavby: max. 2,5 mil. Kč. Před-
mětem projektu je úprava čás-
ti areálu ZŠ a  MŠ Oty Pavla. 
Jedná se především o  plochy 
bezprostředně navazující na 
nově dokončenou budovu pří-
stavby v severní části areálu, za 
starou budovou školy. Vznik-
ne zde přírodní amfiteátr se 
stupni sloužícími k posezení, 
dvěma dřevěnými moly a  her-
ními prvky. Před jídelnou bude 
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dlážděná terasa, kde bude rov-
něž možné venkovní posezení. 
Budou vysazeny nové stromy 
a keře, a také trvalkové záhony 
– sadovým úpravám (dle pro-
jektu architektů Prchala a  Pě-
šičkové) je zde věnována velká 
pozornost, pro děti by mělo 
vzniknout opravdu krásné pro-
středí. Úpravy budou dokonče-
ny ještě letos. 

• V  září rovněž začaly práce na 
budoucím infocentru v  příze-
mí střední části zámku (tato 
část je ještě v  majetku města 
a  již má hotovou novou fasá-
du). Projektant: Ing. arch. To-
máš Petřík, Zhotovitel stavby: 
ARCHATT PAMÁTKY, s.r.o. 
Dokončení stavby se plánuje 
do 30. 4. 2018. Náklady akce: 
max. 2,6 mil. Kč. Na akci jsme 
získali dotaci 500 tis. z  Fon-
du kultury a  obnovy památek 
Středočeského kraje. Klenutá 
místnost bude přeměněna v in-

focentrum se zázemím. Náplní 
infocentra nebude zdaleka jen 
podávání informací návštěv-
níkům. Vznikne zde příjemný 
společenský prostor s  minika-
várnou, bude možné sem umís-
ťovat expozice a  pořádat kul-
turní a vzdělávací akce - dojde 
k rozšíření činnosti knihovny. 
Dalšími úkoly infocentra bude 
propagace města, spolupráce 
s  okolními obcemi a  s  Mikro-
regionem údolí Lidického po-
toka, a mnoho dalších činností. 

• Vzhledem k rostoucímu počtu 
dětí připravujeme studii roz-
šíření kapacity naší mateřské 
školy o  dvě třídy. Získáme je 
nástavbou do patra zadního 
hospodářského křídla. Studie 
je k vidění na webu města.

• Zastupitelstvo vybralo zhoto-
vitele pro úklid nelegální čer-
né skládky u  haldy. Úklid za 
peníze z  grantu Ministerstva 

životního prostředí, a  násled-
né oplocení a ostraha, se začne 
provádět ještě letos.

• Zastupitelstvo vybralo zhoto-
vitele pro nový územní plán 
města. Je to firma PRISVICH  
s. r. o., která brzy zahájí práce.

• Město Buštěhrad vyhrálo soud-
ní spor s majiteli pozemku, kteří 
chtěli stavět dvou až třípodlaž-
ní halu v těsné blízkosti obytné 
zástavby za hřbitovem. Plá-
novanou stavbu jim překazila 
stavební uzávěra, kterou měs-
to vyhlásilo na plochách pro 
průmyslovou výrobu a  sklady 
v roce 2015. Majitelé se soudně 
domáhali zrušení stavební uzá-
věry, což se jim prozatím nepo-
dařilo. K datu stavební uzávěry 
ještě neměli vydané územní 
rozhodnutí. 

• Město Buštěhrad získalo pí-
semné vyjádření od Vodáren 
Kladno-Mělník, že v  příštím 
roce budou spolufinancovat 
budování kanalizace ve čtvrti 
za hřbitovem a  na Chmelnici, 
a  vodovod Bouchalka. Na obě 
kanalizace již máme stavební 
povolení, vodovod je ve fázi 
územního řízení.

• Nechali jsme vypracovat pro-
jekt na opravu kapličky sv. 
Máří Magdaleny na Náměs-
tí. Pokusíme se s  ním požádat 
o nejbližší dotaci, která bude k 
dispozici (na kapličky dává na-
příklad Ministerstvo zeměděl-
ství, od kterého jsme již získali 
prostředky na opravu hřbitovní 
zdi).                                         Bushfest 2017. Foto: Archiv autora

volBy do poslanecké sněmovny parlamentU české repUBliky

Uskuteční se v  pátek 20. října 
2017 od 14.00 hodin do 22.00 
hodin a  v  sobotu 21. října 2017 
od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
• Voliči bude umožněno hlaso-

vání poté, kdy prokáže svou 
totožnost a  státní občanství 
České republiky (platným 
občanským průkazem, ces-
tovním, diplomatickým nebo 

služebním pasem České re-
publiky anebo cestovním prů-
kazem)

• Každému voliči budou dodány 
nejpozději 3 dny přede dnem 
voleb hlasovací lístky. Aby se 
tak mohlo stát – zkontrolujte, 
zda máte váš dům viditelně 
označený cedulkou s  číslem 
popisným.

• Ve dnech voleb volič může ob-
držet hlasovací lístky i ve vo-
lební místnosti.

• Na Městském úřadě můžete 
osobně nejpozději 2 dny před 
volbami podat žádost o vydá-
ní voličského průkazu, s  kte-
rým můžete hlasovat v jakém-
koli volebním okrsku v České 
republice.

DJ



ČÍSLO 10. ŘÍJEN 2017         STRANA 6č 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

podzimní Uzavírka částí Ulic pražská a lidická

Odbor dopravy kladenského ma-
gistrátu stanovil přechodnou úpra-
vu provozu na pozemních komu-
nikacích, a  to úplnou uzavírku 
částí ulic Lidická a Pražská v úseku 
od vjezdu do areálu společnosti 

Dynex v  Lidické ulici až po Ná-
městí. 
Investorem akce, při které pro-
běhnou stavební práce na deš-
ťové kanalizaci, je společnost 
DYNEX Technologie spol. s.r.o., 

která v dotčené oblasti včas ozná-
mí přesný termín uzávěry (ten 
v  době přípravy zpravodaje ještě 
není znám), rozložený do dvou 
etap.  Včas budou také na místě 
značené příslušné objížďky. 

• Pro voliče, kterému zdravot-
ní důvody nedovolí hlasovat 
osobně ve volební místnosti, 
můžete na tel. 312 278 032, 
nebo osobně ve volební komi-
si, domluvit nejpozději v  den 
voleb možnost, aby ho s  pře-
nosnou volební urnou doma 
navštívili členové příslušné 
volební komise. 

• A to nejdůležitější :  
P Ř I J Ď T E   V O L I T  !!!

