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ALICE MASTERS A VĚČNĚ MLADÝ „BUŠTĚHRÁDEK“
VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
KRUH PŘÁTEL HUDBY BUŠTĚHRAD
NAŠI FOTBALISTÉ NA STÍNADLECH V TEPLICÍCH
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Natáčení třetí řady televizního seriálu První republika.
V Kladně nebo snad v Buštěhradu. Foto: Michal Božovský

MÓDA
nás
BAVÍ

Základní škola
Radost z objevování!

Chcete, aby Vaše dítko chodilo do školy s radostí?
Otvíráme přátelskou moderní školu.
Od 1. září 2018. Přijímáme děti do 1. až 3. třídy.
Přijďte si popovídat o možnostech vzdělávání vašich dětí
ve čtvrtek 2. 11. od 18:00 do 20:00 hodin do Rodinného centra
Buštěhradský pelíšek, Kladenská 207 (1. patro), Buštěhrad.
Těší se na Vás
tým ZŠ Heuréka

WWW.CENTRALKLADNO.CZ
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V ýsledky

voleb do poslanecké sněmovny za město

B uštěhrad
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U snesení

ze zasedání

Z astupitelstva

města

B uštěhradu č . 9/2017

Zastupitelstvo na svém zasedání na akci: Výkon činnosti technického ta u hřbitova – a pověřuje starostku
č. 9/2017 ze dne 20. 9. 2017 přijalo dozoru v rámci akce Odstranění ne- podpisem smlouvy.
legálního skladu odpadů Buštěhrad, Usnesením č. 16 Zařazení těchto
tato usnesení:
firmu: G-servis Praha, spol. s.r.o., za uchazečů do pořadníku čekatelů na
Schvaluje:
nabídkovou cenu: 582.010,- Kč vč.
Usnesením č. 1 Ověřovatele zápisu DPH a pověřuje starostku podpisem byt v DPS Buštěhrad: a), b) , c) p. .
Usnesením č. 17 Navýšení dotace ze
Pavla Vavrušku a Jana Mrkvičku, jako smlouvy.
Středočeského kraje pro poskytovazapisovatelku Dagmar Novotnou.
Usnesením č. 10 Výjimku ze stavební tele sociálních služeb DPS Buštěhrad
Usnesením č. 3 Zápis ze zasedání uzávěry pro společnost ORTA HOLZ
o 122 300,- Kč a pověřuje p. Šárku
č. 8/2017.
s. r. o., stavební úpravy (vestavba) ve Vojnovou podpisem dodatku smlouUsnesením č. 4 Doplněný program stávající provozovně v areálu SVT vy.
PARK s. r. o.
zasedání č. 9/2017.
Usnesením č. 18 Vyvěšení záměru na
Usnesením č. 5 Rozpočtové opatření Usnesením č. 11 Studii revitalizace prodej části pozemku parc. č. 346/3
buštěhradského pivovaru a Memo- o výměře cca 22 m2.
č. 7
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mezi Statutárním městem Kladnem
Usnesením č. 12 Přijetí dotace
Usnesením č. 7 Výběr zhotovitele z Operačního programu zaměstna- a městem Buštěhrad – zajišťování výna akci: Zpracování územního plá- nost – realizace projektu „Pracovník konu přenesené působnosti ve věcech
nu města Buštěhradu, dle zákona knihovny a infocentra“ – ve výši 1 374 přestupků.
č.183/2006 Sb., o územním plánování 840,- Kč a pověřuje starostku podpi- Usnesením č. 20 Smlouvu o smloua stavebním úřadu, ve znění pozděj- sem smlouvy.
vě budoucí o zřízení služebnosti mezi
ších předpisů, firmu Prisvich s.r.o. za
městem Buštěhrad a Českou komunicenu 900. tis. bez DPH a pověřuje sta- Usnesením č. 13 Pronájem pozemku kační infrastrukturou a. s. – umístění
2217, a objektu staré vodárny na parc. podzemního komunikačního vedení
rostku podpisem smlouvy.
č. 2209/1, 2209/2 paní a pověřuje sta- na pozemku města parc. č. 233 a poUsnesením č. 8 Výběr zhotovitele na rostku podpisem smlouvy.
věřuje starostku podpisem smlouvy.
akci: Odstranění nelegálního skladu
Usnesením
č.
14
Stažení
bodu
č.
14.
odpadů Buštěhrad, firmu: FCC ČR
Bere na vědomí:
s.r.o. + FCC Regios + Limek plus spol. Prodej/pronájem části pozemku parc.
Bod č. 2. Kontrolu usnesení ze zases.r.o., za cenu: 9.544.068,60,- Kč, včet- č. 223/1 – p. , z programu zasedání.
ně DPH, a pověřuje starostku podpi- Usnesením č. 15 Smlouvu o budou- dání č. 8/2017
sem smlouvy.
cím vkladu, pachtu a provozování Bod č. 5. Rozpočtové opatření č. 6
Usnesením č. 9 Výběr zhotovitele vodárenské infrastruktury – lokali- Zápis vyhotoven dne: 22. září 2017

Z lepšete

sami svoje okolí !

Jste z těch lidí, kteří chodí po
Buštěhradě a říkají si: „Tady chybí lavička, tady by mohl být strom, tady ta
cestička by se měla zkultivovat?“ Ve
Výboru pro životní prostředí (VŽP)
jsme si říkali, že tyhle nápady by se
měly na městský úřad dostat, a že
možná pár malých zlepšení udělá
stejně, jako velké projekty, na které
si budeme muset ještě chvíli počkat.
Takže:

VŽP potom nápady projedná, vybere ty nejlepší a bude spolu s městským úřadem usilovat o jejich postupné uskutečňování.

zitivně zohledněno. K tomu dodávám, že prostředky na realizaci těchto malých projektů jsou v rozpočtu
alokovány a zasadíme se, aby tomu
tak bylo i v příštím roce. S celou akcí
je spojena myšlenka postupného
sjednocování městského mobiliáře.
Začali jsme koši, v příštím roce by
se měly postupně objevovat lavičky
v podobném stylu (jedna stojí např.
4 500 Kč).

Návrhy posílejte ve formě projektu,
obrázku nebo jen popisu, s velmi
hrubým rozpočtem. Posílejte vše
pokud možno elektronicky na adresu mrkvicka@mestobustehrad.cz,
případně doručte na městský úřad.
První kolo uzavřeme na konci listoVŽP vyzývá obyvatele Buštěhra- padu 2017.
Nevíme, jak to dopadne, ale doufádu, aby nám poslali své nápady na
me, že takhle přispějeme společně k
drobná vylepšení našeho životního Pokud za nápadem stojí spolek, tomu, aby byl Buštěhrad ještě lepší
prostředí ve městě. Každý jednotli- nebo víc občanů, uveďte to. Pokud místo pro život!
vý navržený projekt může být v ma- se chcete sami podílet na realizaci,
bude to při hodnocení projektu po- Jan Mrkvička, předseda VŽP
ximální hodnotě do 25 000 Kč.
číSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 11. LISTOPAD 2017									
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I nformační

centrum a knihovna

Přestože informační centrum v nových prostorách bude dokončeno
až na jaře 2018 (o započetí prací
jsme informovali v minulém BZ),
již nyní jej v provizorní formě otvíráme v prostorách vedle knihovny
(vstup z arkády blíže ke kostelu).
Otvírací hodiny: Po, St: 8.00 –
12.00, 13.00 – 17.00
Jsou Vám zde k dispozici dvě nové
pracovnice knihovny a infocentra Helena Blesková a Hedvika Servusová, které mají kromě podávání
informací všeho druhu (především

M áme

nové koše , aneb

o místních zajímavostech, turistických cílech, kulturních a společenských akcích apod.) v náplni práce
propagaci a pomoc při organizaci
akcí knihovny a Kulturního výboru, zástup za paní knihovnici,
psaní článků, práci s městským
webem a facebookem, a další. Tuto
posilu velmi oceňujeme, protože počet kulturních akcí města
a knihovny se stále zvyšuje a organizátoři z řad Kulturního výboru města (kteří tuto činnost dělají
většinou ve svém volném čase) již
pomalu nemají kapacitu. Podotý-

kám, že pod knihovnu spadá také
Buštěhradský filmový klub, a nyní
nově Kruh přátel hudby. Knihovna
dále organizuje přednášky a besedy, autorská čtení, i akce pro děti.
V nejbližší době plánujeme spuštění nového knihovního webu,
kde bude také již konečně online
katalog knih. Na tato dvě pracovní
místa (sestávající se ze dvou polovičních úvazků) jsme získali grant
z Operačního programu Zaměstnanost.
DJ
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Technické služby platíme všichjsem, že naši agendu budou tvořit nakonec nám náklady na papíroni
ze svých daní a jejich čas patří
hlavně psí exkrementy a odpadky. vé pytlíky, které by se mohly doJenže životní prostředí je bohužel stat nad půl milionu korun za rok, Buštěhradu. Pokud například zanaším odpadem do značné míry přišly neúměrně vysoké. Mimo šlapete odpadky do koše tak, že je
tvořeno; v tom velkém měřítku to, v Buštěhradě je tráva, a když budou muset vyndávat háky, bude
(rozuměj globální znečištění) i v nemáte pytlík v kapse, těžko se jejich čas chybět jinde.
tom našem malém (rozuměj ho- pak exkrement vašeho čtyřnohé- 2) Máme sběrný dvůr, nově techvínko, do kterého jste právě šlápli). ho hledá. Takže, koše by měly být nickými krásně uklizený. Co se
My jsme se rozhodli zaměřit na tu vždy na dohled, pytlík v kapse je nevejde do koše, patří tam. Nedědruhou oblast, protože v té něco zodpovědnost každého slušného lejte z popelnic na tříděný odpad
dokážeme změnit.
Buštěhraďana. Je to i skvělá pří- skládku ani burzu. Pokud se něčeležitost k recyklaci (neděravých) ho chcete zbavit, napište třeba na
Letos díky velikému úsilí měst- pytlíků všeho druhu.
buštěhradský facebook nebo poského úřadu zmizí skládka pod
haldou, jedna z největších ostud S tím souvisí, že budeme k nové- užijte některou z aplikací k tomu
Buštěhradu. My ve výboru pro mu roku aktualizovat vyhlášku určených.
životní prostředí jsme mezitím o psech. Psíci možná lehce pod- 3) Vajgly jsou nebezpečný toxicprosadili uvolnění prostředků na raží, abychom my pejskaři umlče- ký odpad, který po prvním dešnákup a instalaci šedesáti nových li „rýpavé“ nepejskaře, ale pořád ti skončí v našem rybníku, tak je
odpadkových košů. Snad se vám budeme cenami hluboce pod vět- prosím neházejte na zem, ale do
líbí. Podle nás jsou vkusné a byly šími městy. Máte-li jakékoli připo- košů.
za rozumné peníze. Teď už by měly mínky, návrhy a rady, jak vyhlášku
být snad všude, přesto ještě uvažu- upravit, připojte se prosím do ně- 4) Psí exkrementy vadí i na trávě,
jeme o dokoupení několika košů které z on-line debat nebo napište dětem i dospělým, tak je sbírejte
s popelníky na zastávky a před na Jiřině Kopsové z výboru pro ži- vždy, ať leží kdekoli.
hospody. Jestli vám ale přijde, že votní prostředí na kopsova@mesJan Mrkvička, zastupitel
někde koš chybí, napište nám pro- tobustehrad.cz.
(mrkvicka@mestobstehrad.cz)
sím. Měly by být opravdu všude.

