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Zleva:  Andrea Haiselová,  Viktorie Hrubešová, Marie Krylová, Antonie Sedláková,  Klára Cibuzarová 
Foto:  I. Caltová

Buštěhradští Sokolové při slavnostním pietním aktu uctili památku obětí lidické tragédie.
10. června 2017 uplynulo 75 let od vyhlazení obce Lidice. Zdroj:  Kladenský deník
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Vážení a milí čtenáři, nastalo léto, 
a my vám přejeme, abyste si tuto 
roční dobu užívali tak, jak je vám 
příjemné. Na cestách, v klidu lesa, 
nebo v horách, s prutem u vody, 
nebo na zahrádce svého domu 

nebo chaty… Hlavně ve zdraví 
a ve společnosti těch, které máte 
rádi. Kromě našeho přání vám 
ještě chceme sdělit, že Buštěhrad-
ský zpravodaj č. 8/2017 dostanete 
do svých schránek až v posled-

ní dekádě měsíce srpna a vaše 
příspěvky do něj očekáváme do  
15. srpna 2017.

RR

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

Usnesení ze zasedání zastUpitelstva města BUštěhradU č. 5/2017
Zastupitelstvo na svém zasedání č. 
5/2017 ze dne 31. 5. 2017 přijalo 
tato usnesení:

Schvaluje:
Usnesením č. 1 – ověřovatele zápisu 
p. Pavla Vavrušku a p. Jiřího Mülle-
ra, zapisovatelku tohoto zasedání  
p. Janu Zemanovou.
Usnesením č. 3 – zápis ze zasedání 
č. 4/2017 ze dne 26. 4. 2017
Usnesením č. 4 – upravený program 
zasedání městského zastupitelstva  
č. 5/2017
Usnesením č. 5 – rozpočtové opat-
ření č. 3/2017
Usnesením č. 7 – udělení výjimky 
ze stavební uzávěry pro záměr: sta-
vební úpravy, přístavba objektu na 
parc.č. 173 a 175, k.ú. Buštěhrad  
(investor – XXXXXXX)
Usnesením č. 8 b) – zařazení paní 
XXXXXX do registru čekatelů na 
byt v DPS Buštěhrad
Usnesením 8c) – zařazení pana 
XXXXXXXX do registru čekatelů 
na byt v DPS Buštěhrad
Usnesením č. 9 – uzavření plánova-
cí smlouvy na veřejnou technickou a 
dopravní infrastrukturu – bez pod-

pory města, mezi Městem Buštěhrad 
a společností BEMETT Buštěhrad 
s.r.o., pro obytný soubor na po-
zemcích parc. č. 1646/1, 1646/11, 
1646/12, 1646/13, k.ú. Buštěhrad, 
a pověřuje starostku podpisem této 
smlouvy.
Usnesením č. 10 – uzavření Do-
datku č. 1 ke Smlouvě o nájmu a 
provozování vodárenské infrastruk-
tury – kanalizace uzavřené dne  
1. 4. 2007 mezi městem Buštěhrad a 
společností Středočeské vodárny a.s. 
a společností Vodárny Kladno-Měl-
ník, a.s., a pověřuje starostku podpi-
sem tohoto Dodatku.
Usnesením č. 12 – poskytnutí úče-
lového daru Místní akční skupině 
Přemyslovské Střední Čechy, o.p.s., 
ve výši 32.760,- Kč a pověřuje sta-
rostku podpisem Darovací smlouvy.
Usnesením č. 13 – schvaluje směnu 
pozemků mezi Městem, Buštěhrad 
a Bytovým družstvem Buštěhrad 
– parc. č. 1784 a 131, ve vlastnictví 
Města Buštěhradu, za část pozemku 
parc. č. 1785 ve vlastnictví BDB. Vý-
měra pozemků určených ke směně 
bude určena geometrickým plánem. 
Zastupitelstvo pověřuje starostku 
podpisem smlouvy o této směně po-
zemků.

Usnesením č. 15 – přijetí dotace od 
Státního fondu životního prostře-
dí České republiky, Ministerstvo 
životního prostředí, z Národního 
programu životní prostředí, na akci 
„Odstranění nelegálního skladu  
odpadů Buštěhrad, Buštěhrad, okres 
Kladno“ ve výši 12 304 091,- Kč.
Usnesením č. 16 – výběr společ-
nosti ACCON managers&partners, 
s.r.o., se sídlem v Praze 7, jako zho-
tovitele pro organizaci výběrového 
řízené na akci „Odstranění nelegál-
ního skladu odpadů Buštěhrad“ za 
cenu 60.000,- Kč bez DPH, a pově-
řuje starostku podpisem smlouvy s 
touto společností.
Usnesením č. 17 – uzavření Smlou-
vy o zřízení věcného břemene-slu-
žebnosti EP.13_6003096 Buštěhrad-
-Tyršova 10 přel. NN pro město, 
mezi Městem Buštěhrad a spol. ČEZ 
Distribuce, a.s., a pověřuje starostku 
podpisem smlouvy.

Zamítá:
Usnesení č.  6 – udělení výjimky ze 
stavební uzávěry pro záměr: Classic 
Oil – rozšíření skladovací kapacity, 
parc. č. 1897/279, k.ú. Buštěhrad, 
areál Třineckých železáren.
Usnesením č. 11 – uzavření Do-
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hody o zahájení prací na vložení 
vodohospodářského majetku do 
VKM, a.s. uzavřenou mezi Městem 
Buštěhrad a VKM, a.s. 

Bere na vědomí:
- informaci o odložení provedení 
kontroly usnesení ze zasedání MěZ 
dne 26. 4. 2017

- informaci o jmenování nového ře-
ditele ZUŠ Buštěhrad MgA. Martina 
Filu

rozhodnUtí o přidělení dotace na likvidaci černé skládky

Město Buštěhrad přivítalo vzácnou 
návštěvu. Místopředseda vlády a 
ministr životního prostředí pan 
Mgr. Richard Brabec nám osobně 
přivezl rozhodnutí o přidělení do-
tace z Národního programu životní 
prostředí na likvidaci černé sklád-
ky u buštěhradské haldy, a to až do 
výše  12 304 091,- Kč. Po dvou a půl 
letech úsilí, kdy jsme podali celkem 
tři neúspěšné žádosti i grant jednak 
na Středočeský kraj, jednak na Mi-
nisterstvo životního prostředí, se 
konečně podařilo sehnat potřebné 
finance na likvidaci skládky, kte-
rá již dávno není pouze lokálním 
problémem. Na skládce se nachází 

pět tisíc tun odpadu, z toho zhru-
ba tisíc tun nebezpečného odpadu. 
Nutnou finanční spoluúčast města 
pokryjeme z mimořádné krajské 
dotace, kterou jsme obdrželi již na 
konci minulého roku. V součas-
nosti připravujeme výběrové řízení 
na likvidaci skládky, zahrnuta do 
něj budou i opatření pro udržitel-
nost (oplocení a ostraha), abychom 
předešli novému vytváření skládky 
v budoucnu. V tomto roce bude 
skládka zlikvidována!

DJ

Ministr předává rozhodnutí 
o dotací starostce. Foto: J. Pergl

často kladené otázky

V Akátové ulici se při velkých deštích 
dělá jezero, co s tím budete dělat?

Na Chmelnici byla developerem 
v době výstavby očividně poddi-
menzovaná dešťovka. Ale v Bukové 
ulici (na pozemku města, který je 
momentálně zatravněn) plánujeme 
vybudovat nový vsakovací příkop, 
snad to pomůže.

Věc, která nás tady všechny na Bou-
chalce velmi  trápí  a obtěžuje, je to, 
že jsme tady  doslova zaneseni psí-
mi exkrementy.  Předloni to začalo, 
loni se to velmi rozmohlo  a letos to 
pokračuje. Ze psího útulku jdou pří-
mo davy lidí se psíky na procházku 
a venčí nám psy do trávníků, které 
tady máme před svými domy. Jak to 
řešit?

S vedením útulku už jsme snad na-
šli řešení, pracovníci útulku jednak 
dávají všem návštěvníkům pytlí-
ky (to už dělali před tím), umístili 
cedule, které vyzývají k úklidu po 
psech, posílají návštěvníky po polní 
cestě nahoru směrem ke Stehelčev-
si, a jednak si budou od našich TS 
půjčovat vysavač na exkrementy a 
Bouchalku pravidelně uklízet. 

Slyšel jsem, že se v Buštěhradě má 
stavět Lidl, kde to bude? 

Lidl by chtěl stavět velkosklad v prů-
myslové zóně (naproti Sochorové 
válcovně), která je také ještě zčásti 
na našem katastru. Časem zřejmě 
i prodejnu. My však na průmyslo-
vých plochách máme stavební uzá-
věru. Protože provoz velkoskladu 
bude generovat značnou nákladní 
dopravu, jednáme s Lidlem v tom 
směru, že od nás dostanou výjimku 
ze stavební uzávěry, pouze když vy-
řeší napojení dopravy z průmyslové 
zóny bokem na komunikaci I/61 (v 
současnosti odbočka na Kovošrot 
mezi Buštěhradem a Kladnem), 
aby nám kamiony nejezdily po 
Měsíčku. Pokud se to podaří a Lidl 
opravdu novou komunikaci na své 
náklady vybuduje spolu s dalšími 
protihlukovými opatřeními podél 
silnice I/61, vyřešil by se současný 
dopravní problém nákladního pro-
vozu na Měsíčku (většina nákladní 
dopravy by pak jezdila novou boční 
komunikací), a byli bychom také o 
krok blíž vymazání této části ob-
chvatu města z našeho územního 
plánu. Nicméně to je ještě na delší 

jednání především s Ředitelstvím 
silnic a dálnic, dopravní policií a 
Krajem.

Každou chvíli tady v sousedství ně-
kdo něco pálí, nějaké petlahve či co, 
když je hezky nemůžeme ani otvírat 
okna nebo věšet prádlo. Co se s tím 
dá dělat?

Těchto stížností máme v součas-
nosti celou řadu. Někdo tvrdí, že to 
jde ze Starého Hradu, nebo že je to 
někde pod poštou, někdy je to cí-
tit i v Sokolské nebo na Chmelnici. 
Bohužel, dokud nevíme, kdo kon-
krétně to dělá, nemůžeme ho ani 
vyzvat k nápravě. Pokud byste měli 
konkrétní podnět, je asi nejúčin-
nější nahlásit to přímo na Odbor 
životního prostředí kladenského 
Magistrátu.

Dnes jste sekali v ulici XY a Váš za-
městnanec nám na předzahrádce 
úplně zničil hroznové víno 2 keře a 
částečně posekal i keřík růží. Je to 
proti lidskému chápání, osadíme 
předzahrádku, aby byla hezká, a ten 
člověk zničí dvouletou práci? Žádám 
tímto o vyřešení tohoto a zjednání 
nápravy. Doufám, že svého zaměst-
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nance poučíte a že nám předzahrád-
ku opakovaně nebude ničit. Raději si 
ji posekáme sami bez devastace!!!

Podobné věci řešíme každou chvíli 
a umím si představit, že za to bude-
me velmi nepopulární. Asi Vás ne-
potěším, ale část toho, čemu říkáte 
„předzahrádka“, je pozemek města, 
takže byste tam neměli bez souhla-
su města nic sázet. Na obecní po-
zemky expanduje s kytičkami, stro-
my i keři mnoho lidí, ale předem 
nás o souhlas nepožádají, takže se 
pak bohužel nikdo nemůže divit, 
když mu pracovníci TS něco pose-
kají. Oni to záměrně samozřejmě 
nedělají. Pokud je jednoznačné, že 
je něco okrasná výsadba, snaží se to 
obejít. Ale jejich povinnost to není 
(školeného zahradníka, který roz-
pozná okrasnou rostlinu od plevele, 
máme v TS bohužel jen jednoho). 
Tohle je bohužel problém v celém 
městě – lidé v dobré víře zkráš-
lit si okolí domu, sázejí na obecní 
pozemky všechno možné, a diví 
se, že z toho město není nadšené  
(a dokonce že se jim o to pak nesta-
ráme). Nevadí jim vůbec, že sázejí 
na cizí pozemek – mají zřejmě ještě 
z dob minulých pocit, že „obecní“ 
znamená „ničí“. Kupodivu je nena-
padne zasadit květiny nebo strom 
za plot sousedovi do zahrady, ale 
na obecním to klidně udělají… Při 
tom často pod obecní zelení vedou 
sítě, a pak, hlavně v případě stromů, 
mohou být problémy, když to povy-
roste, zhoršuje to výhled na křižo-
vatkách, apod. Lidé si také staví na 
obecní pozemky kompostéry, po-
sezení, dokonce grily a bazénky, ale 
jak by to ve městě vypadalo, kdyby 
tohle udělal každý? Kromě toho, 
když si někdo chce cokoliv umístit 
na obecním, měl by žádat o zábor 
veřejného prostranství a zaplatit za 
něj. Takže, když už opravdu chce-
te něco sázet na obecním pozem-
ku, tak prosím jedině po domluvě 
s městem, a pokud možno také  
s písemnou dohodou, že to budete 
sami udržovat (a domluvit se s TS, 
aby věděli, kde to je). Obecní poze-
mek má svého vlastníka, jako každý 
jiný, není to „území nikoho“, kde si 

každý může dělat, co chce, a niko-
mu to nevadí. My Vám také nic ne-
sázíme do Vaší zahrádky. A pokud 
chcete sázet na pozemku, který je 
vedený jako komunikace, tak Vám 
to pravděpodobně nepovolíme, ani 
Vám ten pozemek neodprodáme 
(komunikace a chodníky prostě ne-
rozprodáváme). 