A kam půjdeme volit?
• ve  volebním   okrsku   č.  1  je  

volební   místnost   v budově 
Městského úřadu, Revoluční 
1 – přízemí, vchod u  výtahu,  
pro   voliče  přihlášené k trva-

lému pobytu v ulicích:
Akátová, Brandlova, Břízová, Bu-
ková, Družstevní, Dubová, Ha-
brová, Havlíčkova, Hornická, 
Hřebečská, Husova, Hutnická, 
Javorová, Kaštanová, Kladenská, 
Krátká, Lípová, Na Skalech,  Na 
Strži, Olivová, Prokopova, Příční, 
Riegrova, Sadová, Sladkovského, 
Stavební, Švermova, Topolová, 
u  Dálnice, V  Palandě, Vrbová, 
V Zahradě, Vodárenská, Žižkova, 
5. května
• ve volebním  okrsku  č.  2  

je volební  místnost  v budově 
Základní a Mateřské školy Oty 
Pavla v  Buštěhradě, Tyršova 
77- v  přízemí nové budovy 
a to  pro voliče přihlášené k tr-
valému pobytu v ulicích:

Bezručova, Bořivojova, Hradní, 
Jasmínová, Lidická, Liliová, Na 
Bouchalce, Na Vypichu,
Nad Rybníkem, Náměstí, Oty 
Pavla, Okružní, Ořešín, Palacké-
ho, Podhradí, Pražská, Průchod-
ní, Revoluční, Slepá, Sluneční, 
Sokolská, Starý Hrad, Šeříková, 
Trnková, Tyršova, 
U Cihelny, u Pivovaru, u Rybníka, 
u  Schodů, u  Studánky, V  Uličce, 
Vávrova, Vrapická, Zahradní,  Zá-
mecké schody
Podrobnosti k volbám můžete zís-
kat na webu Ministerstva vnitra 
ČR:
http://www.mvcr.cz/clanek/volby-
-do-poslanecke-snemovny-parla-
mentu-cr-246069.aspx 

kUltUrní akce v BUštěhradě v měsíci říjnU

Úterý 3. 10. 
KPH Buštěhrad: Zahajovací koncert 
– Buštěhradští profesionální hudeb-
níci; Zámecký sál od 19:30
Středa 11. 10. 
BFK: F. Fellini – Silnice (Itálie 1954)
Spolková místnost od 19:00
Sobota 14. 10. 
Věčně mladí senioři: Výlet do Mari-

ánské Týnice, Kralovic a Plas
8.00 – 18.00
Neděle 15. 10.
Podzimní jarmark na Babkách 
od 10.00 hodin
Středa 18. 10.
Věčně mladí senioři: Přednáška 
„Zdravá přírodní kosmetika“
Spolková místnost od 17:00

Sobota 21. 10.
Bush Blues Day: Třetí ročník mini-
festivalu blues – Bluessbery & Petar 
Introvič, ad. 
Restaurant u Bečvářů od 18.00
Úterý 24. 10.
BFK: Ch. Chaplin – Světla ramp 
(USA, 1952) 
Spolková místnost od 19:00

BUsh BlUes day potřetí

Z Wikipedie
Blues je hudební styl, který vzni-
kl v afro-americké otrocké komu-
nitě v  19. století v  USA. Blues je 
světská hudba, vycházející z nábo-
ženských gospelů a spirituálů a  je 
velmi výrazně ovlivněno africkou 
hudbou původních národů. Na 
rozdíl od spirituálů byl v  původ-

ním blues kladen hlavní důraz na 
sólový zpěv. Časté bylo používání 
modelu zvolání-odpověď. Sólový 
hlas byl později doprovázen hu-
debním nástrojem, velmi často 
kytarou. Blues dalo přímý základ 
jazzu, ragtimu, country (country 
hudbu blues v 19. století jen ovliv-
nilo, neboť vznikla v  18. století), 
rock and rollu, rocku a  dalším 

stylům západoevropské populární 
hudby, ovlivnilo i mnoho skladate-
lů vážné hudby a bylo nepřímým 
základem pro hip hop, pop music.
21. října proběhne třetí ročník 
bluesového festivalového večera, 
který kulturní výbor města pořá-
dá pod názvem Bush Blues Day. 
Oproti předchozím dvěma roč-

ZV
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níkům se pokoušíme vyjít vstříc 
divákům a  posluchačům v  tom, 
že tentokrát BBD není v  květnu 
(kdy se každý těšíme ven, v  luhy 

a háje), ale přesunuli jsme ho na 
konec října (ke kamnům do útul-
né hospody). 
Ročníky 2015 a  2016 byly velmi 
zajímavé, a  kdo přišel, rozhod-
ně nelitoval. Pro své publikum 
a  všechny hudební fanoušky se 
nažíme mapovat českou blueso-
vou scénu zatím převážně z blíz-
kého okolí. Na první ročník jsme 
proto pozvali: Karel Pazderka 
a  Band, The Furnitures, Chuck 
‚n‘ Gag Bluesband, The Bladder-
stones, Lukáš Martínek & Private 
Earthquake. Největší dojem za-
nechalo trio ze Slaného The Blad-
derstones, a tak jsme si je pozvali 
znovu i v  roce 2016. Tentokrát 
přijeli s novým bubeníkem, takže 
tím pádem jsme si užili tak tro-
chu jinou kapelu, která mezitím 
dosáhla několika významných 
úspěchů. Dále jsme slyšeli kape-
ly USB (United Swing and Blues) 
a Shout The Blues Band, večer byl 
uzavřen improvizačním jam-se-

ssion s  legendou českých beato-
vých houslí Janem Hrubým. Oba 
večery byly výborně nazvučeny 
a  nasvíceny Milanem Knorem, 
který se podílí i na mnoha dalších 
hudebních akcích v  Buštěhradě 
a okolí.
V  letošním ročníku by měly vy-
stoupit tito hosté: Filip Zoubek & 
The Blues Q, La Banda, Bluesbe-
rry, a na závěr Hudba Tvýho Fot-
ra Blues Band. Hlavním tahákem 
je bezesporu folk-bluesová kape-
la Bluesberry, která česká a  mo-
ravská pódia brázdí již od roku 
1971, kdy byla založena legendou 
československého blues, zpěvá-
kem, kytaristou a harmonikářem  
Petarem Introvičem.
Na Bush Blues Day se tradičně 
scházíme v restaurantu u Bečvá-
řů, začínáme v 18.00 hodin.
Těšíme se na Vás! 

