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S LOVO R E DA KC E
Buštěhrad je starobylé město s
dlouholetou tradicí. Jeho význam
se měnil v závislosti na politické
a hospodářské situaci státu, na
jehož území byl správním a hospodářským centrem s tu menší
a s tu zase větší správní působností. Po třicetileté válce byl
městem bez občanů a v závěru
budování rozvinuté socialistické
společnosti byl městem určeným

k likvidaci. Historie Buštěhradu
čeká na své objevitele. Pohříchu
jsou to hlavně amatéři, kteří se k
nám přistěhovali teprve nedávno, kdo přibližují a popularizují
buštěhradské dějiny. V nedávné
době dvojice nadšenců vytvořila
na schodech, neoficiálně pojmenovaných „ Kozlerovy“ městský
znak Buštěhradu v podobě mozaiky. V nejbližších dnech bude

otevřena nová naučná stezka historií Buštěhradu. Zámecký park
oživují kulturní akce a zámecká
sýpka vytvořila ve svém retrointeriéru příjemnou klubovou a i
výstavní atmosféru. Historie a
současnost jsou v Buštěhradu v
přátelské symbióze.
RR

I N F O R M AC E Z R A D N I C E

U snesení

ze zasedání

Z astupitelstva

města

B uštěhradu č . 5/2018

DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
předmětu
účetnictví
a finanční
Zastupitelstvo na svém zasedáníJE DŮLEŽITÝ
VOLNÝ
PROSTOR NAHOŘE
I DOLE; Opatření:
situace
města.
Výsledek
hospoč. 5/2018
ze dne
30. 5.STEJNÉ
2018 JAKO
přijaFONTY
POUŽÍVAT
U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner,Zastupitelstvo
normální text bezpatkový
Města font;
Buštěhradu
daření
za rok 2017
činíJEDNODUCHÉ
11 284 - SÍLA 0,8b
lo tato usnesení:
RÁMEČKY OKOLO
FOTEK POUŽÍVAT
NORMÁLNÍ
projedná na svém zasedání dne

Schvaluje:
Usnesením č. 1 Ověřovatele zápisu Pavla Vavrušku a Jiřího Bleska,
jako zapisovatelku Dagmar Novotnou.
Usnesením č. 3 Zápis ze zasedání
č. 4/2018.
Usnesením č. 4 Doplněný program zasedání č. 5/2018.
Usnesením č. 5 Rozpočtové opatření č. 6 /2018.
Usnesením č. 6 a) Členové zastupitelstva města vycházeli při
schvalování roční účetní závěrky
z účetních výkazů sestavených
k rozvahovému dni 31. 12. 2017
– Rozvaha, Výkaz zisků a ztráty, Výkaz Příloha, inventarizační
zprávy a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Účetnictví Města Buštěhrad za rok 2017
poskytuje věrný a poctivý obraz

337,69 Kč a bude převeden na
účet 432 – Výsledek hospodaření
předcházejících účetních období.
b) Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet a schválilo účetnízávěrku Města Buštěhradu za rok
2017 a souhlasí s celoročním hospodařením s výhradami. Přijímá
následující opatření potřebná k
nápravě chyb a nedostatků vyplývajících ze zprávy o přezkoumání
hospodaření za rok 2017:
1) Nedostatek:
Zákon 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů § 85
písm. a), neboť: Zastupitelstvo
obce nerozhodlo o nabytí a převodu hmotných nemovitých věcí.
Jedná se o Smlouvu o uzavření
budoucí směnné smlouvy ze dne
27. 4. 2017 na budoucí směnu
části pozemku p.č. 998/2 a p.č.
997/17 za část pozemku p.č. 2050
v k. ú. Buštěhrad.

30. 5. 2018 záměr uskutečnit výše
uvedenou směnu.
2) Nedostatek:
Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění
pozdějších předpisů § 13 odst. 1
písm. b), neboť: Písemná informace přezkoumávajícímu orgánu
o přijetí opatření k nápravě chyb
a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření byla podána se zpožděním (4 dny).
Opatření:
Rozpočtářka důsledně ohlídá termín pro odeslání zprávy o přijetí
opatření k nápravě chyb a nedostatků, aby se nedostatek neopakoval.
Usnesením č. 7 Stanovení počtu
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členů zastupitelstva 11 členů pro mánek stavby, s. r. o, a pověřuje Usnesením č. 17 Smlouvu o
volební období 2018 – 2022.
starostku podpisem Dodatku č. 2. smlouvě budoucí kupní mezi
Usnesením č. 8 a) Zastupitel- Usnesením č. 12 Strategický plán městem Buštěhrad, a vlastníky
stvo města nevyhovuje návrhu č. rozvoje sportu města Buštěhradu pozemku parc. č. , a (část pozemku pro cyklostezku), cena: 447,
35 na pořízení územního plánu pro období 2018 – 2023.
2
Buštěhradu, uvedeném v příloze Usnesením č. 13 Odložení bodu Kč/m , a pověřuje starostku podč. 1 tohoto usnesení, na základě schválení zadávací dokumenta- pisem smlouvy.
posouzení a stanoviska pořizova- ce na „Svoz odpadu Buštěhrad“ Usnesením č. 18 Projektový zátele v souladu s § 46 odst. 3 sta- z důvodu zapracování podmínky měr na akci: Centrum zájmovévebního zákona.
do zadávací dokumentace o od- ho a neformálního vzdělávání ve
městě Buštěhradě a okolí.
b) Zastupitelstvo města uklá- kupu nádob svozovou firmou.
dá starostce města informovat o Usnesením č. 14 Přijetí dotace Usnesením č. 19 Výběr zhotovýsledku jednání zastupitelstva 500 000,- Kč z rozpočtu Středo- vitele projektové dokumentaměsta k návrhu č. 35 na pořízení českého kraje a uzavření smlouvy ce na akci: Revitalizace Tyršovy
územního plánu Buštěhradu bez- o poskytnutí dotace (akce: Zámek ulice, firmu CR Projekt, cena:
odkladně jeho navrhovatele.
Buštěhrad – obnova části střední- 1 121 600,-Kč bez DPH a pověřuUsnesením č. 9 Dodatek č. 1 ke ho křídla pro potřeby MěÚ – II. je starostku uzavřením a podpiTOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH; sem smlouvy.
etapa).
smlouvě příkazní č. 35032 na DO
JE
DŮLEŽITÝ
VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;Usnesením č. 20 Prodej pozemku
pořízení ÚP Buštěhradu mezi Usnesením
č. LISTŮ
15 - Smlouvu
o
FONTY
POUŽÍVAT
STEJNÉ
JAKO
U
BUŠTĚHRADSKÝCH
nadpisy font Binner,
normální
text bezpatkový
font; 35m2
č. 1565/11
o výměře
městem Buštěhrad a společností smlouvě budoucí
kupníJEDNODUCHÉ
mezi parc.
RÁMEČKY
OKOLO
FOTEK
POUŽÍVAT
NORMÁLNÍ
SÍLA
0,8b
PRISVICH, s. r. o, a pověřuje sta- městem Buštěhrad a AGRO ZZN, společnosti ČEZ a pověřuje starostku podpisem Dodatku č. 1.
a. s. (část pozemku parc. č. 234 o rostku podpisem kupní smlouvy.
Usnesením č. 10 Dodatek č. 1 k výměře 382m2 – pro cyklostez- Usnesením č. 22b) S ohledem
plánovací smlouvě mezi městem ku), a pověřuje starostku podpi- na dlouhotrvající sucha nejen na
Buštěhrad a společností BEMETT sem smlouvy.
území města Buštěhradu zastupinemovitostní uzavřený investič- Usnesením č. 16 Smlouvu o telstvo města Buštěhradu neponí fond, a.s, a pověřuje starostku smlouvě budoucí směnné mezi voluje čerpání vody z jakéhokoliv
podpisem Dodatku č. 1 Plánovací městem Buštěhrad a AGRO ZZN, vodního zdroje, patřícího do masmlouvy.
a. s. (část pozemku parc. č. 233, jetku města Buštěhradu, k souUsnesením č. 11 Dodatek č. 2 ke A1, za část pozemku parc. č. kromým účelům.
smlouvě o dílo č. 09/2017 mezi 242/1, B1 – pro účely vybudování
městem Buštěhradu firmou Sala- cyklostezky)