Ohledně nového řešení chodníků na 
Revoluční ulici - projekt je dle mého 
dost nevyhovující místní situaci. 
Bude osm míst na parkování?? Keře 
do zatáčky?? Vážně?? Zkuste jet Bez-
ručovou ulicí odspodu k Tyršové a 
tam vyjet. Přes keře je velmi špatný 
nebo vlastně žádný výhled a je proto 
nutné si najet až hodně do Tyršové, 
aby člověk mohl vyjet. Což je nebez-
pečné, pokud po Tyršové od Kladna 
jede auto...

Revoluční ulici projektuje dopravní 
projektantka p. Břicháčová. Zkuše-
nost s ní máme dobrou, pár věcí už 
pro nás dělala. Měla by dobře vědět, 
co dělá. Například keře do zatáčky 
– jsou to prvky, které fungují něja-
kým osvědčeným způsobem (sa-
mozřejmě jsou nízké!) – například 
že tam pak nikdo načerno neza-
parkuje (lidé jsou drzí, ale do keře 
záměrně vjede málokdo). O studii 
jsme ve fázi vzniku předem infor-
movali, všichni obyvatelé předmět-
ného úseku mají možnost si o tom s 
paní projektantkou popovídat (ně-
kteří této možnosti využili). Ještě 
to můžete udělat, nic není hotové. 
A že ubydou místa na parkování je 
bohužel fakt – současná situace je 
nebezpečná a ulice není tak široká, 
aby se tam auta vešla v obou smě-
rech. Vždyť i Vy si na nadměrné 
množství parkujících aut stěžujete.

O přebudování Tyršové se už mlu-
ví nějakou dobu. V jaké je to fázi?  
V úseku před školou je situace čím 
dál tím nebezpečnější. Zatím jsem 
nezaregistrovala nějaké termíny. 
Předpokládám, že tato ulice bude 
realizovaná dříve než Kladenská. 

U Tyršovky se dokončuje studie. 
Nad studií uděláme také veřejné se-
tkání či procházku na místě. Více v 

dalším dotazu na téma Kladenská.

Z jakého důvodu vznikl projekt 
Upečme si novou Kladenskou? Proč 
se věnuje čas něčemu, co je ve funkč-
ním stavu, a nepřelije se pozornost 
do oblastí, které jsou ve špatném 
stavu? Například proč si nechceme 
upéct novou Pražskou nebo Lidic-
kou? Nebo Revoluční od muzea k 
zámku?? 

Domnívat se, že Kladenská nepo-
třebuje změnu, je totéž, jako kdyby 
někdo chodil na oběd do restau-
race čtvrté cenové skupiny, nevěřil 
tomu, že někde vaří líp a je tam lep-
ší prostředí, a říkal by, že mu tohle 
přece úplně stačí :).

Že je potřeba revitalizace Kladen-
ské, je zcela patrné již na první 
pohled (řeknou Vám to i obyva-
telé Kladenské – rozhodně nejsou 
spokojeni!), a zastupitelé se na tom 
jednoznačně shodli. To, že nějaká 
ulice má jakýs takýs povrch a jakés 
takés chodníky, ještě neznamená, 
že je příjemná pro lidi, a že fungu-
je dobře. Kladenská je v podstatě 
něco jako centrum města, hlavní 
třída, která by měla mít zcela jiné 
kvality, než dnes. Ta ulice je teď jen 
pro auta, a ne pro lidi. Je to tam zce-
la holé, není tam jediný kus zeleně, 
jediné venkovní posezení (třeba 
před cukrárnou nebo před hospo-
dou nebo před muzeem), není jedi-
ná lavička (přestože třeba u pošty je 
místo, kde se lidi hodně potkávají, 
stojí a povídají si), jsou tam ošklivé 
kontejnery s nepořádkem, parko-
vání je živelné (spousta stížností, 
jak auta z pošty/jednoty/autoservi-
su zabírají před domy místa lidem, 
kteří tam bydlí a ani pak nevyje-
dou za garáže). Náměstí u Macíků 
je vyloženě škaredé, což je důvod, 
proč tam skoro nikdy nikdo nesedí  
a každý je rád, když je odtamtud 
rychle pryč. Řada lidí si možná 
neumí představit, jak by to moh-
lo vypadat jinak, ale to je typická 
adaptace na špatný stav tak, že ten 
člověk už pak ani nevnímá, jak je to 
místo ošklivé. Stačí podívat se do 
jiných obcí, které už mají podobné 
akce za sebou, a lidi se diví, co je 
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všechno možné, a jak najednou ta 
ulice může dobře vypadat a sloužit 
(Dobřichovice, Mšeno, atd.). Ane-
bo v létě na dovolené, v Itálii, Ně-
mecku, všude jsou krásné příkla-
dy, jak i frekventované ulice může 
být živá, plná zeleně, restauračních 
předzahrádek a lidí, kteří si tam 
rádi posedí. Vozovka na Kladenské 
je místy daleko širší, než musí pro 
dva jízdní pruhy být – je zde tedy 
spousta možností rozšířit chodníky, 
doplnit zeleň, stromy, lavičky, mís-
ta posezení, lépe vymezit parková-
ní. Zklidnit dopravu vyvýšenými 
nájezdy (retardéry se už přestávají 
používat, protože dělají hluk).

Upéct novou Lidickou, Revoluční, 
a další ulice, bychom samozřejmě 
chtěli také. Ale je toho moc a všech-
no najednou se to nedá. Vybrali 
jsme zatím tedy ulice, které to dle 
našeho názoru potřebují nejvíc, což 
je Tyršova a Kladenská. Jestli nám 
bude přáno to dotáhnout, můžeme 
se za pár let pustit do dalších.

Jestli se bude dřív dělat Kladenská 
nebo Tyršova teď nelze říci. Obě 
jsou to velmi rozsáhlé akce – pro-
jekčně i finančně. Na obojí se sa-
mozřejmě musí po studii udělat 
projekt pro územní řízení, a poslé-
ze pro stavební povolení, a musí to 
projít příslušnými úředními proce-
durami. Budou se tam muset řešit 
pozemkové záležitosti - na Kla-
denské jsou chodníky města a sil-
nice kraje, na Tyršovce zčásti taky, 
ale některé pozemky, ze kterých by 
měl být výhledově chodník, jsou v 
soukromém vlastnictví. To se musí 
vykomunikovat s majiteli a nejlé-
pe vykoupit. Do toho je nutné akci 
koordinovat s ČEZem (dráty do 
země), vodárnami (v Tyršově je 80 
let starý vodovod), krajem, apod., 
aby si všechny ty subjekty opravily 
své sítě, než budou hotové finální 
povrchy. Pak jde o to, kde na to celé 
vzít peníze. Chodníky se dají dělat 
z dotace SFDI. Ale jsou tam i jiné 
věci. Příprava takové akce trvá ně-
kolik let (ve Mšenu jim příprava a 
realizace revitalizace náměstí trvala 
dvě volební období). Pokud to má 
být pořádně domyšlené a udělané 

(aby se k tomu už pak obec jednou 
pro vždy nemusela vracet), a ne jen 
vylitý kus asfaltu někde, rychleji to 
prostě nejde.

Aktuality

- V ulici Šeříkové (za hřbitovem) 
je nově umístěn kontejner na kovy. 
Má šedou barvu a patří do něj pře-
devším nápojové plechovky, hli-
níková víčka a hliníkové obaly od 
potravin, konzervy, alobal, apod. 
Nepatří do něj obaly od sprejů, ple-
chovky od barev, a jakkoliv znečiš-
těné kovové součástky, elektrozaří-
zení či baterie. Pokud bude zájem, 
necháme tyto kontejnery umístit i 
na dalších místech.

- Krajská správa a údržba silnic 
(KSÚS) opravila úsek komunikace 
v Tyršově ulici, zhruba od pivovar-
ského sklepa směrem na Stehelče-
ves. To nás těší, protože na stav ko-
munikace v tomto úseku byly již od 
občanů velké stížnosti.

- Stížnosti jsou ovšem na stav všech 
komunikací. Je tedy dobře, že letos 
KSÚS snad opraví také povrch na 
celé Hřebečské ulici.

- V souvislosti se škodami způso-
benými přívalovými dešti muselo 
město provést opravy kanálů na 
Hřebečské ulici, a dále opravu deš-
ťové i splaškové kanalizace v Palac-
kého ulici nad Hotelem. Ukázalo 
se, že je zde nejen splašková kana-
lizace napojená do dešťové, ale že 
někdo v minulosti použil úsek ka-
nalizační trubky jako „chráničku“ 
a umístil do ní plynové vedení (!). 
Nad takovou vynalézavostí zůstává 
rozum stát.

- Na Bouchalce naše TS vyčistily 
příkopy podél silnice a odstranily 
vegetaci a nálety, neboť při posled-
ním přívalovém dešti se ukázalo, že 
škarpy nejsou funkční.

Sportovní areál – aktuální stav

Na projektu revitalizace sportov-
ního areálu práce pokračují. Mezi 
projektantem a SK Buštěhrad pro-
běhla další debata – nakonec jsme 
dospěli ke kompromisu. Největ-

ším problémem, který fotbalisté 
pociťují, je šířka hlavního hřiště. 
Posunem jedné větve in-line drá-
hy se tedy podařilo hřiště rozšířit 
až na rozměr 90/56 m. Tato úprava 
bude zapracovaná ve formě změny 
do dalšího stupně projektové do-
kumentace. Doufáme, že nyní již 
nám nebude stát v cestě žádný další 
problém. Projekt řeší také parková-
ní - podél Hřebečské ulice vznikne 
27 kolmých parkovacích stání (pro-
střídaných stromy).

Zámek – aktuální stav

Zdá se, že naše úsilí, úsilí Věčně 
mladých seniorek jakožto iniciáto-
rek petice za navrácení zámku do 
majetku města, i řady dalších lidí, 
kteří nám pomáhali a drželi pal-
ce, bude korunováno úspěchem. 
Komise pro majetek Středočeské-
ho kraje doporučila krajské Radě 
bezúplatný převod zámku zpět na 
město s podmínkou nezcizitelnos-
ti a práva služebnosti kraje užívat 
v případě potřeby dolní (zrekon-
struovanou) část zámeckého par-
ku. Na takovou podmínku rádi a 
bez problémů přistoupíme. Rada 
bude rozhodovat v červnu, krajské 
zastupitelstvo pak sice až v září, 
směrodatné však bude rozhodnu-
tí Rady. Již nyní víme o chystané 
dotaci z IROPU na „polyfunkční 
komunitní centra“, kde lze získat 
až 20 mil. na projekt, který bude 
spojovat kulturní nebo vzdělávací 
služby se sociální službou. Zázemí 
pro buštěhradské junáky, ochotnic-
ké divadlo KIX nebo další spolky 
do toho zapadá velmi dobře. Další 
dostupná dotace bude i na bydlení 
pro seniory a jiné cílové skupiny s 
omezenou možností získání byd-
lení (lidé s nižšími příjmy, studenti 
apod.). Začínáme tedy pracovat na 
těchto námětech pro další etapu re-
konstrukce zámku.

Investice do ZŠ a MŠ Oty Pavla v 
letošním roce

Přestože v minulém roce jsme uči-
nili rozsáhlou investici v podobě 
přístavby a nástavby naší ZŠ, nut-
ným investicím ve škole a školce 
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není zdaleka konec. Bohužel bu-
dovy, zařízení a technické vybave-
ní jsou v takovém stavu, že bude 
nutná řada dalších akcí. V tomto 
roce to bude rekonstrukce hygie-
nického zázemí zadního pavilonu 
mateřské školy, a kotelna mateřské 

školy. Tyto práce by měly být pro-
vedeny přes prázdniny, aby co nej-
méně narušily provoz školy. Také 
chystáme venkovní úpravy v areálu 
ZŠ, v prostoru před nově přistavě-
nou jídelnou. Začínáme pracovat 
také na projektu navýšení kapacity 

naší MŠ. Výsledek žádosti o grant, 
kterou jsme podali na vybavení od-
borných učeben a bezbariérovost 
ZŠ se dozvíme do konce tohoto 
roku, případná realizace tedy bude 
aktuální až v příštím roce. 

