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

Usnesení ze zasedání zastUpitelstva města BUštěhradU č. 01/2018
Zastupitelstvo na svém ustavu-
jícím zasedání č. 1/2018 ze dne 
31.10.2018 přijalo tato usnesení:

Usnesením č. 1 – schvaluje ověřo-
vatele zápisu p. Milana Mudru a p. 
Pavla Vavrušku, zapisovatelku to-
hoto zasedání p. Janu Zemanovou
Usnesením č. 4 – schvaluje dopl-
něný program Ustavujícího zase-
dání zastupitelstva č. 1/2018
Usnesením č. 5a) – určuje, že bude 
zvolen pouze jeden místostarosta
Usnesením č. 5b) – určuje, že 
funkce starosty bude jedinou 
uvolněnou funkcí
Usnesením č. 5c) – volí aklamací 
starostkou města Buštěhradu paní 
Ing. arch. Danielu Javorčekovou
Usnesením č. 5d) – volí aklamací 
místostarostkou města paní Mgr. 
Magdu Kindlovou
Usnesením č. 6 – zřizuje finanční 
výbor
Usnesením č. 6a) – volí předsedou 
finančního výboru pana Jiřího 
Bleska
Usnesením č. 6b) – schvaluje, aby 
finanční výbor pracoval jako tří-
členný
Usnesením č. 6c) – schvaluje…
členy finančního výboru
Usnesením č. 7 – zřizuje kontrolní 
výbor
Usnesením č. 7a) – volí předsed-
kyní kontrolního výboru paní 
Hanu Hejnou

Usnesením č. 8 – zřizuje kulturní 
výbor
Usnesením č. 8.1a) – volí před-
sedkyní kulturního výboru paní 
Evu Gallatovou
Usnesením č. 8.1b) – schvaluje, 
aby kontrolní výbor pracoval jako 
devítičlenný
Usnesením č. 8.1c) – schvaluje … 
členy kulturního výboru                
Usnesením č. 8.2 – zřizuje zdra-
votní a sociální výbor
Usnesením č. 8.2a) – volí před-
sedkyní zdravotního a sociálního 
výboru paní Stanislavu Šumnou
Usnesením č. 8.2b) – schvaluje, 
aby zdravotní a sociální výbor 
pracoval jako pětičlenný
Usnesením č. 8.2c) – schvaluje … 
členky zdravotního a sociálního 
výboru
Usnesením č. 8.3 – zřizuje výbor 
pro životní prostředí
Usnesením č. 8.3a) – volí předse-
dou výboru pro životní prostředí 
pana Jana Mrkvičku
Usnesením č. 8.3b) – schvaluje, 
aby výbor pro životní prostředí 
pracoval jako sedmičlenný
Usnesením č. 8.3c) – schvaluje … 
členy výboru pro životní prostředí
Usnesením č. 8.4 – zřizuje Re-
dakční radu Buštěhradského 
zpravodaje
Usnesením č. 8.4a) – volí Jakuba 
Pláška předsedou Redakční rady 
Buštěhradského zpravodaje

Usnesením č, 8.4.b) – schvaluje, 
aby Redakční rada pracovala v 
pětičlenném složení
Usnesením č. 8.4c) – schvaluje … 
členy Redakční rady Buštěhrad-
ského zpravodaje
Usnesením č. 8.5 – zřizuje spor-
tovní výbor
Usnesením č. 8.5a) – volí před-
sedou sportovního výboru pana 
Milana Mudru
Usnesením č. 8.6 – zřizuje výbor 
pro výstavbu
Usnesením č. 8.6a) – volí před-
sedou výboru pro výstavbu pana 
Pavla Vavrušku
Usnesením č. 8.6b) – schvaluje, 
aby výbor pro výstavbu pracoval 
jako pětičlenný
Usnesením č. 8.6c) – schvaluje … 
členy výboru pro výstavbu
Usnesením č. 9 – schvaluje dle § 
72 zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, měsíční od-
měnu za výkon funkce neuvol-
něným členům zastupitelstva dle 
nařízení vlády č. 318/2017, s plat-
ností od 1.11.2018 
Usnesením č. 10 – schvaluje, aby 
členům zastupitelstva byly v pří-
padě pracovní cesty propláceny 
cestovní náhrady ve výši stanove-
né platnou legislativou
Usnesením č. 11 – schvaluje po-
skytnutí stravenek starostce města 
za stejných podmínek a ve stejné 
výši jako zaměstnancům města
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Usnesením č. 12 – schvaluje odlo-
žení projednání vyplácení odměn 
za výkon fyzickým osobám, které 
nejsou členy zastupitelstva obce, 
na příští zasedání MěZ
Usnesením č. 13 – schvaluje fi-
nanční příspěvek – tzv. „ošatné“ 
– pro matrikářku  a zastupitelky, 
které zajišťují občanské obřady – 
starostku Danielu Javorčekovou a 
místostarostku Magdu Kindlovou 
– v paušální výši 10.000,- Kč/os./
rok, s platností od 1.1.2019
Usnesením č. 15 – schvaluje zá-
pis ze zasedání č. 8/2018 ze dne 
12.9.2018
Usnesením č. 16 – schvaluje roz-
počtové opatření č. 11/2018
Usnesením č. 17 – schvaluje podá-
ní žádosti o dotaci na akci Cyklo-
stezka Buštěhrad-Lidice z progra-
mu IROP, výzva č. 50 „Udržitelná 
doprava – integrované projekty 
ITI“, a dále schvaluje uzavření 
Smlouvy o dílo s firmou LK Advi-
sory, s.r.o. se sídlem v Praze 10, 
na zpracování žádosti o dotaci za 
cenu 36.000,- Kč vč. DPH, a studii 
proveditelnosti za cenu 193.600,- 
Kč vč. DPH, a pověřuje starostku 
podpisem této smlouvy
Usnesením č. 18a) – přijímá dota-
ci z rozpočtu Středočeského kraje 
ve výši 342.778,- Kč na akci „Ob-
nova kaple Sv. Máří Magdalény, 
Buštěhrad“, uzavře se Středočes-
kým krajem smlouvu o poskyt-
nutí dotace a pověřuje starostku 
podpisem této smlouvy
Usnesením č. 18b) – schvaluje 
zhotovitele na akci „Obnova kaple 
Sv. Máří Magdalény, Buštěhrad“, a 
to firmu Akant Art, v.o.s., Praha 
9, za cenu 780.154,- Kč bez DPH, 
a pověřuje starostku podpisem 
smlouvy
Usnesením č. 19 – schvaluje vý-
běr zhotovitele na akci „Navigač-
ní systém města Buštěhrad“, a to 
firmu Atlas Advertising Group, 
s.r.o., Králův Dvůr, za cenu 
369.629,- Kč bez DPH, a pověřuje 
starostku podpisem smlouvy
Usnesením č. 20 – schvaluje 
prodloužení výjimky ze staveb-

ní uzávěry pro pozemky parc. č. 
232/1, 232/2, 232/3 a 232/4, k.ú. 
Buštěhrad, a to na přeměnu na 
dočasné parkoviště. Výjimka se 
bude týkat pouze roku 2019
Usnesením č. 21 – schvaluje na-
bídku Ing, arch. Pavla Geiera na 
vypracování projektové doku-
mentace ve stupni sloučeného 
DUR a DSP na akci „Revitalizace 
budovy ZUŠ Buštěhrad“, za cenu 
200.000,- Kč bez DPH, a pověřuje 
starostku podpisem smlouvy
Usnesením č. 22a) – schvaluje 
žádost ZUŠ Buštěhrad o převod 
finančních prostředků v částce 
350.000,- Kč z Rezervního fondu 
tvořeného ze zlepšeného výsledku 
hospodaření do Fondu reproduk-
ce majetku – fond investic
Usnesením č. 22b) – schvalu-
je převod finančních prostředků 
ZUŠ Buštěhrad ve výši 322.000,- 
Kč z Fondu reprodukce majet-
ku – fond investic do rozpočtu 
zřizovatele, tj. města Buštěhradu. 
Finanční prostředky jsou urče-
ny na projekt rekonstrukce ZUŠ 
Buštěhrad
Usnesením č. 22c) – schvaluje 
žádost ZUŠ Buštěhrad o snížení 
neinvestičního příspěvku na rok 
2018 o 3.000,- Kč
Usnesením č. 22d) – schvaluje od-
měnu řediteli ZUŠ Buštěhrad  
Usnesením č. 23a) – schvaluje žá-
dost ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad 
o doplnění Zřizovací listiny v ob-
lasti doplňkové činnosti – organi-
zování společenských akcí
Usnesením č. 23b) – schvaluje 
přerušení provozu mateřské školy 
v době od 27.12.2018 do 2.1.2019 
z provozních důvodů. Dále schva-
luje přerušení provozu školní 
družiny v termínech shodných 
s vedlejšími prázdninami, a to 
29.10.2018–30.10.2018, vánoční 
prázdniny 27.12.2018–2.1.2019, 
pololetní prázdniny 1.2.2019, jar-
ní prázdniny 4.3.2019–10.3.2019, 
velikonoční prázdniny 18.4.2019
Usnesením č. 24 – schvaluje Do-
datek č. 1 ke Smlouvě o dílo ev. č. 
112/2018, uzavřený mezi městem 

Buštěhrad a firmou Milan Štědrý, 
a to na akci „Buštěhrad, zpevně-
né plochy u ZŠ – 1. etapa“ za cenu 
624.168,- Kč bez DPH, a pověřuje 
starostku podpisem smlouvy
Usnesením č. 25 – schvaluje 
smlouvy o sdružených dodávkách 
elektřiny a plynu na rok 2019 ve 
formě závěrkových listů: elektři-
na – společnost Centropol Ener-
gy, a.s., plyn – společnost Pražská 
plynárenská, a.s.
Usnesením č. 26 – schvaluje uží-
vání závěsného státního znaku při 
významných a občanských obřa-
dech města pro místostarostku a 
pověřené členy zastupitelstva
Usnesením č. 27 – pověřuje člen-
ku zastupitelstva Ing. arch. Da-
nielu Javorčekovou k tomu, aby 
spolupracovala s pořizovatelem 
územního plánu Buštěhradu jako 
tzv. „určený zastupitel“ ve smyslu 
zákona č. 183/2006 Sb., o územ-
ním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozděj-
ších předpisů.