Jan Kasalický

 Petar Introvič. Foto: Archiv autora

ohlédnUtí za pěti ročníky BUshfestU

9. září v  zámeckém parku konal 
pátý ročník Bušfestu či Bushfestu, 
pátý ročník přehlídky buštěhrad-
ských hudebních těles nabídl pro-
gram pro fanoušky folku, country 
i blues a  rockové hudby různých 
stylů. Na mimořádně příjemné 
venkovní scéně vystoupily folko-
vé Duomy, Zem, Knezaplacení 
a Marná snaha, na dunivější notu 
se rozezněly USB, Bubblecum 
a  Back To Roots. Na své si přišli 
i vyznavači kolektivních choreo-
grafií: pod širým nebem to rozba-
lily Buštěhradské Šťabajzny. Toto 
půlkulaté výročí by si zasloužilo 
malé zhodnocení. V  podstatě to 
totiž svým způsobem nebyl pátý 
ročník, ale sedmý. Myšlenka fes-
tivalu, na kterém by vystupovala 
buštěhradská hudební uskupe-
ní, se zrodila v  hlavě buštěhrad-
ského muzikanta Milana Mudry 
a  celé skupiny NO COMMENT 
ROCK, kde Milan hrál. První po-
kus o  sešlost muzikantu se usku-
tečnil v květnu 2006 v sile na kraji 

Buštěhradu (tam, kde se konávají 
pravidelné burzy). Tento počin 
byl rozehnán silným nárazovým 
větrem s  přívalovým deštěm, ale 
naštěstí se nikomu nic nestalo. 
Pozváni byli a  vystoupit měli – 
Stryci z  Buštěhrada, Buštěhrad-
ská dráha, DNA, VÍKO Libčice, 
EHM, No Comment Rock, Tra-
fice Jam, Best Moments, Silent 
Garden. Kdo všechno zahrál a na 
koho se díky počasí nedostalo, si 
již pamětníci nevybavují, ale co 
jim utkvělo v paměti, byla krásná 
spolupráce diváků při zachraňo-
vání hudební aparatury. Snad ka-
ždý se snažil pomoci dopravit do 
sucha aut kus techniky.
Druhý ročník, na kterém byl nej-
aktivnější Jirka Tůma, byl na stej-
ném místě jako předchozí ročník.  
Konal se v květnu 2007 a měl mít 
velké ambice. Vystoupit měly zná-
mé kapely - Votchi, Walda Gang, 
Harley, Debustrol, Škwor, Ano-
pheles, Mistr Pig, Silent Garden, 
a z buštěhradských kapel si zahráli 

No Comment, Buštěhradská drá-
ha, Kramle, Best moments, Tra-
fice Jam. Bohužel nakonec nevy-
stoupily všechny skupiny, Harley 
a Debustrol požadovali jiný hono-
rář, než byl původně domluven. 
Po šestileté pauze přišel s  nápa-
dem opět se sejít a zahrát si Pavel 
Fürst z  Buštěhradské Dráhy. Asi 
tady vznikla myšlenka prezento-
vat umění lidí z Buštěhradu. Da-
tum jsme vybrali první sobotu 
v  září 2013 a  místo konání bylo 
fotbalové hřiště. Na pódiu zbu-
dovaném den před akcí skupinou 
dobrovolníku z  jednotlivých hu-
debních uskupení ze zapůjčeného 
lešení od pana Fršlínka vystoupila 
již jen uskupení, kde funguje ales-
poň jeden Buštěhraďák. Jako první 
vystoupila DUHA - děti z družiny 
Buštěhradské školy pod vedením 
paní Holeyšovské,  Buštěhradská 
Dráha, Kramle, Vnitřní faktor, 
Všechno špatně, Sabotage, a  za-
tančily Buštěhradské Šťabajzny.
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Další rok byl malinko pozměněn 
název z Bušfest, na Bushfest. Or-
ganizátoři byli totiž upozorně-
ni pořadatelem kulturních akcí 
z Moravy, že tento název používají 
oni, a že byli první.  Místo konání 
se přeneslo do Žižkovy ulice před 
restauraci u  Bečvářů. Pěkný gra-
fický návrh plakátu, který je pou-
žíván do dnes, vytvořil Michal Fia-
la FINITO.  Na vypůjčeném pódiu 
ze Dřetovic vystoupili opět první 
sobotu v  září 2014 Děti z  druži-
ny DUHA, Smíšený pěvecký sbor 
města Buštěhradu, Buštěhrad-
ská dráha, Kramle, Marná snaha, 
Bubble Cum, Message, Sabotage, 
a zatančily Šťabajzny.
Třetí ročník již zakotvil na ven-

kovní scéně v  zámeckém parku, 
která se ukázala být ideálním mís-
tem (na hlučnou rockovou hudbu 
ve večerních hodinách si stěžují 
pouze jedni sousedé, kterým se 
tímto omlouváme). V tomto roce 
již přišlo více než 400 návštěvní-
ků. Posléze se posunulo datum 
konání druhou sobotu v  měsí-
ci (původní termín se kryl s  dny 
města Kladna). Čtvrtý ročník se 
nesl v podobném duchu. Letošní, 
pátý ročník měl rovněž velké štěs-
tí na počasí (zvláště poté, co or-
ganizátoři museli týden před tím 
kvůli špatnému počasí přeložit 
benefiční koncert Floyd Pulses). 
Nicméně tyto události nás přivá-
dějí k zamyšlení, zda by nebylo 
vhodnější festival konat raději na-

příklad v květnu, kdy jsou lidé na 
venkovní festivaly teprve natěšení 
a ještě nejsou znaveni množstvím 
kulturních akcí (což už se letos, 
po velmi nabité kulturní sezóně, 
malinko projevilo na návštěvnos-
ti). Dále by možná bylo dobré ně-
jak obměnit dramaturgii festivalu, 
aby každý ročník přinesl něco no-
vého. Nicméně jsme přesvědčeni, 
že skupina příznivců buštěhrad-
ských a zčásti buštěhradských ka-
pel je natolik široká, že tento fes-
tival rozhodně patří do kulturní 
nabídky města. Děkujeme organi-
zátorům – Milanu Mudrovi a Kul-
turnímu výboru města!

DJ a Milan Mudra

sklepy rozezněla Barokní moteta 

V úterý 12. září jsme podruhé za-
vítali za kulturou do podmanivých 
prostor pivovarských sklepů. Ten-
tokrát zde zazněl komorní kon-
cert vokálního Collegia 419, kteří 
zde pod řízením svého sbormistra 
Lukáše Vendla u varhanního pozi-
tivu provedli koncert staré hudby. 
V prvé půli osmdesátiminutového 
programu zazněla moteta ranně 
barokního skladatele Johanna H. 
Scheina ze sbírky „Israelisbrün-
lein“ (Studánka Izraele), abychom 
postoupili k vrcholnému baroku 
v  pěti velkých motetech J. S. Ba-
cha „Jesu, meine Freude“ (Ježíši, 
má radosti). Umělecky vytříbený 
přednes Collegia umocnily pro-
story pivovarských sklepů, kte-
ré kromě své osobité atmosféry 
potvrdily své bez nadsázky výji-
mečné akustické kvality. Prostory 
vyhrazené pro publikum zaplnila 
tentokrát i řada přespolních mi-
lovníků kvalitní hudby z  Kladna, 
Bělok, Lidic, Holubic a  dalších 
obcí, kteří společně s přítomnými 
Buštěhraďany odcházeli okouzle-
ni - koncert se opravdu vydařil. 
Nezbývá, než se těšit na další pří-
ležitost k setkání v našem znovu-
objeveném „podzemí“. Ještě před 
tím Vás srdečně zveme na další 
koncert klasické huby, totiž zaha-
jovací koncert nově vznikajícího 

Kruhu přítel hudby Buštěhrad. 
Zazní v zámeckém sále v úterý 3. 
Října od 19:30 hodin a na pódium 
pozve profesionální hudebníky 
žijící v našem městě, kteří zahra-

jí a  zazpívají klasicko-romantic-
ký repertoár Benedetta, Mozarta, 
Beethovena, Rosiniho, Chopina, 
Verdiho ad.