K onec

výstavy ?

Ano, výstava Buštěhrádek k výročí nestihli, a proč byla výstava „pou- vat. Budu se zabývat opravdu pou520 let od jmenování Buštěhradu ze“ 14 dnů, ale ve skutečnosti trva- ze výstavou, všechny ostatní akce
městem, již opravdu skončila.
la dnů 16.
nechám hodnotit další organizátory výročních oslav.
Již po jejím uzavření se nás mnoho Prostě všemu je jednou konec
lidí ptalo, kdy mohou přijít, že to a nastal čas hodnotit a rekapitulo- O tom, že myšlenka filmu a výstačíSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 11. LISTOPAD  2017
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vy se zrodila v hlavě Alice Masters
a její maminky Zdeny Doušové,
a že se realizace výstavy chopili „Věčně mladí senioři“, a že film
i výstava dostaly jednotný název
Buštěhrádek, už psal Martin Kosa.
Já si dovolím víceméně podrobně
popsat další dění.
Kde bude výstava instalována,
bylo hned jasné, a díky ochotě Evy
Peslové a Víti Helíska jsme mohli
využít prostory jejich Galerie Sýpka. Lidi, ještěže vás tady máme :).
Od května jsme vyzývali občany
k zapůjčení fotografií a předmětů,
které doma schovávají po svých
předcích. Průběžně se nám ozývali DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
lidé ochotní půjčit nám své pokla- JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
POUŽÍVAT
STEJNÉ
JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
dy, a tak FONTY
jsme začali
s jejich
seznaRÁMEČKY
mem, abychom si udělali předsta-OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
vu, jak by vše mohlo vypadat.
V září jsme oslovili Aleše Bendu, který vymyslel její podobu, tu
se nám ale „podařilo“ tak trošku
přetvořit s ohledem na okolnosti,
které se objevily. Aleš hlavně společně s Martinem Kosou vymyslel
závěsný systém, a v tento okamžik
začala práce pro Víťu Helíska, který sám vše instaloval a vylepšoval.
Nemohli jsme vzpomínat na minulost Buštěhradu bez fotografií,
kterých se nakonec sešlo více jak
200. Oslovovali jsme, sbírali a popisovali je více jak 14 dnů, a na
tom, abyste je mohli vidět v té
úžasné podobě, v jaké nakonec na
výstavě byly, pracoval Martin Homola, Martin Kosa, Jirka Žitník
a Honza Zelenka. Buštěhrad má
velké štěstí, že tu žijí chlapi znalí
svého řemesla (snad mi výtvarníci
a umělci odpustí), a ještě ke všemu
ochotní rychle a skvěle zapracovat
na dobré věci.
Pak už jen zbývalo, aby nám
ochotní lidé věci během jednoho
víkendu přinesli. Nakonec bylo
Z otevření výstavy Buštěhrádek. Foto: J. Pergl, M. Žitníková
evidovaných předmětů 196, neevidovaných několik desítek, fotogra- nout.
říkat exponáty, pracovali na jejich
fie jsem nezvládla spočítat, protože
seskupení, rozmístění a přenášeli
je lidé nosili ještě po uzavřené evi- Když jsme věci měli shromážděné, jsme je na nejvhodnější místa.
denci, a my je nedokázali odmít- mohli jsme je další víkend dávat
na jejich místo. Začali jsme jim Kolem všeho panovala vášnivá dečíSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 11. LISTOPAD 2017									
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Celkový počet návštěvníků výsta- nápad, Alice.
vy byl asi 700. Velkou radost jsme
měli ze 2 tříd dětí z MŠ a dětí z pá- Napsáno mnoho, je čas skončit, ale
tých, šestých, sedmých a devátých ještě patří díky všem výše jmenotříd ZŠ. Jsme rádi, že učitelé využili vaným, podpoře MěÚ Buštěhrad
příležitost a s dětmi přišli, snad to i těm, kteří věnovali svůj čas, sílu,
přineslo ten správný účinek, někte- um a nadšení výstavu Buštěhráří se opravdu o minulost zajímali. dek realizovat - Zdeně a Jardovi
Bonusem pro nás bylo, když jsme Doušovým, Aničce Kořínkové,
si mohli s pamětníky povídat o je- Evě Procházkové, Marušce Kaijich zážitcích a vidět radost, když serové, Jitce Fršlínkové, Marušce
na fotografiích poznávali své blíz- Týčové, Heleně Horešovské, Jitce
Sobota 23. 9. 2017, kdy byla výsta- ké a kamarády, spolužáky, učitele Přerostové, Věře Adamové, Jitce
va zahájena vernisáží, byla velmi a místa, která mají dnes už jinou Kreimové, Jarmile Kulhavé, Hance
Pospíšilové a manželům některých
příjemným dnem, který byl v úvo- podobu.
z nás.
du ozvláštněn přehlídkou historických klobouků, které předvedla Film Buštěhrádek byl promítán
noblesní dáma paní Marie Pávko- i mimo uvedené časy, protože Díky patří také všem, kteří nám své
jeho shlédnutí
bylOBSAH;
vel- poklady zapůjčili a dopřáli nám
vá.
DOzájem
TOHOTOo PROSTORU
MONTOVAT
ký. AliciVOLNÝ
jsmePROSTOR
vděční,NAHOŘE
že proI DOLE;
nás nevšední podívanou.		
JE DŮLEŽITÝ
DoufaliFONTY
jsme,POUŽÍVAT
že na vernisáž
přijde
Buštěhraďáky natočila
tentofont
dokuSTEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH
LISTŮ - nadpisy
Binner, normální text
bezpatkový
font;seniory“
Za „Věčně
mladé
hodně lidí, ale takovým
zájmem ment.
bude
Buštěhrad
i pro - SÍLA 0,8b
RÁMEČKY OKOLO
FOTEKSnad
POUŽÍVAT
NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉ
Stáňa Šumná
jsme byli opravdu mile překvape- ostatní místem, které by stálo za to
ni. Kolik návštěvníků bylo, jsme navštívit. Moc děkujeme za skvělý
jenom odhadovali - 100, 150?
bata a velmi rušná atmosféra plná
nápadů. Týden před výstavou jsme
si říkali, zda by nebylo lepší se na
Sýpku přestěhovat. Důležitou částí
bylo instalování techniky na promítání filmu, kterou se zabývali
Víťa Helísek s Martinem Kosou.
Všechny přípravy ale také jednou
končí, a tak zavěšením „pláten“
s fotografiemi jsme si mohli oddychnout.

S ousedé zahráli a zazpívali sousedům ,
K ruhu přátel hudby B uštěhrad
V úterý 3. října nově založený
buštěhradský Kruh přátel hudby
zahájil svou první sezónu koncertem s názvem „Sousedé sousedům“. Přidal tak svůj první skromný díl k záměru, který byl započat
již v hlubokých padesátých létech
minulého století legendárním Smetanovým kvartetem - na mapě českých a moravských měst jde o další místo více v pomyslném kruhu
spřízněných volbou, totiž ctitelů
a milovníků umění, kteří se za časů
minulých scházeli tak trochu bolševikovi natruc, dnes již konečně
svobodně, aby společně holdovali
dobré klasické hudbě.
Buštěhradský výběr celkem osmi
zdejších hudebních profesionálů, stálých členů a osobností české
hudební kultury v oblasti klasické
hudby, si pro vrchovatě naplněný
velký zámecký sál (pořadatelé museli přidávat židle pro další a další
přicházející hudební fanoušky!)
připravil velmi pestrý program.
Krátké úvodní slovo paní starostky
Daniely Javorčekové doplnil nový
pan ředitel naší ZUŠ, pedagog
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aneb zpráva ze zahajovacího koncertu

pražské HAMU a koncertní klavírista Martina Fila, a dále pisatel
těchto řádků - oba spoluzakladatelé buštěhradského Kruhu. Na úvod
večera poté pan ředitel usedl za svůj
nástroj, aby doprovodil hobojistku
Pražské komorní filharmonie, paní
Lenku Filovou tentokráte u zobcové flétny, ve společném provedení
Suity d moll G. F. Haendela. Poté
se průvodního slova pro celý večer ujal novopečený hlasatel Čes-

kého rozhlasu 3 Vltava, pedagog
buštěhradské ZUŠ a koncertní kytarista, pan Petr Štěpán, aby uvedl dalšího účinkujícího slovy: “…a
nyní mi dovolte na našem pódiu
přivítat přední osobnost světa klasické kytary západní, či přesněji řečeno jihozápadní kladenské čtvrti
Rozdělov…“ - totiž sebe sama, a to
v lyrických dvou preludiích pro sólovou španělskou kytaru Francisco
Tárregy. Po něm se zámecký sál ro-