Bere na vědomí:
Bod č. 7b) – odložení určení po-
čtu členů kontrolního výboru do 
příštího zasedání MěZ
Bod č. 7c) – odložení volby členů 
kontrolního výboru do příštího 
zasedání MěZ
Bod č. 8.5b) – odložení určení po-
čtu členů sportovního výboru do 
příštího zasedání MěZ
Bod č. 8.5c) – odložení volby čle-
nů sportovního výboru do příští-
ho zasedání MěZ
Bod č. 14 – informaci o kontrole 
usnesení ze zasedání č. 8/2018 ze 
dne 12.9.2018
Bod č. 16 – informaci o rozpočto-
vém opatření č. 10/2018

Plné znění Zápisu z ustavující-
ho zasedání Zastupitelstva měs-
ta Buštěhradu č. 01/2018 a jeho 
usnesení – se všemi podrobnost-
mi  -  k nahlédnutí v kancelá-
ři  podatelny Městského úřadu 
Buštěhrad. 
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složení nového zastUpitelstva

Přinášíme vám informaci o (sta-
ro-)nových zastupitelích, které 
jste si zvolili v nedávných ko-
munálních volbách, a o budoucí 
náplni jejich činnosti.

1) Ing. arch. Daniela Javorče-
ková, (SPOLEČNĚ, 44 let) – 
starostka:
Pochází z Prahy, kde absolvova-
la Fakultu architektury ČVUT. 
V letech 2001–2002 byla člen-
kou Poradního sboru pražského 
primátora J. Kasla pro architek-
turu, urbanismus a památkovou 
péči. Navštěvovala semináře 
„Školy obnovy venkova“, které 
byly později zásadní inspirací v 
jejích aktivitách pro Buštěhrad, 
kde žije již 16 let. Jejím oborem 
je obnova památek, na toto téma 
také publikuje. V minulých le-
tech se v Buštěhradě podílela 
např. na záchraně a obnově zám-
ku či na záchraně pivovaru před 
demolicí. Od roku 2003 byla 
členkou výboru pro výstavbu, v 
posledním volebním období vy-
konávala funkci starostky měs-
ta, kterou také pro nové volební 
období obhájila. V této pozici 
se zasloužila o výrazné ožive-
ní aktivit města v mnoha ob-
lastech, a o posílení městského 
rozpočtu ve formě řady úspěšně 
získaných dotací. Od roku 2014 
byla pod jejím vedením zpra-
cována a realizována celá řada 
projektů především ze staveb-
ní oblasti (přístavba ZŠ, oprava 
různých havárií a obnova dožilé 
infrastruktury města, fasády a 
infocentrum v zámku), a další 
jsou rozpracované do budoucna 
(cyklostezka do Lidic, přístav-

ba MŠ, revitalizace Tyršovy a 
Kladenské ulice, obnova zámku 
apod.). Za jejího vedení město 
rovněž vyřešilo problém černé 
skládky u haldy. Velký význam 
přikládá investicím do veřejné-
ho prostoru a participaci obča-
nů na těchto projektech. Mno-
ho let je členkou redakční rady 
Buštěhradského zpravodaje, a 
svého času i Buštěhradských lis-
tů. Působí ve spolku Buštěhrad 
sobě, podílí se na organizaci 
např. buštěhradského Masopus-
tu a dalších akcí. Celoživotním 
zájmem je hudba a tanec – je 
členkou souboru staré hudby 
Collegium 419. Příležitostně 
vystupuje i se Smíšeným pěvec-
kým sborem města Buštěhrad. 
Má dvě děti.

2) Mgr. Magda Kindlová (ODS, 
48 let), místostarostka
Rovněž Magda Kindlová obhá-
jila svou funkci místostarostky, 
kterou vykonávala poslední čty-
ři roky. Po absolvování gymná-
zia v Kladně vystudovala PedF 
UK v Praze v oboru matemati-
ka a základy techniky. Studium 
ukončila v roce 1994. Poté učila 
na střední a vysoké škole. Mag-
da je již od roku 2007 ředitelkou 
MENSA gymnázia, o. p. s., v 
Praze 6 – Řepích, což je jediné 
gymnázium v ČR, které se vě-
nuje mimořádně nadaným stu-
dentům. Její zkušenosti jsou pří-
nosem i pro město – věnuje se 
zde mimo jiné oblasti školství. 
Je také členkou Školské rady. 
Magda je zastupitelkou již páté 
volební období, a jakožto místní 
rodačka patří v zastupitelstvu ke 

„stálicím“. Buštěhraďáci ji znají i 
jako zpěvačku. Zajímá ji vše, co 
se naší obce a zejména života v 
ní týká. Chtěla by, aby práce za-
stupitelstva a vedení naší obce 
byla smysluplná, zaměřená pri-
oritně na rozvoj města. Jednou 
z cest k tomuto cíli je podle ní 
rozhodně naprostá transparent-
nost hospodaření a rozhodování 
občanské samosprávy.

3) Jan Mrkvička (SPOLEČNĚ, 
40 let), předseda Výboru pro 
životní prostředí
Žije v Buštěhradě se svou ženou 
Kateřinou a třemi dcerami té-
měř 15 let. Pracuje jako ředitel 
Humanitární a rozvojové sekce 
společnosti Člověk v tísni. Pří-
mo pomáhal lidem zasaženým 
přírodními katastrofami a vál-
kami na Srí Lance, na Filipínách, 
v Afghánistánu nebo v Etiopii. 
Od roku 2014 je zastupitelem, 
zprvu předsedou Grantového a 
dotačního výboru, kdy napří-
klad inicioval podání grantu na 
rozšíření základní školy, pozdě-
ji předsedou Výboru pro život-
ní prostředí, za který například 
prosadil zakoupení nových od-
padkových košů. Je také členem 
Školské rady. Proč se rozhodl 
znovu kandidovat? „Z těch čtyř 
let na radnici mám celkově dob-
rý pocit. Nejenom, že se hodně 
věcí povedla, ale dokázali jsme 
společně pracovat s lidmi, kte-
ří přišli z různých stran. Líbí se 
mi ta široká mozaika názorů i 
schopnost se rozumně dohod-
nout. Myslím, že k tomuto prag-
matickému tónu svým dílem 
přispívám. Ale hlavně, spousta 
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věcí, především těch velkých, je 
rozdělaných, a chci se zasazovat 
o jejich dotažení. Hlavně Tyr-
šovu a sportovní areál. A revi-
talizace Kladenské je sen, který 
mám od chvíle, kdy jsme se sem 
přistěhovali.“
Motto: Povinností radnice je 
město spravovat. Jejím posláním 
je otvírat pro lidi prostor. 

4) Eva Gallatová (SPOLEČNĚ, 
44 let), předsedkyně Kulturní-
ho výboru
Ve funkci zastupitelky je poprvé. 
V Buštěhradě žije s manželem 
a dvěma dětmi již 17 let, patří 
mezi první obyvatele Chmel-
nice. Nyní pracuje v ECOBATu 
(zpětný odběr a recyklace ba-
terií), kde má na starost mar-
keting, tedy osvětu, přirozeně 
ji tak zajímá životní prostře-
dí. Jejími koníčky jsou squash, 
zpěv a hudba v různých podo-
bách, příležitostně cyklistika, 
turistika. Největším „koněm“ 
je však Smíšený pěvecký sbor 
města Buštěhradu – Eva půso-
bí jako jeho sbormistryně od 
roku 2015. V rámci této činnosti 
spolupracuje s dalšími institu-
cemi a spolky ve městě a okolí 
(ZUŠ, ZŠ, KIX, Pěvecký sbor 
Smetana Kladno); je význam-
nou osobností v buštěhradském 
kulturním životě. Také ráda 
podporuje neformální sezna-
mování blízkých i vzdálených 
sousedů, ať už při Sousedském 
grilování, zpívání v buštěhrad-
ském sboru či posezení u skle-
ničky vína ve vinotéce. Spolu 
s mužem byli jedněmi z inici-
átorů vybudování Sousedské-
ho parčíku v Družstevní ulici. 

5) Mgr. Jakub Plášek (SPOLEČ-
NĚ, 46 let), předseda redakční 
rady Buštěhradského zpravo-
daje
Ve funkci zastupitele je poprvé. 
Vystudovaný sociální antro-
polog, nyní pracuje jako stra-
tegický plánovač v brandin-
gové a designové agentuře. V 
Buštěhradě žije od roku 2003 a 
jako zastupitel by chtěl přispět k 
tomu, aby se Buštěhrad stal ide-
álním místem pro život ve 21. 
století – tedy městem s fungu-
jící infrastrukturou, kvalitními 
veřejnými prostory, spoustou 
zeleně a v neposlední řadě bo-
hatým společenským životem, 
na kterém se jako člen Divadla 
KiX aktivně podílí. 

6) Bc. Jiřina Kopsová (SPO-
LEČNĚ, 41 let),
V Buštěhradě žije od roku 2009. 
V současnosti pracuje jako IT 
specialistka. Při rodičovské do-
volené se významně podílela na 
chodu RC Buštěhradský pelíšek, 
v roce 2013 jako předsedkyně. 
Má zkušenost s vedením projek-
tů a získáváním grantů. Od roku 
2017 je zastupitelkou, předsed-
kyní Finančního výboru města, 
a také členkou Výboru pro ži-
votní prostředí. Od roku 2010 se 
angažovala proti výstavbě bio-
plynové stanice. Zajímá se o ži-

votní prostředí a chce se podílet 
na jeho zlepšování v Buštěhra-
du. Dlouhodobě se organizačně 
podílí na většině dětských akcí 
pořádaných Rodinným centrem 
(Ořešínský vandráček, Svato-
martinský průvod a další).

7) Hana Hejná (SPOLEČNĚ, 36 
let), předsedkyně Kontrolního 
výboru
Ve funkci zastupitelky je poprvé. 
Pochází z Třebíče, v Buštěhradě 
bydlí 9 let. Pracuje ve firmě DY-
NEX na oddělení administrativy 
ve funkci asistentka projektové-
ho manažera, kam nastoupila po 
rodičovské. Současně je členkou 
výboru spolku Rodinné cent-
rum Buštěhradský pelíšek, z.s, už 
od roku 2015 střídavě ve funkci 
předsedkyně a místopředsedky-
ně. Aktivně organizuje dětské 
akce, kterých se osobně účastní 
se svými dvěma dětmi Eliškou 
(6) a Edou (4). Díky působení 
v rodinném centru je ve spoje-
ní s místními spolky (Sokol, Ju-
nák, divadlo KiX, Věčně mladí 
senioři), a samozřejmě i s měs-
tem Buštěhrad. Věří, že ten, kdo 
nechce být pasivní, si zde určitě 
najde místo a prostor k seberea-
lizaci a dokáže udělat Buštěhrad 
lepším. 

8) Jirka Blesk (SPOLEČNĚ, 57 
let), předseda Finančního výboru
Povoláním tesař, pokrývač, klem-
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píř, osvětlovač, výškový specialis-
ta. Také osobitý pozorovatel, píšící 
typické glosy do buštěhradských 
časopisů (Buštěhradský chodec), 
osobnost vymykající se všem ška-
tulkám. Od roku 2014 je zastu-
pitelem, v zastupitelské funkci 
pracuje jako předseda kulturního 
výboru. Zajímá se o industriální 
historii Kladenska a samozřejmě 
i Buštěhradu. V pochopení sou-
vislostí nedávné minulosti a sou-
časného dění vidí cestu směřující 
k budoucnosti města, které se mu, 
rodákovi z pražského Smíchova, 
stalo domovem v roce 2002. Ak-
tivně se účastní akcí a mnohdy je 
také vymýšlí. Je spoluzakladatelem 
buštěhradského divadelního spol-
ku KiX, stejně jako jeho manželka 
Helenka. 