Aktuality
Co dále se zámkem?
Zastupitelstvo dalo zelenou projektu na volnočasové vzdělávací
centrum
Již řadu měsíců se intenzivně zabýváme dotačními analýzami,
jednáním s různými subjekty a
zvažováním, jak sehnat partnery a finance na obnovu zámku,
abychom jej mohli využít tak, jak
potřebujeme, a zároveň, aby tato
akce neodčerpala finance nutné
pro další důležité investice ve městě. Tento proces konečně přináší
výsledek. Našli jsme dotaci z IROPU (výzva 66 – což jsou evropské
peníze) na mimoškolní a zájmové
vzdělávání. Nechali jsme si vypracovat projektový záměr na Centrum zájmového a neformálního
vzdělávání ve městě Buštěhrad a

okolí. Mělo by být umístěno ve
východním zámeckém křídle (a
části středního křídla) a bude se
jednat o projekt cca za 60 mil. Kč.
Bohužel, celý zámek z této dotace
neopravíme, ale kdyby se podařila
opravit tato část (zhruba polovi-

na), bylo by to skvělé.
Náplní vzdělávacího centra by
měly být jednak prostory pro
buštěhradské Junáky, jednak
učebny pro jazyky, technické a
přírodovědné obory. V reálu zde

Buštěhradský zámek. Foto: J. Pergl
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tedy budou moci probíhat např.
jazykové a přírodovědné kroužky, bude zde k dispozici dílna s
3D tiskárnou, učebny a vybavení
budou moci využívat i okolní školy. Našimi partnery bude jednak
blízký UCEEB (Univerzitní centrum energeticky úsporných budov), jednak Lidická galerie, která
rovněž prostory využije pro své
vzdělávací programy. K dispozici
zde bude multimediálně vybavený víceúčelový sál (bude to men-

Č asto

ší sál v bočním křídle – oprava
velkého zámeckého sálu se nám
bohužel již do grantu nevejde). V
rámci dotace se snad podaří opravit i kompletní dvorní fasády a arkádu.
Během června jsme vybrali jednak firmu, která pro nás zajistí
přípravu žádosti o dotaci a všechny související služby, jednak projektanta na projekt pro stavební
povolení na stavební práce. Studii
využití východního křídla, kterou

jsme nechali vypracovat v minulém roce, použijeme jako podklad
projektu pouze s malými úpravami.
Podání žádosti o dotaci se předpokládá cca v listopadu 2018 (dotační výzva je průběžná, až do
roku 2020). Do jara budeme vědět, zda jsme uspěli, a pokud ano,
ještě v roce 2019 by rekonstrukce
mohla začít.
DJ

kladené dotazy :

Může mi někdo z úřadu vysvětlit, když se jedná se o soukromé vlast- a potřebu konali jen na místech k
proč jste museli umístit dočasné nictví, proto bych byla ráda, kdyby tomu určených.
respektoval
tutoOBSAH;
situ- Aktuality:
zastávky autobusů v Hřebečské DOalespoň
TOHOTOúřad
PROSTORU
MONTOVAT
aci a nedával
obyvatelům
ulici obyvatelům pod okna? …JakýJE DŮLEŽITÝ
VOLNÝzastávky
PROSTOR NAHOŘE
I DOLE;
Kanalizace
v ulicích
do průjezdů na
pozemky
a zneproblémFONTY
byl umístit
zastávku
směrU BUŠTĚHRADSKÝCH
POUŽÍVAT
STEJNÉ JAKO
LISTŮ
- nadpisy font
Binner,•normální
text bezpatkový
font;TopoloJavorová a Břízová by se
možňoval
jim tak
vjezd na
dvůr,
Praha ke školce a zastávku
směr
RÁMEČKY
OKOLO
FOTEK POUŽÍVAT
NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉ
- vá,
SÍLA 0,8b
letos opravdu měla realizoKladno u parkoviště v parku? Par- neničil potažmo jejich majetek a
vat. Potvrdily nám to Vodárny
kovat si ti, kteří musí jet autem, hlavně, kdyby také po dobytcích,
Kladno – Mělník, které budou
klidně mohli v přilehlých ulicích kteří hází vajgly a papírky kolem
hlavním investorem akce (vosebe
a
asi
koše,
které
byly
také
okanebo na Kladenské, kde nyní stejně
dárny budou platit 60 %, město
mžitě
přistaveny,
nejspíš
nevidí.
skoro nic nejezdí, protože všechna
40 % investice). Rozpočet akce
Navíc
před
plotem
konají
potřebu
i
auta jezdí Hřebečskou. Kdyby tato
je cca 6 mil. Kč. Na akci je honěkteří
cestující
ne
jenom
jejich
psí
dočasnost byla čtrnáct dní, tak
tové stavební povolení, vodárny
neřeknu, ale do konce prázdnin, mazlíčci.
nyní budou poptávat zhotovito už je trochu moc. Cestující ve Chápu Vaše rozhořčení, ale zatele, a podle našich informací
směru Kladno jsou nuceni skákat stávky jsme takto neumístili my
by zhruba v září měla stavba
do skoro metrové škarpy, protože (tedy, úřad), ale ČSAD Kladno.
kanalizace začít. Zda se letos
z dlouhých autobusů jiná možnost My jsme si hned první den, co
podaří vybudovat i vodovod
výstupu není. Ve směru na Prahu to fungovalo (a už jsme měli od
Bouchalka ještě nevíme. Záleží
si zase pro změnu lezou po zádech, lidí stížnosti), stěžovali na ČSAD
to na rozhodnutí vodáren. Tato
když zastaví dva autobusy za se- Kladno a na kladenský Odbor
akce má rozpočet cca 8 mil. Kč.
bou a fronta někdy i dvaceti lidí dopravy, který toto uspořádáPo kolaudaci každé z akcí pak
se hrne někdo na jednu stranu a ní schválil, takže přijeli zástupobec vydá Obecně závaznou
druzí na druhou a mezi ně lezou ci ČSAD Kladno, na místě si vše
vyhlášku o místním poplatku
z autobusů. Abych Vám psala o prohlédli, a slíbili, že zastávku
za zhodnocení pozemku připosvých problémech, kdy jsem se už opravdu přesunou na místo parjením na vodovod kanalizaci,
víc jak týden pořádně nevyspala, koviště před býv. lékárnou. Do
kterou vyměří ze zákona povinkdyž mi pod oknem zastavují au- teď se to ovšem nestalo, přestože
ný poplatek majitelů nemovitobusy ještě v půl druhé v noci a jsme to již několikrát urgovali, ale
tostí za připojení. Výše poplatráno ve čtyři znovu a já ráno v pět snad se už brzy dočkáme. Lavičky
ku bude stanovena znaleckým
vstávám do práce, to asi ani nemá jsme na zastávky umístili na žáposudkem, avšak počítejte s invýznam. Hlavně, že jste okamži- dost seniorů, a dalších lidí, kteří
vesticí v řádu desetitisíců. Je to
tě dali umístit lavičky pod okna, se na zastávkách chtějí posadit.
standardní postup, který obci
aby tady navíc ještě celé dny každý Koše a lavičky jsou na zastávkách
pomůže se spolufinancováním
mohl vyřvávat. Před chvílí jsem vi- pro lidi, přijde mi tedy trochu nestavby.
děla nějaké „dětičky“, jak po lavičce smyslné, že si na to stěžujete. Jiní
skáčou, metají z ní přemety, lehají si zase stěžovali, že tam nejsou. • Na začátku června byl dokonsi do půlky silnice a přebíhají silni- Pomůžete nám, pokud tuto svou
čen nový povrch v Lidické ulici sem a tam před auty. Samozřej- stížnost zašlete na ČSAD Kladno.
ci. Poté, co zde firma DYNEX
mě se u toho nezapomenou natáčet Bohužel neumíme zařídit, aby se
vybudovala novou dešťovou
na mobil. Chápu, že pozemek před všichni lidé chovali ohleduplně,
kanalizaci, vybudoval se za přispění města i DYNEXu nový
plotem je sice brán jako veřejný, i s odpadky se vždy trefili do košů
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asfaltový povrch.
• Kompostéry, na které má přislíbenou dotaci Mikroregion údo-