DJ

odhalení pamětní desky

V roce 520. výročí povýšení obce 
Buštěves králem Wladislavem 
Jagellonským r. 1497 na město 
Butzkow, a také 175 let od doby, 
kdy zde zemřel v r. 1842 jeden z 
největších těžařů své doby, byla 
díky kulturnímu výboru a vedení 
města odhalena deska, připomí-
nající naši hornickou minulost, 
a její nepominutelný přínos celé-
mu regionu.
Jako kronikář jsem ve svém 
úvodním proslovu tuto historii 
připomněl slovy: Nález uhlí – to 
je počátek nové éry. O tom, že se 
tato hornina v širokém okolí na-
chází, věděli už Gallové zhruba 
před 2400 lety. Tehdy z tak zvané 
švartny vyráběli černé šperky.
K hledání uhlí vydala svolení 
Anna Marie Františka Toskánská 
na sousedním panství již v roce 
1716 a v roce 1762 už dostal šafář 
na Buštěhradě formou deputátu 
111 strychů uhlí, aby se ho pod-
daní naučili používat.
V roce 1772 ohlásili nález uhlí 
na zdejším panství u Vrapic 
buštěhradští občané Václav Bur-
ger a Jakub Oppelt. Již 27. 5. 1772 
místo nálezu osobně zkontroloval 
správce panství Jaroschka a podal 
o tom zprávu majiteli, bavorské-
mu kurfiřtu Maxmiliánu Josefovi, 
který vydal souhlas s odborným 
průzkumem.  Ten v hloubce osmi 
loktů nalezl jeden a půl metru 
silnou vrstvu kvalitního uhlí. V 
sousedství tohoto nálezu vznikla 
zřejmě nejstarší jáma s názvem 
svatý Štěpán a zde také bylo  
14. 9. 1772 zahájeno první dolo-
vání v hloubce cca 15 metrů.  Jáma 
byla tak vydatná, že podle zprávy 
ředitele se podařilo pokrýt potře-

bu panství z vlastních zdrojů. To 
znamenalo značný příliv hledačů 
a počet šachet v krátké době do-
sáhl několika desítek. Proto již v 
roce 1790 byla na zdejším zámku 
zřízena Substituce horního sou-
du. Pro představu o jak bouřlivý 
rozvoj šlo, uvedu několik údajů.
• květen 1772 – ohlášen nález 
uhlí
• září 1772 – zahájena těžba
• 1775 – zřízena funkce horního 
úředníka
• 1775-76 – otevřeny první hlub-
ší šachty: Jindřich, Václav a Bar-
bora (20 sáhů – cca 38 metrů)
• 1781 – vrchnost jmenuje první-
ho šachtmistra
• 1790 – zřízena Subskripce hor-
ního soudu v Buštěhradě
• 1795-1805 – už mluvíme o vy-
puknutí „uhelné horečky“ a Sub-
skripce horního soudu propůjči-
la 703 tzv. malých důlních měr …
V roce 1819 již zdejší těžba za-

městnávala 470 obyvatel, kteří 
vytěžili 31 075 tun uhlí, což v té 
době představovalo 51,4 % těžby 
celého mocnářství a v roce 1840 
Buštěhradské panství vlastní nej-
rozsáhlejší doly v Čechách. A ne-
šlo jen o doly vrchnostenské.
Nelze totiž pominout jméno Vác-
lava Černého. Tento šestadvace-
tiletý muž přichází do Buštěhra-
du v době uhelné horečky. Má 
značné hornické zkušenosti a 
praxi ve zlatých dolech v Jílovém 
u Prahy. Rozhodne se využít věna 
své ženy a spolu s dalšími pří-
buznými a známými zakládá tzv. 
Černého těžařstvo. Tím se mu 
podaří v těsném sousedství vrch-
nostenských dolů získat mnoho 
tzv. mutunků (pozemků prona-
jatých k dolování). Nejdříve vy-
užije již opuštěné vrchnostenské 
štoly, ale o množství jím vytěže-
ného uhlí se můžeme jenom do-
hadovat. V roce 1810 již ze štol 
Josef a Jan vytěžil 4 058 strychů 
uhlí kouskového a 320 strychů 
uhlí kovářského. Víme také, že 10 

Odhalení pamětní desky. Foto: J. Pergl
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pohyB rámU neByl jenom zajímavým kUltUrním počinem

Pivovarský sklep v Tyršově uli-
ci zažil první kulturní projekt. 
Studenti pražské Akademie vý-
tvarných umění, ateliéru nových 
médií, zde pod vedením našeho 
spoluobčana MgA. Mateje Al-
-Aliho, odborného asistenta a 
doktoranda AVU, prezentovali 
výsledek svého workshopu, který 
vznikl právě v našem městě. Ve-
černí projekce pohyblivých obra-
zů v určitě zajímavých prostorách 
sklepa, následná „kouzelná skříň-
ka“ Jana Kulky, uzavřená hudební 
produkcí Tomáše Reindla zřejmě 
nebyla tím pravým ořechovým 
pro většinu přítomných Buštěhra-
ďanů. Příliš avantgardní umění 
těžko nacházelo pochopení míst-
ních. Důležité ale je, že tato pro-
dukce s názvem „Pohyb rámu“ 
naznačila jednu z možností, jak 
pohnout třeba myšlením našich 
zastupitelů, kterým se podařilo 
tyto prostory od firmy LEVEL zís-
kat a těchto prostor užít pro kul-
turní dění. Větší část návštěvníků 

akci pojala jako možnost tyto, ji-
nak nepřístupné prostory, navští-
vit a seznámit se s nimi. Od doby 
svého vzniku, kdy sloužily jako 
ležácké sklepy místního pivovaru, 
po jeho uzavření pak jako sklado-
vací sklepy podniku Ovoce – zele-
nina, a posloužily také i ke cvičení 
civilní obrany pro žáky zdejší ško-

ly, jsou už desítky let nevyužíva-
né, a tudíž zanedbávané, a doteď 
chátraly. Určitě budou potřebovat 
důkladnou opravu, ale tu si tento 
nádherný prostor jistě zaslouží. 
Pokud se pro něj najde vhodné 
využití.

JP

let po příchodu do Buštěhradu, 
když se postupně zbavil společ-
níků a osamostatnil se, dosahuje 
hodnota jeho důlního majetku 
zhruba poloviny hodnoty vrch-
nostenských dolů. Na jedné stra-
ně se s vrchností stále soudil, na 
druhé s ní spolupracoval, a to v 
době, když budoval tzv. Dědič-
nou štolu, jež sloužila k odvod-
ňování důlního pole. Vrchnost 
mu na ni přispěla částkou 1763 
zlatých.
Václav Černý jako první již v roce 
1835 používal ve svých uhelných 
dolech parní stroj a při těžbě 
střelný prach. Opět jako první 
začal v roce 1838 s výrobou kok-
su. Za dva roky, tedy v roce 1840, 
už jeho těžba dosáhla 60 % těžby 
vrchnostenské. Když v tomto roce 
dokončil hloubení šachty Ludvík, 
tak v hloubce 110,6 m našel hlav-
ní kladenskou sloj o mocnosti  
7,5 m. Jinak, pro zajímavost – 
opět jako první, pokořil hloubku 

100 metrů. Za svého života stačil 
ještě vyhloubit šachtu Naděje, ve 
které se dostal v hloubce 119 me-
trů ke sloji o mocnosti 8,2 metru.
Když 27. 4. 1842 v Buštěhradě 
náhle zemřel, byl majitelem tře-
tích největších dolů v Čechách a 
v jeho více jak deseti dolech, se v 
tomtéž roce vytěžilo 174 630 ví-
deňských centů uhlí.
Krátce po jeho smrti dědicové 
majetek prodali a ten se tak stal 
základem nejprve Vojtěšské huti, 
následně Pražsko-železářské spo-
lečnosti, která se rozvinula až do 
pozdějších Spojených oceláren.
Tak skončil příběh malého české-
ho kopáče, který se nikdy nena-
učil německy, a přesto se z něho 
stal v rakousko-uherské monar-
chii velký podnikatel. Prakticky 
jediný v této kategorii.
Malou slavnost u budovy čp. 65 
(bývalá radnice) po hudebním 
úvodu zahájila p. starostka Ing. 

Arch. Daniela Javorčeková přiví-
táním hostů, Spolku přátel hor-
nických tradic při dole Mayrau, 
dále manželů Bubnových, kteří 
jsou potomky Václava Černého,  
a přihlížejících diváků. Po pře-
hrání hornické hymny uniformo-
vanou hornickou kapelou „Žeh-
rovanka“, byla odhalena pamětní 
deska a havíři v historických per-
kytlích k ní položili kytici. Po ma-
lém přípitku se všichni odebrali 
do zámeckého parku, kde řízná 
dechovka koncertovala. Dalším 
hudebním hostem byl ještě dět-
ský krojovaný folklórní soubor 
Modřenec z Modřan. Celé odpo-
ledne v zámecké zahradě, i před 
sýpkou nad ní, kde probíhal mi-
nibazárek, se díky nádhernému 
počasí vydařilo. Jediným stínem 
byla opět poměrně malá účast, 
která mě vede k pochybnosti, zda 
se má v pořádání podobných kul-
turních akcí pokračovat.

JP 

Pohyb rámu. Foto: M. Žitníková
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zápisy do základní školy a do mateřské školy a výhled do dalších let

Během dubna a května proběh-
ly zápisy dětí do základní školy a 
mateřské školy. Ráda bych se zde s 
vámi podělila o jejich výsledek a o 
výhled do budoucna.
K zápisu do základní školy přišlo 
na konci dubna rekordní množ-
ství dětí. K zápisu se dostavilo 
91 předškoláků. Jednalo se větši-
nou o spádové děti z Buštěhradu, 
Lidic, Makotřas, Dřetovic a Zá-
jezdu. Přijatých předškoláků do  
1. třídy bylo 81, 3 děti nebyly přija-
ty, protože nebyly spádové, a také 
bylo vyřízeno 7 odkladů povinné 
školní docházky. Někteří rodiče se 
nakonec rozhodli, že své dítě dají 
do jiné základní školy, nicméně ve 
školním roce 2017/18 budou ote-
vřeny 3 první třídy a každá bude 
mít 25 až 26 žáků.
Ve školním roce 2017/18 budou 
výukou obsazeny všechny míst-
nosti školy, které slouží jako třídy. 
Na půlené hodiny např. u výuky 
jazyků zůstává počítačová učebna 
a tři místnosti družiny, které ne-
jsou vybaveny jako třídy, není zde 
tabule, dataprojektor apod.
V dalším školním roce bude 
buštěhradských předškoláků  dle 

údajů z matriky 50. Děti nemusí 
chtít všechny nastoupit do naší 
školy, ale mohou. Pokud budou 
mít okolní obce podepsanou do-
hodu o spádovosti, bude dětí opět 
až na tři třídy. Nyní nelze s jisto-
tu říci, zda budou první třídy dvě 
nebo tři.
Zápis do mateřské školy proběhl 
ve čtvrtek 11. 5. 2017 a ještě ne-
jsou známy přesné výsledky, stá-
le probíhá správní řízení, něko-
lik rodičů podalo odvolání proti 
nepřijetí. K zápisu se dostavilo  
84 dětí. Do mateřské školy jsou 
přijímány děti podle uvedených 
kritérii (ta byla dopředu kon-
zultována s odborem školství na 
Středočeském kraji): 1. předškol-
ní děti bez ohledu na bydliště, 2. 
děti s bydlištěm v Buštěhradě od 
nejstarších po nejmladší. Tepr-
ve následně, pokud by byla volná 
místa, by byly přijaty děti z jiných 
obcí od nejstarších po nejmlad-
ší. Volných míst pro nový školní 
rok je v MŠ 57 a bylo přijato 57 
nejstarších dětí (předškoláci a ná-
sledně děti, které mají bydliště v 
Buštěhradě).
Od září 2017 je zaváděno před-

nostní přijímání čtyřletých dětí 
pocházejících ze spádového obvo-
du dané mateřské školy. Pro škol-
ní rok 2017/18 do školky přijme-
me všechny čtyřleté děti, toto nám 
kapacita umožňuje. Bohužel nám 
kapacita neumožňuje přijmout 
všechny tříleté děti. Děti naroze-
né v červnu, červenci, srpnu 2014 
jsme do školky nepřijali, protože 
není volná kapacita.
Podobná situace nastane i v příš-
tím školním roce 2018/19, kdy 
opět nebude školka schopná při-
jmout všechny tříleté děti. 
Z uvedených údajů vyplývá, že v 
následujících letech můžeme oče-
kávat ve škole i ve školce velké 
množství dětí. Ve škole bude mu-
set dojít ke sloučení tříd (např. po 
5. třídě, kdy žáci odchází na více-
letá gymnázia, nebo přesunutí vý-
uky do družiny). Ke sloučení dvou 
málopočetných tříd jsme přistou-
pili již od školního roku 2017/18, 
kdy spojujeme letošní 6.A a 6.B a 
budeme mít jen jednu 7. třídu se 
30 žáky.

Mgr. Kristýna Krečová, 
ředitelka školy i školky

dálnice d7 Byla po demolici mostU na 9. kilometrU přes 18 hodin Uzavřená

Dálnice D7 u Stehelčevsi na Kla-
densku byla po demolici mostu 
na devátém kilometru uzavřená 
více než 18 hodin. Uzavírka měla 
původně skončit ráno, avšak kvůli 
zdržení při odklízecích pracích se 
provoz jedním pruhem podařilo 
obnovit až kolem půl druhé. 
Dálnice byla mezi 7. a 18. kilo-
metrem uzavřená od sobotních  
19 hodin, podle informací Národ-
ního dopravního informačního 
centra měla uzavírka skončit v ne-
děli ráno, protáhla se však až do 
půl druhé. Akci zdržely úklidové 
práce.
Starý zbouraný most, po kterém 
vedla silnice mezi Buštěhradem 
a Libochovičkami, nahradí nový Místo demolice mostu. Zdroj: Idnes.cz
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S P O L E Č E N S K Á  K R O N I K A

železobetonový. Jeho stavba potr-
vá zhruba osm měsíců a bude stát 
zhruba 50 milionů korun.
Stavební práce u Buštěhradu za-
čaly už tento týden, sjíždění a na-
jíždění u mostu bude omezeno i v 
dalších měsících. Objízdné trasy 
pro nákladní dopravu vedou přes 
Kladno, pro osobní přes Dřetovi-
ce a Malé Číčovice.

ČTK, Idnes.cz Bourání mostu. Foto: D. Šípek

vzpomínka na olgU procházkovoU

vítání oBčánků

Ve středu 14. 6. 2017 proběhlo 
v obřadní síni Městského úřadu 
tradiční Vítání občánků. Naše 
nejmladší jsme s místostarostkou 
města Mgr. Magdou Kindlovou 

přivítali do života letos již potře-
tí.  Dětem přejeme, aby vyrůstaly 
v lásce a bezpečí pro radost svých 
rodičů a prarodičů, nás všech. 
Rodičům přejeme, aby největší 

odměnou byla láska a úcta jejich 
děťátka.

Jana Zemanová

Činnost ZO ČČK - Archiv BZ 5/2007. Zdroj: BZ 5/2007

Dne 11. června nás opustila paní 
Olga Procházková rozená Větrov-
cová. Byla výraznou osobnos-
tí společenského života našeho 
města. Ve vzpomínkách zůstane 
její neúnavná práce v organizaci 
Červený kříž. Byla dlouholetou 
předsedkyní Červeného kříže v 
Buštěhradě. Dokud mohla, aktiv-

ně zajišťovala dárky spolu s ná-
vštěvami u seniorů, kteří byli kli-
enti domova důchodců v období 
Vánoc. Nezapomenutelná je i její 
aktivita pro charitativní organi-
zaci Diakonie Broumov, pro kte-
rou jsme jako občané Buštěhradu 
shromažďovali obnošené, nepo-
užitelné oděvy a textilie. Vždy se 

snažila vytvářet co nejlepší pod-
mínky pro chod místního Červe-
ného kříže a pokud mohla, snaži-
la se účastnit společenských akcí, 
které se uskutečňovaly v naší obci. 
Paní Olga Procházková se dožila 
84 let.  