9) Stanislava Šumná (SPOLEČ-
NĚ, 62 let), předsedkyně Sociál-
ního a zdravotního výboru
Ve funkci zastupitelky je poprvé. 
V Buštěhradě žije 43 let. Původ-
ně dětská sestra, pracovala také v 
MŠ Buštěhrad, později v Domo-
vě pro seniory v Kladně, v letech 
2003–2013 byla ředitelkou DPS 
Buštěhrad, kde se jí podařilo vy-
budovat fungující Pečovatelskou 
službu. Vždy se zajímala o dění 
v obci a dvě volební období byla 
aktivní členkou Sociálně-zdra-
votního výboru. Nyní je členkou 
Výboru pro životní prostředí. V 
90. letech spoluorganizovala Bleší 
trhy s oblečením, zahájila spolu-
práci s Diakonií Broumov (která 
zde dodnes pořádá sbírky obleče-
ní, později již pod hlavičkou Čer-
veného kříže). V minulých letech 
založila nový spolek – Věčně mla-
dí senioři – který je velice aktivní, 
připomeňme např. krásnou výsta-
vu Buštěhrádek, která shromáždila 
staré předměty a fotografie spjaté 

s historií města, a letos pokračuje 
již druhým ročníkem. Do obecní-
ho zastupitelstva kandiduje hlav-
ně z důvodu podpory opravdu 
otevřené práce města k občanům 
Buštěhradu a účasti na sociálních 
programech. Věří, že je potřeba, 
aby město více pomáhalo lidem v 
nouzi.

10) Pavel Vavruška (TOP 09, 55 
let), předseda Výboru pro výstav-
bu
Jeho současným pracovním zařa-
zením je již osmým rokem sprá-
va majetku města Buštěhradu. V 
rámci své pracovní náplně řídí a 
organizuje stavební a jiné projek-
ty, které jsou ve městě Buštěhradě 
realizovány. Předchozí pracovní 
zkušenosti má zejména v oborech 
řídicích systémů v oblasti vodních 
elektráren a rozvodných zařízení, 
dále v automatizačních systémech 
a bezpečnostních systémech. Ve 
svých předchozích zaměstnáních 
pracoval na technických, obchod-
ních a manažerských pozicích. Má 
středoškolské vzdělání doplněné 
absolvováním řady odborných se-
minářů a několikaletou zahraniční 
praxí. Má dvě dospělé děti. Práce, 
kterou vykonává, je pro něj dle jeho 
slov koníčkem a nachází v ní smysl.

11) Milan Mudra (ODS, 53 let), 
předseda Sportovního výboru
V Buštěhradě s manželkou zakou-
pili dům v roce 1987, obě jejich děti 
zde navštěvovaly základní školu. V 
současnosti pracuje jako prodejce 
vozů. O důvodech svého rozhod-
nutí kandidovat do městského za-
stupitelstva v roce 2014 říká: „Od 
té doby, co zde žiji, se spousta věcí 
změnila, a další by se změnit nejen 
mohly, ale spíše měly. Chtěl jsem, 
aby se z našeho města stalo místo 
pro kulturu a sport s větším množ-
ství zeleně, místy, kde by se mohli 
lidé scházet a společně trávit pří-
jemné chvíle. Minulé zastupitel-
stvo nakročilo směrem, o kterém 
si myslím, že je správný a shoduje 
se s mou představou. Je rozpraco-
vána spousta projektů, které čekají 
na svou realizaci, a to byl důvod, 
proč jít do voleb i pro další období 
2018–2020.“ Milan je také známý 
buštěhradský rocker, působil ve 
skupinách Viadukt, No Comment 
a Sabotage. Stál u kolébky prvních 
několika ročníků místního multi-
žánrového festivalu pod širým 
nebem Bushfest (štafetu v jeho 
organizaci letos převzal jeho syn 
Vojta).

Noví zastupitelé. Foto: J. Pergl 
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A K T UA L I T Y

nová „psí vyhláška“ a psí loUka na ChmelniCi

V letošním roce se Výbor pro 
životní prostředí městského 
zastupitelstva rozhodl upravit 
městskou vyhlášku, kterou se 
stanovuje pohyb psů na veřej-
ném prostranství ve městě. Dů-
vodem je rostoucí počet stížností 
na napadení lidí i psů psy, které 
majitelé nemají na vodítku, nebo 
i mají, ale nezvládají je (měli 
jsme i případ zabití psa jinými 
dvěma psy). Podle stávající vy-
hlášky musejí být psi na vodítku 
na celém území města, kromě 
tzv. náměstí U Macíků, lokality 
Na Babkách a okolí rybníků, a v 
parku Ořešín. Nově budou muset 
být psi na vodítku všude, kromě 
nové psí louky – VŽP chtěl dát 
pejskařům nějaké místo pro vol-
ný pohyb psů jako náhradu. Ze 
stávající vyhlášky nicméně zmi-
zí povinnost psů chodit s koší-
kem (toto necháváme na uvážení 
majitelů). A stále bude platit, že 
volný pohyb psů je (kromě psí 
louky) možný pouze mimo za-
stavěné území města. 
Psí louka tedy vzniká na Chmel-
nici mezi valem u komunikace 
I/61 a zadními konci parcel zá-
stavby ulice Kaštanové. Nebude 
to žádný „cvičák“, jak praví fámy, 
ale skutečně jen psí louka, kde se 
budou moci psi volně proběh-
nout. Aby nevběhli do silnice, 
ohradili jsme louku drátěným 
plotem, který však bude z obou 
stran opatřen branami, a tedy 
průchozí. Pokud v příštím roce 
vyjde dotace na zeleň, budou 
zde vysázeny i stromy. Všechny 
majitele nemovitostí, přiléhají-
cích k psí louce, obešla na jaře, 
a znovu ještě v listopadu, členka 
VŽP paní Stanislava Šumná, aby 
zjistila jejich názor na tento ná-
vrh. Ne všechny bohužel zastihla 
doma (a u některých to zkouše-
la i pětkrát). Nicméně proti psí 
louce je pouze menšina zde by-
dlících a někteří se nechtěli vy-

jádřit, protože jsou prý jen ná-
jemci. Někomu vadilo, že nebude 
moci jezdit zezadu na pozemek. 
K tomu bychom podotkli, že le-
gální vjezdy na pozemek jsou po-
volené stavebním úřadem i měs-
tem Buštěhrad pouze zpředu z 
ulice Kaštanové. Louka za domy 
je veřejná zeleň, žádná oficiální 
komunikace zde nevede, lidé by 
správně po veřejné zeleni jezdit 
neměli, jinak se vystavují hrozbě 
pokuty. Přístup zezadu na par-
cely však bude i tak zachován, 
v plotu budou vrata, a nebudou 
zamčená. Dále někomu vadilo, 
že si na louce nebudou moci hrát 
jeho děti – zde bychom odkáza-
li na oficiální dětské hřiště, které 
je nedaleko u fotbalového hřiště. 
Zároveň bychom rádi zřídili dět-
ské hřiště na ploše k tomu vyme-
zené v Olivové ulici (developer 
zde kdysi s hřištěm počítal, ale již 
je nerealizoval). Za tímto účelem 
jsem již na jaře požádala některé 
obyvatele Chmelnice, aby se vy-
ptali mezi sousedy, jaké hřiště by 
na místě chtěli – zda spíš pro vět-
ší, či pro menší děti. Výstup za-
tím nemám. Dále byly obavy, že 
z louky se stane psí WC – domní-

váme se, že uklízení po psech by 
zde mělo fungovat jako všude jin-
de, kdo bude chtít, po svém psovi 
uklidí, a kdo vyhlášku nerespek-
tuje, nebude ji možná respekto-
vat ani zde. Nicméně, aby bylo 
vše jasné, vyvěsíme zde pro pej-
skaře pravidla. Pejskaři ale snad 
budou mít sami pro sebe motiva-
ci mít louku čistou! A není pro-
blém, aby třeba jednou za týden 
louku projeli pracovníci našich 
TS s vysavačem na exkremen-
ty. A že budou psi dělat rámus? 
Ten asi dělají již nyní, neboť již 
nyní pejskaři na louku s oblibou 
chodí, ale přestanou zde naopak 
jezdit čtyřkolky, protože ty děla-
jí rámus daleko větší, a většině 
obyvatel vadí daleko víc než psi. 
Nemějte tedy prosím z psí louky 
obavy, věříme, že vše bude fun-
govat uspokojivě. A možná víte, 
že v Buštěhradě pro psy již asi 
rok existuje nová agility hala v 
areálu, kde se konají sběratelské 
trhy (v budově bývalého bazaru), 
na okraji Buštěhradu, u silnice 
vedoucí na Lidice. Zde mají psi 
také spoustu možností k pohybu.

DJ 

Psí louka — plánované umístění — situace na mapě, z archivu MěÚ.  
Foto: Archiv MěÚ
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knihovna má svůj nový weB s on-line katalogem

Po delších přípravách a moderni-
zaci datového přenosu městského 
úřadu městská knihovna zahájila 
provoz svého vlastního webu na 
adrese https://www.knihovna-
bustehrad.cz/. Na jeho stránkách 
jsou k dispozici informace o ak-
cích knihovny a knižních novin-
kách. Jeho významnou součástí 
je i on-line katalog, díky kterému 
si knihy můžete nyní objednávat 
ze svého domácího počítače nebo 
z mobilního telefonu. Web na 

svých stránkách vítá dětské i do-
spělé čtenáře, kterým v sekci za-
jímavé odkazy nabízí i řadu dal-
ších užitečných informací s tipy 
na nové knihy, akce podporující 
čtení dětem a s dětmi, vzdělá-
vací literaturu a další informač-
ní zdroje ze světa literatury a 
knihoven. Prostřednictvím webu 
můžete své knihovně posílat i své 
dotazy, náměty, připomínky. Od 
nového roku knihovna připra-
vuje i novou bezplatnou službu 

s dodávkou zvukových knih pro 
osoby se sníženou pohyblivostí 
a zrakovým handicapem, kterou 
pro naše zájemce literatury za-
jistí díky službám Středočeské 
vědecké knihovny v Kladně. O 
službě a možnostech zapojení se 
podrobně zmíníme v lednovém 
čísle Buštěhradského zpravodaje.