B udeme

mít i nadále v

lí Lidického potoka, by měly
být dodány nejpozději do konce srpna. Víme, že je to o mnoho později, než byly původní

B uštěhradě „ matriční

úřad “

informace, ale bohužel to neovlivníme.
DJ

?

V rámci „optimalizace“ byla Mi- a úmrtních listů a další matriční chování matriky si obce rozhodnisterstvem vnitra matrika MěÚ záležitosti. V tomto smyslu jsme nou samy. Po jednáních za účasti
Buštěhrad zařazena mezi 400 zaslali vyjádření k věci na Středo- premiéra se Svazem měst a obcí
dalších matrik určených ke zru- český krajský úřad a starostka Ing. ČR a Asociací krajů ČR se Minišení. Návrh MV ČR – převedení arch. Daniela Javorčeková se zú- sterstvo vnitra rozhodlo upravit
matriční agendy z Buštěhradu do častnila schůzky na MV ČR spo- původní návrh optimalizace maLidic. Podkladem byla statistika lu s ostatními starosty dotčených trik. Nový návrh počítá se zachozejména prvozápisů (zápisy do obcí a měst Středočeského kraje váním současné sítě matričních
matričních knih — sňatky, úmrtí, a pražských městských částí, kde úřadů, dojde ovšem ke změně
narození) za uplynulé 4 roky, což vyjádřila nesouhlas se zrušením způsobu jejich financování. Od
je v našem případě zavádějící. S matriky v našem městě osobně.
roku 2019 dostanou obce příspěmožností svatebních obřadů v zá- „Ministerstvo vnitra po jedná- vek na výkon státní správy v této
TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH; oblasti nikoliv za počet obyvatel
meckém parku a zámecké obřadní DO
ních
se zástupci
obcí upraví
návrh
JE
DŮLEŽITÝ
VOLNÝ PROSTOR
NAHOŘE
I DOLE;ve správním obvodu, ale formou
síni vzrostl počet sňatků uzavíra- optimalizace
matričních
úřadů.
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Binner,
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za jednotlivé
prRÁMEČKY
OKOLO
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NORMÁLNÍ
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dvou letech. Službou pro naše ob- sunu matriční agendy a s tím spo- vozápisy (zápis do knih manželčany je i možnost vyřízení dalších jené rušení více než 400 matrik ství, narození nebo úmrtí). Ty se
věcí u matrikářek na místním změní Ministerstvo vnitra způsob budou odvíjet od finanční náročměstském úřadě – zápis o určení financování této agendy. Nově bu- nosti daného úkonu.“ (zdroj: web
otcovství k nenarozenému dítěti, dou matriky placené za jednotlivé Svazu měst a obcí)
změna jména a příjmení, vystave- zápisy do matriční knihy. O zaZV
ní duplikátů rodných, oddacích

INFORMACE PRO OBČANY

Občané, kteří zaplatili místní poplatek za odpady v plné výši na celý rok,
budou mít možnost vyzvednout známky po předložení dokladu o platbě
v červenci v INFOCENTRU. Ostatním občanům budou předány při platbě
II. pololetí roku 2018 na pokladně městského úřadu v červenci.
Stávající známky budou platit do konce července.
Svoz každý týden — poplatek na osobu a pololetí činí 325,- Kč.
Svoz 14 denní — Program „Třídím, tudíž šetřím…“ poplatek na osobu
a toto pololetí činí 162,- Kč.
Žádáme občany, aby měli na popelnici vždy jen aktuální známky.
Děkujeme za pochopení.
Prostě B ushfest
Tuhle řádku nejspíš začínáte číst
měsíc od chvíle, kdy ze soboty na
neděli kolem 26. května v zámeckém parku zazněl poslední tón
letošního Bushfestu. Všechno to
ale začalo mnohem dřív, na konci
října minulého roku.

Už na prvním z mnoha setkání organizačního týmu (Vojta Mudra,
Ondra Horký, Honza Zelenka,
Karel Jelínek a Hedvika Servusová s Kulturním výborem) všichni
přicházeli s rozhodnutím, že je
třeba obrátit list. Bushfest – pů-

číSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 7. ČERVENEC 2018							

vodní přehlídka zdejších hudebních těles všech hudebních stylů
a žánrů – potřebuje omlazovací
kúru a novou energii. Otevřít se
světu, přinést novou a do budoucna nosnou vizi. Kvalitu. Program.
Služby. A publikum. Proč ne, na
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tom přece není nic složitého, nebo
ano? Když přidáte sponzory a peníze, propagaci a média a dobrý
termín, pak přeci zbývá už jen důvěra vlastníka pozemku a objektu,
špetka odvahy a bláznovství, štěstí na počasí – a práce, čas a lidi –
no neberte to! Jen ještě vědět, zač
je které ingredience putýnka či
loket, kde je brát a kolik, kdy pepřit a kdy solit. Dnes už mnohé z
výčtu víme, leč dovolte nám ještě chvilku klidu a tajemství: vařili
jsme zatím jenom jednou, takže
na kuchařku je ještě brzy. Ostatně, jestli jste na Bushfestu byli, jak
chutnal, víte sami nejlíp.
Pro toho, kdo to štěstí ale neměl
(anebo si je nechal ujít), dodejme, DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
že letos:
Bushfest.
Foto:
Sylva
Louthanová
FONTY POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy
font
Binner,
normální
text bezpatkový font;
• od pravého poledneRÁMEČKY
do jedné
OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
v noci hráli Gaia Mesiah, Manon Meurt, Entita, VR Nobody, Slapdash Rockabilly, Love
Gangsters, Vasilův rubáš, HERna, OneAM, Pyré a Kapišto,
které na Buštěhrad svolal Vojta
Mudra, nová mladá krev a duše
festivalu, jež přivábila dalších
11 dobrovolníků do zázemí pódia, u vstupů, na parkovišti, atd.
• muziku si v zámeckém parku
užilo celkem 345 platících diváků a dalších 90 hostů, umělců a
jejich doprovodů
• od druhé odpolední do osmé
večerní byly plně obsazené
všechny prohlídky rozbitého
i opraveného zámku (skvělé
duo Jarda Pergl & Jirka Blesk!)
včetně nově dokončených proBushfest. Foto zleva: Sylva Louthanová, J. Pergl
stor nového infocentra, na jehož zdech ještě usychala barva; • byl skvostný chill-out s
Bushfest i zámek (vřelé díky
dodejme, že pro velkou oblibu
buštěhradskými DJs, videovšem přítomným, Buštěhradmístních i přespolních se tato
-artem, obrazy a kresbami v
ským Šťabajznám, Junákům,
akce bude opakovat a trasa
přízemí rozbitého východního
duu Zelenka & Jelínek a jejich
částí rozbitého zámku, kterou
křídla zámku (bravo Matěj Alrodinám!), pestrou nabídku kovzorně připravil výše zmíněný
-Ali, Martin Mulač, Milan Jarunoval 1 stánek spolupracujípředseda kulturního výboru J.
roš, opět Jirka Blesk a všichni
cího kladenského klubu Auto
B., bude žít i nadále
dobrovolníci!)
Da Fé (díky vám!)
• byla k vidění i výstava současné • trio Jelínek – Zelenka – Horký • festival ve svém volném čase a
české mozaiky v sousední Galea jejich dobrovolníci připravilo
bez nároku na odměnu od října
rii Sýpka (díky duu Eva Peslová
celkem 4 stánky s občerstvením
připravoval osmičlenný tým a
& Víťa Helísek a Věčně mladým
pevným i tekutým, ve kterých
v den D jej udělalo celkem 46
seniorům!)
jsme svépomocí pracovali pro
lidí plus spolehlivá reprezen-
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tantka Červeného kříže (díky • díky podpoře města Buštěhrakému designu s „ksichtem“ a
paní Katce Hanzlíkové!) a denovému logu, plakátům, letádu, sponzorům (Atlas Advertisetičlenná bezpečnostní služba
sing Group, Letiště Praha, ŘLP,
kům a trikům pro Bushfest od
(díky BOZP Mencl!)
Pekárna Cvrčovice, KSIGN),
Michala Fialy
mediálním
partnerům
(ČRo,
• ve spolupráci se čtyřmi tech• a díky VÁM VŠEM, kteří jste
Rádio Relax, Rádio 1, Rádio
nickými firmami (Mobilnijepřišli a byli s námi tělem i duBeat, Hypermiedia), propagaci
viste.cz, KS-Audio, Jan Benetka
chem.
(Památník Lidice, Rytíři Klada WC Servis) a s našimi Techno, Rengl, MHD Praha, ČSAD Ahoj a těšíme se na viděnou v sonickými službami Buštěhrad
Kladno, Slaný a Beroun) a part- botu 18. 5. 2019!
společně s neúnavným duem
nerům (Třinecké železárny,
Za tým Bushfest sepsal M. Kosa
Mudra – Horký (navigace, vyAuto Da Fé, Goout.cz)
hrazené sektory, parkoviště, popelnice, areál, atd., atd.)
• díky tradičně skvělému grafic-