 JJ
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S P O L E Č E N S K Á  K R O N I K A

Činnost ZO ČČK - Archiv BZ 5/2007. Zdroj: BZ 5/2007

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 

smíšený pěvecký sBor města BUštěhradU

Smíšený pěvecký sbor města 
Buštěhradu má již ve svém ná-
zvu, že patří našemu městu. Městu 
Buštěhradu. Žije a tvoří v něm už 
plných čtyřicet let. Jeho posláním 
je šířit hudební kulturu a poskyto-
vat příležitost k uplatnění lidem, 
kteří mají zájem o sborový zpěv.
S úctou se obracíme k zakladate-
lům sboru. K profesoru Karlu Vác-
lavu Vackovi a Jiljímu Teringerovi. 
A také k zakládajícím členům sbo-
ru. Mnozí z nich již nejsou mezi 
námi.
Už před čtyřiceti léty, v roce 1977, 
kdy sbor vznikl, sdružoval 27 zpě-
váků. To vůbec není málo. Nevím, 
zda bychom dokázali sečíst, ko-
lik lidí za těch čtyřicet let sborem 
prošlo. Myslím, že bychom jich na-
počítali na stovky. Teď se píše rok 
2017 a Maruška Horová, Anička 
Šromová, Magda Velcová a Toník 
Maurer zpívají ve sboru od jeho 
založení dodnes. Jiní v něm strávili 
třeba jen jednu sezónu i méně. Ale 
to vůbec nevadí. Věřím, že láska k 
hudbě a ke zpěvu je provází stále.
Vedu si seznam skladeb, které 

sbor nastudoval. Obsahuje více 
než 130 položek. Jsou mezi nimi 
písně národní i písně umělé. Ty 
umělé vytvořili takoví velcí skla-
datelé, jakými byli W.A. Mozart, 
L. v. Beethoven, G.F. Händel,  
G. Verdi, B. Smetana, A. Dvořák, 
L. Janáček, B. Martinů, P. Eben.  
A také J.J. Ryba, jehož Českou mší 
vánoční má sbor v repertoáru již od 
roku 1983. V období Vánoc ji zpívá 
i čtyřikrát. Se slavnou Českou písní 
B. Smetany vystoupili někteří čle-
nové sboru dvakrát na koncertech 
hudebního festivalu Pražské jaro. 
V období Velikonoc sbor již řadu 
let uvádí Velikonoční mši kladen-
ského autora Pavla Proška.
S velikým uznáním a obdivem 
vzpomínám na našeho dlouholeté-
ho vynikajícího sbormistra Jiljího 
Teringera, čestného občana města 
Buštěhradu. Výborného hudeb-
níka, violistu orchestru FOK. Pod 
jeho vedením jsme se naučili větši-
nu skladeb našeho repertoáru. Byl 
laskavý, citlivý a byl pro nás velkou 
autoritou. Za léta jeho působení se 
buštěhradský pěvecký sbor rozros-
tl až na téměř padesát členů. Jiljí 

Teringer vtiskl sboru styl, který 
nese dodnes. Vzpomínám na jeho 
heslo: Kdo zpívá, nemyslí na zlé.
Mezi členy našeho sboru je však 
ještě jeden člověk, kterému byl 
udělen titul Čestný občan měs-
ta Buštěhradu. Je jím paní Marie 
Horová. Čestné občanství jí bylo 
uděleno za celoživotní zásluhy o 
rozvoj kultury a také za vychova-
telskou činnost. První předsedky-
ně sboru. Obětavá a zanícená. Její 
absolutní hudební sluch mě uvádí 
k úžasu. Vzpomínám na skvělé pě-
vecké trio, v němž zpívala společně 
s Aničkou Fürstovou a Bětuškou 
Hlinkovou a na píseň Má hvězda 
od Bedřicha Smetany. Měl jsem 
štěstí, že jsem ji v jejich podání sly-
šel.
Vzpomínám na dobrého člověka a 
znamenitou zpěvačku paní Alžbě-
tu Hlinkovou. Stále si zpívala. Zna-
la nespočet národních písniček. 
Nezapomenutelná jsou její soprá-
nová sóla ve Velikonoční mši Pavla 
Proška. V uších mi i teď, po létech, 
zní písnička Lojzíček, hornický ko-
ník, kterou tak ráda zpívala.
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Toník Maurer, vynikající tenoris-
ta našeho sboru. Kolikrát již zpí-
val sólový tenorový part v Rybově 
České mši vánoční? A vzpomeň-
me také, jak pěkně zpíval Trique-
tův kuplet z opery Evžen Oněgin 
P.I. Čajkovského. Měl by ho někdy 
zazpívat zase.
Anička Šromová. Za ní jsem při-
běhl nahoře na kúru buštěhrad-
ského kostela o Štědrém večeru 
před koncertem, abych se jí svěřil, 
že nás s manželkou potkalo ob-
rovské štěstí, protože jsme se toho 
večera u rozsvíceného vánočního 
stromečku dozvěděli, že se nám 
narodí vnouček Honzíček.
Jaroslav Kotrouš s žertovnou pís-
ničkou Že nevíte, panímámo, proč 
k vám jdu. Na hlavě má zelený tra-
laláček s kytkami. Pak s ním na-
konec praští o zem. Lidé se smějí 
a tleskají.
Tak bych mohl o každém člověku 
našeho sboru napsat něco hezké-
ho. Třeba o malé Stelince Galla-
tové a Rozárce Kuchařové, které 
pilně docházejí na zkoušky se 
svými maminkami. Stelinka už si 
na vánočních koncertech veřejně 
zazpívala sólo v krásné Michnově 
ukolébavce Chtíc, aby spal.
Rád také připomenu pana Marka 
Veselého, noblesního a vtipného 
konferenciéra našich koncertů.
Kteří klavíristé nám v období po-
sledních deseti let při koncertech 
hráli klavírní nebo varhanní do-
provody? Byli to pánové Pavel 
Prošek, Ondřej Urban, Jan Stojá-
nek, Martin Fila, Marcel Javorček, 
Blahoslav Rataj, Petr Kratochvíl a 
Jan Dušek. Snad jsem na nikoho 
nezapomněl.
Sbor během roku uskuteční při-
bližně deset koncertů a vystou-
pení. Účinkuje v Buštěhradě a 
blízkém okolí, ale zajíždí i do vzdá-
lenějších míst. Po řadu let udržuje 
velmi pěknou spolupráci se sbory 
v Jindřichově Hradci a v Kamenici 
nad Lipou. S chutí se zúčastňuje 
festivalu pěveckých sborů Viva la 

musica v západočeských Žluti-
cích. Část sboru na podzim 2016 
navštívila partnerský region Valle 
di Ledro v severní Itálii.
Sbor je právnickou osobou, spol-
kem. Provozován je především z 
dotací poskytovaných z rozpočtu 
města Buštěhradu, ale také díky 
sponzoringu. U zastupitelstva 
města Buštěhradu nachází pro 
svoji činnost vždy značnou pod-
poru. Členy sboru jsou jak obča-
né  Buštěhradu, tak ženy a muži 
z okolních obcí.  Se sborem spo-
lupracují i profesionální sólisté a 
hudebníci.
Nesmím zapomenout na býva-
lou hezkou součinnost s dětským 
pěveckým sborem Duha při Zá-
kladní škole v Buštěhradě, který 
vedla paní Anna Holeyšovská. Na 
nádhernou Školní scénu z opery 
Jakobín Antonína Dvořáka  a na 
písničku Jede sedlák do mlejna. 
Obojí s námi děti vždy rády a s 
vervou zpívaly.
Chci zavzpomínat i na další sbor-
mistry našeho sboru. Na Emila 
Červeného, který nastoupil za 
sbormistrovský pultík po Jiljím 
Teringerovi. A přispěchal sboru 
na pomoc ještě jednou. Když na 
sbor dolehly těžké chvíle. Dařilo 
se mu je krok za krokem překoná-
vat. Kromě řady drobných skladeb 
s námi nastudoval obtížné Händ-
lovo Halleluja z oratoria Mesiáš. 

Pak se sboru ujal sbormistr Blaho-
slav Rataj. Dobrý hudebník, klaví-
rista, houslista, trpělivý a mírný. 
Objevil pro nás skladby Jaroslava 
Ježka. S úsměvem vzpomínám, 
jak jsme pro sbor spolu zakoupili 
nové elektrofonické klávesy a jak 
jsme je v těžké krabici převázané 
provazy, které nás řezaly do dlaní, 
vláčeli po pražských Příkopech a 
jak Blahoš přitom ještě nesl na zá-
dech nový buben. Byl na nás věru 
komický pohled.
Krátký čas náš sbor vedli společ-
ně sbormistři Jan Dušek a Tomáš 
Pálka. V té době sbor oslavil třicá-
té páté výročí své činnosti.
Od září 2015 vede Smíšený pěvec-
ký sbor města Buštěhradu sbor-
mistryně paní Eva Gallatová. Prv-
ní žena na sbormistrovském pódiu 
ve čtyřicetileté historii sboru. Nej-
prve s námi zpívala jako sopra-
nistka. Ale jednou se obětavě ujala 
zkoušky za chybějícího sbormist-
ra. Tehdy jsme s Jirkou Mühlfei-
tem, mým dlouholetým sborovým 
souputníkem, na sebe pohlédli a 
řekli si: Tahle mladá paní by ně-
kdy mohla být naší sbormistryní. 
Neuplynul dlouhý čas a stalo se 
tak. Potkalo nás velké štěstí. Z Evy 
se stala skvělá sbormistryně, jaké 
bylo sboru velmi třeba. Její záslu-
hou panuje ve sboru opět srdečná, 
radostná a tvůrčí nálada. Přichá-
zejí noví zpěváci. Už je nás hod-

Buštěhradský pěvecký sbor. Foto: Archiv pěveckého sboru
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40 let smíšeného pěveckého sBorU města BUštěhrad

Současný spolek Smíšeného pě-
veckého sboru města Buštěhradu 
je stabilizovanou skupinou lidí 
různého věku, které spojuje zá-
jem a radost ze sborového zpěvu. 
Čtyřicáté výročí je jednoznačně 
úspěchem. Proč? Kolik podobných 
zájmových skupin vydrží takto 
dlouho a aktivně veřejně působit a 
doplňovat si stále nový repertoár? 
Kolik pěveckých sborů má pomě-
rově vyvážené sborové sekce mužů 
v tenorech a basech a zároveň v 
sopránech a altech u žen? Kolik 
spolků se dokáže pravidelně a ve 
většinovém počtu scházet každý 
týden? Mohla by nás napadnout i 
další plus činnosti našeho pěvec-
kého sboru. Již jen synchronizace 
jednotlivých hlasů a zkoušky sbo-
ru, někdy i těžkých skladeb, s pon-
dělní pravidelností, jsou někdy vel-
mi náročné. A přitom je potřeba si 
uvědomit, že řada členů zpívá v již 
v pokročilém věku. 
Velmi pozitivní skutečností je, že 
členové sboru se věkově prolínají. 
To je dobrým znamením do dal-
ších let a predikuje to další pokra-
čování činnosti sboru. Proč se v 
současné době sbor rozrůstá? Je to 
jistě dáno dobrou atmosférou mezi 
členy, která je tak, spolu s veřej-

ným vystupováním, výbornou re-
klamou pro potenciální zájemce o 
sborový zpěv. Sounáležitosti členů 
podstatně přispívá i jejich aktivní 
zpěv lidových písní mimo oficiál-
ní repertoár veřejných vystoupení. 
To se projevuje velmi často během 
přesunu v autobusech, ve volných 
chvílích po vystoupeních nebo při 
posezení mimo zkoušky, zpravidla 
na závěr sezóny nebo na zahájení 
nového roku. Zde je potřeba vy-
zdvihnout nezastupitelnou úlohu 
výborného basisty a kytaristy s 
nepřeslechnutelnou sytostí hla-

su – Petra Částka, harmonikáře a 
tenora Antonína Maurera, nebo 
dalšího tenora Jiřího Nováka jako 
houslistu. Na propagaci sboru má 
i svůj díl sbormistryně Eva Galla-
tová. 
Nezbývá nám nic jiného, než po-
přát sboru další plodné období je-
jich činnosti a jejím členům radost 
ze zpěvu, zdraví a životní pohodu. 

Další informace o sboru na  
http://bustehradskysbor.cz

JJ

ně přes třicet. A vracejí se, aby s 
námi opět zpívali, i bývalí členové. 
V Seifertovně, kde máme zkoušky, 
nám už začínají chybět židle. Ale 
to nevadí, to vyřešíme!
Můj milý Smíšený pěvecký sbore 
města Buštěhradu! Nejsem tvým 
zakládajícím členem. Prožil jsem s 

tebou jen třicet šest let. Měl jsem 
však to štěstí, že jsem s tebou spo-
lečně byl v naprosté většině těch 
krásných časů, které se sice nevrá-
tí, ale které neuplynuly nadarmo a 
které, jak pevně věřím, budou po-
kračovat.
Přeji ti, abys i nadále zušlechťoval 

a krášlil naše město, aby občané 
Buštěhradu byli hrdi, že jim patříš 
a abys vždy šířil dobrou hudbu a 
zpěv. Vždyť přeci: Kdo zpívá, ne-
myslí na zlé.