Za knihovnu: Drahomíra Čer-
máková a Martin Kosa

BUštěhradské rozpravy: petr FleisChmann a daniel kroUpa

Posledním programem jubilej-
ní řady „Buštěhrad 100“, kterou 
jsme připravili pro letošní os-
mičkový rok v rámci 100. vý-
ročí vzniku Československa,  
jsou Buštěhradské rozpravy. Au-
torem koncepce veřejných besed 
je Buštěhraďan, historik a politic-
ký filozof Petr Fleischmann, kte-
rý přichází s námětem setkávání 
s osobnostmi českého politické-
ho a veřejného dění k debatám 
na témata související s dějinami, 
přítomností a budoucností v do-
mácím i mezinárodním kontex-
tu. 
Tématem prvního večera je Ná-
rod a jeho identita, k čemuž 
autor dovozuje: „V roce 1918 
vznikal československý stát coby 
spojnice přinejmenším dvou tu-

žeb. Vznikal coby vyústění tužby 
českého a slovenského národa 
po národní emancipaci a po ná-
rodním státě, jímž mocnářství s 
mocí soustředěnou ve Vídni dle 
většiny Čechů a Slováků nebylo. 
Z poddaných Jeho Veličenstva 
se zároveň stali občané republi-
ky budované na občanském de-
mokratickém principu. Máme 
vnímat nově vznikající republiku 
coby občanský či coby národní 
stát? A pokud ji vnímáme coby 
národní stát, pak se klade otáz-
ka, zda byla státem národa anebo 
národů? Ne zcela zodpovězené 
otázky tohoto typu život nového 
státu značně zkomplikovaly a dá 
se říci, že dokonce vedly k jeho 
zániku. A kladou se nadále. Co 
to je občan, co to je národ a jeho 
identita, to jsou otázky, které se 

naléhavě tyčí před národy, nejen 
tím českým, v dnešním rozhýba-
ném a tzv. globalizovaném svě-
tě.“
Hostem prvního večera je čes-
ký politik, vysokoškolský učitel, 
autor odborných publikací, filo-
zof a signatář Charty 77 Daniel 
Kroupa. Coby poslanec lidu ve 
Federálním shromáždění za Ob-
čanské fórum a později za ODA 
v Poslanecké sněmovně stál u 
vzniku nové demokratické stát-
nosti naší země.  
První Buštěhradskou rozpra-
vu zahájíme v úterý 11. prosin-
ce ve Společenském sále zámku 
Buštěhrad od 19.00 hodin, vstup 
je volný.

Martin Kosa

U příležitosti stého výročí vznikU repUBliky

28. 10. sešla zhruba stovka lidí 
(jak symbolické) na akci vysazení 
lípy v prostoru mezi laboratoří a 
hřbitovem, přestože počasí tomu 
zrovna nepřálo. Buštěhradský 
smíšený sbor v úvodu zapěl lido-
vé písně, Martin Kosa vysvětlil, 
co k této aktivitě vedlo, Daniela 
Javorčeková přivítala přítomné a 
zdůraznila význam data. Násled-
ně s pomocí členů kulturního vý-
boru a pracovníků technických 
služeb města provedli vlastní 
akt sázení stromu. Akci zakončil 

opět sbor, který zazpíval českou i 
slovenskou hymnu.            
Už Vergilius, Plinius nebo Ovi-
dius nazývali lípu „zlatým stro-
mem“. U nás se stala oficiálním 
národním symbolem v červnu 
r. 1848, kdy byla lípa, na návrh 
básníka národního obrození, 
Františka Ladislava Čelakovské-
ho (na Všesokolském sjezdu v 
Praze, který si dal za cíl sjednotit 
všechny Slovany žijící v rakous-
ké monarchii) ustanovena jako 
symbol při schválení „Manifestu 

sjezdu Slovanského k národům 
Evropským“, kde hlavní ideou 
bylo právo na sebeurčení.                                   
Hned po vzniku republiky se 
začalo s vysazováním lip k po-
mníkům obětem války, ale i k 
významným budovám, školám 
apod. Zpívaly se u toho národní 
písně a přednášely projevy, jak 
pomoci republice i obci. Po dru-
hé světové válce byla tato tradice 
obnovena. Lípy se znovu vysazo-
valy jako akt posilování národ-
ního uvědomění a slovanské 
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vzájemnosti. Za výsadbu tisíců 
těchto nádherných stromů pat-
ří poděkování našim předchůd-
cům. Budiž i tato lípa symbolem 
národní suverenity a demokra-
tických tradic, příslušnosti ke 
slovanství a českému jazyku. Až 
pokvete, ať svojí líbeznou vůní 
přispěje k přátelství a sounáleži-
tosti napříč generacemi v našem 

městě.                            
Tuto lípu sázíme v místě, kde se 
procházejí mladé maminky se 
svými dětmi v kočárcích. Chci 
věřit tomu, že až ty děti dorostou 
do kmetského věku, ještě budou 
svým vnoučatům pod touto lí-
pou číst z knížek s obrázky od Jo-
sefa Lady, Mikoláše Alše, Václava 

Čtvrtka nebo Zdeňka Milera a 
opustí televizemi dovážené pro-
gramy, které jsou naší kultuře tak 
cizí. Nenechme se jimi ovlivnit, 
ať se ta lípa za nás nemusí stydět.               
A jestli se to povede, tak ta lavič-
ka tam bude už o Vánocích.     

JP

Buštěhradský pěvecký sbor vystoupil při sázení lípy.  
Foto: M. Žitníková

Sázení lípy u hřbitova u příležitosti 100 let republiky. 
Foto: M. Žitníková

připomínka historie

Jedenáctého listopadu v jede-
náct hodin se sešla skupinka 
Buštěhraďanů u pomníku zdej-
ších obětí světových válek. Paní 
starostka je přivítala a kronikář 
vzpomněl čas podpisu příměří 

před 100 lety, které znamena-
lo ukončení vojenských operací 
první světové války. Nevím, ko-
lik zdejších obyvatel se jí bylo 
nuceno účastnit, ale jména na 
pomníku připomínají ty, kteří se 

Pomník padlým v 1. svět. válce.  
Foto: Archiv kronikáře J. Pergla

Připomenutí  času podpisu příměří  
u buštěhradského památníku obětem.  

Foto: J. Pergl
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z ní nevrátili. Těch bylo jenom z 
Buštěhradu 65. Na celém světě 
zaplatilo tento konflikt životem 
na 9,5 milionu vojáků, statisíce 
jich byly zmrzačeny a miliony 
civilistů zahynuly v zázemí. Na 
místě dnešního malého pomníč-
ku, kam přibyla ještě další jména 
obětí druhé světové války, stával 
mnohem větší památník, který 
nechalo zřídit Komité pro stavbu 
pomníku obětem ve světové vál-
ce. Ten zobrazoval českého lva, 

jak v přítomnosti legionáře před-
ními tlapami trhá na kusy země 
Rakousko-Uherska. Za nimi stál 
mohutný pylon s věčným ohněm 
na vrcholu. Pod ním byl státní 
znak s vavřínovými věnci a ná-
pis „V upomínku našim padlým 
vojínům ve světové válce věnují 
sdružené korporace v Buštěhra-
dě“. Po obou stranách byly sloup-
ky s prstí významných bojišť. Po-
mník přežil i německou okupaci, 
ale nikoliv padesátá léta. Malý 

pomníček byl původně postaven 
u zámku a na toto místo byl pře-
nesen až po roce 1990. K němu 
položila paní starostka věnec a 
někteří z přítomných zastupitelů 
zapálili svíčky ve státních bar-
vách. Važme si toho, že již čtvrtá 
generace v centru Evropy hrůzy 
válek nezažila, ale nezapomínej-
me na ně.

JP

Už jsme ho dostali, aneB BrUndiBár v BUštěhradě

Nejspíš na tom budete podobně: 
v myšlenkách o našem městě, o 
životě a vlastně o čemkoli, vždy 
jsme prozářeni slunci našich ži-
votů – dětmi. Když jsme rozjí-
mali o programech k 100. výročí 
vzniku ČSR (viz též Buštěhrad-
ský zpravodaj č. 8–9 2018 
„Buštěhrad 100“), nebylo tomu 
jinak. Jak víme nejen od Oty 
Pavla, i u nás byla válka, která 
se dotkla života zdejších capar-
tů. Jak se jim tu tehdy žilo, jaké 
šance asi měly nebo neměly? A v 
tom jsme si vzpomněli na odváž-
né terezínské děti a jejich neuvě-
řitelný příběh (viz pod čarou) a 
zahájili „Akci Brundibár“.
Oslovili jsme Dismanův roz-
hlasový dětský soubor Českého 
rozhlasu, zda by u nás děti ope-
ru zazpívaly a zahrály. S paní 
režisérkou Zdenou Fleglovou a 
panem Václavem Fleglem, kteří 
v Českém rozhlase Brundibára 
vzkřísili hned na počátku deva-
desátých let, jsme prošli veškeré 
provozní náležitosti již v květnu. 
V létě oba přijeli do Buštěhradu, 
aby si obhlédli velký zámecký sál 
a sokolovnu, která nakonec vy-
hrála. Buštěhradští sokolové se 
k nám přidali a svůj dům nám 
bezplatně poskytli. U hudebního 
vydavatelství Bärenreiter Pra-
ha jsme vyjednali zvýhodněnou 
prováděcí licenci uměleckého 
díla a s Českým rozhlasem uza-
vřeli smlouvu o užití uměleckého 
výkonu. Zbývaly už jen poslední 
dva kroky: vybrat den „D“ a po-

Paní Helga Hošková-Weissová, paní Dita Krausová a dismančata.  
Foto: M. Žitníková

Vystoupení dismančat v buštěhradské sokolovně. 
Foto: M. Žitníková
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zvat lidi. Pohledem do zaplněné-
ho termínového kalendáře „Dis-
mančat“ nakonec padla volba na 
jeden jediný volný termín, sho-
dou okolností na den před svát-
kem všech zesnulých, ve čtvrtek 
1. listopadu. V posledních dvou 
týdnech před představením se 
zpráva o dětské opeře šířila mezi 
rodiči a dětmi ZUŠ, ZŠ a Sokola, 
své tamtamy rozeznělo infocent-
rum, o opeře na Buštěhradě psal 
i Kladenský deník. 
Milým překvapením bylo, jak 
ohromná spousta malých dětí 
spolu s rodiči na operu přišla. 
Sokolovna byla zcela zaplněná – 
na poslední volné místo před pó-
diem se nakonec přidávala ještě 
celá jedna řada židlí a ti, kdo se 
nevešli, posedávali i na schodech 
přísálí. Příběh o vítězství odvahy 
nad zlem měl velký úspěch. Ně-
které děti při představení svým 
kamarádům na pódiu fandily, 
jiné vstávaly na židle a hrozily 
pěstičkami a při finálovém sbo-
ru „Brundibár poražen, už jsme 

ho dostali!“ už do rytmu tleskalo 
celé hlediště. Není divu, disman-
čata hrála a zpívala jako o život! 
Večer svým úvodním slovem do-
plnil i Václav Flegl, který diváky 
seznámil s celým nezapomenu-
telným příběhem terezínských 
operních umělců. Velkou přida-
nou hodnotou večera byla i pří-
tomnost dvou přímých účastnic 
terezínského Brundibára, paní 
Dity Krausové, která operu pro-
vedla i v Izraeli v roce 1955, a 
paní Helgy Hoškové-Weissové, 
která jako terezínské dítě nama-
lovala spoustu obrázků o tom, co 
viděla kolem sebe. Pro všechny 
to byl silný a nezapomenutelný 
zážitek.
Před závěrečnou tečkou srdečné 
díky všem, bez kterých by se to 
nepovedlo: sokolům, ZUŠ a ZŠ 
Buštěhrad, dobrovolníkům, kteří 
pomohli se židlemi a s pódiem, 
infocentru, technickým služ-
bám, městu, a v první řadě všem 
dětem a jejich maminkám, ba-
bičkám, tatínkům a dědečkům, 

kteří se nezalekli a na moderní 
operu s dětmi přišli. Díky!