M ozaika –

znak města

B uštěhradu — aneb ,

jak to celé vzniklo

posprejované zdi ve svém obvodě.
Moji drazí přátelé, známí, méně štokrle v námořnickém stylu.
známí i neznámí sousedé. Na zá- Je to pro mě relaxace, stejně jako Ve Vršovicích je takové venkovní
kladě častých dotazů a následně DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH; mozaiky k vidění velké množství.
jiné jóga, meditace, nedej bože
podnětů vám popíši, co předcháze- JEpro
DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
úklid,
návštěvaLISTŮ
pohostinství
atd. Když najednou vyběhla od VŽP
- nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
lo tomu,FONTY
že na POUŽÍVAT
schodištiSTEJNÉ
mezi JAKO
ulicí U BUŠTĚHRADSKÝCH
výzva
na0,8b
zlepšení prostředí ve měsDále
je
mou
přirozeností
ihned
RÁMEČKY
- SÍLA
Revoluční a Starým hradem
(scho-OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ
dy u Kühnelů, u Koulů, Hradební, vše propagovat, tak s dovolením tě, tak mi nejprve nic nenapadalo –
Erbovní či Kozlerovy) je nyní na Milana jsem vytvořila facebooko- myslela jsem, že budou očekávány
vé stránky o mozaice – tedy pře- a podporovány spíše jinak temazdi městský znak z mozaiky.
devším o jeho krásné práci na za- ticky zaměřené projekty. Nicméně
K mozaice jsem se dostala jako sle- kázku – dílo o velikosti 1,54 m x 9 na loňském Šťabálu jsem dostala
pá k houslím, nebo spíše v balíčku m znázorňující džungli. Prací pro konečný nápad, s kterým jsem ovs novým partnerem byl i dárek v stránky bylo málo a stále jsem se šem nejprve šla za Jarinem, a když
podobě schopnosti tvoření tohoto snažila něco dalšího skládat. Také mi nápad odsouhlasil, tak jsme
krásného odvětví umělecké čin- jsem se věnovala zjišťování využití společně napsali návrh Honzovi
nosti. Vyrůstala jsem napůl v so- mozaiky v současné době. Zjistila Mrkvičkovi, a nezbývalo než čekat.
chařském a napůl ve fotografickém
ateliéru a mozaika pro mě do té jsem například, že Praha 10 je již Konkurence návrhu byla obrovská
doby existovala především ve spo- několik let velice otevřená tomu- – zúčastnili jsme se soutěže pouze
jitosti s vyobrazením východořím- to druhu umění a nechává firmou my a s neuvěřitelným náskokem
ského císaře Flavia Petruse Sabba- Free Mozaik zkrášlovat šedivé či před nikým jsme soutěž vyhráli :).
tia Iustiniana, známého spíše jako
Justinián I. (nemyslete, že si jeho
celé jméno pamatuji takto dobře
ještě z hodin historie, bylo zbaběle zkopírováno z Wikipedie – to
abych působila moudře :). Neměla
jsem ale nikdy možnost si v reálu
tuto práci vyzkoušet. Nicméně můj
současný partner a mistr mozaikové práce Milan Jaroš, mnohým
známý pod přezdívkou „Jarin“, mě
velice brzy do tajů této krásné práce zasvětil společnou prací na mozaikové podlaze v koupelně a poté
mozaikové kuchyni. Vzhledem
k tomu, že mě tato práce bavila i
soukromě, začala jsem si skládat
různé práce i pro radost ze skládání samotného. Postupně vznikaly
Diváci a aktéři - Slavnostní odhalení mozaiky města.
tzv. podhrncáky, květina na zeď
Foto: Monika Žitníková
– nedodělaná stále – pak stolek a
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A začal průšvih – připravili jsme makovice na střechy. Čekací doba zpracování mozaiky. To už bylo
si dvě desky sádrokartonu, kam minimálně měsíc??? Začala nám doskládané zelí, okraj, koruna, o
jsme umístili předtištěný znak, na hořet koudel u … mozaiky a ter- zámku nemluvě, který má v okto perlinku a... nic dál nedělali, mín osazení se blížil. Usmívaly se nech vsazeny skleněné částice – to
jen o ní společně žvanili. Jarinek na nás vyskládané erbíky, střechy, a aby se leskly ve slunci jako tabulky
totiž razí heslo: „Vše je třeba nej- dál nic. Mě osobně velmi potrápilo okna. Naše Máňa měla jako prvdřív důkladně promyslet.“ Celý vyskládávání nezralého pšeničné- ní vyskládanou svatozář, pak šaty,
mozaikový stůl nám zabral jednu ho pole. Neumíte si představit, co pak ruce a vlasy a oříškem nakomístnost, které chceme v budouc- mi prvních pět klasů vyskládaných nec byl obličej. Nejprve vypadala
nosti říkat jídelna, i ji tak používat. na perlince připomínalo… :o.
trochu jako transvestita křížený s
Já vždy musím čekat na Múzu – ať
buldokem, a to hodně naštvanej,
jde o cokoliv, o psaní, mozaikovápak jen jako transsexuál, pak jako
ní, kreslení, focení atd. Jenže třeba
prostitutka z Perlovky – ale již velMúza kreslení se nedostavila již
mi dlouho na světě, a nakonec vy20 let. No a pak jednoho krásného
padá, jak vypadá, netvrdíme, že je
březnového dne konečně ta Múza
to prototyp krásky, ale už to není
mozaiková dorazila a s ní začaly
ten buldok jako zpočátku.
nejprve vznikat erby – jako první
Po celou dobu skládání jsme střečervený Vladislavův a poté modrý DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH; py měli na zemi – jednu chvilku i
JE
DŮLEŽITÝ
VOLNÝ
PROSTOR
NAHOŘE
I
DOLE;
s dvoubarevnou a velmi kontroasi
2cm text
vrstva,
střepy font;
jsme téměř
STEJNÉ
normální
bezpatkový
verzní FONTY
orlicí POUŽÍVAT
Kolowratů.
PakJAKO
stře-U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner,jedli,
běžně
jsem nějaký měla přiRÁMEČKY
OKOLO
FOTEK
POUŽÍVAT
NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉ
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0,8b
chy hradu atd. A vzhledem k faktu,
lepený na oblečení a synátor Maže konečné slovo ve skládání má u
tyáš mi je s oblibou loupal, jako Jenás vždy Mistr, tak pokud přišel k
níček s Mařenkou perníček, zdálo
čerstvě vyskládané části a nadšese mi o nich, lítaly všude odštěpky,
ně okamžitě vykřikl: „To je super,
postupně stejně jako Sahara se rozto se ti povedlo,“ tak bylo jasné, že
růstá, tak i naše střepy se postupně
je vše, jak má být. Když ale přišel,
rozrůstaly do celého domu.
stál mi tiše za zády a pak řekl: „Je
Nakonec jsme opravdu den po
to dobrý, ale...“ tak jsem věděla, že
Bushfestu vložili poslední díl do
budu předělávat. Většinou ale pomozaiky a mohli si pogratulovat a
ukázal na něco, s čím jsem sama
Máňu se zbytkem nechat schnout.
ve skládání nebyla spokojená, tak
Přípravami na instalaci Vás nebujsem mu chybu řekla dříve, než
du zatěžovat. Prostě se postavilo
stačil říci své „ale“. Takže skládání
jako takové nám rostlo společně Slavnostní odhalení mozaiky města. půjčené lešení, vzali jsme do rukou majzlíky a kladiva – já to své,
pod rukama bez větších zádrheFoto: J. Pergl
holčičí růžové, a omlacovali jsme
lů a plynule. Problém nám nastal
omítku na beton. Práce by to byla
až ve chvíli, kdy jsme potřebovali
sehnat trávově zelený odstín pro Pak jsem již ke klasům získala dů- dlouhá, ale nakonec nám přiběpozadí v barvě Valeria Green. Ne- věrnější vztah – celé pole dostalo hl pomoci Finito se sbíječkou a
existuje. Česká firma RAKO tento přezdívku Zelí a konečné vysklá- do práce se zabral tak, že jsme ho
odstín sice v minulosti vyráběla, dání nepřipomíná ani na hony to, pomalu museli krotit. No a to pro
ale již je více do šeda. Pak jsem proč jsem byla tak zoufalá jako v středu z osazování stačilo, páč je
na něj narazila! V práci na toale- počátku skládání. Postupně jsme třeba nechat penetraci pořádně
tách byl použitý pás těchto tmavě si vytvořili vztah k mnoha odstí- uschnout. Ráno jsme vstávali s
zelených obkladů. Zamítla jsem nům obkladů, a jejich pravé ná- prvním zakokrháním kohouta, lemyšlenku tento obklad vyloupat z zvy jsme nahradili zdomácnělými. šení zaplachtovali, abychom zvýšili
důvodu toho, že by si toho možná Měli jsme: kožnatku, puntíkačku, zvědavost, a jali se pracovat na leněkdo všiml. Nakonec jsme tento beďaratku, proužkovku světlou, pení. V tu chvíli jsem byla jen poodstín našli ve vzdálené prodejně proužkovku tmavou, mramorač- dejruka, podržněco, donespití atd.
na druhém konci Prahy. Při jízdě ku, kakaovku, šatovku, vlasovku, Podej jedničku, podrž jedničku,
pro něj nám došla voda v chladiči xichtovku a mnohé další. Máří u podej dvojku, podrž dvojku atd.
vozu a motor jsme málem uvařili, nás také zdomácněla – koneckon- Prostě lepení bylo, je a bude vždy
jak jsme spěchali. Tamtéž jsme ob- ců když u vás někdo bydlí více než na Jarinkovi a já jsem jen dvojka
jednali i zlaté obklady, které byly tři měsíce, tak zdomácní, a pro mě na lešení. Pak následoval obídek,
potřeba do obou erbů a na zlaté se stala Máňou. Máňa bylo finální kdy bylo třeba opět lepidlo nechat
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schnout, a že se mu to dařilo dobře na němž mnozí z vás společnou Jan Zelenka: Dodání podtisku v
v počasí dne 31. 5. Léta Páně 2018! prací jeden z nápisů vyskládali. životní velikosti, bez nějž bychom
Po obídku, ač se chtělo spinkat, se Víťa Helísek oba nápisy po vysklá- měli obrovské problémy s odstíny
běželo opět na lešení a čekalo nás dání sám vyspároval, jeden vložil a tvary některých detailů. Sponzoveselé spárování. Nesnáším spá- do rámu a pověsil nad vstup a dru- ring rautu – chlebíčky.
rování – přiznávám se k tomu bez hý, znázorňující ukazatel, umístil k Jiří Blesk: Pomoc s instalací a slomučení – nesnáším ho… Navíc mě vjezdu z ulice Lidické. Sám se vrh- žením lešení, zapůjčení nářadí.
Jarin dostával do infarktových sta- nul do instalace po hlavě, a za to
Víťa Helísek: Zapůjčení lešení.
vů srandičkami typu: spárovačka mu patří také velký díky…
dochází! Vždycky jsem mu na ten Pár technických údajů o mozai- Petra Růžičková: Grafické zpracofóreček skočila a hroutila se imagi- ce pro zajímavost: Výška: 205 cm, vání plakátu pro odhalení.
nárně z lešení na znak na dlaždice šířka: 148 cm, váha: 25 kg, počet
Dámy z VMS – Maruška Týčová a
na schodech.
dílků: 3751 ks, doba výroby: od 10. Stáňa Šumná: Aniž bychom žádaly,
Chvilka naprostého zoufalství na- 3. 2018 ve volném čase, počet mo- tak dámy samotné napadlo vyplít
stala, když jsme měli hromadu zolů od kleští: 2, počet drobných schody a vylepšit jejich vzhled. Za
spárovačky v mém zelí a musela zranění (říznutí, štípnutí, odštěpek to díky moc.
jsem jej prstíky a houbičkou vy- v oku a jiné): nepočítaně.
mývat ve chvíli, kdy se rozhodla, Na závěr musím také vyjmenovat Stáňa Šumná: Nejen za úklid schodů, ale za krásné úvodní slovo, z
že už bude tuhnout. Všechno ale DO
TOHOTOkteří
PROSTORU
MONTOVAT
všechny,
nám jakkoliv
s OBSAH;
modobře dopadlo a za pět minut pět JEzaikou
DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;kterého nevím vůbec nic, ale určitě
pomohli, nebo dopomohli krásné bylo – nevím nic díky oba těsně před
mozaiky
FONTYodhalením
POUŽÍVAT STEJNÉ
JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner,
normální text bezpatkový font;
k ní:
rovské
:)
RÁMEČKY
OKOLO
FOTEK
POUŽÍVAT
NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉ
- SÍLAnervozitě
0,8b
jsme měli vše komplet nachystáno,
Členům
VŽP:
Že
vybrali
v
široké
byli vykoupaní a převlečení, a já
Eva Gallatová: Za shovívavost s
ještě třesoucí se z nervů dvou dnů konkurenci náš projekt.
několika absencemi Milana na
instalace a nervozity, co řeknou na Zastupitelům: Že výběr našeho zkoušce sboru.
naši práci lidi. Poté jsme proved- projektu schválili.
Martin Kosa: Perfektní příprava a
li prvotní odhalení naší mozaiky
na světle božím před očima mno- Michal Fiala (Finito): Krásný ná- pomoc s rautem při odhalení.
hých svědků. Sešlo se vás nad naše vrh znaku a zaslání grafických A v neposlední řadě naší paní staočekávání, děkujeme moc. Dále podkladů pro jeho výrobu a úžas- rostce Ing. arch Daniele Javorčekose pokračovalo ke Galerii Sýpka, ná ochota s pomocí při odstraňo- vé: za upečení výborných šneků na
kde proběhlo odhalování dalších vání omítky.
raut a za druhé úvodní slovo, které
mozaik, a to nápisů Galerie Sýpka, Jaroslav Pergl: Konzultace ohledně určitě bylo také krásné a z kterého
které byly vytvořeny v rámci dub- znaku – jeho vyhotovení i podoby také nic díky nervozitě nemám.
nového mozaikového workshopu, v době dřívější.
Hedvika Servusová