Martin Kosa

Koncert ve sklepích. Foto: J. Pergl
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výsledky dotazníkového šetření rodičů ve škole

Na začátku roku 2017 objednal 
zřizovatel analýzu školy, kte-
rou provádělo školské zařízení 
s názvem „Škola – můj projekt“, 
pod vedením paní Andrey Ved-
ralové. V únoru pak byli všichni 
zaměstnanci školy seznámeni 
s výsledky analýzy. 
Jedním z bodů zmíněné analýzy 
byla nutnost získávání průběž-
né zpětné vazby od rodičů, žáků 
a zaměstnanců. V květnu 2017 se 
proto žákům 1., 3., 5., 7., 9. tříd 
a  jejich rodičům rozdaly dotaz-
níky od společnosti Kalibro, kte-
ré zjišťovaly odpovědi na otázky 
vztahující se k výuce a ke klima-
tu ve škole. Dotazníky odevzda-
lo 83 % oslovených žáků a 78 % 
oslovených rodičů. Konkrétně: 
138 žáků 1. stupně, 35 žáků 2. 
stupně a 161 rodičů. Dotazníky 
pro zaměstnance vyplňovalo 31 
pedagogů a 10 nepedagogických 
pracovníků (administrativní 
pracovnice, zaměstnanci školní 
jídelny, uklízečky, školník).
Na tomto místě bych ráda před-
stavila výsledky získané od ro-
dičů. Za výsledky mnohokrát 
děkujeme, je to pro nás velice 
důležitá zpětná vazba, se kterou 
budeme dále pracovat.
Celkový průměrný výsle-
dek z  uvedených 19 otázek je  
71,8 %. Společnost Kalibro pro-
vádí toto šetření celorepubliko-
vě a výsledky naší školy můžeme 
proto porovnat s  republikovým 
průměrem. Ten je z  uvedených 
19 otázek 74,5 %. Buštěhradská 
škola je tudíž pouze o 2,7 % pod 
republikovým průměrem, který 
se tvořil z odpovědí bezmála 100 
tisíc rodičů.
I když jsou výsledky téměř srov-
natelné s  republikovým prů-
měrem, vidím v mnohém mož-
nost ke zlepšení. Velmi důležitý 
ukazatel je pro mě spokojenost 

s výukou jazyků, protože si uvě-
domuji důležitost jejich znalosti 
pro budoucí generace. Bez ohle-
du na výsledky šetření již od 
září 2017 uvádíme v život určité 
změny ve výuce angličtiny, je-
jichž cílem je jednoznačné zlep-
šení výuky. 
1) Výuku AJ budou mít všichni 
žáci povinně od 1. třídy 1 hodi-
nu týdně. 
2) Letošní prvňáčci mají mož-
nost volitelného placeného 
kroužku další hodiny AJ. O tuto 
možnost projevilo zájem u zápi-
su 70 z nastupujících 75 dětí.
3) Od 3. třídy je posílena výuka 
AJ o  jednu hodinu. Výuka tedy 
bude ne 3, ale 4 hodiny týdně.   
4) Letos se od 3. třídy bude vy-

učovat podle nových zahranič-
ních učebnic Super Minds. Ro-
diče souhlasili s nákupem těchto 
učebnic. Pro děti bude práce za-
jímavější, do učebnic lepí nálep-
ky, vybarvují, vystřihují.
5) Od letošního roku se bude 
celý 2. stupeň učit podle nových 
učebnic Your Space. Opět se 
jedná o současnou řadu učebnic 
s tématy pro dnešní žáky. 
6) Na jaře 2016 byla podepsána 
dohoda o  partnerství mezi naší 
školou a  školami v  Polsku a  ve 
Velké Británii, jde o  navázání 
spolupráce v projektu Erasmus+. 
Výsledkem této spolupráce by 
v  budoucnu měly být návštěvy 
našich žáků v  Polsku a  Británii 
a naopak.
Uvědomuji si, že uvedené body 

Výsledky dotazníkového šetření. Foto: Archiv autorky

S P O L K Y,  R OZ P O Č TOV É  O R G A N I Z AC E  M Ě STA
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Z workshopu ZŠ. Foto: Archiv autorky

BohUmír Bednář rekapitUlUje 

S panem Bohumírem Bednářem 
jsem měla původně domluvenou 
schůzku, ale protože na ni vzhle-
dem k jeho i mému zaneprázdně-
ní nakonec nedošlo, poslala jsem 
mu otázky, na které níže odpoví-
dá ve svém příspěvku …byť se už 
tedy nejedná o skutečný rozhovor. 
I tak mu děkuji a čtenáři se nyní 
dozví i to, co možná o “emeritním 
řediteli“ ZUŠ Buštěhrad ani nevě-
děli.

ZV            
Co ve Vašem osobním i profesním 
životě bylo zásadní před přícho-
dem do buštěhradské „Lidušky“?
Jak to hezky zní „Liduška“. 
V  LŠU Nová Bystřice jsem na-
stoupil jako učitel již po maturitě 
na gymnasiu v roce 1957, a to mi 
bylo 18 let. Úvazek byl 36 hodin, 
a učilo se i v sobotu odpoledne. 

Byl šestidenní pracovní týden. 
Po přijímací zkoušce na praž-
skou Státní konzervatoř a  její 
úspěšné absolvování v roce 1965 
jsem po konkurzu nastoupil 
prezenční vojenskou službu do 
nejlepšího dechového orchestru 
ÚH ČSLA Praha. Před tím jsem 
ještě absolvoval 3 měsíce u  Po-
sádkové hudby Milovice. Byla to 
veliká škola, i svým způsobem 
dobrodružství. Proč zvítězilo 
rozhodnutí věnovat se vyučová-
ní hudby na LŠU? Bylo to náhlé 
propuknutí astma. To je velmi 
zákeřná nemoc. Pro hráče na de-
chový nástroj nepřijatelná. Tak 
jsem začal vyučovat v LŠU Nové 
Strašecí, kde byl výborný ředi-
tel, učitelský sbor a paní učitelka 
Eva Čechová a v roce 1983 jsem  
na doporučení bývalého ředitele 
LŠU Buštěhrad pana Karla Ka-

rase nastoupil jako ředitel LŠU 
Buštěhrad. Dal jsem si za úkol 
pokračovat v té práci, kterou za-
nechali moji předchůdci. Veške-
ré školství bylo řízeno centrálně 
Odborem školství ONV Kladno, 
což byl i náš zaměstnavatel. Při-
šel rok 1989 sametová revoluce, 
a  s  ní velké změny v  právním 
postavení všech škol, tzv. právní 
subjektivita. Školy podle zákona 
vystupovaly vlastním jménem. 
Dnes je to samozřejmost, ten-
krát obrovská změna. Naše ZUŠ 
(již se jednalo o novém právním 
postavení i jménu školy) se stala 
jako první právním subjektem 
na Kladensku a to od 1.1.1994. 
Tehdejší Obecní úřad Buštěhrad 
nám tuto změnu doporučil 
a schválil. Čekala nás velká prá-
ce, samostatného hospodaření, 
za které jsme si plně zodpovídali.