Martin Kosa

P.S.: Slavnou dětskou operu o 
tom, jak děti a zvířátka přemo-
hou zlého flašinetáře Brundibá-
ra, zkomponoval český skladatel 
Hans Krása na libreto Adolfa 
Hoffmeistera ještě před začát-
kem druhé světové války. Do Te-
rezína byla propašována v po-
době klavírního výtahu (stručné 
partitury s klavírním doprovo-
dem), díky čemuž se stala svět-
lým okamžikem pro mnohé z in-
ternovaných dětí. Krása se však 
nezastavil u pouhého „pějme pí-
seň dokola“. 
V táboře rovnou sestavil dětský 
operní ansámbl a všichni společ-
ně operu nazkoušeli a hráli, do-
kud to šlo – za malé hudebníky 
a pěvce, kteří postupně mizeli v 
transportech, vždy přišly nové 
děti a Brundibár tak pokračoval 
až do posledních dnů. 

akCe v BUštěhradě, prosineC 2018
1. 12.  RC Pelíšek Na cestě výcho-
vou a mateřstvím, 10:00–11:30
1. 12.  VAD: K. Čapek – Válka s 
mloky, Sokolovna, 19:00 
6. 12.  Eva Turnová: Turnový háj 
– autorské čtení, Vinotéka Sýpka, 
19:00
8. 12.     Výlet do Pasova – prohlíd-
ka města a vánočního trhu – po-
řadatel BuFo, přihlášky na MěÚ  
Buštěhrad, u paní Jany Zemanové    

10. 12.  Domácí násilí – beseda 
s Otevřenou společností, Fórem 
50% a RC Pelíšek, Společenský sál 
zámku Buštěhrad, 18:00
11. 12  Buštěhradské rozpravy: Ná-
rod a identita – veřejná beseda s D. 
Kroupou a P. Fleischmannem,Spo-
lečenský sál zámku Buštěhrad, 
19:00
15. 12.  PATEX – koncert, U Beč-
vářů, 19:00

20. 12.  Vánoční koncert ZUŠ – 
Společenský sál zámku Buštěhrad, 
17:00
24. 12.  J. J. Ryba: Česká mše vá-
noční, Smíšený sbor Buštěhrad a 
hosté, kostel Buštěhrad, 22:00
26. 12.  Vánoční turnaj v LÓŘE, 
Restaurant U Bečvářů, 14:00

Martin Kosa, za Kulturní výbor

eva tUrnová pro velký úspěCh znovU!
Je to prosté. Těm, kdo byli 22. listo-
padu minulý rok ve vinotéce Sýpka 
a jsou naživu a zdrávi, stačí dočíst 
do konce pouze tuto druhou větu, 
aby věděli, že na Evu Turnovou a 
její autorské čtení Turnový háj do 
vinotéky 6. prosince od 19.00 ho-
din za padesátikorunu přijdou 
znovu. Všem ostatním jsou určeny 
řádky následující. 

Eva Turnová, hráčka na baskyta-
ru a někdejší členka DG 307, The 
Plastic Of The Universe, Šílenství, 
aj., šéfka své vlastní kapely Etur-
nity, překladatelka z anglického 
jazyka Kurta Vonneguta aj., pří-
ležitostná filmová herečka (Knof-
líkáři, aj.) je autorkou osobitých 
pravidelných novinových sloupků 
s názvem Turnový háj nebo Tur-

nádo (časopis Instinkt, Reportér). 
Své sloupky vydala v dosud v šesti 
sbírkách na pokračování s názvem  
Turnový háj 1–6 a Be100f, namlu-
vila zvukové CD. Dodnes je s že-
leznou pravidelností píše a volně 
zpřístupňuje i na svém facebooko-
vém profilu. 
Ve svém bezprostředním literár-
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ním stylu s obdivuhodným citem 
pro rovnováhu mezi cynismem a 
optimismem propojuje k životu 
nakažlivou zvídavost, naivně zabi-
jácký humor a smysl pro fair play 
jak vůči druhým, tak i vůči sama 
sobě. Pokud jste si její sloupky do-
sud nevyhledali, možná vás k tomu 
svede vyznání jednoho z řady je-
jích obdivovatelů a pravidelných 
čtenářů, publicisty Karla Steiger-
walda: 
„K čemu jiní potřebují stovky stran, 
k tomu Turnová potřebuje strany 

půl. Čtu ty půlstrany s rozkoší nad 
inteligencí autorčina cynismu, nad 
nímž víc lidského už není. Udělat z 
malé věci velkou je umění prvního 
řádu. Od dob Vaculíka v šedesá-
tých letech je Turnová druhá oso-
ba, kdo tohle se sloupkem umí.“ 
Ale snad si ty sloupky ani nehle-
dejte a přijďte si je poslechnout 
rovnou od autorky v jejím nenapo-
dobitelném podání.

Martin Kosa 
Eva Turnová.  

Foto: Archiv E. Turnové

3. listopadu v restaurantu U Beč-
vářů zazněl již čtvrtý ročník Bush 
Blues Day, který uvedl tři kapely. 
Večer zahájil programový šéf pře-
hlídky Jan Kasalický s kvartetem 
skrývajícím se za šifrou H. H. A. 
D. R., který v obsazení el. kyta-
ra a zpěv – klávesové nástroje a 
zpěv – basová kytara – bicí nabídl 
příjemnou řadu osvědčených pe-
rel bluesového repertoáru. Stálé-
ho návštěvníka příjemně udivuje 
mnohostrannost programového 
ředitele, jehož zpěv, uvolněný hu-
dební projev a zároveň energi-
zující nasazení zrají jako víno. 
Basovou linku prvního kolektivu 
uzemňoval Dalibor Pelc, který na 
pódiu zůstal a připojil se i ke své 
domovské kapele Blue Condition 
z Karlových Varů, rovněž pán-
skému kvartetu v obsazení zpěv, 
el. kytara a foukací harmonika 
– sólová el. kytara – baskytara – 
bicí. Ani Západočeši nezůstali nic 
dlužni nejlepším tradicím blues 
a blues-rocku a dobrou náladu 
na pódiu i v sále posunuli zdaři-
lým výběrem osvědčených hitů o 
kousek dál k lepšímu. Za zmínku 
stojí i démonický sólový kytarista 
souboru Jiří Krombholz z Plzeň-
ska, jehož herní projev a půlmet-
rová stříbrná hříva neměly daleko 
k tomu nejlepšímu z vystoupení 
woodstockových legend. Finále 
patřilo první zahraniční kapele 
na pódiích BBD, fenomenálnímu 

ZVA 12–28 Band ze slovenské-
ho Zvolena. Opravdu není slov, 
které by popsaly, co se odehrálo, 
protože napsat jen, že se neuvě-
řitelně sehrané pánské trio v ob-
sazení zpěv, el. kytara – kontra-
bas, zpěv – bicí, zpěv podělilo o 
skvostný příděl ze svého boha-
tého autorského bljús (abychom 
citovali hlavního pěvce a titulek) 
přímočarých slovenských textů a 
elektro-magnetizujícího chraplá-
ku frontmana kapely Nora Čer-
venáka, znějícího o oktávu níž 

než Tom Waits po nejdelší pařbě 
svého života, by bylo opravdu, 
opravdu málo, takže pouze struč-
ně: kdekoli na ně narazíte, jděte a 
budete nadosmrti okouzleni! O 
zvuk se jako vždy vzorně postaral 
Milan Knor, pódium jako vždy 
stylově připravil Jiří Blesk, milý-
mi hostiteli jako vždy byli Petr a 
Veronika Kuthanovi. Bush Blues 
Day 2018 je mrtev – ať žije Bush 
Blues Day 2019!

Martin Kosa

dajaké Bljús to vždyCky spraví, aneB BBd počtvrté

Noro Červenák a ZVL 12-28 Band na BBD 2018. Foto: M. Žitníková
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S P O L E Č E N S K Á  K R O N I K A

vítání oBčánků

Ve čtvrtek 25. října 2018 proběh-
lo v obřadní síni městského úřa-
du tradiční Vítání občánků. Naše 
nejmladší přivítala místosta-
rostka Magda Kindlová spolu se 
mnou v tomto roce již počtvrté. 

Rodičům přejeme hodně zdraví, 
pohody, radosti a vzájemné lás-
ky. Dětem přejeme, aby vždycky 
milovaly své rodiče a šťastně vy-
kročily do života, který je teprve 
čeká. Aby dosáhly svých cílů a na-

plnění budoucích snů. A pokud 
je život zavane kamkoliv, aby si 
vzpomněly, kde je jejich domov.