L etní

kino

Pro oblíbené filmové večery v zámeckém parku letos připravujeme
celkem 8 filmů domácí i zahraniční
kinematografie. Na prosebné dotazy četných fanoušků je přesouváme
ze sobotních na čtvrteční večery –
mnozí bývají o víkendech s rodinami pryč a pak se s lítostí dozvídají,
o co přišli. Mezi filmy, z nichž vybíráme, ani letos nebudou chybět
české premiéry nebo zahraniční fil-

my v širší či klubové distribuci velkých společností, asociací, archivů.
Konkrétní tituly najdete již brzy v
kalendáři akcí, ve vitrínách nebo
na Facebooku městského infocentra, již teď si ale můžete rezervovat
následující čtvrteční večery: 12., 19.
a 26. července a 2., 9., 16., 23. a 30.
srpna. S posouvajícím se západem
slunce budeme začínat ve 21:30,
21:15 a nakonec ve 21:00 hodin.

Další novinkou letošního filmového léta v zámeckém parku bude
občerstvení, které si budete moci
zakoupit na místě. S sebou si vezměte vlastní stoličky, deky, a hlavně letní pohodu.
Těšíme se na Vás!
Váš kulturní výbor

Z H I STO R I E B U Š T Ě H R A D U
B uštěhrad

se prezentuje na

Mé povídání tentokrát nebude
klasicky historické, ale naopak
velmi aktuální. I když se do historie Kladenských dvorků mož-

K ladenských

dvorcích

ná významně zapíše. Letošní, už
šestatřicáté, dvorky měly zadání
Res Publica. U mnohých, zvláště
ve spojení s lipovou ratolístkou, to
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jistě připomene nadcházející kulaté výročí vzniku Československé republiky, ale také to vlastně
Kladenské dvorky svým způsostrana 2
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bem charakterizuje. Téma dvor- vého hřiště se stal současný „Am- šel Jakub Plášek. Takhle podanou
ků „Res Publica“ přeloženo z an- fiteátr“. Ale i počet zúčastněných historii by určitě nikdo nečekal.
tického Říma jako věc veřejná, a aktivních občanů Buštěhradu mě Rozšířený soubor bavil všechtaky právní systém zajišťující prá- letos opravdu překvapil. Jako prv- ny přítomné, i děti, pro které asi
va a povinnosti všem občanům, ního jsem zaznamenal na hudeb- zrovna určen nebyl. Své herecké
se snažila tato „nádvorní kulturní ně prestižním dvorečku „U Jedlič- celebrity „U Mrhů“ přišla podpoinstituce“ prosazovat od samého ků“ Honzu Kasalického — kytara řit i řada obdivovatelů z Buštěhrapočátku. Tehdy (v r. 1982) se na a Martina Zpěváka – el. kontrabas du. Ještě nesmím zapomenout na
zahradě kladenského uměleckého ve skupině The Furnitures (do- jediné výtvarníky Hiromi a Aleše
kováře Viktora Stříbrného sešla plněný Honzou Loňkem – klavír Bendovy, kteří vystavovali své neparta kamarádů -výtvarníků, nad a Jirkou Kulhánkem – bicí). Ing. nápadné plastiky na zahradě „U
svými výtvory u piva, ohně a špe- Kasalický zahrál ještě i v nedě- Evy a Martina“. Více už jsem toho
káčků. Příští rok už se rozšířila i do li „U Johnyho“ s kapelou USB. nestihl. Nebo lépe napsáno, můj
prostor k sousedům, kteří zapůjči- Ve stejnou dobu projížděl kolem fotoaparát už se rozhodl, že toho
li svůj dvoreček a zdi kolem něj k na koni T.G.M. v průvodu, kde v bylo dost. Nejdříve mi došel film
vystavení i pro veřejnost v tiché a čele šel jako praporečník Soko- (tedy karta), a když jsem si obramalebné části Kladna. Těsně pod la Fanda Rák. Jenom nechápu, tem dovezl z domova jinou, tak
přilehlým a pulzujícím centrem, proč nesl prapor Sokola Dříň a ne už toho měla dost i baterie. To
TOHOTO PROSTORU
MONTOVAT
OBSAH;
kolem tehdejšího Gastronomu a DOBuštěhrad.
V neděli
zahajovali
„U už jsem bral jako znamení a taky
JE
DŮLEŽITÝ
VOLNÝ
PROSTOR
NAHOŘE
I DOLE; vzhledem k vedru, které asi chtěprvního širokoúhlého kina Svět (v Jedličků“ Honza Paulík s V. FikrFONTY
POUŽÍVAT
STEJNÉ JAKO
U BUŠTĚHRADSKÝCH
LISTŮ -odpoledne
nadpisy font vyBinner,lo
normální
text bezpatkový
font;
Lidovém
domě),
na dnešním
nálem. Celé nedělní
vynahradit
všem sobotní
déšť,
RÁMEČKY
OKOLO
FOTEK
POUŽÍVAT
NORMÁLNÍ
JEDNODUCHÉ
SÍLA
0,8b
městí Svobody. Já, jako skoro čer- hrával, a zaslouženou pozornost jsem to vzdal. Tak jestli jsem nestvá náplava v Buštěhradě, jsem poutal Buštěhradišťan O. Pavlici došel na další dvorky, kde se ještě
vystavoval své fotografie na dvo- „U Nekardů“. Cimbálovka se na možná prezentovali svými pracerečku „U Satýnků“, který jako je- Kladně často neobjevuje, proto lá- mi naši občané, tak se jim omlouden z mála nemnohých vydržel do kala mnoho posluchačů. Největší vám. Přesto jsem přesvědčený, že
současnosti. Ten první, „U Stříbr- obsazení a taky asi nejvíce legra- buštěhradské kulturní dění předných“, ani jeho majitel i další ze za- ce nabídli naši ochotníci KiXáci. vedlo i v Kladně, jak si tu krásně
kladatelů se toho nedožili. Tehdy Ti přišli s naprosto originálním žijeme, a tolik kulturních příležijsem byl asi jediný Buštěhraďák, pojetím vzniku republiky. Dra- tostí nám mohou mnozí závidět.
který se tam tehdy prezentoval. matickou skicu o početí republi- Pro historii jsem to alespoň zaPočet dvorků se už rozšířil na 37, ky vymyslel, napsal, zrežíroval a v znamenal.
a z tehdejšího škvárového fotbalo- neskutečně krátkém čase nazkouKronikář Jarda Pergl.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vítání