nezaručují kvalitní výuku ja-
zyků, nicméně v  mnohém k ní 
přispívají. Od září do školy na-
stupují nové vyučující jazyků,  
2 z  loňských bohužel odešly 
mimo školství a jedna kolegyně 
začala pracovat jako ředitelka 
základní školy. Věřím však, že 
nový tým jazykářů bude stálý 
a kvalitní.
Na konci srpna 2017 se všich-
ni zaměstnanci školy zúčast-
nili dvoudenního diskusního 
workshopu, který se konal ve 
škole. Opětovně jsme probrali 
výsledky analýzy i dotazníkové-
ho šetření a společně hledali od-
povědi na mnohé otázky. O uči-

telském workshopu si budete 
moci přečíst samostatný článek.  
Na závěr bych chtěla zdůraznit 
pár výsledků, které mě velmi 
potěšily. 86,3 % rodičů je spo-
kojeno s  prácí třídního učitele. 
Třídní je první a  hlavní článek 
mezi dítětem a rodičem a klad-
né výsledky z dotazníku ukazují 
na to, že tito učitelé dělají svoji 
náročnou práci výborně. 
Další velmi pozitivní výsled-
ky jsou u  otázek informování 
o  dítěti (89,4 %) a  informování 
o dění ve škole (85,6 %). Infor-
mování o  dítěti opět ve většině 
případů provádí třídní učitel. 

Mnozí učitelé na 1. stupni každý 
týden píší informační dopis pro 
všechny rodiče, informují o pro-
blémech i dobrých výsledcích, 
o učivu a průběhu týdne. Na in-
formování o  dění ve škole také 
klademe velký důraz. Na webu 
školy se pravidelně objevují ak-
tuální články o akcích, výletech, 
činnostech, které vaše děti ve 
škole dělají. Někdy si můžete 
přečíst i několik článků za týden. 
Toto je opět práce našich učitelů 
a  vychovatelek ze školní druži-
ny, kteří chtějí pozitivní zážitky 
z akcí předat i vám, rodičům.

Mgr. Kristýna Krečová
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Co byste uvedl  ke své ředi-
telské a  pedagogické činnosti 
v Buštěhradě?
Přiznám se, že když jsem jel do 
Buštěhradu poprvé, jel jsem do 
neznáma. Tyto situace jsem měl 
rád. Rodiče mě vždy nabáda-
li, abych tam, kde budu půso-
bit, pracoval poctivě a  naplno. 
Všichni, kteří představovali za 
mého působení zřizovatele ško-
ly v Buštěhradě vždy moji snahu 
podporovali. A  to mě utvrdilo 
v tom, že je nutné to Buštěhradu 
oplatit a  snažit se vytvořit pod-
mínky pro další vývoj hudební 
školy. V té době jsem byl již 18 let 
učitelem v LŠU. Znal jsem chod 
těchto škol velmi dobře. A  tak 
jsem v Buštěhradě zůstal. Nelitu-
ji toho! Byly to nejkrásnější chví-
le mého života. Škola pořádala 
koncerty žáků i koncerty večerní 
s významnými umělci. Koncerty 
v malém sále školy byly vždy na-
plněny. Jiné prostory Buštěhrad 
v  té době neměl, ale to vůbec 
nevadilo.  Všichni zaměstnanci 
pracovali s pokorou a srdcem.
ZUŠ se stala známou nejen ve 
svém působišti, ale v celém oko-
lí. Jsem přesvědčen, že tato tra-
dice bude dále pokračovat. Moc 
držím palce.

Jak utíkal čas…
Čas utíkal a  Buštěhrad se začal 
rozrůstat. Přistěhovali se mladí 
lidé a zakládali rodiny … a mně 
přibývala léta. Měl jsem starost, 
kdo mě vystřídá. Před 15 lety mě 
navštívili manželé Filovi, kteří se 
do Buštěhradu přistěhovali. Plně 
aprobovaní vynikající hudební-
ci. Domluvili jsme se na učitelo-
vání paní Lenky v naší ZUŠ. Měl 
jsem radost. To jsem ještě netu-
šil, že v  jejím manželovi najde 
škola mého budoucího nástupce. 
A  jsem přesvědčen, že to bude 
nástupce úspěšný. O školu je vel-
ký zájem, který se bude stupňo-
vat, ale počet žáků musí být kryt 
finančními prostředky. Věřím, že 
i toto bude překonáno.
Jak byste popsal finanční zajištění 
školy?
Finance, to je to, co musí kaž-
dý ředitel v  jakémkoli subjektu 
velmi pečlivě sledovat. K tomu 
musí mít poctivou a  čestnou 
účetní. Mně se poštěstilo tako-
vou mít, a velmi jí za spolupráci 
děkuji. Od začátku právní sub-
jektivity měla škola vždy kladný 
hospodářský výsledek a  mohla 
s povolením zřizovatele vytvářet 
finanční fondy, které školu za-

bezpečovaly. Platy zaměstnanců 
kryl stát, a na provoz si škola po-
dle zákona vybírala od žáků (ro-
dičů). Město vždy se souhlasem 
zastupitelů škole na provoz při-
spělo. Na závěr koncertů to bylo 
vždy mnou velmi kladně hod-
noceno. Děkuji všem starostům, 
starostkám a zastupitelům, kteří 
vždy ZUŠ Buštěhrad podporo-
vali. Ne ve všech městech tomu 
tak bylo.
Poděkování
Na závěr bych poděkoval všem 
svým spolupracovníkům. Všem 
příznivcům naší ZUŠ a všem bý-
valým učitelům ZUŠ. Novému 
panu ředitelovi Martinu Filovi 
přeji pevné zdraví a hodně umě-
leckých a  ředitelských úspěchů. 
Úspěch buštěhradské „zušky“ 
bude moje největší radost ve stá-
le ještě činném důchodu.
Paní starostce Ing. Arch. Dani-
ele Javorčekové a  všem stávají-
cím zastupitelům navíc děkuji 
za udělení čestného občanství 
Města Buštěhradu.  Moc si toho 
vážím.
Srdečně Vás všechny zdraví 
a přeje všem jen to nejlepší 

Bohumír Bednář

 P. Štěpán, D. Javorčeková a B. Bednář při jmenování Čestným občanem  
města Buštěhradu. Foto J.Pergl
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září U žaBiček

Během přípravného týdne, kdy 
bylo mimochodem ve třídě žabiček 
hodně práce po přestavbě nového 
sociálního zázemí, jsem se pomalu 
začínala těšit na děti, výuku a  vše 
s tím spojené. Mísily se ve mně po-
city obav, zda všechny děti, které 

ještě do školky nechodily, nástup 
zvládnou a  zda ty, které chodily, 
nebudou smutnit po paní učitelce 
Diance.
Když konečně nastal den D, přišla 
jsem do školky malinko nervóz-

ní, ale rychle mi bylo jasné, že to 
zvládneme bez větších problémů. 
Slziček bylo jen velmi málo a paní 
učitelku Dianu viděly děti při po-
bytu venku a  změna jim nijak vý-
razně nevadila. 
Během prvního týdne se nové žab-
ky naučily všechno od svých star-
ších kamarádů, a proto i pro mě byl 
nástup hladký a veselý. 
Pomalu zjišťuji, jak jsou děti úžas-
ně šikovné, spolupracují a snaží se 
si pomáhat. 
Doufám, že i v následujících měsí-
cích školního roku bude spolupráce 
nejen s  dětmi, ale i s  jejich rodiči 
taková, jako doposud a děti budou 
chodit domů veselé a  natěšené na 
další den.