Jana Zemanová, matrikářka

S P O L K Y,  P Ř Í S P Ě V KOV É  O R G A N I Z AC E  M Ě STA

projekt 100 let repUBliky 1918—2018

Letos si připomínáme 100 let od 
vzniku Československa. Stejně 
jako celá naše republika, i my 
jsme vzpomínali na důležité oka-
mžiky, které změnily život lidí v 
naší zemi. Proto se naše škola 
rozhodla připravit pro své žáky 
projektový den na téma „100 let 
republiky“, jenž mapoval česko-
slovenskou historii.
Tento projekt byl rozdělen na 
bloky, které měly žákům přiblížit 
život v naší republice během 100 
let od jejího vzniku až po sou-
časnost. Škola se tímto připojila 
k celostátním oslavám výročí re-
publiky. 
Projekt proběhl ve všech třídách, 
žáci však pracovali ve skupinách 
napříč ročníky. Např. žáci ve sku-
pinkách z 1. až 3. ročníků prochá-
zeli čtyřmi tématy. Malí badatelé 
poznali pověst o Bruncvíkovi a 

zjistili, proč máme ve znaku lva. 
Na listy, které přilepili na náš ná-
rodní strom, vypisovali informa-
ce o známých osobnostech uply-
nulých sta let. Vytvářeli poštovní 
známky se značkami výrobků, jež 
dobyly svět. A v neposlední řadě 
zjistili informace o národní hym-
ně a historii jejího vzniku. 
Od 4. do 9. ročníku byla témata 
i zpracování náročnější. V literár-
ním bloku žáci poznávali nejzná-
mější české autory a jejich díla, 
řešili kvízy, propojovali texty s 
výtvarným uměním. Některé sku-
piny tvořily časopis, děti poznaly 
osobnosti jako T. G. Masaryka, 
Josefa Ladu nebo Ondřeje Seko-
ru. Jiní výtvarně ztvárnili Václa-
va Havla nebo zkoumali rozdíl 
mezi bavlnou, silonem a nano-
vláknem. V tělocvičně se některé 
skupiny spolu s písní Michala Da-

vida Poupata vžily do nácviku na 
Spartakiádu z roku 1985. 
Při všech aktivitách měli žáci 
možnost nejen více poznat svoji 
zemi, ale také navázat a prohlou-
bit vzájemné vztahy se spolužáky 
z jiných ročníků, komunikovat, 
rozdělit si role ve skupině, respek-
tovat cizí názor. 
Na závěr projektového dne se žáci 
sešli ve svých kmenových třídách 
a dostali možnost se k projektové-
mu dnu vyjádřit – jak se jim daři-
lo, co je nejvíce zaujalo, s kým se 
jim nejlépe pracovalo, zda pro ně 
byly informace nové či známé, za-
jímavé, nebo naopak nedůležité. 

Bc. Květoslava Sehnalová,  
Mgr. Julie Kašová,  

Dana Odvárková DiS
ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad                  

ohlédnUtí za rokem 2018 v domově s pečovatelskoU slUžBoU v BUštěhradě 

Nový rok 2018 byl započat nastě-
hováním prvního manželského 
páru do nově vytvořeného bytu v 
DPS. Byla zahájena rekonstrukce 
poslední místnosti v původním 
stavu, a to kanceláře paní ředitel-
ky a účetní.
Podařilo se nám dokončit webo-
vé stránky na adrese http://dps-
bustehrad.cz, kde je možné vi-
dět aktuální plán akcí i záznamy 
uskutečněných akcí včetně foto-
dokumentace. Obnovili jsme tra-
dici vydávání pravidelného mě-
síčníku Domovníček, který je též 
na webových stránkách, a psaní 

kroniky, kterou si lze kdykoliv po 
předchozí domluvě prohlédnout. 
V roce 2018 se nám podařilo 
zvýšit objem poskytovaných pe-
čovatelských služeb v terénu, a to 
v celkovém objemu služeb o více 
jak 20 % (rozvoz obědů zvýšení 
o 10 %), za což velké díky patří 
všem zaměstnancům DPS.
Pro naše seniory otevíráme pra-
videlně každý měsíc Kavárnič-
ku pro dříve narozené. Jako živý 
hudební doprovod nás letos na-
vštívili a zahráli nám pan Martin 
Krulich z Hradečna (frontman 

skupiny Živá huba), harmonikář 
pan Bohuslav Ježek s partnerkou, 
která ho doprovází na housle, 
pan Černucký s banjem a jeho 
partnerka s basou. 
K významným svátkům, jako je 
MDŽ, svátek matek, svátky jara 
aj., do domova přišly a svým vy-
stoupením v podobě zpěvu, bás-
niček, hry na různé nástroje či 
svými ručně vytvořenými přá-
níčky nám radost udělaly děti z 
Mateřské školy v Buštěhradě, žáci 
ZUŠ a děti ze Základní školy v 
Buštěhradě. Tímto jim chceme 
poděkovat a těšíme se na další 
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S P O L E Č E N S K Á  K R O N I K A

spolupráci s nimi.
Každé úterý v DPS senioři cvičí s 
paní Janou Dlouhou ze Studia Po-
hoda z Kladna. Pro velký úspěch 
se přidali i senioři z Buštěhradu. 
Během celého roku probíhá pro-
gram pro cvičení paměti a pohy-
bových dovedností, do kterého 
se senioři zapojují každý týden. 
Hrajeme různé hry, oblíbené 
jsou Člověče nezlob se, Bingo, 
Hranostaj, kvízování. Několikrát 
jsme se v průběhu roku sešli u 
grilu a připravili si dobroty dle 
chuti a nálady. Navštívili jsme 
naši oblíbenou cukrárnu v Tuch-
lovicích. V rámci kroužku ruč-
ních prací jsme vytvořily (pánové 
se nezúčastňují) – závěsné držá-
ky na květináče a věnce s růžemi 
z papírových kartonů od vajec, 
pletly, háčkovaly či navlékaly ná-

ramky z korálků. 
V průběhu roku nás několikrát 
navštívil kronikář Jaroslav Per-
gl, který nám vyprávěl historické 
skutečnosti a zajímavosti města 
Buštěhrad.
S ohledem na naše fyzické schop-
nosti a možnosti jsme se vypra-
vili na procházku na prohlídku 

do parku a skleníku zámku v Lá-
nech.
Na zahrádce DPS se podařilo spl-
nit náš sen a společně se seniory 
jsme osadili mobilní zahrádku, 
kterou jsme obdrželi v rámci akce 
„Ježíškova vnoučata 2017“ od 
paní Vodrážkové z Velkých Pří-
lep a paní Zemanové z Neratovic. 
Vysázeny jsou bylinky, skalničky 
a malé keříčky. Upravili jsme i 
stávající zahrádku a osadili skal-

ku novými rostlinkami. Dokon-
čeno je také zastřešení pergoly.
Na chodbě v 1. patře domova je 
vytvořen Strom života se jmény 
všech klientů DPS od roku 2008. 
Po uzávěrce vydání tohoto čís-
la BZ ještě plánujeme oslavu 20. 
výročí založení Domova, které 
proběhne 24. 11. v sále zámku v 
Buštěhradě, další překvapení pro 
seniory, několik různých vánoč-
ních besídek a vystoupení pěvec-
kého tria LeMaJa.
Děkujeme všem našim seniorům 
za zachování přízně a přejeme 
všem čtenářům Buštěhradského 
zpravodaje příjemné prožití vá-
nočních svátků a vše nejlepší v 
roce 2019.

Za kolektiv DPS Buštěhrad:  
Šárka Vojnová, ředitelka

Jeden z věnců s růžemi z papírových 
kartonů od vajec. Foto: Katka Plochová

Na výletě ve skleníku v Lánech.  
Foto: Katka Plochová

Mobilní zahrádka s babičkami z DPS a 
paní ředitelkou Š.Vojnovou.  

Foto: Katka Plochová

Podzim se  přiblížil mílovými kro-
ky, a tak ani děti ze školní družiny 
nezahálely. 
Během výtvarné a pracovní čin-

nosti ve školní družině si děti 
mohly vyrobit a různými typy 
výtvarných technik vyzdobit pa-
pírové draky. Přehlídka těchto 

krásných a zdařilých dráčků pak 
proběhla na školní zahradě. Poča-
sí se vyvedlo. Děti si toto odpole-
dne užily a dráčci s nimi putovali 

drakiáda ve školní drUžině

    .         .
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do jejich domovů. A ještě jsme se 
všichni naučili básničku.
Draku, ty jsi vážně drak?
Hudry, hudry, je to tak!

A máš zuby dračí?
Mám dva – to mi stačí.
A co těmi zuby jíš?
Princezen mám plnou spíž!

Ach ty, lháři, každý to ví,
že jsi jenom papírový!

Kolektiv ŠD

poděkování našim kUChařkám

Milé naše paní kuchařky, 
každý den se na nás usmíváte a 
vaříte nám výborné pokrmy. A 
protože nemáte žákovské knížky 
ani vám nemůžeme přidat finanč-
ní odměnu, došli jsme všichni k 
závěru, že si zasloužíte Řád zlaté 
vařečky, který jsme pro vás při-
pravili se stejnou láskou, s jakou 
vy se staráte o to, abychom měli 
plná břicha. Zasloužíte opravdové 
díky, voní to, chutná a i oči jedí.

Děkujeme, žáci  
a vychovatelky ŠD MŠ — Řád zlaté vařečky. Foto: Dana Lukešová

exkUrze v porCelánCe

Spolek Buštěhradské fórum uspo-
řádal na pátek 9. listopadu ex-
kurzi do porcelánky v Klášterci 
nad Ohří – Thun 1794 a. s. – a 
na hnědouhelný povrchový důl – 
Sokolovské uhelné a. s. Účastníci 
expedice se přepravovali na třech 
tranzitech a časový program se 
podařilo beze zbytku naplnit. 
V porcelánce nás seznámil s tech-
nologií za provozu pan ředitel 
Ing. Štefl. Věnoval se návštěvě 
opravdu pozorně a v příjemném 
prostředí bylo možné se na cokoli 
zeptat, vždy byla podána fundo-
vaná odpověď. Porcelánka byla 
zprovozněna v krizovém roce 
1968 a byla zaměřena na velko-
kapacitní výrobu. V současné 
době je počet zaměstnanců oproti 
minulosti silně zredukován. Rok 
1990 znamenal přelom a postup-
ný útlum výroby. Současná vysoká 
variabilita vzorů, tvarů a zejména 
různé typy dekoru kladou vysoké 
nároky na organizaci výroby, lo-
gistiku a včasné objednávky ma-
teriálu do výroby. To je i důvod, 
kdy v některých sektorech výroby 
jde dosud o ruční, kusovou výro-
bu. Například výroba mís nebo 
úprava oušek na hrnky. Návštěv-
níci poznali i zajímavosti změny 

Účastníci exkurzí do porcelánky a povrchového dolu. Foto: J. Pergl

Výrobní linka uvnitř porcelánky. Foto: J. Pergl



ČÍSLO 12. PROSINEC 2018       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 12. PROSINEC 2018 

porcelánu v průběhu výrobního 
procesu po prvním (950 °C) nebo 
druhém výpalu (1380 °C). 
Zásadní změnou prošel systém 
vypalování porcelánu, kdy za 
období socialistické společnos-
ti se porcelán pálil v tunelových 
průběžných plynových pecích ve 
velkém a nyní se vypaluje v ko-
morových pecích, podobně jako 
to dělal první výrobce v Klášterci 
– správce a lesník hraběte Thuna 
– Jan Weber.
Velmi hezká byla i expozice mi-
nulé a současné produkce pod-
niku. Nově jsme jako první sku-
pina zhlédli výstavku věnovanou 
vzpomínce na film, který se zde 
natáčel – Holky z porcelánu. 