Tvůj František Paulík, 
předseda

Smíšený pěvecký sbor OB Buštěhrad 1977. Foto: Archiv pěveckého sboru

proč zpívám v BUštěhradském pěveckém sBorU

Proč? Protože k tomu mám dost 
dobrých důvodů. A které konkrét-
ně? Inu, například tyto:
- Když jsem před více než pětatři-
ceti roky do sboru přišel, byl jsem 
jeho zpěváky velmi pěkně, bezpro-
středně přijat. Oslovil mne přátel-
ský a dělný duch pěveckých zkou-
šek.

- Příjemné prostředí, klidná a pří-
větivá atmosféra sboru. A kama-
rádství zpěváků; vždyť například, 
který z pěveckých sborů by byl 
schopen zvolit ze svého středu 
„prasečí výbor“ pro zorganizování 
a zajištění vepřových hodů pro čle-
ny sboru. U nás se to podařilo. Byl 
to silný kulinářský zážitek, o „utu-
žení kolektivu“ ani nemluvě.

- Sbormistr pan Jiljí Teringer st. 
byl odborníkem - profesionálem 
každým coulem. Však byl taky 
zocelen mnoha roky působení v 
Symfonickém orchestru FOK, se 
kterým absolvoval, jako violista, 
bezpočet koncertů jak v naší re-
publice, tak v zahraničí. Přesně vě-
děl, jakého výkonu je „jeho“ sbor 
schopen, jak obtížná sborová díla 
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je možno se sborem nastudovat. 
Měl moudrý nadhled, kterým se 
prezentoval při řízení sboru a kte-
rý mu pomáhal citlivě řešit obtíže, 
které nácvik skladeb někdy přináší.  
Byl navíc obdařen přirozenou au-
toritou sbormistra, který požadu-
je precizní nastudování zpívaných 
děl, ať jde o píseň národní, či sbo-
rovou skladbu světového skladate-
le. Za dobu jeho působení Smíšený 
pěvecký sbor města Buštěhradu 
zaznamenal velký pokrok, jak v 
úrovni přednesu, tak v rozsahu,  
kvalitě a náročnosti repertoáru.
- Současná sbormistryně paní Eva 
Gallatová. Původně zpívala v sop-
ránové sekci   sboru. Sbormistrov-
ské taktovky se ujala v době, kdy se 
sbor nacházel ve složité situaci. Po 
odchodu Jiljího Teringera st. sbor 
procházel, zejména co se sbormis-
trovského postu týče, velmi turbu-
lentním obdobím. V  řízení sboru 
se vystřídalo několik sbormistrů, 
kteří nás, z různých důvodů, vždy 
po relativně krátké době, opustili. 
Až s nástupem Evy Gallatové jako 

sbormistryně se atmosféra ve sbo-
ru vyčistila, uklidnila a stabilizo-
vala. Paní Gallatové je cílevědomá, 
pečlivá a velmi pracovitá mladá 
dáma, která citlivě svou prací na-
vázala na dílo Jiljiho Teringera. 
Projev sboru pod jejím řízením  
ožil, získal opět „jiskru“. O správ-
nosti a úspěšnosti její práce svědčí 
i to, že poté, co se stala sbormist-
ryní, projevilo v průběhu necelých 
dvou let zájem s námi zpívat na de-
set nových adeptů sborového zpě-

vu. A já nyní chodím do zkoušek 
sboru opět s chutí a s radostí – tedy 
s pocity, které jsem v předchozím 
období poněkud postrádal.
Další důvody „proč“ samozřejmě 
existují. Ale věřím, že i jen zde uve-
dené stačí k pochopení toho, proč 
(a rád) v Buštěhradském pěveckém 
sboru zpívám.

Jiří Mühlfeit,  
člen basové sekce sboru

Buštěhradský pěvecký sbor. Foto: J. Pergl

koncert pro pana BohUmíra Bednáře – čestného oBčana BUštěhradU

Plný zámecký sál lidí a lidé plni 
očekávání. To vše symbolicky 
na Den dětí 1. června letošního 
roku. Tisíce dětí a rodičů přiví-
tal pan Bohumír Bednář během 
34 let svého působení v místní 
„Lidušce“ - Základní umělecké 
škole Buštěhrad (ZUŠ), dříve Li-
dové škole umění. Tento večer 
sem někteří z nich přišli svému 
panu učiteli, řediteli, kolegovi, 
ale i příteli poděkovat vystoupe-
ním, malou pozorností, květi-
nou, stiskem ruky či potleskem. 
Všichni svou přítomností vzdali 
hold panu Bohumíru Bedná-
řovi a byli také u toho, když od 
starostky našeho města Daniely 
Javorčekové obdržel listinu, po-
tvrzující že se stává Čestným ob-
čanem Buštěhradu. 
Celým večerem nás provázel 
Petr Štěpán, který v ZUŠ vyuču-
je hru na kytaru. Byl nejen pří-
větivým průvodcem, ale i sám Koncert: L. Dvořáková, P. Štěpán

Foto: J. Pergl
Čestní občané. Foto: J. Pergl
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nastávající ředitel zUš BUštěhrad

V následujících řádcích bychom 
Vám rádi představili nastávající-
ho ředitele ZUŠ Buštěhrad, který 
se své funkce ujme 1. 8. 2017.
Klavírista Martin Fila, 42 let, ro-
dák z Olomouce, byl žákem Jany 
Špaňhelové na kroměřížské kon-
zervatoři. Následně studoval na 
Hudební fakultě AMU v Praze 
u Květoslavy Žumárové-Bilin-
ské. Absolvoval rovněž stáž na 
Vysoké umělecké škole v Berlíně 
u László Simona. V roce 1994 se 
stal laureátem Karlovarské mezi-
národní klavírní soutěže a North 
London Festival Competition. 
Na mistrovských klavírních kur-
zech u Klause Helwiga v roce 
1998 byl vybrán mezi nejlepší 
účastníky kurzů a vystoupil na 
závěrečném koncertě vysílaném 
živě německým rozhlasem.
Martin Fila se věnuje jak sólové 
hře, kde se ve svém repertoáru 
zaměřuje především na díla ro-
mantismu, a na soudobou hud-
bu, tak i hře v nejrůznějších ko-
morních seskupeních. Je členem 
Tria 75, které roku 2004 spolu-
zakládal s houslistou Jiřím Par-
tykou a violoncellistou Janem 

Kellerem, a souboru Prague Mo-
dern. V roce 2002 doprovázel v 
rámci soutěže Pražského jara 
vítěznou klarinetistku Kateřinu 
Váchovou a fagotistu Tomáše 
Františe. Roku 2008 na tomto 
festivalu hostoval s klarinetis-
tou Janem Machem v dopoled-
ním matiné a v roce 2013 se zde 
představil v recitálu s flétnistkou 
Žofií Vokálkovou. Jako vyhle-
dávaný komorní partner natočil 
během posledních let debuto-
vá CD s houslisty Vlastimilem 
Kobrlem, Tomášem Vinklátem a 
klarinetistkou Kateřinou Vácho-
vou. Vystupuje a nahrává s další-
mi významnými českými hudeb-
níky, například s Jiřím Válkem, 
Leošem Čepickým, Janem Tali-
chem, Žofií Vokálkovou, Petrem 
Nouzovským, Alžbětou Vlčko-
vou, Vilémem Veverkou, Petrem 
Riesem a dalšími. Jako sólista 
s předními českými orchestry 
přednesl klavírní koncerty Čaj-
kovského, Griega, Dvořáka a 
Martinů. Byl hostem v komor-
ních cyklech České filharmonie, 
Pražské komorní filharmonie, 
Filharmonie Essen aj. Slyšeli ho 
posluchači v Německu, Rakous-

ku, Švýcarsku, Francii, Belgii, 
Polsku, Španělsku, Anglii, Jižní 
Koreji, Japonsku a Tchajwanu. 
Pravidelně zasedá jako předseda 
v porotě českého kola meziná-
rodní soutěže Jugend musiziert.  
V roce 2015 měl přednášku na 
Shih Chien University v Taipei 
na téma Musician vs. Business. 
Od roku 2005 je odborným asi-
stentem na AMU v Praze.

některé účinkující doprovázel 
na kytaru. Zvláště dojemné bylo, 
když za jeho doprovodu pro své-
ho dědu zazpívala Linda Dvořá-
ková, vnučka pana Bednáře.
Na koncertě vystoupili dva sou-
časní žáci ZUŠ. Na klavír zahrá-
la Adéla Malá. Vladimír Záruba 
zazpíval árii Janka z opery Stud-
na. Pro ty, kdo si pamatují jeho 
„dětský soprán“, byl překvape-
ním jeho znělý bas. 
Uměleckým zážitkem obohatila 
koncert Veronika Böhmová svo-
jí hrou na klavír. Na ten klavír, o 
jehož pořízení se nejvíce zaslou-
žil právě pan Bohumír Bednář. 
Krásně zazpívala Markéta Ho-
molová, členka Kühnova dětské-

ho sboru. Na kytaru zahrál své-
mu kolegovi Ozren Mutak, učitel 
naší ZUŠ a zároveň profesor pl-
zeňské konzervatoře. Příjemným 
odlehčením bylo „Duomy“,  vy-
stoupení dvou maturantů - Jir-
ky Hartmana a Daniela Picka s 
kytarami a vlastními písněmi. I 
Jirka nastartoval svou hudební 
dráhu v naší ZUŠce. 
Početně i hlasově nejsilnějším 
vystupujícím byl pěvecký sbor.  
A tak si na svém koncertu náš 
milý Bohumír nečekaně i sám 
zazpíval. Tedy ne sám – ale s 
úžasným Smíšeným pěveckým 
sborem města Buštěhradu. Má 
mezi jeho členy hodně přátel, 
protože v minulosti byl i on jeho 

členem. A tak ho vyzvali, ať si s 
nimi zazpívá.  V tu chvíli nám 
divákům zpívali vlastně hned 
dva čestní občané. Kromě pana 
Bednáře ještě i Maruška Horová, 
členka tohoto sboru. 
Na závěr velmi děkuji za hezký 
večer všem, kdo se podíleli na 
jeho uspořádání nejen svým vy-
stoupením, ale i organizačně. 
Velký dík ale hlavně Vám, pane 
Bohumíre Bednáři, čestný obča-
ne našeho města,  za vše, co jste 
udělal pro Buštěhrad a jeho děti, 
za roky Vaší pedagogické a umě-
lecké činnosti v našem i Vašem 
městě.

ZV

Martin Fila. Foto: Archiv autora
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V Buštěhradě žije již 15 let s 
manželkou Lenkou, hobojistkou 
Pražské komorní filharmonie, se 
kterou založili a provozují Dět-
ské studio Sluníčko, a se dvěma 
dětmi. Velikou výhodou je, že 
naši ZUŠku i většinu pedagogů v 
ní dobře zná, přechodnou dobu 
zde i učil. Bušťěhraďané ho mo-
hou znát například i jako klavír-
ní doprovod z oblíbených pořa-
dů Lidického památníku „Křeslo 
pro hosta“, či akcí Smíšeného 
pěveckého sboru Buštěhrad. Je 
také členem místního rybářské-
ho spolku.
Pro začátek jsme mu položili 
několik otázek:
1) Proč ses přihlásil do konkurzu 
na ředitele ZUŠ Buštěhrad?
Beru tuto práci jako výzvu, dovol 
mi, abych nejprve vysvětlil obrat 
v mé profesi. Jako klavírista jsem 
ještě při studiích na AMU velmi 
rychle našel uplatnění a mimo 
běžné koncertování jsem se v 
roce 2000 stal na 5 let klavíristou 
jednoho významného souboru, 
se kterým jsem procestoval řadu 
zemí. Počet odehraných celo-
večerních koncertů tehdy čítal 
okolo 120-ti za rok. Několik let 
jsem si to užíval, ale časem má 
chuť do cestování poněkud “vy-
hořela”.  Už mě neustálé balení, 
přesuny a nocování v hotelech 
netěšily. Pak přišly děti a já jsem 
stále víc tíhnul k našemu domo-
vu. Letos v lednu jsem se dozvě-
děl o konkurzu na místo ředitele 
ZUŠ. Mé rozhodování, jestli se 
přihlásím, netrvalo dlouho.
2) Jsi připraven v dalších letech 
méně koncertovat a více se věno-
vat funkci ředitele?
Počítám s tím, že budu mít na 
koncertování velmi málo času. 
Významnější koncerty neod-

mítnu, ale takové nabídky jsou 
několikrát do roka. Určitě bych 
chtěl dál hrát s mým klavírním 
triem. Mám ještě některé smluv-
ní závazky letos na podzim, ze 
kterých nemůžu odstoupit. Pak 
je tu můj úvazek na AMU v Pra-
ze, který budu muset rovněž vý-
razně omezit.
3) Vím, že na některé otázky je 
ještě brzo, ale již teď jistě máš 
představu aspoň o některých 
změnách, které bys na naší ZUŠ 
chtěl realizovat. Můžeš některé 
prozradit?
Nápadů je celá řada. S většími 
změnami budu ze začátku opatr-
ný, mohly by být kontraproduk-
tivní. Škola je zaběhlá a nastave-
ná dobře. Důležité bude odhalit 
slabší místa. Současný pan ře-
ditel Bohumír Bednář je velmi 
vstřícný a nabídl mi pomoc. S 
prací začínám už teď, momentál-
ně např. ve škole zavádíme wi-fi 
internetové připojení. Pokud to 
bude technicky možné, wi-fi vyu-
žijí i rodiče čekající na děti. Další 
novinkou bude instalace infor-
mačního systému iZuš.cz, který 
nám pomůže rychleji zvládnout 
poměrně rozsáhlou administra-
tivu. Vybavíme každou třídu po-
čítačem a učitelé nebudou muset 
stále dokola vyplňovat některé 
tiskopisy. Zbyde jim tak víc sil na 
učení. Rozšíříme výuku o žesťo-
vé nástroje. Mám velikou radost, 
že jsem našel skvělého muzikan-
ta a učitele hry na trubku pana 
Luboše Krtičku, který bydlí v ne-
dalekých Dřetovicích a přislíbil 
posílit náš učitelský sbor již teď 
od září. Má navíc zájem založit 
a vést školní orchestr, který zde 
chybí. Myslím, že největší novin-
kou je nabídka vedení města po-
řádat koncerty žáků v zámeckém 
sále, který má parametry komor-