občánků

Ve středu 6. 6. 2018 proběhlo v
obřadní síni městského úřadu tradiční Vítání občánků. Naše nejmladší přivítala místostarostka
Magda Kindlová spolu se mnou
do života již počtvrté. Rodičům

přejeme hodně zdraví, pohody, doucích snů. A pokud je život zaradosti a vzájemné lásky. Dětem vane kamkoliv, aby si vzpomněly,
přejeme, aby vždycky milovaly kde je jejich domov.
své rodiče a šťastně vykročily do
Jana Zemanová, matrikářka
života, který je teprve čeká. Aby
dosáhly svých cílů a naplnění bu-

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
C o čeká od září deváťáky z buštěhradské školy ?
Devátá třída – celkem 25 žáků – se
s námi rozloučí, jak je každoročním zvykem, na zahradní slavnosti 21. 6. Jsou zváni rodiče, přátelé
školy i široká veřejnost.
Kam se ale chystají po prázdninách dál? Po náročné přípravě,
mnoha hodinách učení a prvních
číSLO 1., březen 2015
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stresů všichni úspěšně prošli celostátními přijímacími zkouškami a
byli přijati na střední školy. Je to
skoro neuvěřitelné, ale všichni se
dostali tam, kam si přáli a kam se
hlásili. Gratulujeme! A kam že to
tedy bude?
Devět absolventů naší školy bude

studovat na gymnáziích (pražská –
Gymnázium Arabská, Jana Keplera, Na Zatlance, Nad Alejí – dále
pak Gymnázium Kladno a Sportovní gymnázium). Většina byla
přijata na rozličné střední odborné
školy (např. na obchodní lyceum,
veterinární školu, průmyslovou,
pedagogickou atd.). Čtyři žáci se
strana 2
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půjdou učit do učebních oborů Přejeme všem, aby se jim na střed- vzpomínat a povyprávět, jak se jim
(např. obor automechanik nebo ních školách líbilo a dařilo se jim, daří.
služby v oblasti gastronomie).
aby rádi vzpomínali na základní
Ing. Sylva Vinklová
školu a třeba se někdy vrátili za-

D ětský

den jako

„P ouť “

Dětský den 3. 6., který se i letos
konal v zámeckém parku, měl
příznačný název „Pouť“. Od rána
už nám svítilo sluníčko a o to víc
nás bavilo dětem chystat zábavu
na odpoledne. Poslední přípravy
se rozjely, hlavně všechno dobře
zkoordinovat, aby vše proběhlo
hladce. Se zábavou nám pomáhaly
spolky, které jsme oslovili. V parku
tak děti mohly narazit na spoustu
stanovišť. Nechyběla např.: střelnice v podání divadla KiX a Buš-Gun, překážková dráha TJ Sokol, DO TOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
kopání na fotbalovou bránu si JE DŮLEŽITÝ VOLNÝ PROSTOR NAHOŘE I DOLE;
FONTY POUŽÍVAT
JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
děti vyzkoušely
s SK STEJNÉ
Buštěhrad,
RÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
byl tu i poník Lindy Pazákové z
Pony Buštěhrad, poníkovi moc
děkujeme, že to v hlučném parku
s námi vydržel. Hned několik stanovišť, kde děti mohly tvořit nebo
soutěžit, připravil Junák Stráž Lidic Buštěhrad, tradiční skákání v
pytlích s Pelíškem, kaktusy dětem
přichystali Věčně mladí senioři,
střílení z vodní pistole Sluníčko.
Za každý splněný úkol si děti odnesly drobné odměny. Všem, kdo
se akce účastnili, velice děkujeme,
V parku pak pro děti nechyběl
stánek s pouťovými lízátky a cukrovou vatou nebo balónky od Balónky4you, dále se zde mohl každý občerstvit točenou limonádou
a pivem nebo jste si zde mohli
koupit zmrzlinu, kávu a dortíky,
oblíbený párek v rohlíku, no prostě takový malý RÁJ NA ZEMI v
jednom odpoledni :).
Moderátorkou celé akce byla paní
učitelka z mateřské školy Zuzana
Kunová, která hned na úvod na
pódiu uvítala malé houslisty ze
Suzuki studia Praha. Vystoupení
těchto dětí všem bralo dech. Po
houslovém koncertě se děti mohly těšit na vystoupení Divadélka
U Zvonu, které k nám zavítalo z
Kladna. Pak už vzduchem létaly
velké bubliny od Elišky a všech
přítomných dětí, na sluníčku v
Dětský den. Foto: J. Pergl, Monika Žitníková (dolní snímek)
letu bubliny měnily barvičky a
číSLO 1., březen 2015
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bylo prostě krásně. Navíc pro děti
bylo v parku připraveno pískoviště
s bábovičkami, koberec a stavební
kostky a hlavně skákací hrad, který byl od první minuty obsazen až

do úplného konce.
tiště Praha. Hlavním partnerem
Moc děkujeme všem sponzo- akce bylo město Buštěhrad.
rům, kteří nám poskytli odměny Dokonale jsme si to užili.
pro děti: RP Trade – papírnictví
Hana Hejná
Buštěhrad, Pfanner, UCCEB, Le-

P rocházka
Pan Jaroslav Grubner buštěhrad- pic. Asi největším zážitkem byla
ské občany i přespolní účastníky možnost vidět blízko tzv. Stařin
již podruhé provedl zajímavou – původní oblasti nálezu uhlí na
procházkou po území bývalého Buštěhradském panství – vyústěBuštěhradského panství, aby nám ní panenské uhelné vrstvy na poukázal, kde všude se v našem blíz- vrch. Původní předpoklad tříhokém okolí vyskytovala stará důlní dinové procházky se natáhl téměř
díla. Některá se dobývala zpočátku na dvojnásobek, a tak do cíle došlo
přímo podle vyústění povrchové jen deset vytrvalců. Přesto věřím,
vrstvy uhlí a další z nich již poz- že na 19. červen budou účastníci
ději jako klasická šachetní důlní DOprocházky
rádi vzpomínat, proTOHOTO PROSTORU MONTOVAT OBSAH;
díla. Asi 30 zájemců se shromáž-JE DŮLEŽITÝ
tože jimVOLNÝ
to umožnilo
poznat mísPROSTOR NAHOŘE I DOLE;
dilo u FONTY
pamětní
desky
významnéta,
kudy
chodila
historie
našich
POUŽÍVAT STEJNÉ JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font
Binner, normální text bezpatkový font;
ho majitele a těžaře Václava
Čerhornických
předků.
Poděkování
RÁMEČKY OKOLO FOTEK POUŽÍVAT NORMÁLNÍ JEDNODUCHÉ - SÍLA 0,8b
ného v Buštěhradě, aby následně patří průvodci, panu Grubnero- Buštěhradské fórum.
vyslechli pod vedením zkušeného vi, a Jaroslavu Perglovi, na jehož
Ing. Jiří Janouškovec
průvodce zajímavosti o těžbě uhlí přednášku praktická procházka
převážně kolem dnešních Vra- navazovala. Zorganizoval spolek