Z koncertu. Foto: J. Pergl
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zezněl jak mohutnými basovými
tóny, tak i jemně hranými pasážemi ve vysokých rejstřících královského nástroje mezi plechy – tuby.
Té se ve skvěle zvolené Sonatě in
F Benedetto Marcella báječně ujal
pan Evžen Zdráhal za doprovodu
pana ředitele Martina Fily.
V tuto chvíli velmi příjemně rozehřáté publikum přivítalo významnou pěvkyni českého operního
světa, sólistku vystupující s předními českými orchestry doma a v
zahraničí, paní Kateřinu Kalvachovou, která nám za doprovodu
koncertního klavíristy a pedagoga
HAMU, pana Marcela Javorčeka,
Vystoupení sopranistky Kateřiny Kalvachové. Foto: J. Pergl
zazpívala celkem tři strhující árie: DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
Vitelie z Mozartovy opery Titus, JEdvou
provedením
dam
a jednoho
totiž
DŮLEŽITÝ
VOLNÝ
PROSTORpána,
NAHOŘE
I DOLE;temperamentním
Desdemony
VerdihoSTEJNÉ
Othella,
FONTY zPOUŽÍVAT
JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH
LISTŮ -Českého
nadpisy font
Binner,
normální text bezpatkový
font;
k mohutnému
zpěvu probudil
pan
hobojistky a členky
náa nakonec Dvořákovy RÁMEČKY
RusalkyOKOLO
FOTEK POUŽÍVAT
NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉ
- SÍLA Javorček
0,8b
rodního
symfonického
orchestru
Marcel
v první větě Alle„Měsíčku na nebi hlubokém“, která a souboru Musica Festiva di Praga, gretto maestoso Sonáty h moll, op.
se stala bez nadsázky zlatým hře- paní Gabriely Plaché, koncertní 58 Fryderyka Chopina.
bem celého koncertu.
houslistky a členky druhého z výše
jmenovaných souborů, paní Šárky Závěrem zmiňme ještě jednou
Do druhé půle příjemného večera Trávníčkové a pana Petra Štěpána. skvělý konferenciérský výkon
nás uvedl opět pan ředitel Martin Ti pak pódium předali pro změnu pana Petra Štěpána, jehož tu deFila, v jehož charakteristicky pev- jedné dámě se dvěma pány, totiž centně odlehčené, tu zvídavost buném i lyricky zpěvném podání Kateřině Kalvachové s Evženem dící, vždy však svěží a povznášející
jsme si všichni připomněli bagate- Zdráhalem a Martinem Filou, kte- průvodní slovo stalo se překvapilu Pro Elišku prvního svobodného ří v objevné instrumentaci sop- vou přidanou hodnotou zahajovahudebníka evropské hudební kul- ránu a tuby za doprovodu klavíru cího koncertu. Buštěhradský Kruh
tury Ludwiga van Beethovena. Po provedli Kočičí duet Gioacchina přátel hudby začal opravdu zdařiní jsme se vrátili poněkud hlouběji Rossiniho. Finále večera se roze- le, a nelze, než se těšit na jeho další
zpět do časů nevolnictví, které však zvučelo všemi rejstříky koncert- programy.
prosvětlila Triová sonáta Antonia ního křídla Petrof, které svým
Martin Kosa
Vivaldiho v citlivém provedení

K ulturní

a společenské akce v  B uštěhradu : listopad

2017

3. 11. RC Pelíšek: Strašidelný rej pro nejmenší; maškarní karneval a přenocování v Pelíšku
8. 11. Buštěhradský filmový klub: Baron Prášil (ČSR 1961; fantasy; rekonstruovaná verze)
11. 11. RC Pelíšek: Svatomartinský průvod od Žižkova nám. na Babky; tradiční akce
11. 11. Buštěhradské Šťabajzny: Šťabál, u Bečvářů
17. 11. Divadlo KiX: Martin McDonagh – Mrzák inischmaanský; premiéra nové hry, u Bečvářů
18. 11. Divadlo KiX: Martin McDonagh – Mrzák inischmaanský; I. repríza nové hry, u Bečvářů
19. 11. Divadlo KiX: Martin McDonagh – Mrzák inischmaanský; II. repríza nové hry, u Bečvářů
21. 11. Buštěhradský filmový klub: Maltézský sokol (USA 1941; detektivní, mysteriózní)
22. 11. Městská knihovna Buštěhrad: Eva Turnová – Turnové háje; autorské čtení
24. 11. Rozsvícení vánočního stromku; tradiční akce ve veřejném prostoru
28. 11. Městská knihovna Buštěhrad: Jakub Plášek - Na značky! Aneb jak s námi cvičí reklama;
přednáška o úskalích reklamy
30. 11. ZUŠ: Koncert žáků
číSLO 1., březen 2015
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Z ase

máme hezčí sál v zámku

Díky kročehlavskému malíři Jiřímu Karasovi a jeho rodině. Rozhodli se našemu městu věnovat
velký obraz (olej na plátně o rozměru 2 x 2,5 m). Je to upomínka na to, že zemřelý bratr Jiřího,

autor díla Karel Karas na zdejší,
tenkrát ještě hudební, škole dlouhá léta učil a řediteloval. Paní starostka vybrala místo, kde by se
dar nejlépe vyjímal, a poprvé ho
představila veřejnosti u příležitos-

ti koncertu 3. 10. Tam Karasovým
také za dar veřejně poděkovala.
I následný, krásný koncert jistě
dar vhodně, na novém místě, přivítal.
JP

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

Vlevo: instalace obrazu (zleva ing. Jiří Karas ml., s holemi Jiří Karas starší, v montérkách bratři Sůvové,
kteří obraz rámovali a instalovali). Vpravo: Obraz již při koncertu. Foto: J. Pergl

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vítání

občánků

Ve středu 27. 9. 2017 proběhlo
v obřadní síni Městského úřadu
tradiční Vítání občánků. Naše
nejmladší jsme s místostarostkou
města Mgr. Magdou Kindlovou

M ěsto B uštěhrad

přivítali do života letos již počtvr- odměnou byla láska a úcta jejich
té. Dětem přejeme, aby vyrůstaly děťátka.
v lásce a bezpečí pro radost svých
Jana Zemanová
rodičů a prarodičů, nás všech.
Rodičům přejeme, aby největší

nabízí pracovní místo :

Hledáme pracovníka na HPP na
pozici obsluhy sběrného dvora
a řidiče.
Souhrnný popis práce:
• řízení pracovních a speciálních vozidel do 3,5 tuny,
• řízení osobních vozidel do 3,5
tuny,
• péče o sběrné místo odpadu
a zajištění plynulého chodu
sběrného místa,
• přebírání, třídění a evidence
odpadu na sběrném místě
• zajišťování služeb pro občany
dle ceníku (odvoz odpadů)
• zajištění odvozu odpadu,
číSLO 1., březen 2015
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•
•
•
•
•
•
•
•

O bsluha

sběrného místa , řidič

oprava a údržba dětských
hřišť,
opravy komunikací (silnic,
chodníků),
čištění komunikací a ploch
v majetku města (snížení prašnosti, odpadky apod.),
provádění letní údržby zeleně
(sečení trávy, úklid listí),
oprava a údržba městského
mobiliáře,
plnění plánu zimní údržby
městských komunikací,
svoz odpadkových košů,
pomocné práce při opravách
majetku města, dle potřeb vedení TS,

•

pracovní doba od 8.00 do
16.30
Požadujeme:
• Vzdělání: min. vyučen
• Základní znalost práce s PC
výhodou
• Čistý trestní rejstřík
• Fyzická zdatnost
• Řidičský průkaz B
Nabízíme:
• 25 dní dovolené, stravenky,
slušné jednání, přátelský kolektiv
V případě zájmu nebo jakýchkoliv dotazů volejte vedoucího TS
p. Veselého: tel. 601 556 519
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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

Echo ZUŠ
V uplynulých měsících se v ZUŠ
Buštěhrad událo několik výrazných změn. V srpnu se škola po
technické stránce lépe propojila
s okolním světem.
Koncepci IT technologií nám navrhl a zrealizoval pan Ivan Heráň.
Vyměnili jsme původní, mnohdy
nefunkční internetové připojení
za kvalitní a rychlé. Díky jednání pana Heráně nám ho poskytuje firma Klfree.net zdarma. Wi-fi
mohou využít i rodiče čekající na
děti, a to i mimo budovu v při- DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
lehlém prostranství. Zrušením JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
FONTY POUŽÍVAT
STEJNÉlinek
JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
pěti zbytečných
telefonních
RÁMEČKY
a přechodem na internetový tele-OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
fon ušetří škola 20 000 Kč ročně.
Tisíce Kč uspoříme také zrušením
odběru papírových novin.
Letní měsíce jsme využili k nejOrchestr v ZUŠ. Foto: M. Fila
nutnějším opravám budovy. Škola
potřebuje zásadní rekonstrukci,
tu jsme naplánovali se zřizovatelem na příští prázdniny. Se stěhováním a úklidem po zednických
a malířských pracích pomáhali ve
svém volném čase zaměstnanci
ZUŠ i přátelé „zvenčí”.
Založili jsme orchestr a sbor!
Obojí mohou navštěvovat všichni
žáci hudebního oboru ZUŠ, tímto
je srdečně zvu na zkoušku, koupili jsme dostatek nových notových
stojanů :-)). V současnosti má orchestr 14 a sbor 9 členů. Nebojte
se přijít - hrát a zpívat společně je
velká radost.
Přivítali jsme mezi námi 2 nové
členy učitelského sboru - flétnistku Martinu Mihulkovou, absolventku prestižní Guildhall School
of Music v Londýně a skvělého
Stěhování klavíru do zámku. Foto: M. Fila
trumpetistu Luboše Krtičku, který
navýšení nevyhnutelné. Tyto pro- také stran brazilské kávy :-). Zavede školní orchestr a sbor.
středky škola používá k nákupu koupili jsme si kávovar.
Udělali jsme také jeden nepopu- vybavení, nástrojů, notového maOd začátku školního roku probíhá
lární krok - zvýšili jsme úplatu za teriálu apod.
výuka tanečního oboru v zámecvzdělávání o 15 %. Důvod? - Přepočítali jsme celkové neinvestiční Učitelé ZUŠ už nechodí od září do kém sále. V krásném, mnohem
výdaje na žáka, dle výsledku bylo ředitelny jen za povinnostmi, ale lépe vyhovujícím a inspirativním
číSLO 1., březen 2015
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prostředí. Nabídku paní starostky
využít prostory zámku k potřebám ZUŠ jsme velmi rádi přijali.
Pro přípravu dětí před vystoupením máme k dispozici spolkovou
místnost, kam nám technické
služby v čele s panem Veselým
přestěhovaly klavír.
3. října 2017 se na zámku konal
zahajovací koncert Kruhu přátel hudby, pořádaný ZUŠ ve spolupráci s Městskou knihovnou.
Mám velkou radost z ohlasů po-