Exkurze byla zakončena návště-
vou podnikové prodejny, jež ne-
zůstala bez následků ztenčení 
obsahu peněženek řady členů ex-
pedice. 
Dalším bodem pátečního pro-
gramu po obědě byla návštěva 
hnědouhelného lomu u Sokolova. 
Průvodce, pan Ing. Jiskra, účast-
níky seznámil se současným roz-
sahem důlní činnosti přímo na 
vyhlídkové plošině nad dolem. 
Překvapil poměrně vysoký po-
čet uhelných rypadel KU 300 (11 
kusů). Vrcholem prohlídky bylo 
postupné seznámení s rekultivací 
po důlní činností v jeho postup-
ných částech. Zaplavené prostory 
po vytěžených jámách vytváře-
ly přirozená jezera s nasazenými 
rybami a upravenými břehy pro 
rekreační aktivity. Dalším přípa-
dem rekultivace bylo golfové hři-
ště, kde by bývalý důl rozhodně 
nikdo nehádal. 

Ohlasy po akci ze strany účastní-
ků byly kladné. Poděkování patří 
disciplinovaným řidičům Jiří-
mu Janouškovcovi ml. a Heleně 
Janouškovcové, kteří bezpečně 
zvládli celou trasu bez nehody, 
všem účastníkům za snahu o do-
držování časově domluvených 
termínů a hlavně našim ochot-
ným a odborným průvodcům – 
panu Šteflovi a panu Jiskrovi. 
Omluva patří těm zájemcům, kte-
ří se již z kapacitních důvodů ne-
mohli zúčastnit ani jako náhrad-
níci. 
Vzhledem k tomu, že na některé 
exkurze je počet účastníků ome-
zen, chtěl bych čtenáře požádat o 
rychlou reakci na zasílanou na-
bídku, protože v podobném pří-
padě, jako je akce uskutečněná 9. 
listopadu, se kapacita rychle na-
plňuje. 

Ing. Jiří Janouškovec 

Výhled na povrchový důl. Foto: J. Pergl

Rypadlo KU 300 a logo  
Buštěhradského fóra. Foto: J. Pergl

Řadě z vás určitě neuniklo, že od 
září v Buštěhradě funguje nová 
hernička pro malé děti. Jmenu-
je se SOVIČKA a nápad na ni se 
zrodil v jednom z nejošklivějších 
období mého života. Ne nadarmo 
se ale říká, že „Co tě nezabije, to tě 
posílí“, a „Všechno zlé je k něčemu 
dobré“. 
A tak 10. září 2018 otevřela pro 
všechny mámy, táty, babičky i pra-

babičky, především ale pro děti 
nejčastěji předškolkového věku, 
svoje dveře naše malá hřejivá SO-
VIČKA.
V Buštěhradě je jedinečná. 
Žádná taková jiná herna, každo-
denně otevřená, tady v této době 
není. A protože jsem sama máma 
a vím, že doma s dětmi je mi to 
někdy „malé“, bylo mi jasné, že 

5 věCí, které herna sovička zvládla za první dva měsíCe svého FUngování

Dýňové tvoření. Foto: Archiv Sovička
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něčeho takového je v našem městě 
zapotřebí. Stačí mít vizi, chuť do 
akce a odvahu se do toho pustit, 
a než se nadějete, všechno běží a 
čas letí… 
Herna funguje víc jak dva měsíce. 
Za tu krátkou dobu jsme ale zvlád-
li už řadu věcí, o které bych se s 
vámi chtěla podělit. Ne se chlubit, 
ne se chválit, ale ukázat, že když se 
chce, všechno jde. A že dělat svět 
kolem sebe o trochu hezčí může 
udělat každý jeden z nás. Na akce 
a aktivity, které pro mámy a děti 
děláme, určitě zůstanou veselé a 
hezké vzpomínky. A to je důležité.
1. Výlet za zvířátky pan Bečky – 
výlet kočárem taženým koňmi 
v krásném babím létě přes celý 
Buštěhrad.
2. Piknik v zámeckém parku – 

mámy si povídaly, děti si hrály, 
všichni zobali dobroty a jedno 
další odpoledne tak bylo příjemně 
prožité. 
3. Dušičkové vyrábění – dlabání 
dýní, tvoření a vyrábění, hraní a 
kouzelná atmosféra. Takové bylo 
naše první tvořivé tematické od-
poledne.
4. Beseda s prof. RNDr. Annou 
Struneckou, DrSc., o očkování a 
škodlivinách ve stravě – návštěva 
významné fyzioložky, pedagožky, 
vědkyně, autorky řady knih. Bese-
da na téma, které je ve společnosti 
čím dál tím víc diskutované. 
5. Každotýdenní pravidelné cviče-
ní pro chodící, ale také i pro sedící 
dětičky, zpívánky a tanečky. 
Mámy, které do Sovičky chodíte, 

které v nás máte důvěru a které 
nám pomáháte – DĚKUJI. Je nám 
tu s vámi mile.
Aleno, DĚKUJI za to, že ses nene-
chala zlomit a pustila se se mnou 
do nejistého projektu a že tady ka-
ždý den pro nás a naše děti jsi. 
DĚKUJI i všem ostatním, kteří s 
hernou jakýmkoliv způsobem po-
máháte. 
Na závěr už jen pozvání ke sledo-
vání naší FB stránky Herna Sovič-
ka, kde se můžete dozvědět nejen 
o pravidelných programech, ale i 
o besedách se zajímavými lidmi, o 
přednáškách a seminářích a o dal-
ších akcích, které pro vás budeme 
pravidelně připravovat. 
Přeji vám VŠEM krásné prožití 
Vánoc a s některými z vás na vi-
děnou!

Eliška Reine

Piknik v zámeckém parku.  
Foto: Archiv Sovička

Výlet za zvířátky pana Bečky. 
Foto: Archiv Sovička

sBírka šatstva předčila očekávání v množství věCí i počtU účastníků

Ve spolupráci s Diakonií Brou-
mov a za podpory Městského 
úřadu jsme po delší odmlce zno-
vu uspořádali sbírku šatstva a 
dalších věcí, které někomu doma 
přebývají a jinému pomohou.
Kdo přišel v druhý den akce, tedy 
v sobotu 3. listopadu, na zámek, 
aby přispěl svou trochou do sbír-
ky, musel být stejně jako my pře-
kvapený, jak velké množství věcí 
se sešlo (to dokládá přiložená fo-
tografie 60 pytlů věcí).
Děkujeme touto cestou v prv-
ní řadě všem, kdo přišli a věci 
donesli. Poděkování také pat-
ří Hedě Servusové za vytvoření 
plakátku s pozvánkou na akci, 

Ireně Janské za propagaci akce na 
Facebooku a Helče Bleskové za 
pomoc na místě, a také paní sta-
rostce za poskytnutí vhodných 
prostor v přízemí zámku. 
Protože byl zájem o sbírku tak 
velký, uspořádáme akci znovu už 
na jaře příštího roku. Přesný ter-
mín vám včas oznámíme, abyste 
si mohli připravit věci a předat 
nám je zabalené do krabice nebo 
v uzavřeném pytli. My pak vaše 
nepotřebné věci předáme Diako-
nii Broumov.
Občanské sdružení Diakonie 
Broumov je nezisková organi-
zace, která poskytuje sociální 
služby pro občany z okraje spo-

Pro představu – jaký objem věcí jsme 
předali Diakonii. Foto: H. Blesková



ČÍSLO 12. PROSINEC 2018       STRANA 18 STRANA 19č 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 12. PROSINEC 2018 

lečnosti – materiální pomoc 
sociálně potřebným, azylovým 
domům, ubytovnám i pracovní 
příležitost při zpracování věcí.
Podle účasti a množství odevzda-
ných věcí při následující „jarní 
sbírce“ se pak rozhodneme, zda 
díky vašemu zájmu v následují-
cím období zůstaneme u četnos-

ti dvakrát ročně – na jaře a na 
podzim – nebo jestli sbírka bude 
vhodnější pouze jednou za rok. 
Zdeňka Doležalová, za MO ČČK 
(které děkujeme za uspořádá-
ní akce a za 2 dny jejího času  
strávené na místě sběru) 

Úsměvy na tvářích druháků, co 
si přát víc. A ještě u toho strávit 
odpoledne plné her, soutěží. A to 
vše v maskách tradičního svátku  
Halloween. To se splnilo díky vy-
chovatelkám, paní Lukešové a je-
jím kolegyním v naší školní dru-
žině. Symbolem odpoledne byla 
obrovská dýně. A protože jsem 
tatínek jednoho z těchto druháč-
ků a mohl jsem na akci být, chci 
se s vámi o své dojmy podělit.
Zahradu za školou zaplnili kost-
livci, smrtky, ježibaby, upíři, pa-
vouci. Děti byly nadšené, takhle 
vystylované se ve škole jen tak ne-
potkají, navíc si mohly nechat do-
kreslit strašidelný obličej ke svým 
představám od jedné z vychova-
telek. A tak halloweenská party 
mohla začít. Pro děti byly připra-
vené různé soutěže. Trefovaly mí-
čem terč, zápolily na překážkové 
dráze, viděli jsme spolupráci ježi-
baby s kostrou, jak si mezi obliče-

je umístily míč, který jim nesměl 
spadnout. Spiderman si to rozdal 
s kostlivcem na slalomové drá-
ze a každý se snažil co nejrych-
leji proběhnout kolem stromu  
s balonkem na tenisové raketě. 
Za dvě hodiny se děti vyřádily a 

ještě dostaly sladkou odměnu. Na 
příjemné odpoledne, kterému na-
hrálo i pěkné podzimní počasí, si 
syn Adam často vzpomene. A za 
to to určitě stálo. 

Martin Krpač (za rodiče)

haloweenská party ve školní drUžině

Haloween ve ŠD1. Foto: M. Krpač

Chtěli bychom reagovat na člá-
nek Buštěhrádek II (autorka 
paní Šumná), který vyšel v BZ č. 
10/2018 v rubrice Spolky. Byla v 
něm popisována příprava a ver-
nisáž výstavy a část článku byla 
věnována poděkování lidem, kte-
ří se na realizaci výstavy podíleli. 
V uvedeném článku totiž chybí 
poděkování osobě, která se o celý 
projekt Buštěhrádek II nejvíce 
zasloužila – právě předsedkyně 
Věčně mladých seniorů Stáňa 

Šumná. Nosná myšlenka výstavy 
– historická fotka vedle současné 
– byl její nápad a prakticky veške-
rý sběr materiálu a jeho prvotní 
úprava byly jejím dílem.
Chceme tedy tuto chybičku na-
pravit a Stáně Šumné poděkovat 
touto cestou za úžasné nasazení  
při přípravě a realizaci Buštěhrád-
ku II.