ních sálů filharmonií nebo sálů 
na konzervatořích. Je opravdu 
málo hudebních škol, které mají 
takovou možnost. Děti tak zažijí 
pocit vystoupení v opravdovém 
sále.  Potěšilo mě, že se k přijí-
macím zkouškám přihlásilo mi-
mořádně hodně dětí. Bohužel 
ale máme poddimenzovanou 
max. povolenou kapacitu, poku-
sím se tedy vyjednat s krajským 
úřadem navýšení počtu žáků. 
Předesílám, že šance není moc 
vysoká. Prvním zásadnějším po-
činem by měla být rekonstrukce 
přízemí, kterou plánujeme na 
příští letní prázdniny. Je potřeba 
sanovat vlhkost ve zdivu a na-
pravit některé nepříliš odborné 
zásahy do budovy z minulosti. 
Ani se neodvážím odhadnout, 
kolik se tady vyhodilo zbytečně 
peněz. Během posledních 35-
ti let se např. fasáda několikrát 
opravovala. Budova je města, 
pochybení je jednoznačně u jeho 
tehdejšího vedení, které nezvlád-
lo zajistit kvalifikovanou opravu. 
Dále, s pomocí pana Martina 
Kosy se nám povedlo vyjednat 
spolupráci města a ZUŠ s hudeb-
ní fakultou AMU a zakládáme 
Klub přátel hudby v Buštěhradě. 
V nadcházející sezóně uvedeme 
na dvou ze šesti koncertů nejlep-
ší studenty AMU společně s ně-
kterými žáky ZUŠ.
4) Prozradíš nám na sebe na zá-
věr ještě nějakou zajímavost?
Nevím, co na sebe prozradit, ale 
asi by se dalo zmínit, že se od 
devíti let věnuji karate. Po del-
ší pauze jsem začal před dvěma 
lety opět trénovat a jsem členem 
Budokai Shotokan Karate Dojo v 
Brandýsku, kde je úžasná parta 
lidí.

DJ

Beseda o izraeli

V úterý 13. června se uskuteč-
nila původně plánovaná beseda 

pod názvem Beseda s Davidem 
Bohbotem. Bohužel musel na 

poslední chvíli pan Bohbot svou 
návštěvu vynechat, a tak ho po 



ČÍSLO 7. ČERVENEC  2017         STRANA 16 STRANA 17č í S L O  1 . ,  b ř e z e n  2 0 1 5                                                                              s t r a n a  2

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

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

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

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

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

	 ČÍSLO	7.	ČERVENEC		2017

svojsíkův závod, krajské kolo

Jak už jsme v posledním čísle 
BZ psaly, naše skautská družina 
Včelek Bzučilky (Anička, Áďa, 
Eliška, Niky, Valča, Léňa a Róz-
ka) postoupila z okresního kola 
Svojsíkova závodu, kde se umís-
tila na prvním místě, do kola 
krajského. Krajské kolo se kona-
lo 27. 5. ve Žloukovicích u Be-
rouna na základně Jitřenka. 
Závodu se zúčastnilo 20 družin. 
Start byl plánován na 10:30, ale 
první hlídka vyrážela už před 
půl. To bylo jedině dobře, pro-
tože časový interval mezi starty 
hlídek byl stanoven na 10 minut, 
což při tak velkém počtu zúčast-
něných závod dost protáhne.  
Každá družina obdržela na startu 
mapu s vyznačenou trasou a kar-
tičku, kam se zapisovaly výsled-
ky jednotlivých disciplín. Trasa 
vedla celá lesem a byla dlouhá  
4 km. Celkem na ní bylo rozmís-
těno 8 stanovišť, např.: zdravově-
da, vyhledávání informací (jízd-
ní řády, pojmy ve slovníku,…), 
dopravní situace, manuální zruč-
nost (vyměnit zámek dveří podle 
návodu, list pily,…), skautská 
znalost (terminologie částí kroje, 
osobnosti z historie ČR i junáka) 

a další. Součástí závodu byly i tři 
disciplíny, které se ale nezapočí-
távaly do celkového času závodu. 
Nacházely se v místě startu/cíle 
závodu. Jednalo se o vaření (roz-

dělat oheň a uvařit vejce natvr-
do), balení krosny (jak správně 
poskládat věci na výpravu do ba-
tohu) a stavba stanu. Jeden úkol 
navíc už družiny musely mít 
splněný před závodem. Jednalo 
se o 90 vteřinové video, kde se 
družina představila. To naše hol-
ky splnily s nadšením za velké 
pomoci Kryštofa Alexe, kterému 

tímto mockrát děkujeme! :-) Vi-
deo nám krásně zeditoval.
Časový limit na oběhnutí trasy 
byl 2 hodiny. Naše holky přiběh-

ly, no, spíš tak nějak v klídku při-
šly, se smíšenými pocity. Tohoto 
kola se (na rozdíl od okresního) 
totiž bohužel nezúčastnila naše 
nejstarší členka Anička, která 
byla pro družinu výraznou po-
silou. Závod pro nás nakonec 
nedopadl vůbec dobře, ale i tak 
jsou Bzučilky pro letošní rok 
20. ve Středočeském kraji a to je 

Včelky při plnění disciplíny Vaření. Foto: K. Vávrová

dohodě zastoupil pan Radek Vo-
hradský, bývalý člen ochranky 
prezidenta republiky a odborní-
ka na terorismus. 
Vzhledem k tomu, že pan  
Bohbot je izraelským občanem, 
který mohl z první ruky po-
skytnout odpovědi na otázky 
dnešního soužití Židů a Arabů 
v Izraeli a Západním břehu Jor-
dánu a Gazy, byla ještě obeslá-
na veřejnosti zpráva o náhradě 
řečníka, aby nebyli příchozí pří-
liš zklamáni. I tak se dostavilo  
10 lidí. Posluchači mohli klást 
otázky panu Vohradskému, kte-
rý ochotně odpovídal a postupně 
jsme se od Izraele dostali k Sýrii i 
bezpečnostním rizikům v dnešní 

západní Evropě a v České repub-
lice. Mimo jiné pan Vohradský 
upozornil na skutečnost, že stát 
Izrael je jeden z mála států, kte-
rý se snaží jednat zcela pragma-
ticky, bez politické korektnosti, 
protože jinak by čelil daleko hor-
ším útokům, než je tomu v sou-
časnosti. Poukázal i na zvyklosti 
v některých arabských zemích, 
kde není v současnosti možný 
demokratický systém v našem 
pojetí evropské demokracie, 
protože v těchto zemích se volí 
podle vůdců klanů nebo kmenů. 
K tématice Izraele jsme se znovu 
vrátili v druhé části setkání, kde 
byla přiblížena historie židov-
ského národa a jeho působení 

na dnešním území Palestiny. Po-
dívali jsme se blíže na postavení 
státu Izrael z hlediska meziná-
rodního práva a byly představe-
ny i některé zajímavosti z letoš-
ní konference Izrael a Evropa v 
Praze. 
Posluchači byli, soudě podle re-
akce několika z nich, příjemně 
překvapeni skutečnostmi, o kte-
rých se v médiích nemluví nebo 
velice zřídka a okrajově. Přestože 
pan Bohbot nedorazil, myslím, 
že přítomní nebyli příliš zklamá-
ni. Je možné, že pana Bohbota, 
který se narodil v Haifě, ještě v 
Buštěhradě přivítáme.

Ing. Jiří Janouškovec
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jarní aneB letnicový jarmark mezi ryBníky

Tradice jarmarků je v Buštěhradě 
již obnovena, a tak se v neděli 21. 
května 2017 opět sešli jarmareční-
ci z blízka i z daleka u rybníka Na 
Babkách. Bylo jich 26 a návštěvník 
jarmarku mohl zakoupit domácí 

koláče a placky, moravské víno, če-
pice, zástěry, bylinky a koření, ke-
ramiku, bižuterii a mnoho dalšího 
zboží. Samozřejmě k jarmarku pa-
tří i pivo a klobásy a ke koupi byla i 
výborná domácí zelňačka. 

Počasí nám přálo, tak se povedl i 
doprovodný program pod širým 
nebem. ZUŠ Buštěhrad přispěla 
pěveckým vystoupením své žá-
kyně za doprovodu kytary, dětič-
ky z MŠ Buštěhrad zaplnily celé 

den dětí

Když se řekne Den dětí, každý si 
představí rozzářené dětské tváře 
a spokojené rodiče. To jsem si 
představila i já, když jsem pří-
pravu dětského dne dostala za 
úkol. Jak to ale udělat, aby tomu 
tak skutečně bylo? Pod záštitou 
Pelíšku, města Buštěhradu, úžas-
ných lidí a skvělých sousedů cel-
kem snadno. Jsem opravdu ráda, 
že jsou v našem Buštěhradě tak 
skvělí lidé, kteří berou pomoc a 
půjčení nejrůznějších i drahých 
věcí bez nároku na odměnu jako 
samozřejmost. Děkuji celému 
kolektivu Pelíšku včetně přá-
tel Pelíšku, městu v čele s paní 
starostkou a její dcerou Emou, 
technickým službám, Sokolům, 
Junákům, Věčně mladým se-
niorům, fotbalistům, divadlu 
Kix, Milanovi Mudrovi, Hote-
lu Buštěhrad, Zuzce Šípkovské, 
Janě Grymové a její mamince, 
dobrovolným hasičům Stehel-
čeves a děkuji také všem ostat-
ním, kteří nám byli oporou a 
snažili se pomoci na poslední 
chvíli, když to vypadalo, že celý 
den proprší a ve finále ani žád-
né děti nepřijdou. Nevím, kdo 
začaroval nebe, ale nakonec se i 
počasí umoudřilo a do zámec-
kého parku zavítali první malí 
návštěvníci, kterých bylo podle 
odhadu určitě přes 100. Bez zá-
bran se pustili do kopání na brá-

nu, vaření, zatloukání hřebíků, 
opičí dráhy, sázení sukulentů, 
skákání v hradu, malování čtyř-
lístků na památku a skoro beze 
strachu navštívili i strašidelný 
hrad, někteří vyzbrojeni balón-
kovým mečem a namaskovaným 
obličejem. Myslím, že i loutková 
divadla se všem divákům líbila, 
povedlo se i přes vítr udělat pár 
bublin a někteří mohli ochutnat 
také cukrovou vatu. Nakonec se 
ke mně ti nejodvážnější přidali a 

mohli jsme si tak trochu trsnout. 
Jsem ráda, že jsme se té odmě-
ny, rozzářených dětských tváří, 
nakonec všichni dočkali a přes 
počáteční strach z nepříznivé-
ho počasí a tím pádem mírného 
chaosu na začátku akce, jsme si 
to nakonec užili! Za sebe musím 
říct, že veškeré úsilí před samot-
nou akcí stálo za to! Děkuji za 
pěkné odpoledne, milí sousedé!

Za RC Pelíšek Zuzana Kunová

Dětský den. Foto: Archiv autora

úžasný výsledek! Během závodu 
bylo na holkách znát málo zku-
šeností. Důležité je, že nám krás-
ně vyšlo počasí a holky vědí, co 
si mají doplnit, aby to za ty dva 
roky bylo lepší. 

Teď už nás čeká jen tábor, na 
který se všichni těšíme. Letos 
jedeme na nové místo, tak jsme 
zvědavé, co nám nový les a louka 
přinesou. Některé naše mladší 
Včelky letos čeká skautský slib, 
tzv. na hnědý šátek, tak jim drž-

me palce, ať projdou všemi úko-
ly, které slibu předchází.
Mějte všichni krásné léto a 
prázdniny!
Za oddíl Včelky, Kačka a Zuzka
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Jarmark. Foto: J. Janouškovec

Strašidelný zámek. Jarmark. Foto: J. Janouškovec

prostranství mezi stánky a před-
vedly choreograficky a rytmic-
ky náročné vystoupení s velkým 
úspěchem. Přišli je podpořit rodi-
če a Na Babkách nebylo k hnutí. 