Za MŠ Buštěhrad, třídu Žabiček 
Zuzana Kunová

Školka. Foto: Archiv autorky
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akce krakov

Dlouho plánovaný čtyřdenní vý-
let se uskutečnil od čtvrtka 24. do 
neděle 27. srpna. Byl to historicky 
první, několikadenní výlet pořá-
daný Buštěhradským fórem, z. s. 
se zahraničním výjezdem. Nabité-
ho programu se zúčastnilo 28 osob 
z Buštěhradu a okolí a v Ostravě se 
připojili i tři další výletníci. Naši 
nejmladší poutníci po technických 
a  historických místech – Míša, 
Kristýnka a  Klárka byli po celou 
dobu našich cest hodné a zvídavé 
děti. 
Místa návštěv  byla rozmanitá 
a  měla za cíl přiblížit zajímavé 
technické unikáty, které není mož-
né v našem nejbližším okolí vidět 
nebo je obtížné se do objektů do-
stat. Dalším cílem bylo navštíve-
ní některých historických míst. 
V neposlední řadě šlo všem účast-
níkům o získání nevšedních zážit-
ků, pobavit se, a hlavně se zasmát. 
Podle všech ohlasů se cíle podaři-
lo naplnit, ačkoliv jsme se setkali i 
s některými těžkostmi, které se ale 
nakonec podařilo překonat.    
První den jsme si užili adrenalin 
při průjezdu horského hřebenu do 
Koutů nad Desnou, který byl širo-
ký na šířku autobusu. Ti, kteří již 
byli na exkurzi v  elektrárně Lip-
no a  Tušimice možná elektrárna 
Dlouhé Stráně moc nepřekvapila, 
i když vidět komplet lopatky Fran-
cisovi turbíny, její hřídel a  stator 
je také zážitek. Po výjezdu jsme 
kromě silného větru měli štěstí i 
na nádherná panorama Jeseníků 
včetně Pradědu a Petrových kame-
nů. Závěr dne patřil prohlídce mu-
zea čarodějnických procesů a pro-
hlídce města v Šumperku. 
Druhý den bylo vrcholem sle-
dování válcování rozžhaveného 
hranolu oceli a  jeho vyválcování 
z šířky cca 40 cm na několik mili-
metrů. Skutečně nevšední zážitek! 
Prohlídka opevnění s  dobře vy-

bavenými obrannými prostředky 
v  Milostovicích, pak byla jen po-
myslným bonbónkem na dortu.
Třetí, nejnáročnější den patřil vý-
pravě do Krakova. Od začátku 
jsme měli smůlu na zdržení, které 
narušilo náš dopolední harmono-
gram. Zažili jsme kontrolu polské 
policie pro silniční dopravu, která 
detailně zjišťovala data provozu 
autobusu. Spolu s  uzavřeným tu-
nelem na cestě v  samotném Kra-
kově a  následné objížďce jsme 
ztratili hodinu času. Vynahradili 
jsme si to, kromě kraťoučké ná-
vštěvy historického náměstí, hlav-
ně prohlídkou wawelských králov-
ských reprezentativních komnat 
a nevšední důlní expozicí solného 
dolu ve Wieliczce se závěrečným 
vytažením důlní klecí na povrch. 
Závěrečný čtvrtý den jsme již byli 
docela zmožení a  putování po 
slavkovském bojišti nám v  letním 
vedru dalo pořádně zabrat. Bylo 
na hranici naší fyzické únosnosti. 
Naštěstí jsme si v  autobuse vždy 
odpočinuli a posílili se vhodnými 
nápoji.  
Návrat ve 21,00 hod. v neděli nám 

zpestřil na zastávce u Maciků svý-
mi výkřiky mladý muž s  dítětem 
v  náručí, který ve svém rozčíle-
ní rozkopal odpadky na silnici. 
Zvláštní tečka za celou akcí…
S poděkováním vzpomínáme na 
naše velmi kvalitní průvodce. Pana 
Dvořáčka z  přečerpávací stanice 
Dlouhé Stráně, pana Zelu z  Ace-
lorMittal, pana Chrásku a Zavadi-
la z opavského opevnění, paní Ta-
toj v Polsku s její krásnou češtinou 
a našeho mladého průvodce slav-
kovským bojištěm, jehož jméno si 
již nepamatuji. 
Nedá se krátce popsat vše, co jsme 
zažili. Snad jen ještě to, že jsme 
měli možnost se dva večery družit, 
zahrát si nějaké společenské hry 
a pořádně se zasmát. Musíme při-
znat, že účastníci z řad Věčně mla-
dých seniorů svými znalostmi ve 
společenských hrách dominovali. 
Sympatické bylo, že s námi trávily 
společně čas i děti. Zajímavá smě-
sice zralých seniorů, dospělých 
a  dětí si užila své čtyři dny spo-
lečně na maximum. Máme na co 
vzpomínat. Tak snad zase někdy 
příště. 

Čtyřdenní zájezd Buštěhradské fórum - solný důl Wieliczka.  
Foto: Renata Tatoj

zoologové v pelíškU

I během letních prázdnin bylo 
v Pelíšku opravdu živo. Uskutečni-
ly se tam totiž hned tři týdny pří-

městského tábora. Téma všech tá-
borů bylo stejné a přesto jiné, aby 
se děti, které zvládly hned dva týd-

ny, dozvěděly co nejvíce nových 
informací nebo si zopakovaly to, 
co už znaly. Tím tématem byl Malý 

Ing. Jiří Janouškovec
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S P O RT

Zoolog, přičemž byly dva týdny 
hlavně o zvířatech, které můžeme 
vidět běžně u nás, v České repub-
lice, a jeden týden byl zaměřen na 
zvířata zbytku světa. 
Děti během táborů čekaly dobro-
družné výpravy po okolí Buštěhra-
du a jedna cesta vedla dokonce až 
do zooparku Zájezd, odkud jsme 
se utrmácení vrátili autobusem, 

jelikož taková výprava, plná úkolů, 
zvířat a zkoumání dětského hřiště 
unaví i dospělého. 
Kromě výprav  jsme hráli spoustu 
her, vyráběli hmyzí medaile, vy-
barvovali, kreslili a  pracovali na 
táborových denících, kam si děti 
formou obrázků ukládaly nové po-
znatky o zvířatech. 