První

sluchačů, kteří zaplnili sál do posledního místečka. Na koncertě
jsme blahopřáli paní učitelce tance Heleně Blagoeové ke krásnému
životnímu jubileu.
Co nás čeká:
- 1. letošní koncert žáků 19. 10.
- 2. koncert žáků 30. 10.
- vánoční koncert žáků 14. 12.
- plánujeme otevření literárnědramatického oboru a oboru

fotografie
- aktivně spolupracujeme s naším
zřizovatelem, chystáme nové
projekty.
Naše škola momentálně jedná
o navýšení počtu žáků, krajský
úřad žádost schválil a doporučil.
Čekáme na vyjádření Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy.
Martin Fila, ředitel ZUŠ

divadelní představení v pivovarském sklepě

Měsíční noc ve sklepě jste měli hrou lesem plným vlků nastínila, ným, prostorem nám slibuje do
možnost poprvé zažít 24. 9. 2017 jak se může i rozumný člověk za- budoucna mnohá překvapení, jež
TOHOTOvPROSTORU
MONTOVAT
OBSAH; nabízí fantazie i pracovitost členů
i vy. Divadelní soubor KIX zde DOchovat
mezní situaci.
NetradičJE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
uvedl sci-fi, mikrodrama Stanisla- ní „předehra“ ve formě bádajícího našeho ochotnického souboru.
FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
va Lema,
stejného názvu. Ale ne- kosmonauta zaujala nejen malé Jejich herecký výkon byl tradičOKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
jen to. Návštěvníci byli RÁMEČKY
od samého
návštěvníky. Mnozí ocenili péči ně bezchybný. Třeba se dočkáme
vstupu vtaženi do vyšší dimen- o diváky už po příchodu do chlad- i toho, že technologická kosmická
ze lunárního prostoru. Dokonce ných prostor, kde jim byla nabíd- společnost (zašifrovaná v záhlapoezie přímo kosmická uváděla nuta „pláštěnka“, která dokázala ví plakátu) bude hodna toho, aby
příchozí do prostor evokujících uchovat tělesné teplo, pro které dělala propagaci našemu hvězdnáladu končící meziplanetární dodával kalorie netradiční Spa- nému týmu KIX.
mise. Projekce putováním lunár- ce bar. Dokonalá režie pracující
JP
ního povrchu i procházka stíno- s nádherným, byť zatím zanedba-

Představení KIX Měsíční noc. Foto: J. Pergl

Na

sv .

Václava

ve válcovně

Ve čtvrtek 28. září se tradičně otevřely brány provozovny Sochorová
válcovna Třineckých železáren a.s.
v Dubí pro širokou veřejnost. Vedení válcovny poprvé zaregistrovalo i zvýšený počet návštěvníků
z Buštěhradu, který byl důsledkem
spolupráce mezi Buštěhradským
fórem, z. s. a válcovny, aby se inčíSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 11. LISTOPAD  2017

formace o Dni otevřených dveří
dostala co největšímu počtu občanů i v Buštěhradě, který s provozovnou bezprostředně sousedí.
Odhadovaný počet návštěvníků
provozu byl v 11 hod., hodinu před
ukončením akce, asi 300 lidí.

od ohřátí v plynové peci, po jejich
redukci na požadovaný rozměr,
uříznutí a skladování. 13 vagonů
ocelových válců denně dojíždí do
ocelárny z Třince, aby se v nepřetržitém provozu změnilo na výrobky požadované kvality a rozměrů.
Návštěvníci mohli vidět celý proces Provoz vlastní ryze česká společvýroby ocelových tyčí a hranolů nost a vybavená je z většiny stroji
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a zařízeními rovněž české výroby.
Každopádně se Den otevřených
dveří skvěle vyvedl a řada našich
občanů tak měla možnost se v hodinové prohlídce podívat, co se
vyrábí za jejich domy v Buštěhradě. Za zmínku stojí i zvládnutí celé
akce, jak z hlediska bezpečnosti
prováděných skupin, tak i zajištění
starosti o nejmenší účastníky návštěvy ve vybrané místnosti, kde
se jim organizátoři věnovali. Poděkování za nevšední zážitek patří vedení závodu, který vedou pan
Pavel Straszak a Ing. Martin Čaniga – zástupce ředitele pro výrobu.
Spolek Buštěhradské fórum plánu-

DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH; je následnou časově rozšířenou exJE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
kurzi ještě do konce tohoto roku.
FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
Účastníci exkurze před
vstupem
do
objektu
sochorových
válcoven.
RÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b Ing. Jiří Janouškovec

Foto: J. Janouškovec

Přednáška

kronikáře nejen o sirotčinci

Nové objevy z historie Buštěhradu. Pod tímto názvem uskutečnil
kronikář naší obce pan Jaroslav
Pergl svou přednášku na zámku
dne 21. 9. 2017 od 19 hod. Nabitá
místnost s hojnou účastí přes 30
lidí byla překvapením vzhledem
k nižší účasti na jiných společenských akcích, které se pořádaly
v poslední době. Náš kronikář po
dobu 2 hodin vyprávěl o historii
místního sirotčince, který měl po
válce jepičí život, ale historicky
zanechal zajímavou stopu. Působil ve městě od r. 1919 do r. 1924.
Podrobnostmi o personálu sirotčince, jeho vedení a podmínkami
práce spolu se starostí státu o nezaopatřené děti, bylo jistě mnoho
posluchačů překvapeno. Přednáška byla zpestřena i historií svatebních bot.
Kdo nebyl přítomen, zůstal neobohacen o řadu zajímavostí
z našeho města. Člověk se musí
s úctou poklonit i úsilí, které věnuje pan Pergl bádání po historii
spojené s naším městem v různých archívech a institucích. Dík
paří i jeho manželce, která je mu
v jeho objevech oporou.
Ing. Jiří Janouškovec

Kronikář města Jaroslav Pergl a posluchači při přednášce.
Foto: J. Janouškovec
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Z deněk Vojtíšek

na

B uštěhradě

Dne 19. září přijel do Buštěhradu Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek
Th. D., aby v 18,00 hod. zahájil
přednáškou na téma Sekty více
něž 2 hodinové setkání s přítomnými občany. Vysoká úroveň
přednesených informací a vyčerpávající zajímavé odpovědi na
vznesené otázky, řadila tuto událost mezi nejlepší setkání s pozvanou osobností, které jsme měli
možnost v našem městě přivítat
v rámci série besed Buštěhradského fóra. Zdeněk Vojtíšek hned
v úvodu netradičně zaujal svými

vazbami na Buštěhrad. Jeho dědeček Jaroslav Šiktanc se narodil
v Buštěhradě a v dospělosti působil jako velitel četnické a pátrací
stanice v Hradci Králové. Náš řečník si vzpomínal na řadu případů,
které mu dědeček vyprávěl, a které později rozeznal z nafilmovaných dílů Četnických humoresek
zasazených do Brna a jeho okolí.
Mimochodem, před četníkem
Arazimem byl velitelem právě pan
Šiktanc.
A co jsme se měli možnost zajímavého dozvědět? Kromě série před-

stavení aktuálních nových náboženských směrů, kterých je hojně
svým sídlem působení i v našem
okolí, i odpovědi na řadu otázek.
Jsme ateistickým státem? Podle
předložených statistik nikoliv.
Lidí, kteří věří v nadpřirozeno je
drtivá většina. Rozdíl je v tom, že
lidé v naší zemi jsou zaměřeni na
víru v amulety, věštění, horoskopy a léčitele. Většina vnímá církve
jako nepřítele, a z tohoto důvodu
stále více lidí opouští deklarativně církve jako instituce. Zajímavá
byla odpověď, proč je tomu tak
v České republice, a kde má tento
DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH; postoj původ. V této souvislosti
JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE; bylo zajímavé srovnání se sousedPolskem.
FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner,ním
normální
text bezpatkový font;
RÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
Škoda, že přítomných posluchačů bylo minimum. Touto besedou končí pro letošní rok série
setkání se zajímavými lidmi, pořádaných spolkem Buštěhradské
fórum. Uskutečnila se celkem
čtyřikrát. Měli jsme možnost se
seznámit s názory a argumenty
známých lidí na témata nebezpečí
Islámu, problematiku státu Izrael,
a v tomto závěrečném případě
o postavení naší země vzhledem k
víře obecně.
Přednášející Zdeněk Vojtíšek. Foto: J. Janouškovec
Ing. Jiří Janouškovec

Štrúdlování

na

Jarmarku

V neděli 15. 10. 2017 se uskutečnil
již 6. ročník štrúdlování - soutěž
o nejlepší sladký či slaný štrúdl.
Pomalu již tradiční soutěž pořádá SDČR MO Buštěhrad z.s., alias
„Věčně mladí senioři“. Letos se zúčastnilo 9 soutěžících. Šestičlenná porota měla velmi těžký úkol
rozhodnout o nejlepším, protože všechny štrúdly byly výborné.
Zvítězil klasický sladký jablečný
štrúdl paní Horešovské, 2. místo
paní Tomečková a 3. místo pan
Zelenka. Návštěvníci jarmarku si
na štrúdlech také pochutnávali.
Vynaložené úsilí bylo odměněno
uznáním návštěvníků, dobrou náladou, ke které přispělo i slunečné
počasí. Pořadatelky se již těší na
příští ročník.
Anna Kořínková
číSLO 1., březen 2015
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Vítězka letošního štúdlování Helena Horešovská
Foto: K. Jirkovská
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Vzpomínka

na

K rakov

V pátek 22. září se v restauraci
U Bečvářů sešlo několik účastníků čtyřdenního výletu do Krakova, aby si připomněli promítnutím fotek společně strávené
chvíle. Akce je slibným počinkem

a podle účastníků bude zájem
o podobné aktivity i do budoucna. Spolu s tematickými výlety je
stále populárnější i tradiční organizace výjezdu na vánoční trhy do
ciziny. Letos se jede do Regens-

B uštěhradská

2017

jednodenní

burgu. Dá se říci, že těmito aktivitami spolek Buštěhradské fórum
oslovil veřejnost a vyplnil prázdné místo v plánogramu různých
akcí v našem městě.
JJ