Odpolední blok zahájila ukáz-
ka canisterapie. Cvičení pejskové 
ukázali, jak je jejich pomoc člo-
věku nezištná. Cikánky zatančené 
spolkem Buštěhradských Šťabaj-

zen přikořenily atmosféru a s ka-
pelou Zem si každý zazpíval nebo 
i poskočil. 
Pro ty nejmenší připravil RC 
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český krUmlov

Když mi na začátku roku Halina 
Mudrová navrhla společnou akci 
kulturního výboru, který zastupu-
je, a naším spolkem Buštěhradské 
fórum s tím, že bychom udělali 
společný výlet na otáčivé divadlo 
do Českého Krumlova, moc na-
dšený jsem z toho nebyl. Před-
stava, že budu sledovat notoricky 
známou inscenaci Psa baskervill-
ského, mě příliš nelákala, ale na-
konec jsem si řekl, že alespoň 
zjistím, jak ten technický unikát 
funguje. 
Než jsme však divadlo navštívi-
li, byli jsme na obědě v Českých 
Budějovicích, kde jsme si výborně 
pochutnali ze tří menu, a pak se 
šli podívat na náměstí k Samsono-
vě kašně. Nutno podotknout, že 
jedno z největších našich náměstí 
bylo hezké i díky opravám praktic-
ky všech domů, které ho obklopo-
valy. V autobuse jsme se klasicky 
posílili vhodným nápojem. Ces-
tou do Krumlova nás zdržela ob-
jížďka, a tak jsme do grafitových 
dolů dorazili prakticky na čas, a na 
první návštěvní okruhy na zámku 
s mírným zpožděním. V Krumlo-
vě se společná cesta účastníků vý-
letu rozdělila. Deset jich navštívi-
lo doly, kde dostali lampu, baterii, 
helmu a nepromokavý oděv, další 
šli na zámecké okruhy a jiní se šli 
čistě projít po městě. Malá Praha, 
jak se Českému Krumlovu také 
říká, nezklamala. Krásné historic-
ké budovy, zámek, kostel, muzea, 
uličky. Někoho mohly překvapit 
ceny cílené převážně na zahranič-

ní turisty. Těch tam bylo opravdu 
hodně, hlavně z asijských zemí. 
Vrcholem výletu však byla návště-
va divadla.
Musím prohlásit, že jsem byl z 

představení nadšen. Hlediště se 
podle scénáře činohry se zdařilý-
mi humornými prvky otáčelo ko-
lem své osy poměrně svižně a hra 
neměla chybu. Mlha na blatech, 
koně s kočárem, změny oblečení, 

Otočné hlediště. Foto: J. Janouškovec

Výlet Český Krumlov - účastníci návštěvy grafitových dolů. Foto: J. Janouškovec

Buštěhradský pelíšek tvořivou 
dílnu, kde si děti mohly po celý 
den vyrábět drobné hračky. Ne-
chybělo ani malování na obličej a 
navlékání korálků.
Akce byla ale mnohem zajíma-
vější. Nešlo pouze o nakupování. 
Za potokem v bažince vytvoři-
li kreativní členové divadla Kix 
Strašidelný stan. Kdo jej nena-
vštívil, přišel o mnoho. Klobouk 

dolů před jejich nápaditostí a 
dovedností. Do stanu pouštěl pi-
rát a uvnitř na vás čekalo mnoho 
strašidelných bytostí. Bílá paní, 
oběšenec, upír, různé mrtvoly, 
nechyběla ani Baba Jaga a mnoho 
malých strašidel, která ztvárnili 
Kixsindlíci. Kdo se nebál a pro-
šel stanem, vylezl mokrý a slizký. 
Přesto asi ani jeden návštěvník 
jarmarku neodolal.

Celá akce mohla proběhnout díky 
spolupráci spolku Buštěhradské 
fórum a Kulturního výboru měs-
ta Buštěhradu. Organizátoři si 
ukrojili ze svého volného času, 
aby udělali dobrou věc a přivodili 
všem zúčastněným radost ze se-
tkání. 

Za Buštěhradské fórum  
Táňa Habinová  

a Jitka Mahovská
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S P O RT

zprávy ze sokolovny

Nabídka sportovních aktivit pro 
děti na školní rok 2017/2018:

Judo 
pro děti od 4 do 15 let
Tréninky začínají v pondělí  
11. září 2017  
• Pondělí 15:15 – 16:15 

pokročilí – závodníci
• Středa 15:00 – 16:00  

začátečníci – rekreační judo
• Pátek 14:30 – 15:30  

začátečníci – rekreační 
judo 
15:30 – 16:30 
pokročilí - závodníci

Noví zájemci si mohou přijít 
vyzkoušet judo zdarma vždy ve 
středu od 15:00 do 16:00 hod. 
Děti cvičí bosé v kimonu, noví 
zájemci mohou bez kimona – 

doporučujeme dlouhé nohavi-
ce (tepláky).
Trenéři - Martin Plocar a Stani-
slav Smékal

Všestrannost
Cvičení pro děti od 3 do 9 let. 
Děti se formou pohybových her 
seznámí s gymnastikou i atleti-
kou.
Tréninky začínají ve čtvrtek  
21. září 2017
• Čtvrtek 15:00 – 16:00 starší 

děti 6–9 let 
• Čtvrtek 16:00 – 17:00 mladší 

děti 3–5 let
Nabízíme možnost vyzvedávání 
Vašich dětí ze školní družiny a 
jejich odvedení do sokolovny.
Trenérka – Kateřina Stašková

Stolní tenis
Tréninky začínají již v srpnu. 
Noví zájemci jsou vítáni kdy-
koli i během následujících mě-
síců.
• Středa 17:15 – 19:00
• Pátek 17:30 – 19.00
Trenér  - Tomáš Havlíček

Capoeira
Brazilský bojový tanec s akroba-
tickými prvky. 
Tréninky začínají v úterý  
19. září 2017
• Úterý 15:00 – 16:00 mladší 

děti 5-7
• Úterý 16:00 – 17:00 starší děti 

8-13
Trenér - Mestre Baranino
TĚŠÍME SE NA VÁS PO 
PRÁZDNINÁCH

co je to BUštěhrad na vodě

Buštěhrad na vodě je jednou z 
mála akcí, kterou můžete v našem 
městě v létě tradičně navštívit. 
Původně byla organizována pro 
všechny bez rozdílu věku, po ně-
kolika letech ale už víme, že cílová 
skupina jsou základkoškoláci s ro-
diči. Sem tam se sice objeví soutě-
žechtivý pár středního věku nebo 
vodák, který si chce zavzpomínat 
na mládí na vodě, ale převážnou 
většinu účastníků tvoří děti 6 – 15 
a jejich rodiče. 
Letošní ročník se uskutečnil po-
slední sobotu v červnu. Aby mohl 
proběhnout, musely se spojit síly 
téměř 20-ti lidí. Schováni pod 
jménem Buštěhradské fórum, po-

kud bych je ale jmenovala, zjistí-
te, že většina z nich jsou „známé 
firmy“, které stojí za velkou částí 
místního veřejného dění. 
O co na této akci jde? I přes pří-
jemné ceny jde hlavně o to se zú-
častnit, vyhrát je jen milý bonus 
k tomu. Taková ta Cesta, co je cíl. 
Ale abych byla konkrétní. Pokud 
přijdete, můžete se zúčastnit až 
třech disciplín – dětský slalom 
(slalom pro začátečníky), klasický 
slalom a rychlostní závod, ve kte-
rém soutěží 4 posádky proti sobě 
na čas. Všechny 3 disciplíny jsou 
na rybníku a ve všech musíte jet 
na kanoi. (Pokud jste dvojčlenná 
posádka, je to v pořádku, pokud 

jste jednotlivec, nemusíte se závo-
du vzdát – dostanete k sobě buď 
jiného jednotlivce, nebo někoho z 
organizátorů.) V případě, že bys-
te chtěli jen nasát atmosféru, ale 
o závodění vám zas až tak nejde, 
můžete se na zbylé části rybníka 
projet jen tak nebo si přijít dát 
třeba pivo a klobásu. Ta atmosféra 
konkrétně tady za to opravdu sto-
jí.
Je vám líto, že jste to letos nestih-
li? Tak příští jaro hlídejte zpravo-
daj a určitě najdete pozvánku na 
Buštěhrad na vodě 2018.

ER

vtipné glosy i gestikulace účinku-
jících a stále nové, nepřetržité a 
neokoukané kulisy. Jak se zmínila 
moje manželka – živý film v příro-
dě. Dlouho mě něco tak nezauja-

lo, jako tento výjimečný technický 
unikát, který slouží nevšednímu 
kulturnímu zážitku. Za výborný 
nápad navštívit Psa baskervillské-
ho bych chtěl tímto nakonec Hali-

ně poděkovat. Mluví se o tom, že 
by otáčivé hlediště mělo skončit. 
Podle mého názoru by to byla ob-
rovská chyba a škoda.

Ing. Jiří Janouškovec
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má město Usilovat o vlastnění celého BUštěhradského zámkU či nikoliv?
V minulém 6. čísle Buštěhrad-
ského zpravodaje vyzývá paní 
Eliška Reine buštěhradské obča-
ny a zastupitele Města k otázkám, 
které by měly být, dle jejího ná-
zoru, předem položeny a zodpo-
vězeny před usilování o převze-
tí zámku do vlastnictví města. 
Nebudu tady ty otázky rozebírat 
konkrétně, ani odpovědi na ně. 
Ten článek si konečně může kaž-
dý přečíst ve zmíněném BZ. 
Chtěl bych se na celou otázku, 
kterou jsem položil v titulku, 
podívat z úhlu pohledu nikoliv 
materiálního, který především 
osciloval v každé položené otáz-
ce od paní Reine, ale z úhlu 

pohledu kulturního dědictví a 
povinností, které by nás měly k 
odkazům předků vázat a tento 
odkaz uchovávat pro další gene-
race. S tímto pohledem je spojen 
určitý duchovní rozměr chápání 
věcí, u kterého si v žádném pří-
padě nevystačíme s kalkulačkou 
v ruce. Ke zmíněnému pohledu 
mne vede dlouholetá zkušenost 
dobrovolné a bezplatné práce v 
organizaci, která je známa pod 
názvem Asociace pro ochranu a 
rozvoj kulturního dědictví České 
republiky.
Malé, ale důvodné odbočení
Než se budu věnovat onomu kul-

turnímu a duchovnímu rozměru 
celé záležitosti, dovolím si malé 
odbočení k legislativě, neboť i 
tento rozměr zmíněný problém 
má. Buštěhradský zámek je totiž 
zařazen do seznamu kulturních 
památek Ministerstva kultury 
ČR. Co to znamená? Minimálně 
to, že se na tuto nemovitost ne-
lze dívat a nakládat s ní jako na 
jakoukoliv běžnou nemovitost, 
která tento statut nemá. Nedě-
je-li se tak, jedná se o porušení 
Zákona o státní památkové péči 
a ne jen nějaké vyhlášky. Zákon 
má zajímavá ustanovení. Ve své 
2. části, která se zabývá péčí o 
kulturní památky, definuje zá-

jarmark – pohled návštěvníka

Letošní Jarmark se mi opravdu 
líbil. Organizace výborná. Účast 
hojná. Bohatá nabídka stánků. 
Zvlášť mi moc chutnaly mandle 
v různé úpravě, hlavně té slad-
ké od Martiny Sejkorové. Zvlášť 
zábavný a vtipný byl strašidelný 
stan členů divadla KIX. Vyni-

kající nápad a oživení. S vlastní 
aktivitou se zapojil i jeden účast-
ník Jarmarku a zdarma obohatil 
posluchače svým zpěvem na ky-
taru. Pochvala neznámému in-
terpretovi. Chtěl bych tak podě-
kovat hlavním organizátorkám 
společné akce Buštěhradského 

fóra a kulturního výboru - Jitce 
Mahovské a Táně Hrabinové za 
úspěšné zvládnutí přípravy a re-
alizace letošního úspěšného Jar-
marku. 

Ing. Jiří Janouškovec

Mnoha občanům Buštěhradu 
dělá starost , kolik stojí provozní 
náklady nově převáděné budovy   
celého zámku do majetku města.  
V případě pořízení rodinného by-
dlení spolykají splátky hypotéky 
velkou část rodinného rozpočtu. 
Renovace zámku byla však finan-
cována z nenávratných dotací. 
Tato položka bude proto nulo-
vá.  K vytápění stávajícího kříd-
la bylo  potřeba v loňském roce   
250 000,- Kč a elektřina na svíce-
ní, ohřev teplé vody a pro pohon 
výtahu stála 102 000,- Kč.  Zbý-
vající dvě třetiny nově nabyté 
nemovitosti budou vytápěny při-
bližně za úměrně zvětšenou sumu  
500 000,- Kč. Elektřiny bude spo-
třebováno o pohon výtahu méně. 

Odhaduji, že za rok se za tuto ener-
gii zaplatí 100 000,- Kč.  Úklid v 
nové části zámku bude podle mého 
odhadu stát ročně obecní kasu asi  
150 000,- Kč.  Za provoz nově na-
bytého kulturního dědictví zapla-
tíme přibližně 750 000,- Kč ročně. 
Není to málo, ale jsem si jist, že to 
stojí za to.
Na druhou stranu bude mít nová 
část zámku schopnost přinášet 
zisky. Přínosy budou nemateri-
ální, ale i lehce spočítatelné.  Na 
zámku bude velký společenský sál, 
jehož pronájmem na různé konfe-
rence můžeme získat i několik de-
sítek tisíc korun za víkend. Jsem 
si jist, že strategická poloha mezi 
Prahou a Kladnem v blízkosti le-

tiště si zanedlouho najde své stálé 
zákazníky pro tyto akce. V projek-
tu na dostavbu se objeví i byty pro 
seniory.  Můžou zde být i služební 
byty. Baťůžkáři rádi přenocují v 
hostelu zřízeném na zámku, kde 
pobývali králové. 
Péče o využívání této budou-
cí perly Kladenska, ale nebude v 
silách stávajícího aparátu Měst-
ského úřadu. Doporučuji proto 
městským zastupitelům založit 
za tímto účelem společnost s ru-
čením omezeným nebo akciovou 
společnost, jejímž stoprocentním 
vlastníkem bude město Buštěhrad.