V  polovině týdne nechyběla ani 
zvířecí olympiáda, po které mohli 
ti nejstatečnější přenocovat ve sta-
nu na zahradě u Pelíšku.
Všichni jsme si tábory užili a  už 
pomalu začínáme připravovat pro-
gram na příští rok.

Za Buštěhradský Pelíšek 
 Zuzana Kunová 

fotBal sk BUštěhrad - začátek sezóny - žáčci náBor

V pondělí  4. 9.  2017 proběhl na 
hřišti SK Buštěhrad další nábor 
malých fotbalistů. Počasí bylo 
dobré a dostavil se i obstojný počet 
klučíků a  i děvčat a  samozřejmě 
také jejich rodičů. Mladí sportov-
ci byli zapsáni na startovní listinu 
a mohli se rovnou pustit do první 
tréninkové jednotky. Pod vede-
ním trenérů Pavla Heidenreicha 
a Tomáše Horáka si malí fotbalisté 
vedli na výbornou a vyzkoušeli si 
svoje první fotbalové prvky. Vede-
ní míče a předání, přihrávky a sla-
lom. Samozřejmě také oblíbenou 
honičku za míčem. Mladíků se na 
prvním tréninku sešlo hned dva-
cet, což je určitě pozitivní událost. 
Našim mladým lvíčatům přejeme, 
aby je fotbal bavil a také co nejvíce 
gólů za SK Buštěhrad.
,,A“ tým SK Buštěhrad začal nový 
ročník mistrovské soutěže III. tří-
dy,  opravdu na výbornou.  Hned 
v  prvním kole přivezl z  Kamen-
ných Žehrovic zasloužené 3 body 
za výhru 4:0. První poločas začal 
náporem domácích, se kterým 
si ale obrana Buštěhradu věděla 
rady a nepustila tak domácí do je-
diné šance. Za to na druhé straně 
udeřil loňský nejlepší střelec týmu 
Radko a  krásnou střelou z  dálky 
otevřel skóre. Od té doby bylo na 
hřišti jen jedno mužstvo a to SKB. 
Po pohledných akcích do polo-
času navýšil skóre 2 x Rudolecký 
a z  trestného kopu pak ještě ora-
zítkoval tyč Radko. Druhý poločas 
se domácí pokusili ještě o  zvrat, 
ale dobře hrající Buštěhrad ne-

dovolil domácím žádné vyložené 
šance. Poslední ránu dal domá-
cím Výborný, který krásnou stře-
lou z  poza vápna nedal domácí-
mu gólmanovi šanci. Druhé kolo 
a  další tři body. Buštěhradští za-

vítali na hřiště Svinářova,  a  od 
samého začátku ukázali kdo má 
větší chuť hrát fotbal a  kdo chce 
vyhrát. První gól vstřelil z penalty 
Týč a do poločasu se prosadil ješ-
tě Musel. Třetí gól buštěhradským 
rozhodčí neuznal. V druhém po-
ločasu navýšil skoré Rudolecký. 
Domácím se podařilo ojedinělou 
akcí snížit. Ale poslední slovo měl 
Buštěhrad. Krásnou střelou k tyči 

zvýšil na konečných 4:1 pro SKB 
Jindra.  Ve 3. kole jsme v nedělní 
dohrávce přijeli na hřiště nováč-
ka z  Libušína. Od samého začát-
ku hráči SKB nepustili soupeře 
do hry, ale nedokázali využít i ty 

nejvyloženější šance které si vy-
tvořili. Když už gól vstřelil Štefek, 
tak mu pro údajnou ruku nebyl 
uznán. Začátek druhé půle vyšel 
SKB už o něco lépe a po chybách 
domácího gólmana vstřelili góly 
Jindra a  Rudolecký. Další góly 
přidal Lucký a  Kaštánek, ale pro 
„postavení mimo hru“ je rozhodčí 
neuznal. Avšak konečný výsledek 
2:0 pro nás a třetí výhra za sebou 

Malí fotbalisté. Foto: Archiv autora
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z  hřiště soupeře, je vynikajícím 
vstupem do sezóny. Po třech ko-
lech jsme tedy průběžně na dru-
hém místě s plným počtem bodů 

tj. 9  a  s  aktivním skórem 10:1. 
Jen tak dál hoši, do toho! Příz-
nivce buštěhradského fotbalu, 
paní starostku, městské zastupite-

le a  všechny občany Buštěhradu, 
srdečně zveme na naše domácí 
utkání. Více na:  www.skbuste-
hrad.cz

hokejBalová neděle na BUštěhradském hřišti

Dne 10. září pořádal oddíl Hokej-
balu Buštěhrad Rytíři „Tréninkové 
cvičení pro veřejnost“.
Každý účastník dostal poukaz na 
Zmrzlinu/Pizzu. Bylo hezké, že i 
přes chladnější počasí se zúčastni-

lo několik místních lidí, především 
dětí. Nejmladším účastníkem se 
stal teprve 3letý Matyáš Petřík.
Za účast všem děkuji.
Každý zájemce o  hru Ho-

kejbal - ať se ozve na e-mail 
Bustehradrytiri@seznam.cz

J. Maškulík,  
za HBC Buštěhrad Rytíři

Vlevo: Poukázky na zmrzlinu. Vpravo: Petřík, nejmladší účastník.  
Foto: Archiv autora

jak se BUdoval dnešní tenisový areál edy nováka v BUštěhradě

Psal se rok 1975 a začalo se s bu-
dováním nové železárny na Dříni, 
odkud se převážela spousta zemi-
ny na Buštěhradskou haldu. Převá-
žel se též červený popel. Tehdy byl 
předsedou Sokola Zdeněk Burgr, 
já jsem byl jeho zástupcem. Zde-
něk navrhl na části fotbalového 
areálu utvořit tenisový kurt. Do-
mluvil buldozer z haldy na úpravu 
terénu. Já jsem domluvil navezení 
červeného popela s  řidičem, kte-
rého jsem znal. Urovnání terénu 

a úpravu nové vrstvy z červeného 
popela jsem provedl s  traktorem 
a smykem, který jsem vlastnil. Po 
další domluvě jsme zajistili na-
vezení antuky, a  tak byl vytvořen 
základ dnešního kurtu. Postupně 
jsme získávali další pomocníky – 
pány Nykla, Kolouška a  Drábka. 
A tak jsme společně zajistili zabez-
pečení, oplocení, osazení thujemi. 
Také jsme sehnali 2 stavební buň-
ky na převlékání a na sklad. Pak se 
postupně získávali další příznivci. 