Pátý ročník vědomostní a pozná- menhir v zástavbě rodinných a tak na rok spočine putovní tepavací soutěže se mimořádně vydařil domů nebo jsme odhalili, kde se ný vítězný pohár z Tuniska v jejich
nejen z důvodu teplého a sluneč- nachází malebný rybník v Kně- rodině. Malou odměnu dostalo
ného počasí, ale i rekordní účasti ževsi v těsné blízkosti letiště. Mi- každé dítě všech soutěžních poosmi soutěžních vozů. Trasa tento lým zpestřením byl dárek pro ka- sádek. Tři nejúspěšnější posádky
rok procházela oblastí na jihozá- ždou soutěžní posádku v malém odešly také s malou pozorností,
která jim připomene hezké zážitky
pad od Buštěhradu. Soutěžní vě- pivovaru v Uněticích.
domostní otázky nás zavedly na DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH; z cesty. Dík patří letošní organibyly velmi těsné. Na- zátorce akce Elišce Reine a jejímu
místa v našem okolí, kam mno- JEVýsledky
DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
konec byla vyhodnocena rodina muži Pavlovi. Premiéru zvládli na
zí z nás FONTY
dosudPOUŽÍVAT
nikdy STEJNÉ
nezavítali.
JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
výbornou.
Štýbrových
jako vítězná
posádka,
S překvapením jsme objevili
malý
JJ
RÁMEČKY OKOLO
FOTEK POUŽÍVAT
NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉ
- SÍLA 0,8b

Účastníci 5. ročníku Buštěhradské jednodenní
Foto: Pavel Reine

S P O RT

SK B uštěhrad

na stadiónu

V rámci soutěže „Kopeme za fotbal“, kterou pořádá společnost
Gambrinus, měl náš tým zajímavou možnost poměřit svoje fotbalové dovednosti s prvoligovým
týmem FK Teplice. Jak k tomu došlo? v soutěži, kterou společnost
Gambrinus pořádá, jsou důležité
tři věci. Jak se tým během mis-

N a Stínadlech v T eplicích

trovské soutěže umístí v tabulce,
kolik během soutěže nastřílí gólů
a kolik se vypije piva Gambrinus
v přihlášené restauraci. Jelikož se
na našem hřišti ve stánku také
čepuje Gambrinus, mohli jsme se
do soutěže přihlásit. Dobrými výkony na hřišti, a z velké části také
dobrými výkony našich fanouš-

ků, při požívání zlatavého moku,
jsme se v této soutěži umístili na
čtvrtém místě. To znamenalo, že
jsme si ke konfrontaci mohli vybrat z týmů: FK Příbram, Dukla
Praha a FK Teplice. Vzhledem k
hráčským osobnostem a krásnému teplickému stadiónu Na Stínadlech, jsme vybrali FK Teplice.
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Nesmím v žádném případě zapo- různé sportovní nápoje. O pro- historie teplického fotbalu! Výmenout poděkovat fanouškům storu a sprchách ani nemluvě. Po klad zněl, fotoaparáty cvakaly. Pobuštěhradského fotbalu, kteří nás té se již hráči, společně s fanoušky slední zastávkou prohlídky bylo
velkou měrou v této akci pod- odebrali na prohlídku stadiónu. tiskové centrum. Zde si mohli
pořili! Za odměnu, ale měli také První zastávkou byl neskutečný i naši účastníci zájezdu vyzkoušet,
možnost s námi na Stínadla vy- prostor hlavní hrací plochy a kot- jaké je to sednout si za konferenčcestovat. A byl to opravdu vskut- le stadiónu. Pohled zespoda na ní stůl, před desku s HET ligovýku nezapomenutelný zážitek. tribuny byl uchvacující. Také trav- mi partnery, pod záři reflektorů.
Naplněný výletní autobus první natá plocha nezůstávala pozadu. Mimo jiné usedli kapitán a trenér
třídy (díky pane Kaštánku) a ješ- Kolem stadiónu prakticky vichři- SK Buštěhrad. Kamery běžely,
tě několik dalších naplněných aut ce a uprostřed jen vánek. Na velké foťáky opět cvakaly. To byl, ale již
s fanoušky, dorazilo ve čtvrtek světelné tabuli nápis FK Teplice závěr exkurse a čekala nás druhá
5. 10. 2017 v odpoledních hodi- vs. SK Buštěhrad i se znaky klubů, polovina, fotbalové utkání. Část,
nách před teplický stadión. Co se opravdu neobvyklý pohled. Hráči na kterou se všichni nejvíce těšidělo dál, bylo naprosto neuvěřitel- se již nemohli dočkat, až se pře- li. Fanoušci šli zaujmout výhodné. Ihned po příjezdu se nás ujal vléknou a vyběhnou. To nás, ale né postavení na tribuny a hráči
sportovní manažer a všechny spo- ještě čekala prohlídka síně slávy. se převlékli v kabině. Po té se již
lečně zavedl do vstupní haly, kde Stále zatáčející žlutou chodbou, vyběhlo na trávník. PředzápasoTOHOTO PROSTORU
OBSAH;
nás přivítal. Hráčům ukázal kabi- DOověšenou
obrazy zMONTOVAT
momentů
slá- vé rozhýbání za zvuku místního
JE
DŮLEŽITÝ
VOLNÝ
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NAHOŘE
DOLE; rozhlasu, absolvovaly týmy každý
nu, kam si odložili svoje fotbalo- vy teplického fotbalu jsme seI doFONTY
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nadpisy
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Binner,na
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text bezpatkový
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Těsněfont;
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NORMÁLNÍ
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připravena. Hroznové víno, baná- s množstvím pohárů, plaket, me- kem utkání ještě vyzvali oba treny, několik druhů čokolád a také dailí a dresů. Skutečně úspěšná néři týmy k taktickým pokynům
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do kabin a pak se již schýlilo ke mé minutě se Teplice ujaly vede- plné čáře, přesto že byli ve stejslavnostnímu nástupu. Za rykotu ní. Na prvoligových hráčích byly ném poměru s fanoušky Teplic.
fanoušků a za zvuku hudby, oba jasně vidět přednosti hráčů hra- Byli hlasitější a dravější! Násletýmy tunelem slavnostně nastou- jících o osm soutěží výše. Přes- dovalo ještě poděkování mezi
pily na hrací plochu. Moderátor to všechno buštěhradští dobře trenéry, poskytnutí rozhovorů
přečetl sestavy týmů, hráči si po- vzdorovali. Další gól inkasovali až médiím atd. V kabině byli všichdali ruce a kapitáni předali vlaječ- ve 22. minutě. Do poločasu jsme ni hráči plni dojmů. Po převlečeky. Nezbytné bylo také všechno obdrželi ještě dvě branky. Poločas ní jsme ještě měli společný raut
zdokumentovat. Tedy počáteční skončil za pro nás příznivých 4:0. s hráči. Zde se mohlo utkání a vše
společné foto a mohlo se jít na Do druhé půle se obměnily sesta- potřebné u pivka a guláše ještě
věc. Teplice na nás nastoupily vy. Mužstvo Buštěhradu doplnili do probrat. Jelikož buštěhradský
prakticky v plné sestavě v čele s li- také hráči, kteří nejsou tolik vy- fotbal bude napřesrok slavit 100
govým střelcem Fillou. Utkání se tíženi při mistrovských zápasech, leté výročí, vznikla zde zajímahrálo na dvakrát 30 minut. Jasný a i mužstvo Teplic udělalo určité vá myšlenka. Tepličtí fotbalisté
favorit FK Teplice na nás ze za- změny. Ve druhém poločase, góly by se v rámci oslav mohli přijet
čátku rovnou nastoupil. Ovšem přibývaly přeci již jen rychleji. představit na buštěhradské hřiště.
dobře připravenému a vyheco- Na domácích byla znát fyzická Tato sportovně kulturní akce nás
vanému buštěhradskému týmu a taktická připravenost. Přida- všechny velmi obohatila a zase
PROSTORU
OBSAH; více stmelila náš sportovní kolekse dařilo úspěšně vzdorovat. To DO
li TOHOTO
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ještěMONTOVAT
sedm gólů.
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nul gólman Buštěhradu Karásek. nili Buštěhradu vstřelit čestný gól nímu organizátorovi akce, treKaždou naši akci a zákroky na- a po ose Šturm, Roztočil a střelec nérovi buštěhradského „A“ týmu
šeho gólmana bouřlivě podporo- Výborný jsme v poslední minu- Ondrovi Křišťanovi. Dík, Ondro.
vala skupina našich připravených tě korigovali na konečných 11:1. Cestu nazpět autobusem jsme
fandů s atributy a nápisy. Bylo až Byla to pro nás velká škola fotba- si ještě náramně užili s kytarou
radostně dojemné, když se tribu- lu, za kterou jsme po utkání tep- a písní. Na Buštěhrad jsme se vránami neslo Buštěhrad, Buštěhrad. lickým hráčům, rukou podáním tili v pozdně večerních hodinách.
Hráče to ještě více nabudilo. Ov- poděkovali. Následovala také děza SKB Aleš Šturm
šem dle papírových předpokladů kovačka našim věrným fandům.
se potvrdila role favorita a v sed- Ti pro nás v hledišti zvítězili na

Fotbal SK B uštěhrad
Po kvalitním začátku sezóny, kdy
jsme třikrát za sebou vyhráli,
si náš „A“ tým vybral také slabší chvíle. Ve čtvrtém kole jsme
doma hostili Běleč. V tomto prvním domácím utkání jsme byli
sice v poli lepší, ale z vytvořeného
tlaku jsme nedokázali vytěžit gól.
Naopak. Po našich dvou chybách
se soupeř dostal do vedení 2:0.
Buštěhradští dokázali už jen korigovat na konečných 1:2. I v pátém
kole v Hrdlívě jsme nezabodovali. Do Hrdlíva jsme přijeli dobře
naladěni, a i začátek zápasu tomu
napovídal. Určovali jsme tempo
hry a vypracovali jsme si několik
vyložených akcí. Ty se nám ovšem
nepodařilo proměnit a tím jsme
pustili soupeře do hry. Ten s námi
postupně srovnal tempo a začal
dokonce zvyšovat tlak. Proměnil několik rychlých útoků a do

půle byl stav 3:1 pro Hrdlív. Do
druhé půle nastalo několik změn
v sestavě, ale na rozjetý Hrdlív to
už nestačilo. Domácí přidali ještě
dva góly a Buštěhrad jedním jen
korigoval. Konečný výsledek 5:2.