Ing. Luděk Zámyslický
Člen finančního výboru 

MZ Buštěhrad

Č T E N Á Ř I  N Á M  P Í Š Í

náklady na provoz nově naBývané části zámkU
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kon v § 9. ochranu a užívání kul-
turních památek. V odstavci 1. 
takto: Vlastník kulturní památ-
ky je povinen na vlastní náklad 
pečovat o její zachování, udržo-
vat ji v dobrém stavu a chránit 
ji před ohrožením, poškozením, 
znehodnocením nebo odcize-
ním. Kulturní památku je po-
vinen užívat pouze způsobem, 
který odpovídá jejímu kulturně 
politickému významu, památko-
vé hodnotě a technickému stavu.
Odstavec 3., § 9. říká toto: Or-
ganizace a občané, i když nejsou 
vlastníky kulturních památek, 
jsou povinni si počínat tak, aby 
nezpůsobili nepříznivé změny 
stavu kulturních památek nebo 
jejich prostředí a neohrožovali 
zachování a vhodné společenské 
uplatnění kulturních památek.
Pro mne je 9. § zásadní. Dá se z 
něj odvodit mnoho a to zejmé-
na pro ty, kteří necítí, že místní 
kulturní památka není jen věcí 
majitele, ale měla by zajímat 
každého obyvatele tohokterého 
místa, ke kterému památka pa-
tří. Ona totiž takové místo spo-
luvytváří a značně jej ovlivňuje. 
Měla by tedy být vnímána jako 
spojnice na dobu minulou, jako 
kulturní odkaz místa, který je 
třeba chránit. Pokud to neumí 
a nedělá majitel památky, měl 
by automaticky a přirozeně ko-
nat občan města. 9. § ve svém  
3. odst. dokonce říká, že je to 
jeho povinnost.
Něco o současné (?) společnosti
Ze své mnohaleté praxe ochrany 
kulturního dědictví se často po-
tkávám s rádoby pragmatickým 
postojem k ochraně kulturní pa-
mátky zohledňující především 
materiální hledisko, které je za-
obaleno do pohledu dobrého 
hospodáře. Výsledkem diskusí 
nad smyslem záchrany památky 
z těchto hledisek je pak většinou 
to, že památka se dostane do sta-
vu, kdy už není co zachraňovat a 

nebo její záchrana stojí mnoho-
násobně více, než by stála, po-
kud by byl důsledně uplatňován  
9. § ve svém 3. odstavci. Příkla-
dů bych mohl uvést bezpočet. 
Statistika dokonce říká, že za 
celou éru komunismu u nás ne-
bylo zničeno tolik památek, jako 
od listopadu 1989 dodnes. Kde 
hledat příčinu tohoto stavu? Na-
prosto bych ji neuměl popsat tak 
dokonale, jako to udělal kosmo-
politní novinář William S. Schla-
mm. Použiji tedy výňatky z jeho 
skvělé práce Bohatstvím k sebe-
zničení aneb Maecenas opouští 
scénu:
Chceme-li problém, který sužuje 
naši společnost, pojmenovat la-
pidárně, můžeme pro názornost 
říci, že má v dobrém stavu stavbu 
kostí, skvělý trávicí trakt a nanej-
výš uspokojivý oběhový systém. 
Šíří však kolem sebe, v okruhu 
své působnosti, dusivou „atmo-
sféru nepřátelství“ (termín prof. 
Schumpetera). Naše společnost 
je zkrátka zdravá, ale nikoli po-
milováníhodná. A proto umírá. 
Žádná společnost si totiž nemů-
že zachovat svou existenci, po-
kud se jí nepodaří vytvořit svůj 
vlastní mýtus nádherného vzoru. 
Člověku byl dán život proto, aby 
oslavoval stvoření. Ve společnos-
ti, která již stvoření neoslavuje 
ani nesvětí (nebo, v horším pří-
padě, na tyto hodnoty dokonce 
pohlíží s nelibostí), člověk nejpr-
ve znecitliví a posléze je prostou-
pen pocity averze a nepřátelství.
Myšlenka, že kultura by si měla 
na sebe alespoň vydělat (což pla-
tí většinou i o kulturním nemo-
vitém dědictví), ne-li být přímo 
zisková, je překvapivě nová. Kro-
mě toho je také ohavná. A ještě 
ke všemu je sebezničující. Civi-
lizace, která jí popřává sluchu, se 
ocitá na pokraji propasti. 
Pouze marxisté, jejichž posed-
lost dogmaty ekonomického 
determinismu neúnosně zužuje 
perspektivu pohledu na život, 

by totiž byli schopni popírat 
pravdivost teze, že výsostným 
úběžníkem, ke kterému by mělo 
směřovat úsilí společnosti, není 
produkce co nejlevnějšího zboží, 
ale povznesení ducha. Knihovny, 
divadla, katedrály; školy, tělo-
cvičny, kluby; průvody, karne-
valy, procesí; meditace, filosofie, 
teologické systémy; písně, básně, 
tragédie nejsou v životě společ-
nosti nadbytečným luxusem, ani 
projevem zahálčivosti. Jsou jeho 
podstatou. Jestliže je člověku v 
životě odpíráno vytržení a nád-
hera jasu, bud‘ jej to vrhá do ne-
spoutané revolty, nebo bezútěšně 
hyne. 
V šestnáctém, sedmnáctém a 
osmnáctém století – od Erasma 
po Voltaira – byla maximálně 
štědrá podpora umění a věd po-
važována za mimořádně výhod-
nou cenu, za niž si mecenáš získá 
věčnou slávu. Ovšem s postupu-
jícím devatenáctým stoletím se 
začali vlády nad světem zmocňo-
vat účetní. A ve století dvacátém 
se jim podařilo získat kontrolu 
bezvýhradnou a dokonale umrt-
vující.
Nic, co představuje svrchovanou 
kvalitu, vybraný vkus, náročnost, 
neprodukuje zisk. Existence 
těchto hodnot je představitelná 
pouze mimo hranice trhu. Jsou 
mimoekonomické. Je to způsob, 
jak peníze utrácet, ne vydělávat. 
O rozvoj tohoto fenoménu je 
nutné se ucházet, kultivovat jej a 
podporovat. 
A nyní malé překvapení. Stať, ze 
které jsem zde citoval úryvky na-
psal, v roce 1956 pro americký 
časopis National Review William 
S. Schlamm (*1904 Halič - Ukra-
jina – †1978 Salzburg). Ani po 
více než půl století Schlammo-
vy myšlenky nezestárly, naopak, 
zdají se být ještě aktuálnější, než 
v oné úzkostné a pokřivené době 
– že by naše doba byla ještě po-
křivenější?
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Oznámení občanům ohledně činnosti České pošty. Foto: Archiv Česká pošta

poklady v základní Umělecké škole

Stal jsem se členem malé sku-
piny občanů Buštěhradu, která 
byla pozvána budoucím ředite-
lem ZUŠ panem Martinem Filou 
na prohlídku sklepa a půdy his-
torické budovy, ve které studují 
naše děti základy umění.  

Budova ZUŠ byla stavěna již 
mimo půdorys starého hradu. 
Není proto pravděpodobné, že 
zde jsou středověké chodby.  
Nicméně sklep podněcuje fanta-
zii pro vytváření domněnek, co 
se všechno skrývá pod zavážkou, 

která byla do sklepa sypána vě-
tracími sklepními otvory celou 
řadu let.     Vyvážení   rumu ze 
vstupní části sklepa dá zabrat a 
bez techniky to rozhodně nepů-
jde. Povzbudivější byla prohlíd-
ka půdy. Ohromný prostor pod 

Příklad nakonec
V Karlových Varech se začátkem 
90. let minulého století dostalo 
kdysi honosné divadlo do tako-
vého stavu zchátralosti, že mu-
selo být zavřeno. Několik let se 
politici dohadovali, zda má být 
opraveno a zda Karlovy Vary 
divadlo vůbec potřebují, když 
město potřebuje řešit mnohé 
„důležitější“ věci. Do této nikam 
nevedoucí diskuse nakonec ra-
zantně vstoupili samotní občané 
Karlových Varů, kteří se rozhod-

li vyhlásit sbírku na opravu di-
vadla. Přes dva miliony, které se 
touto sbírkou vybraly, samozřej-
mě nemohly stačit na opravu di-
vadla, ale daly jasný impuls poli-
tikům, aby jednali. Ti tak učinili 
a divadlo bylo nakonec restau-
rováno do původní krásy a s in-
stalací moderní techniky. Něco 
podobného by se mohlo udě-
lat i u Buštěhradského zámku. 
Jsem připraven okamžitě přispět 
na jeho obnovu, pokud by byla 
sbírka vyhlášena. Vyhlásit ale ta-
kovou sbírku je možné jen tehdy, 

pokud je zámek v majetku Města. 
Podobná akce by také byla odpo-
vědí na 2. otázku paní Elišky Re-
ine, jak zastupitelé města zaručí, 
aby byl zámek prioritou i pro 
další vedení města. Každé další 
vedení Města by bylo vázáno ta-
kovým projevením vůle většiny. 
Já jsem přesvědčen, že by se mezi 
buštěhradskými občany ta větši-
na, které není lhostejné kulturní 
dědictví, určitě našla.

Pavel P. Ries
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Městské divadlo Kladno zaháji-
lo prodej předplatného na sezó-
nu 2017 / 18. Říkáte si, že je na 
čase více se věnovat sám sobě a 
své rodině a začít třeba chodit 
do divadla? Právě teď je ten nej-
vhodnější čas. Začíná totiž pro-
dej předplatného!
Díky předplatnému můžete na-

vštěvovat divadlo s výraznou sle-
vou od 20 až do 60 %. Vyberete 
si den v týdnu, kdy budete chtít 
chodit do divadla a budeme Vás 
zvát vždy pouze tento den. Bude-
te mít po celou sezonu zaručené 
vlastní místo. Předplatné je pře-
nosné, můžete ho tedy zapůjčit 
svým blízkým. Pravidelně bude-

te dostávat informace o progra-
mu divadla. Navíc k předplat-
nému získáte zdarma SPHERE 
kartu se kterou můžete nakupo-
vat se slevami.  Vybírat můžete z 
mnoha předplatitelských skupin. 
Dovolujeme si upozornit např. 
na novinku Rodinné předplat-
né, které je určené pro rodiny s 
dětmi staršími 12 let.  Další no-
vinkou je také Klub mladého di-
váka, určený pro žáky, studenty a 
jejich pedagogy. A poslední no-
vinkou je Klub přátel krásných 
umění, v rámci kterého můžete 
zhlédnout v divadle pantomi-
mu, balet, operetu, melodramy 
a večer vážné hudby. Podrobné 
informace naleznete v katalogu 
předplatného, který si můžete 
vyzvednout na Vašem obecním 
nebo městském úřadě.
Neváhejte nás kontaktovat, rádi 
Vám pomůžeme se v nabídce 
zorientovat a vybrat pro Vás nej-
vhodnější předplatitelskou sku-
pinu.
A co konkrétně nás v nové sezó-
ně čeká? V říjnu začneme velkou 
popovou revue z 60. let z názvem 
EXPOp67, kterou uvedeme pří-
mo ve světové premiéře. Na 
malém sále zatím můžete vidět 
klasický divadelní thriller Žena 
v černém. Na konec listopadu 
chystáme bláznivou konverzační 
komedii Woodyho Allena Cent-
ral Park West a poslední premi-
érou roku 2017 bude rafinovaná 
francouzská detektivka Past. 
Nový rok zahájíme v únoru čes-
kou premiérou současné izrael-
ské komedie s prozatímním ná-
zvem Postižení a v malém sále 
pak dramatem o síle přátelství 
a o naději Oskar a růžová paní.  
V dubnu se můžete těšit na nej-
milejší frašku všech dob Brouk v 
hlavě a na závěr sezóny nás čeká 

prodej předplatného zahájen

zachovalým dřevěným barok-
ním krovem   může být využit po 
adaptaci pro výuku. Pro bezpeč-

né využití  podkroví  bude však 
třeba  vypracovat projekt. V sou-
časném stavu se veřejností vyu-

žívat nedá.
LZ
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Záchranná stanice pro zraněné 
živočichy AVES v Brandýsku 
byla na jeden den posílena 27 
pracovníky z nedalekého praž-
ského letiště. Dobrovolníci, kteří 
vyměnili svou běžnou pracovní 

agendu za nezištný skutek, po-
máhali s natíráním dřevěných 
částí výběhů a latí na nové stavby, 
sekáním dříví a dalšími pracemi. 
Slunečný den strávený v krás-
ném prostředí přinesl hromadu 

odvedené práce, jež by se v běž-
ném provozu stanice dala těžko 
stihnout, i zajímavých zážitků. 
Mluvící krkavec Karel svým peč-
livě vyslovovaným „AHOJ“ za-
skočil každého kolemjdoucího, 
všude pobíhali nebo se povalo-
vali divocí králíci a práci neustá-
le kontroloval i připomínkoval 
zvědavý kozel. Brigádníci dostali 
příležitost zblízka poznat fungo-
vání neziskové organizace, která 
pomáhá zraněným živočichům 
a zároveň se podílí i na záchov-
ných programech ohrožených 
druhů ptáků. Obdivovali odda-
nost, s jakou se zaměstnanci v 
čele s ředitelem panem Starým 
věnují hendikepovaným zvířa-
tům, i snahu o další vylepšení 
stanice s cílem zajistit dostatek 
financí pro její fungování. Jed-
nodenní zaměstnanci z letiště již 
rozhodně mezi příznivce patří, 
jako ostatně asi každý, kdo se do 
stanice v Brandýsku zajede ale-
spoň jednou podívat. Pracovní 
den byl zakončen společným po-
sezením u ohně a zasloužených 
špekáčků. Všichni se zde rovnou 
shodli, že spolupráce by měla po-
kračovat i v budoucnu.  Zaměst-
nanci Letiště Praha a Českého 
Aeroholdingu mají totiž již tře-
tím rokem možnost využít jeden 
pracovní den na předem domlu-
venou dobrovolnickou činnost. 
Jedná se o aktivity v souladu s 
myšlenkou podpory blízkého 
okolí, ke které se Letiště Praha 
zavázalo a které vhodně doplňují 
již několik let fungující grantové 
programy.  

Hana van der Hoeven

pracovníci pražského letiště pomáhali ve stanici aves 

dramatizace slavného románu 
Jaroslava Havlíčka Petrolejové 
lampy.
Těšíme se na Vás v hledišti Měst-
ského divadla Kladno.

Pokladna Měst. divadla Kladno
Divadelní 1702, Kladno
t: 724 502 114
e: pokladna@divadlokladno,cz
po-pá od 10:00 do 18:00 a hodi-
nu před začátkem představení

Pokladna Divadla Lampion
nám. Starosty Pavla 4, Kladno
t: 312 242 732
po-pá od 8:00 do 18:00 a hodinu 
před začátkem představení

Městské divadlo Kladno
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Pěvecký sbor dříve. Foto: Archiv pěveckého sboru

Pěvecký sbor nově. Foto: Archiv pěveckého sboru