Za výbor VMS Buštěhrad
Zdena Doušová

poděkování stáně za výstavU BUštěhrádek ii

Stáňa Šumná. Foto: Archiv autorky.
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sk BUštěhrad – FotBal

S P O RT

Po sérii proher odjeli v devátém 
kole buštěhradští fotbalisté na hři-
ště posledního Zichovce. To byla 
jedna z posledních šancí, jak se 
opět nastartovat k lepším výko-
nům a pozitivnějším výsledkům. 
Utkání lépe začali Buštěhradští 
a po dvaceti minutách vedli 1:0. 
Tomu ovšem předcházelo několik 
neproměněných tutovek. Hra se 
táhla na obě strany a Zichovičtí 
dokázali do půle srovnat na 1:1. Ve 
druhé půli vypadal obraz hry ob-
dobně. Hra byla z obou stran ner-
vózní a neurovnaná. V druhé půli 
si týmy role vyměnily. Nejdříve 
vstřelil gól Zichovec a před koncem 
Buštěhrad srovnal na konečných 
2:2. V penaltovém rozstřelu jsme 
byli úspěšnější, a tak vezeme ze Zi-
chovce tolik potřebné dva body. V 
pozápasovém sezení po čerstvém 
bodovém zisku, kdy jsme se ko-
nečně sešli celý mančaft i s novými 
posilami, došlo k odbourání bariér 
a celý tým se uvolnil a tak nějak 
semknul. To se projevilo hned v 
následujícím domácím utkání, a to 
se čtvrtým týmem tabulky, týmem 
z Černuce. Buštěhradští byli od za-
čátku na hřišti jasně lepší. Hrálo se 
v tempu a po třiceti minutách byl 
stav 2:0 pro domácí. Černuc byla 
výkonem domácích očividně za-
skočena a na průběh hry nedoká-
zala vůbec zareagovat. Buštěhrad 
hrál líbivý technický fotbal a po 
začátku druhého poločasu vstřelil 
další dva góly. Černuc z ojedině-
lého útoku dokázala jen jedním 
gólem snížit. To ale Buštěhradští 
nenechali jen tak a ještě dvěma 
góly navýšili skóre. Konečný výsle-
dek tak byl 6:1 pro domácí. Góly  

(Vávra 2, Rudolecký, Týč, Výbor-
ný, Černohorský). 
V 11. kole Buštěhrad vyjížděl do 

sousedního Brandýska, kde nás 
nečekal vůbec lehký soupeř. Od 
samotného začátku to byli domá-
cí, kteří svoji aktivitou přehráva-

Sportovní oddíl z.s HBC Buštěhrad Rytíři zve sportovní nadšence všeho věku na 
předmikulášské soutěžení o malé ceny. 

• Kdy? dne 4. prosince 2018 od 15.00 hod. (až do ukončení soutěžení)
• Kde? vedle fotbalového hřiště SK Buštěhrad

1919—2019 - sto let fotbalu na Buštěhradě, více na www.skbustehrad.cz.
Foto: Archiv autora

Lvíčata SK Buštěhrad ve školní tělocvičně. Foto: Archiv autora
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S P O RT li buštěhradské fotbalisty a od-
měnou jim byl v 6. minutě první 
vstřelený gól. Poté začali hrát i 
Buštěhradští a po celý první po-
ločas byli domácím víc než vyrov-
naným soupeřem. Poločas 1:0 pro 
Brandýsek. Do druhé půle nasko-
čili fotbalisté Buštěhradu velmi 
zlehka a po velké chybě hned ve 
druhé minutě dostali druhý gól. S 
klukama to zatřáslo tím správným 
způsobem a do 55. minuty vyrov-
nali, když branky vstřelili Výborný 
a Vávra. V té době byli Buštěhrad-
ští na koni a svého soupeře zcela 
přehrávali, bohužel bez gólového 
efektu. Otočit skóre mohl Vávra, 
ale sám před gólmanem neusměr-
nil míč mezi tyče. Bohužel po oje-
dinělé akci domácích se opět oni 
v 77. minutě dostávají po rych-
lé brejkové situaci do vedení. Na 
konci utkání se začali dít zajímavé 
věci. Buštěhradský Vávra neune-
sl neustálé okopávání od soupeře 
a v 85. minutě se nechal vyloučit. 
Buštěhrad mohl i tak jít do zajíma-
vých akcí, ale vždy ho zastavil pra-

porek pomezního „lajka“. Až v 90. 
minutě rozhodčí nechal hraniční 
situaci pokračovat a na konečných 
3:3 vyrovnal Musel. O výsledku 
rozhodovaly pokutové kopy. Ty 
umějí Buštěhradští velmi dobře. 
Domácí ze tří penalt proměnili jen 
jedinou. Jednu zlikvidoval gólman 
Karásek a další šla mimo branku. 
Naši však proměnili Valtrem, Ko-
lářem a Dominikem Roztočilem 
všechny tři. Konečný výsledek 3:4 
pro buštěhradské fotbalisty a opět 
dva důležité body do tabulky. 
V poslední podzimním domácím 
zápase přivítali Buštěhradští re-
zervu třetiligových Velvar. Od sa-
mého začátku to byl boj o každý 
metr hřiště. Mladíci z Velvar byli 
fyzicky velmi dobře připraveni. 
Pokud tento tým spolu vydrží ještě 
rok dva, bude z nich velmi obáva-
ný soupeř. Na první gól buštěhrad-
ského Musela ještě rezerva Velvar 
dokázala odpovědět. Na další dvě 
branky Rudoleckého, kterému fa-
mózně asistoval Výborný, už ale 

odpověď nenašli. Buštěhradští se 
tak vítězstvím 3:1 odpoutali od 
samého dna tabulky a čtvrtým po 
sobě jdoucím bodovým ziskem 
udrželi kontakt s tabulkovým stře-
dem. Vedení klubu i hráči samotní 
jsou rádi, že se podařilo překonat 
nepříznivé období a prolomit no-
váčkovskou daň, kterou jsme si 
tak hořce vybírali. Tyto poslední 
čtyři zápasy nám ukázaly, že i my 
můžeme hrát vyrovnané partie se 
všemi účastníky okresního přebo-
ru. Je pouze potřeba podávat urov-
naný a kolektivní výkon, ovšem v 
plném nasazení. Děkujeme našim 
věrným fanouškům, kteří s námi 
vydrželi i v nelehkém období, a vě-
říme, že je i do budoucna budeme 
dále těšit svými dobrými výkony. 
Všem příznivcům buštěhradského 
fotbalu a všem občanům a vedení 
města přeje SK Buštěhrad klidné a 
pohodové prožití vánočních svát-
ků.

Za SKB A. Šturm

Ve dnech 27. a 28. 10. 2018 pro-
běhlo 2. kolo Buštěhradského 
sniperu 2018. Tohoto kola se 
zúčastnilo více diváků než střel-
ců. Nakonec se střelby na dřevě-
né špejle zúčastnilo 13 střelců. 
Vzdálenost byla rozdělena, dle 
kategorií vzduchovek, na 20, 15 
a 5 m. Střelci předvedli výborné 
výkony. Zkuste sestřelit špejli na 
špejlování jitrnic na vzdálenost 
5 m klasickou vzduchovkou! Na 
poutích se střílí na růže tak ma-
ximálně na 1,5 m. No, střelci Buš-
-gunu špejli sestřelí i na vzdále-
nost 20 m. Musím podotknout, 
že vzduchovka je osazena optic-

kým zaměřovačem. Nejlepší vý-
kon předvedl pan Sochr st., který 
svou vzduchovkou HW 97 sestře-
lil špejli na 15 metrů, a to z 10 po-
kusů celkem 8x. 
Průběžné výsledky budou zveřej-
něny ve vývěskové skříňce Buš-
-gunu u restaurace U Junků. Pří-
ští, 3. kolo je vyhlášeno na 3. a 4. 
11. 2018, kdy se bude soutěžit ve 
střelbě na padací závodní krysu, a 
to na vzdálenost 15 m vestoje bez 
opory. Střílíme za každého poča-
sí, horký čaj je vždy k dispozici.

Václav Horešovský 

BUštěhradský sniper – 2. kolo „šarlotina treFa“ 

Buštěhradský sniper.  
Foto: Archiv Buš-Gun

Č T E N Á Ř I  N Á M  P Í Š Í

Chvála loajality

Správný správní úředník dbá na 
svoji politickou neutralitu. Lpí na 
svých odborných znalostech a je 
nestranný. Je připraven posloužit 

svými vědomostmi jak řadovému 
občanovi, tak svému ve volbách 
řádně zvolenému nadřízenému. 
V zájmu správy země je mít sta-

bilní aparát odolávající čistkám 
v případě výměny zástupců po-
litických stran v čele úřadů po 
volbách. Pro řadového státního 
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zaměstnance je riskantní kom-
binovat svoje politické ambice s 
posláním sloužit svým spoluob-
čanům. Může se stát, že uspěje ve 
volbách a stane se zastupitelem s 
právem rozhodovat o své práci, 

anebo může úkolovat svého nad-
řízeného. Tato humorná předsta-
va je děsně lákavá a zákon ji ne-
zakazuje. Važme si proto vítězů 
voleb, kteří svoje neúspěšně kan-
didující podřízené zaměstnance 

do městského zastupitelstva ne-
chávají na pokoji a oceňují jejich 
odborné znalosti, i když mohli 
získat dojem, že s jejich loajalitou 
to není žádná sláva.

Luděk Zámyslický   

domáCí ChleBa na UvítanoU

Dne 28. 10. jsme (divadlo KiX) 
hráli autorskou hru RES PUBI-
KA aneb ryk mas. Jedna ze scé-
nek bylo vítání T. G. Masary-
ka chlebem a solí. Tak jak jinak 
než chlebem domácím, pěkně v 
troubě upečeným. Ne v nějaké 
„domácí pekárně“. Napekla jsem 
chleba tolik, aby ochutnali i divá-
ci, a podle ohlasů se chci o recept 
(který jsem před drahně lety do-
stala od mojí tchýně paní Troján-
kové) podělit.
1 kg hladké mouky (nebo půl 

hladké a půl žitné)
1 kostka droždí
3 lžičky soli
1 lžíce cukru
1 lžíce kmínu
2 lžíce octa
6 dcl vlažné vody 
vejce na potření
Mouku nasypeme do mísy a udě-
láme uprostřed důlek, do kterého 
patří cukr, rozdrobené droždí a 

2 dcl vody. Necháme tak deset 
minut pokud možno na teplém 
místě vykynout. Další krok je 
nalít další 2 dcl s octem a zadě-
lat těsto. Poslední 2 dcl vody a 
pořádně prohněteme. Vyválíme 
dva malé bochníky a necháme na 
plechu s pečicím papírem deset 
minut odpočívat.
Pečeme v předehřáté troubě na 
220 °C 30 minut. Chléb potřeme 
rozšlehaným vejcem a dáme ještě 
na 10 minut dopéct. 

Dobrou chuť přeje Heble



ČÍSLO 12. PROSINEC 2018       STRANA 22 STRANA 23č 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 12. PROSINEC 2018 

Vítání občánků, zleva: Amálka Chrástková,  Sebastian Trahnov, Tomáš Hlůže, Matyáš Mildorf. Foto: M. Žitníková
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