V předehrávaném 13. kole jsme
doma přivítali tým Hřebče. Po
dvou předchozích prohrách jsme
byli na toto derby velmi nažhaveni. Od začátku jsme byli lepším
týmem a již ve třetí minutě jsme

SK Buštěhrad - SK Hřebeč 7:1
Foto: archiv SK Buštěhrad
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chybě našeho gólmana, přidali před koncem domácí další gól
a tím definitivně vzali Buštěhradu
šanci na úspěch. Konečný výsledek 4:2 pro Slavoj Kladno. V osmém kole doma Sparta Kladno.
Vyrovnaný zápas, hraný na obě
strany. Náš tým v neúplné sestavě, ale i s tím se musí umět každý
celek vypořádat! Z tohoto vyrovnaného zápasu jsme vytěžili tři
body, za vítězství 4:3. Góly Musel, Rudolecký, Štefek, Radko. Náš
tým je průběžně na třetím místě
se ziskem osmnácti bodů. Věříme,
že i nadále udržíme tuto pozitivní bilanci! Děkujeme fanouškům
SK Buštěhrad za podporu. Sportu
zdar a fotbalu zvlášť.
za SKBfont;
Aleš Šturm
FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový

se ujali vedení (Jindra). Udáva- průběhu si stochovští odvezli výli jsme tempo hry a do poločasu prask 10:0. Tento výsledek byl pro
jsme přidali ještě dva góly (Rad- hosty ještě milosrdný. V dalším
ko, Křišťan). Poslední střelou před týdnu na nás čekaly opět dva zápoločasem se hostům podařilo pasy. Ve čtvrtek v rámci soutěže
snížit. O půli stav 3:1. I přes vy- Kopeme za fotbal, přátelské utkástřídání tří hráčů Hřebče, jsme ní s týmem prvoligových FK Tepv druhém poločase udávali tem- lic, a hned poté v sobotu mistrovpo hry. Hosty jsme prakticky k ské utkání na Slavoji Kladno. Pět
ničemu nepustili a přidali jsme utkání za sebou během čtrnácti
ještě čtyři góly (Radko, Rodolec- dnů se na nás podepsalo. První
ký, Musel, Roztočil). Konečný vý- poločas na Slavoji byl hektický,
sledek 7:1 nám napravil chuť po neurovnaný a plný nepřesností.
předchozích neúspěších. V dal- Z třech rychlých brejků, když zaším kole jsme opět na domácím spala buštěhradská obrana, hosté
hřišti, přivítali tým zespodu ta- trestali a poločas tak byl 3:0 pro
bulky Baník Stochov. Po předcho- Slavoj. Po změně stran Buštěhrad
zím kole dobře rozjetý Buštěhrad, přidal na tempu a dvěma góly
TOHOTO
MONTOVAT
OBSAH;
nedal Stochovu žádnou šanci. Po DOsnížil
naPROSTORU
3:2. Vyrovnání
bylo
na
JE
DŮLEŽITÝ
VOLNÝ
PROSTOR
NAHOŘE
I DOLE;
jednoznačném začátku a drtivém spadnutí. Ovšem po zbytečné

Z právy

ze

RÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
Sokolovny

Cvičení pro ženy seniorky
Hledáte vhodné cvičení a nechce
se vám nikam dojíždět?
Zumba, aerobik či posilovna vás
nelákají?

8.

říjen

– Památný

den

Rády mezi sebou přivítáme každou ženu, která má zájem si
s námi zacvičit. Při cvičení protáhneme celé tělo při hudbě, vše
v rámci našeho věku. Nebojte se
a přijďte mezi nás.

PONDĚLÍ - v podvečer vždy od
18. 00 do 19.00
ČTVRTEK - dopoledne od 9.00
do 10.00
Jitka Havlíčková

Sokolstva

V noci ze 7. na 8. října roku 1941
při tzv. ,,Akci Sokol„ zatklo Gestapo většinu předních činovníků
Československé obce Sokolské,
bylo jich okolo devíti set. Hned
následující den byla sokolská organizace na příkaz Reinharda
Heydricha oficiálně rozpuštěna.
V průběhu II. světové války bylo
zatčeno celkem 11 611 Sokolů.
Na památku všech Sokolů, kteří
bojovali za myšlenku svobodného národa a vlasti a položili za ni
své životy, byl 8. říjen vyhlášen
Památným dnem Sokolstva. Pietního aktu u pomníku na kladenském Sletišti se zúčastnili zástupci
Sokolské župy Budečské, Magistrátu města Kladna a Československé obce legionářské. Nechyběli
ani představitelé Skauta a Spolku
pro zachování odkazu českého
odboje. Čestnou stráž drželi i členové naší jednoty František Rák
a Stanislav Smékal ml.

Památný den Sokolů na kladenském Sletišti
Foto: Roman Roček

Blanka Jedličková
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ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ

Věčně

mladý

B uštěhrádek

Martin Kosa, jeden z těch, kteří rodný list, ale mladou mysl, se cho- před Vánocemi 2016 a s nímž přikulturní dění v Buštěhradu „mají pil námětu, který vypadá na první šla na návštěvě rodného města paní
na svědomí“, označil výstavu a film pohled jednoduše: Vážení občané, Alice Masters, žijící a natáčející už
„Buštěhrádek“ za zlatý hřeb celého vyhrabejte na půdách a v almarách řadu let v Anglii, stal skutečností.
letošního Přediva. Nebyl jsem na něco, co připomíná váš rod nebo Slavnostní pásku výstavu přestřihjiných akcích, ale rozhodně nepře- historii našeho města, a přineste la paní starostka někdy ve čtvrt na
háněl.
nám to. My z toho uděláme výsta- čtyři a hodinu a půl pak stále poAle abych začal chronologicky. vu, která nám všem připomene, jak četnější návštěvníci už všech věKdyž jsem došel z okořské zastávky se v Buštěhradu před mnoha lety kových skupin obdivovali instalaci
výstavy, předměty zapůjčené spoautobusu linky 350 do Buštěhradu, žilo.
začal jsem pátrat po objektu zva- Nápad prostý, realizace mnohem luobčany – a vzpomínali. A také
ném Zámecká sýpka. Chvíli jsme obtížnější. Fotografií, plakátů, ku- chválili občerstvení připravené
to zkusil na vlastní pěst, obešel po- chyňských předmětů a zařízení, Věčně mladými seniory. Chodil
hříchu stále jen zčásti opravený zá- DO
vlajek,
praporů
a soutěžních
cen jsem z jednoho oddílu výstavy
TOHOTO
PROSTORU
MONTOVAT OBSAH;
mek, ale sýpku nenašel. A tak jsem JEi DŮLEŽITÝ
obyčejných
záznamníků
nebo
VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;k druhému, obdivoval plechové
se doptal.FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH
lístků do divadlaLISTŮ
nebo
do kina
kuchyňské
nádobí,
sletované
ši- nadpisy
fontse
Binner,
normální text
bezpatkový
font;
kovným
klempířem
Procházkou
po
pomalejším
začátku
začalo
od
Přístup k mohutné sýpce RÁMEČKY
není prá-OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
vě komfortní. Přes staveniště. Ale lidí scházet hodně – ale jak to dát během zim, kdy nemohl pracovat
když se dostanete po prašné cestě dohromady? S fotografiemi po- venku, zapochyboval nad datací
před mohutnou stavbu, vidíte na mohl zručný mistr svého řemesla do roku 1960 fotky podezřele vlaprvní pohled, že tady to žije. Před Martin Homola a velkoformátový satých fotbalistů a smutně se zastavinotékou postávali a posedáva- tisk, který repasované snímky pře- vil u fotografie zámku z roku 1942.
li štamgasti a kolem vchodu do nesl na rozměrná plátna, s instalací Ani wehrmacht zámek ještě neznia koncepcí výstavy architekt Aleš čil, to se všechno stalo až našima
českýma rukama později.
Na film Buštěhrádek, který začal
krátce po 17. hodině, nebyla v rozlehlé sýpce už ani místa k stání.
Portrét devíti občanů města (jak
těžké je bylo vybrat!), dokumentující proměny Buštěhradu v posledních desetiletích, byl opravdu
vyvrcholením festivalu. a určitě
krásným dárkem autorky svému
městu.
Když jsem prokličkoval zástupy diváků, abych se včas vydal na zpáteční cestu na Okoř, uvědomil jsem
si, že město, kde mají tak čilou starNávštěvníci výstavy Buštěhrádek
ší generaci a partu mnohem mladFoto: Jaroslav Pergl
ších nadšenců a v němž ožil i dvě
stě let starý špejchar, nikdy nezesýpky se rojili návštěvníci. Vylezl
stárne. a pokud by se mu to přece
jsem po schodech nahoru do patra Benda a grafik Jiří Žitník a se vším jen stalo, tak to nebude s rukama
majitel
sýpky
pan
Helísek,
jehož
záa tam bylo několik desítek dalších.
v kapsách.
Výrazně převažovali lidé starší, jak sluhou a jeho rukama se tento proJaroslav Huk
se dnes říká, senioři. Když starost- stor přeměnil v místo setkávání lidí
ka města paní arch. Daniela Javor- a kulturní centrum města. A ještě Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
čeková předala slovo náčelnici Věč- třeba doplnit jméno pana Jana ZeWilsonova 599, 274 01 Slaný,
ně mladých seniorů Stáně Šumné lenky, který zajistil to, co je potřeba
e-mail: huk@premyslovci.cz, mob:
jakožto hlavní duši výstavy, pocho- až na prvním místě: peníze.
724 434 154,
pil jsem. Tenhle asi padesátičlenný A tak se nápad na výstavu doprováwww.premyslovci.cz
spolek lidí, kteří mají sice starší zenou filmem o městě, který padl
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Vladimír Dzuro ,