Do vybudování se zapojil Městský 
úřad se zástupcem Miroslavem 
Opltem. Tak dostal areál postupně 
dnešní podobu. Chodil si sem za-
hrát i například herec Jiří Krampol 
a  také paní nakladatelka Slávka 
Kopecká. Nyní byl nově pojmeno-
ván po místním zasloužilém spor-
tovci, který proslavil Buštěhrad – 
po Edu Novákovi.

Zapsal pamětník
Václav Vlasák

kdo to střílí na haldě?

V Buštěhradě už mnoho let slýchá-
me „střelbu“ z haldy. Ozývá se více 
či méně hlasitě. Překvapí někdy ty, 

kdo jsou u haldy třeba na procház-
ce se psy. 
Podle vyprávění sympatického 

správce střelnice pana Stanislava 
Beránka ze Sportovně střeleckého 
klubu Broky POLDI  zde mívají zá-
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vody ve střelbě okolní myslivecké 
spolky.  Dole na cestě kolem haldy, 
tam už se ale ani padajících broků 
bát nemusíme vzhledem ke vzdále-
nosti. Prostory jsou na území vlast-
něném společností Real Eco technik 
Buštěhrad, a  na základě nájemní 
smlouvy je užívá pro své členy i ná-
vštěvníky Český střelecký svaz, SSK 
Broky Poldi.  Provozní řád stálé 
venkovní střelnice byl ověřen znal-
cem z oboru balistiky, který konsta-
toval, že „prostor střelnice splňuje 
podmínky pro bezpečný provoz 

při sportovní a  rekreační střelbě 
z  kulových a  brokových zbraní…“. 
V  loňském roce proběhla na místě 
kontrola pracovníky Krajského ře-
ditelství policie SK, Odboru služby 
pro zbraně a bezp. materiál, z odd. 
dohledu a  dozoru. Protokol z  této 
kontroly neobsahuje žádná pochy-
bení, ani závady. I tyto informace 
jsem na konci srpna získala od pana 
Beránka a do některých dokumen-
tů jsem měla možnost nahlédnout. 
Pravdou je, že někdy a  někomu 
může tento hluk být nepříjemný. 

I o  tom jsem s  panem Beránkem 
mluvila. Uvedl k tomu, že sportovní 
střelba probíhá za dne, 2 x do roka 
výjimečně k večeru, ale nikdy ne 
v době nočního klidu. Touto cestou 
mu děkuji za jeho ochotu, trpělivost 
a všechna podrobná vysvětlení, i za 
exkurzi na střelnici. Jak jsem na 
místě viděla, díky péči jeho a  jeho 
přátel je střelnice a  její nejbližší 
okolí nejspíš nejlépe upravenou 
částí haldy. 

ZV

Č T E N Á Ř I  N Á M  P Í Š Í
K článku „Jak funguje cenzura“  
v  Buštěhradském zpravodaji č. 7, 
na str. 22 ….doplňujeme omylem 
nezveřejněný dovětek k příspěvku 

pana Ing. Ladislava Kellera a auto-
rovi se omlouváme:
P.S. Protože jsem zvědavý, tak-
to jsem zjistil i ostatní začerněná 

jména. Např. jsem zjistil, že začer-
něnými diskutujícími je H. Bles-
ková, J. Pergl a S. Šumná.

pozitivní dojmy ze slUžeB mých oBlíBených malých oBchůdků v BUštěhradU

Papírnictví RP Trade mi na za-
čátku školního roku vytrhlo trn 
z  paty a  velmi ulehčilo shánění 

výbavy pro prvňáka. Člověk tam 
přijde, pravda, na začátku září vy-
stojí půlhodinovou frontu, ale zato 

tam pak jen diktuje seznam ze ško-
ly a  ochotné a  milé prodavačky 
vše donesou, naskládají do tašky 
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a  vy jen platíte celkem přijatelnou 
částku za to vše. Kdybych prý do 
obchůdku zašla v  polovině srpna 
a  nechala tam seznam, prý mi vše 
připraví do druhého dne a  nemu-
sela bych čekat vůbec. I tak mi ale 
ušetřili mnoho času. V Tescu bych 
běhala minimálně dvě hodiny mezi 
regály a určitě by to neskončilo jed-
nou návštěvou.
Chválím jejich proaktivní přístup, 
kdy si nejspíš dopředu zjistí, co si 
místní ZŠ stanovila jako povinnou 
výbavu a tomu pak přizpůsobí svo-
ji nabídku. Měli dokonce i ubrus 
na lavici a bílou tuš!  a nikdy se mi 
nestalo, že by řekli: „To nemáme, 
přijďte za týden.“ 
Dalším mým oblíbencem je prodej-
na u  Hafíka, kde prodávají paml-
sky, granule a vůbec všechny mož-
né potřeby pro domácí mazlíčky. 
Pravda, nemohu příliš porovnávat, 
do jiných podobných obchodů už 
nechodím, ale když jsem tuhle na-

koukla do podobného menšího ob-
chodu v Praze, nad cenou kočičích 
paštik a pelíšků se mi jen protočili 
panenky. To u Hafíka mají rozhod-
ně levnější! a  nikde jsem se také 
moc nesetkala s prodejem vážených 
kvalitních granulí. Milý úsměv ob-
sluhy a rady ohledně Vašich mazlíč-
ků jsou samozřejmostí i zde.
I oni jdou s dobou a jako nadstan-
dard zavedli přijímání a  odesílání 
zásilek PPL. Normálně tam přine-
sete balík, oni jej za vás předají ři-
diči PPL a platíte standardní cenu, 
jako byste balík odeslali vy z domo-
va. a  to samé je s  příjmem balíků 
přes PPL. Oni jej přijmou a vyzved-
nete si jej normálně v otvírací době 
Hafíka. Pro mne super služba, ne-
chci sedět doma a čekat na PPL. Od 
té doby, co pošta omezila otevírací 
dobu, mi tahle služba přijde vhod.
No a  poslední, o  kterém bych se 
chtěla zmínit je obchod se zdravou 
výživou Rohanka. Už jen ten po-

etický název  po svých majitelích 
(ROman a  HANKA) láká ke vstu-
pu. a uvnitř útulné a čisté prostředí 
a těch zdravých dobrot tam. Pokud 
nevíte, majitelé vždy ochotně poradí 
a doporučí.  Vaří tam také výbornou 
kávu. Škoda, že v  obchůdku není 
dost prostoru na menší kavárnu.
Po Buštěhradě se občas vynoří 
diskuze ohledně otevírání super-
marketů typu Lidl, Penny, tady 
v blízkosti Buštěhradu a že to zni-
čí místní obchodníky. I kdyby Lidl 
vznikl přímo na Zámku (vtip), tak 
já o tyhle obchůdky nemám strach.  
Nabízejí totiž něco víc, čemu žád-
ný super hyper market konkurovat 
nemůže. Laskavý osobní přístup 
a služby na míru. 
A co vy? Máte také své oblíbené 
obchody zde v  Buštěhradu, nebo 
v okolí?

Jiřina Kopsová
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Příprava výstavy „Buštěhrádek“ k 520.výročí města Buštěhradu.
Foto J. Pergl.
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