aneb

„Z B uštěhradu

do kanceláře

OSN v N ew Y orku“

V úvodu si přečtěte stručné infor- Poldi Kladno.
u kriminální policie v Praze 10,
mace o panu Vladimíru Dzurovi. Pod přezdívkou ‚Dzurishman‘ u mírových jednotek UNPROJsme rádi, že vás s ním můžeme jsem každoročně trávil léto mezi FOR v bývalé Jugoslávii, u Mezitímto způsobem seznámit. Jeho Zálesáky a Beruškami na prázd- národního tribunálu v Den Hanásledující příspěvek nám od něj ninovém táboře u řeky Střely. Své agu, ve Vídni a teď, kdy už jsem
přišel do redakce, když jsme ho vnučce se dodnes hrdě chlubím, více než deset let v New Yorku.
požádali, aby se představil těm, jak jsem se stal ‚ohnivcem‘, to Prostě koncem prosince se kažkdo ho neznají, nebo si ho pama- když jsem při bojové hře našel taj- doročně vracím do svého rodiště,
tují jen jako kluka, který běhal po ný a v hlubokých lesích pod hra- abych se prošel vánočně vyzdobeBuštěhradě s kamarády a jezdil dem Rabštejnem důmyslně ukry- nou Prahou, na hřbitově zapálil
s nimi na Střelu.
svíčku, pochutnal si na smaženém
tý poklad.
V letech 1983 až 1995 pracoval Ze ZŠ Buštěhrad jsem se vydal na kaprovi, bramborovém salátu a s
jako kriminalista pro Policii Čes- SPŠ Strojní do Kladna, kde mě asi rodinou v klidu oslavil Boží hod.
ké republiky, nejprve u Krimi- jako každého kluka v tom věku za- U Mezinárodního tribunálu jsem
nální policie v Praze 10 a pozdě- sáhla adolescence, kterou jsem jen měl příležitost s kolegy z celého
TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH; světa vyšetřovat závažné případy
ji v Národní ústředně Interpolu DOtak
tak VOLNÝ
přežil.PROSTOR
Průmyslovku
JE DŮLEŽITÝ
NAHOŘE jsem
I DOLE;
v Praze.
a podílet se na různých utajených
úspěšně dokončil,
místo
kariFONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH
LISTŮ ale
- nadpisy
font
Binner, normální text bezpatkový font;
které významným způstrojaře
v Poldi
Kladno
jsem operacích,
FOTEK
POUŽÍVAT
NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉ
- SÍLA 0,8b
V roce 1994 se aktivněRÁMEČKY
podílel OKOLO
na éry
sobem
pomohly
mezinárodnímu
práci mírových sil OSN v býva- se oženil, odešel na vojnu a pak
společenství
vypořádat
se s hrůzlé Jugoslávii (UNPROFOR), od
nými
důsledky
války
v
bývalé
Judubna 1995 pak zastával více než
goslávii.
devět let funkci vyšetřovatele Mezinárodního tribunálu pro bývaPo mnoha letech marných pokusů
lou Jugoslávii (ICTY) v Den Haase mi loni konečně podařilo získat
gu, v Holandsku. v současné době
od generálního tajemníka OSN
vede kancelář Úřadu pro vnitřní
souhlas, abych o svém působení
záležitosti OSN v New Yorku. Vyu Mezinárodního tribunálu mohl
studoval management na Charles
vydat knihu. Bez zkušeností, ale
Sturt University, kde získal titul
s o to větším nadšením jsem se
Master of Arts (M.A.).
pustil do psaní, aniž bych vůbec
tušil, co to vlastně obnáší knihu
Za dlouholetou úspěšnou práci
napsat.
pro Mezinárodní tribunál obdržel
medaili Za službu mezinárodní
Kniha Vyšetřovatel, démoni balspravedlnosti a policejní prezikánské války a světská spravedldent mu udělil Plaketu Policie
nost, která právě vyšla, asi nezíská
České republiky a následně Čestocenění ‘kniha roku‘, ale to ani nenou medaili za trvalý přínos k
bylo mým cílem. Já se chtěl s čtebudování a prosazování dobrého
náři v České republice upřímně
Vladimír Dzuro se svou knihou
jména Policie České republiky.
podělit o to, co jsem sám prožil
Foto: Archiv autora
při vyšetřování válečných zločinů
Světlo světa jsem spatřil v říjnu
1961 v Kladně a celé své dětství do policejní praporčické a posléze na Balkáně.
a pubertu prožil v Prokopově uli- i důstojnické školy v Praze.
Při exhumacích masových hrobů
ci v Buštěhradě. Jako každému Z Buštěhradu jsem se odstěhoval a následné identifikaci těl jsem se
klukovi mi nebyla žádná lumpár- v roce 1985, ale stále se sem vra- doslova denně setkával s obyčejna cizí. Se svými největšími kama- cím, dříve za mojí maminkou, teď nými lidmi, kteří se po celá léta
rády Mirkem „Medem“ Vinklem už jen za bratrem Honzou, synov- snažili zjistit, co se stalo s jejich
a Lubošem Dlouhým jsem na uli- cem Marcelem a jeho rodinou. syny a dcerami, kteří byli většici hrával hokej, chodil tajně kouřit Pyšním se tím, že od narození až nou v noci odvlečeni z domovů
do Prokopávky, v létě navštěvoval dodnes jsem nikdy netrávil Vá- a už se nikdy nevrátili. Bral jsem
buštěhradské letního kino, nej- noce jinde než právě v Buštěhra- napsání knížky jako určitou moraději mládeži nepřístupné filmy, dě. Ani v době náhradní vojenské rální povinnost vůči těm, kteří se
a v zimě pak hrál lední hokej za služby, ani když jsem pracoval nám svěřovali se životními osudy
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a očekávali, že pachatele obviníme, zatkneme, odsoudíme a tím
jim pomůžeme nalézt spravedlnost.

„K rajina

s obeliskem “

Považuji si za čest, že se mohu žáky a sousedy.
prostřednictvím Buštěhradského
Vladimír Dzuro M.A.,
zpravodaje o své zážitky rozdělit
Policejní rada v.v.
také s kamarády, bývalými spolu-

muku v roce 2009. Když jsem tuto klopení z náklaďáku) doputovaly
kompozici inspirovanou megali- zpět na Ořešín.
tickými kulturami po třech týd- Ani tím to ještě nekončilo, ještě
nech usilovné kamenické lopoty zbývalo zajistit základ, autojeřáb
dokončil, vůbec jsem neměl tuše- chemické kotvení. a aby toho všení, jaký příběh se kolem této so- ho ještě pořád nebylo málo, bude
chy nakonec rozvine a kolik mě potřeba kameny očistit a zrestauještě bude stát úsilí.
rovat – nakládky bagrem a vyTenkrát jsem například ještě ne- klápění z korby náklaďáku pověděl, že si vlastní sochu nako- chopitelně zanechaly své těžko
nec koupím (ano, opravdu čtete smazatelné stopy – a trochu uprasprávně, koupil jsem si vlastní vit okolí.
DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
sochu), ve své režii zajistím přeJE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;Čtenáři asi dlužím odpověď na
voz z Nepomuku
do- nadpisy
Buštěhradu,
FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH
LISTŮ
font Binner,
normální
text bezpatkový
font; přijednu
otázku,
která se docela
abych
následně
tohle
dílo JEDNODUCHÉ
bez ja- rozeně
RÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ
- SÍLAnabízí
0,8b – proč jsem věnoval
kýchkoli nároků na odměnu da- tolik peněz a úsilí tomu, abych
roval (ano čtete správně, daroval) nakonec daroval sochu městu?
městu Buštěhrad. Mezitím socha Přiznám se, že sám si na to nedobyla složena u staveništního vjez- kážu úplně uspokojivě odpovědět.
du na Ořešíně, kde byla svědkem Nejspíš je za vším směs patriotivýstavby většiny obytného soubo- smu a těžko popsatelného vztahu
ru až nakonec vloni i nového pře- k vlastnímu dílu (ne nadarmo se
chodu pro chodce. Ten byl krajině říká, že vlastní dílo je trochu jako
s obeliskem málem osudný, pro- vlastní dítě…). A to holt stojí nětože nějaký pilný bagrista ji na- jaké úsilí a obvykle i peníze :)
Autor je architekt a sochař, žije
ložil spolu s vybouranými betony
v Buštěhradě. Příležitostně pořádá vý- a zeminou nechal odvézt a vykloAleš Benda
stavy umění v Buštěgalerii na Náměstí pit na skládku. Odtud následně
Foto: Archiv A. Bendy
(po další nakládce bagrem a vyNebo také „Rituál“, tak jsem pojmenoval jedno ze svých „krajinářských“ děl na mezinárodním
sochařském sympoziu v Nepo-

Z Prahy

do

B uštěhradu

aneb od bábovky k poezii

Před pár lety jsem si nedokázala
představit, že bych žila a pracovala jinde než v Praze. Stejně tak
málo pravděpodobné bylo, že mě
namísto cestování a sportu bude
bavit pečení a už vůbec mě nenapadlo, že vydám vlastní knihu!
Ale cesty života jsou klikaté!
Po narození syna Maxima (no už
jen jméno napovídá, že ve mně
dřímá spisovatelská duše) jsme se
rozhodli odstěhovat mimo Prahu.
Sháněli jsme nový domek a jeden
takový jsme našli právě v městečku nedaleko Prahy – v pro mě do
té doby neznámém Buštěhradu.
Ruku v ruce šla s přestěhováním
i potřeba najít si práci poblíž. Co

náhoda nechtěla, já která jsem do
té doby sama nic neupekla, jsem
začala pracovat ve společnosti Dr.
Oetker. Do mé kuchyně se postupně vloudila bábovka, krtkův
dort, muffiny a podobné dobroty.
Po roce působení ve firmě jsem
se díky svým literárním schopnostem (píšu pořád, píšu všude,
píšu o všem) stala šéfredaktorkou
firemního časopisu, u jehož zrodu
jsem stála. A co se nestalo! Měl
velký úspěch nejen v kladenském
závodu, ale i na Slovensku. Ona
„náhoda“ s novinami mi vnukla
myšlenku, že bych vlastně mohla
vydat i ty básně, co už roky píšu
do šuplíku. Lidem se moje práce
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líbí, tak proč ne?! Udělat takovou
básnickou sbírku, to je skvělý nápad! Ale nemám název, nemám
zajímavé jméno a nemám nikoho, kdo by mi s tím pomohl. Náhoda se opět sešla s náhodou a já
potkala šikovnou grafičku Irenu
Smíškovou, která si po přečtení
mého díla vzala technické záležitosti vydání knihy na starosti,
a tak vznikla krásná sbírka básní
ilustrována kreslířem Štěpánem
Lenkem. Vše za velkorysé podpory Jana Bárty.
Sbírka s názvem Málo něžná sbírka vyšla letos v říjnu ve vyda-

K

převodu zámku

vatelství Nová Forma, obsahuje
básně za posledních 10 let tvorby
a je rozdělena tematicky a chronologicky do několika částí. Je
v prodeji přímo u mě, na e-shopu
http://www.stahuj-knihy.cz/stahujknihy/eshop/0/3/5/1165-Tandeland-Hana-Malo-nezna-sbirka
a bude během pár dní k dispozici
i jako e-kniha.
Když se ohlédnu zpět na poslední dva roky, co žiju v Buštěhradu,
musím říct, že to byla skutečně
jízda. Změna za změnou, náhoda
za náhodou a především úspěch
za úspěchem. Vybrala jsem si

opravdu dobře, onen pověstný genius loci vlastně zařídil všechno
tak trochu za mě.
A proč zrovna pseudonym Hana
Tandeland, když jsem nositelkou
krásného českého příjmení Peterková? Často se mě lidé ptají a věřím, že i vás tato otázka napadne.
Ráda vám odpovím třeba na plánovaném Básnickém workshopu
a autorském čtení, které proběhne za podpory Městského úřadu v knihovně na zámku v lednu
příštího roku.
Budu se na vás moc těšit!
Hana Tandeland
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ku. Shrňme si fakta. Zámek byl vy zámku, který odhadoval na kou je, kolik peněz bude určeno
smlouvou z října 2010 převeden 250 mil. Kč. SKÚ nedokázal do- na opravy a posléze, kolik bude
bezúplatně do majetku Středo- tace ze státního rozpočtu získat, určeno na každoroční provoz
českého kraje. Důvodem byla a tak obavy o financování ze celého komplexu zámku. Na to
pravděpodobně neúměrná fi- strany SKÚ ústily ve vyjádření, již dal částečně odpověď pan Lunanční zátěž na opravu zámku, že kraj nemá na opravu pení- děk Zámyslický ve stejném čísle
kterou by MěÚ Buštěhrad mu- ze. Jejich tehdejší záměr prodat BZ. Odhaduje provoz zámku na
sel nést. V té době byl převod zámek do majetku francouzské 750 000 Kč ročně. Je to málo, je
oceněn jako dobrý tah, aby zá- firmy, která by v zámku vybu- to hodně? Záleží do značné míry
mek byl zachován a jeho opravu dovala hotel neuspěl. Zastupitel na budoucí efektivnosti využití
a využití zastřešoval Středočes- SKÚ měl obavy, aby se neopa- příjmu z těchto objektů. Je ale
ký krajský úřad (SKÚ). Obava kovala situace s mladoboleslav- velkou chybou deklasovat názor
o neúměrné zatížení rozpoč- ským muzeem, které kraj musel těch občanů města, kteří mají
tu našeho města vedla k petici financovat částkou 150 mil. Kč. oprávněné obavy o financování
pro nové složení vedení SKÚ, Do zámku, podle jeho slov, in- týkající se zámku ve srovnání
aby jako majitel většinové části vestoval v té době kraj, zejména s jinými důležitými problémy,
buštěhradského zámku započal do úpravy parku, 27 mil. Kč.
které by město mělo řešit. Již jen
a dokončil jeho rekonstrukci. Úvaha na závěr. Jestli-že byl pro to, že vznášejí tyto dotazy, je důIniciátory byli Ing. Jiří Janouško- SKÚ zámek v Buštěhradě finanč- kazem jejich zájmu o chod měsvec a Ing. Arch. Daniela Javorče- ní zátěží, na kterou nedokázal ta, a že jim záleží na budoucková. Rok 2017 přináší změnu. získat jako kraj dotace od státu, nosti místa, kde žijeme. a to je
SKÚ uvažuje o prodeji a vedení pak je pro MěÚ Buštěhrad men- potřeba ocenit.
MěÚ pravděpodobně znepoko- ším problémem opravy zafinan- Ačkoli město trápí například
juje možnost, že by se opakovala covat? Je relevantní se ptát, jak dlouhodobě stav komunikací
situace s firmou Petersburg a ve- bude MěÚ opravy a hotový ob- v obci, se kterým si zatím vedení města se rozhoduje řídit jekt financovat? Na první otázku dení města neporadilo, podle
další osud zámku vlastními si- bych odpověděl, že to bude pro mého názoru je vlastnictví zámlami. MěÚ Buštěhrad žádá SKÚ MěÚ ještě větším oříškem než ku dobré rozhodnutí, přestože si
o bezúplatný převod do majetku pro SKÚ a je velkou odvahou vyžádá nemalé finanční injekměsta Buštěhradu. Jako podpo- se s finanční náročností oprav ce z rozpočtu města. Záleží i na
ru své aktivity využívá i petice a zejména využitím zbylé části schopnosti pracovníků MěÚ
vytvořené spolkem Věčně mladí zámku poprat. Druhá otázka je získat podporu z dotací a grantů
senioři.
na místě, a nedokáže jí negovat na opravu zámku. o zámku rozZmínil bych ještě příspěvek za- ani článek „Má město usilovat hodujeme my prostřednictvím
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námi zvoleného vedení města.
Chyby i klady jdou v tuto chvíli jen na naše bedra. Věřím, že
se nám podaří zámek zvelebit,

K

převodu zámku

–

uvést ho do života a finančně ro- a schopných pracovníků určitě
zumně unést i náklady na jeho také.
opravy a jeho provoz. OdvaIng. Jiří Janouškovec
hy má na to vedení města dost

po druhé

(reakce

na předchozí příspěvek )

Je zcela pochopitelné, že zno- jinak, a rázem to náš problém a zjistili jsme ještě další dotace
vuzískání zámku městem stále být začal. Objevili se ukrajinští pro zámek využitelné, například
vyvolává (a vyvolávat jistě i na- zájemci o zámek, kteří na kraj dotaci MPO na přeměnu browndále bude) četné otázky, přede- poměrně intenzivně tlačili, aby fieldů na tzv. podnikatelské inkuvším co se týká financování. Od prodej proběhnul, a naše zastupi- bátory (tedy v podstatě kanceláře
začátku jsme si vědomi toho, že telstvo bylo postaveno před vol- určené k pronájmu začínajícím
to bude značná finanční zátěž. bu jedné ze dvou možností – buď firmám) či dotace na zařízení
Je však potřeba nezapomínat, akceptovat prodej Ukrajincům pro zdravotně postižené či senijaké okolnosti navrácení zámku (a v budoucnu se pak třeba mu- ory (za jehož využití klienti rovměstu vyvolaly, a že pokud jsme set vyrovnávat s obtížnou situací něž platí). V současnosti probíhá
se chtěli vyhnout prodeji cizí- koexistence MěÚ v jednom areá- v zastupitelstvu debata, které doPROSTORU
MONTOVAT
OBSAH; tace zkombinovat, a co v zámku
mu subjektu, nemělo zastupi- DO
lu TOHOTO
s luxusním
hotelem
a se subJE
DŮLEŽITÝ
VOLNÝ
PROSTOR
NAHOŘE
I DOLE;potřebujeme nejvíc. Podle toho
telstvo jinou volbu. V době, kdy jektem, o jehož důvěryhodnosti
FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
byl zámek v majetku Středočes- a zdrojích financí naprosto nic pak bude probíhat další projekFOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
kého kraje (tedy od rokuRÁMEČKY
2010), siOKOLO
nevíme),
nebo požádat o navrá- tování a příprava žádostí o dotasamozřejmě všichni činili naděje, cení zámku. Domnívám se tedy, ce. Domnívám se, že rozhodnutí
že kraj zámek opraví. I poté, co že s ohledem na prospěšnost ob- přijmout zámek zpět do majetku
z velkorysého záměru hejtmana jektu pro město, a nejistých dů- je pro město jednoznačně dobRatha sešlo, jsme stále doufali, že sledků první varianty, jsme ne- ré, přestože obnova bude náročkraj se k tomuto závazku postaví měli jinou možnost – a stokrát ná (ano, dobré a prospěšné věci
čelem (k tomu jsme jej, jak uvádí si můžeme říkat, že zámek měl obvykle stojí úsilí, čas i peníze!).
Jirka Janouškovec, i v roce 2012 přeci opravit kraj, a že to bude Znovu ovšem musím zdůraznit,
vyzývali peticí). Po mém nástu- stát hodně peněz! Nad tím již že do obnovy se pustíme pouze
pu do funkce starostky v roce nyní moc nemá cenu mudrovat, s dotacemi, takže to rozhodně
2014 jsem jednala s tehdejším museli jsme se přizpůsobit nové nebude mít vliv na jiné nutné
hejtmanem a znovu se pokouše- situaci. Odhad provozních ná- opravy a investice města. A jestla jej pohnout k alespoň základní kladů pana Zámyslického je sku- liže jsme si doteď neporadili se
péči o zámek (apelovala jsem na tečně pouze odhad – nicméně stavem komunikací, je to dílem
to, aby kraj alespoň opravil vněj- když se napíše „A“ (provozní ná- proto, že některé komunikace
ší plášť budovy, aby objekt dále klady mohou být značné), je nut- vůbec nepatří nám, nýbrž kraji,
nechátral) – v této době panoval no napsat i „B“ – tedy provozní a dílem proto, že na komunikace
v zastupitelstvu názor, že kraj to náklady budeme moci hradit na- neexistuje žádná dotace.
přeci určitě musí „nějak“ řešit, příklad z pronájmu sálu či jiných
DJ
že to není problém náš, ale kra- prostor. V současnosti si necháje. Kauza se však vyvinula zcela váme zpracovat dotační analýzu,

B uštěhrádek ,

divadlo a nešťastný říjen

Po návštěvě výstavy Buštěhrádek jsem se pozastavil nad skutečností, že v jednom období
buštěhradské historie existovalo
ve městě několik ochotnických
divadelních souborů. Dnes
jen jedno – Divadlo KIX, co je
v době televizí na malé obci skoro zázrak. Vzpomněl jsem si při
té příležitosti na slavného spisovatele Miguela de Cervantese y
Saavedru, který psal rovněž di-

vadelní hry. Měl pohnutý život.
Byl vojákem, otrokem v Alžíru,
ale zúčastnil se také památné bitvy u Lepanta v Jónském moři
7. října 1571. v této bitvě, pod
vedením levobočka císaře Karla V., Juana d´Austria, zvítězila
Svatá liga (Španělsko, Benátky,
Janov a Papežský stát) nad osmanskými Turky, jejichž loďstvo
rozprášila. Říjen byl pro Juana
d´Austriu měsícem jeho trium-

fu, ale také nešťastný proto, že
1. října 1578 umírá jako nizozemský místodržící. Uvědomil
jsem si, že nebýt takových vítězných bitev jako u Lepanta
a porážek Turků u Vídně 1529
a 1683, mohlo by se divadlu
v našem evropském pojetí nechat jen zdát a žádná tradice
a historie ochotnických spolků
by zřejmě neexistovala.
Ing. Jiří Janouškovec
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Zleva: Ella Rokosová, Tereza Zábranská, Štěpán Mach, Nikola Kupcová, Josef a Alžběta Paulínovi, Vojtěch Graclík,
Marek Dvořák, Michal Hlusička. Foto: P. Suchopár
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Buštěhradští fotbalisté v Teplicích. Foto: Archiv týmu
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