J. Pergl u vyústění uhelné vrstvy na povrch.
Foto J. Janouškovec st.
D ruhý pokus

Na
první
valné
hromadě
Buštěhradského fóra se odsouhlasilo vysadit napodruhé nové
túje namísto ukradených u pomníku padlých za světových válek v Buštěhradě. První pokus byl
slavnostně proveden za účasti více
nadšenců a zakoupené stromky z
fondu spolku měly doplnit neúplnou řadu jehličnanů. Bohužel se
stromky neujaly a uschly.
číSLO 1., březen 2015
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Účastníci procházky na startu. Foto: J. Pergl

Nové túje. Foto: J. Janouškovec st.
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A tak druhý pokus byl pojat tak,
aby byly vysazeny odolnější odrůdy, a aby byla zajištěna pravidelná
závlaha. Máme tak od 23. května
vysazeny nové túje. Sice malého

I nformace

z

vzrůstu, ale takové, které mají ča- chtěl poděkovat za všechny, ktesem dorůst ty starší druhy vedle rým není lhostejný vzhled našeho
sebe. Celé akce se dobrovolně a pomníku.
narychlo zhostil Petr Kloubek,
Ing. Jiří Janouškovec
kterému bych tímto způsobem

MO ČČK

Vážení spoluobčané, tak jsem si ré vyjde na konci měsíce srpna
myslela, že to psaní do Buštěhrad- (dvojčíslo 8/9). Další možností
ského zpravodaje je za mnou, ale bude sběrný kontejner na obleje tomu jinak. Po vašich dotazech čení, o jehož vyvážení by se Diana to, zda uspořádáme sběr pou- konie postarala – tato možnost je
žitého ošacení, jsme se informo- teprve v jednání.
vali v Diakonii Broumov a mohu Dále prosím členy Místní orgavám sdělit následující. Diakonie nizace ČČK o zaplacení členskémá v současné době nedostatek ho příspěvku za rok 2018 u paní
řidičů, z toho důvodu by se akce Hany Soukupové (která je také
TOHOTO
PROSTORU
MONTOVAT úřaOBSAH;
v Buštěhradě mohla konat v mě- DO
naší
členkou)
na městském
Děkuji za Vaši pozornost.
JE
DŮLEŽITÝ
VOLNÝ
PROSTOR
NAHOŘE
síci září r. 2018. Upřesnění ter- dě – v pokladně. Dostanete zdeI DOLE;
i
FONTY POUŽÍVAT
STEJNÉ čísle
JAKO U BUŠTĚHRADSKÝCH
LISTŮ - nadpisy
normálníDoležalová,
text bezpatkový
font;
předsedkyně
mínu naleznete
v příštím
potvrzení o zaplacení.
Připojífont
seBinner,
i Zdeňka
RÁMEČKY
OKOLO
FOTEK
POUŽÍVAT
NORMÁLNÍ
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MO ČČK
Buštěhradského zpravodaje, kte- starší členové?

S P O RT
SK B uštěhrad

jsou mistři !!!

Jasným vítězem III. třídy skupiny
A se SK Buštěhrad stal již dvě kola
před koncem soutěže. Ovšem než
k tomuto výbornému výsledku
došlo, přišlo ještě nepatrné zdramatizování situace v podobě klopýtnutí v 22. kole. V šlágru jara
jsme na domácím hřišti přivítali druhý tým v tabulce, hráče ze
Smečna. V prvním poločase domácí Buštěhrad zahodil minimálně čtyři tutové šance a přišel trest.
Z první střely na domácí branku
padl první gól hostů. Do poločasu se hrála vyrovnaná partie, ale
do vyložených šancí se propracovávali jen domácí. Zasloužené
vyrovnání zařídil brankou do šatny Jindra. Bohužel se domácím
nepovedl vstup do druhé půle a
po střele hostujícího hráče se míč
odrazil od Smečenských a zapadl
za bezmocného domácího gólmana. Šance, které si poté Buštěhrad
vytvářel, se nepovedlo dotáhnout
až do konce a po místy až drtivém tlaku domácích se nepodařilo vyrovnat. Konečný výsledek
2:1 pro Smečno. Tímto se nám
tým Smečna přiblížil na rozdíl
tří bodů. Ve 23. kole přivítal do-

mácí Buštěhrad Béčko Lhoty. Po
nevydařeném výsledku z posledního domácího zápasu si domácí
opět zastříleli a v pohodě si došli
pro vítězství 7:0. Hattrickem se o
to zasloužil Jindra, dále pak Štefek, Musel a 2x Výborný. Ve 24.
kole vyjížděli hráči Buštěhradu na
půdu posledních Bratronic. Zápas
byl přesunut až na nedělní podvečer, ale vedro panovalo pořád veliké. Na velmi nekvalitním hřišti
Buštěhradu začátek utkání nevyšel a po chybě obrany padl první
gól domácích. Od té doby bylo na
hřišti jen jedno mužstvo, a to hostující Buštěhrad. Do poločasu stačili hosté vstřelit hlavně zásluhou
Lukáše Radka (4 góly) šest branek
– poločas 1:6 pro Buštěhrad. Do
druhého poločasu byla postupně
vystřídána celá střídačka. Hra už
nebyla pro oko fanouška nikterak
hezká. Každý z týmů vstřelil po
jedné brance, a tak se konečný výsledek zastavil na skóre 2:7 pro SK
Buštěhrad.
V souběžně hraném utkání se
Smečnu nepovedlo získat všechny
tři body, a tak SK BUŠTĚHRAD
MOHL DVĚ KOLA PŘED KON-
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CEM SLAVIT POSTUP DO
OKRESNÍHO PŘEBORU! V
posledním domácím utkání jsme
na našem hřišti přivítali tým FC
Čechie Velká Dobrá B. Již jako
čerstvé mistry III. třídy nás čekala pozápasová oslava s fanoušky,
předání poháru pro vítěze a dekorace týmu. Proto také byl celý
kádr mužstva na zápas dobře naladěn a všichni se těšili na gólové
hody. O tuto radost nás ale mělo
připravit počasí. Těsně před utkáním se strhla bouře a hned bylo
jasné, že s utkáním to nedopadne
valně. Nakonec, když průtrž mračen trochu ustoupila, rozhodčí
povolil start zápasu. Jelikož se ale
hromy a blesky vrátily, rozhodčí
předčasně zápas ukončil. Na našem kontě zůstala jen skromná
výhra 1:0 (Lucký). To nám ovšem
dobrou náladu nesebralo a mohli jsme se vrhnout do vítězných
oslav. Nejprve přišlo poděkování
fanouškům ve formě velké poklony, týmových pokřiků a také to
okořenil lachtaní skok (na promáčeném povrchu šel velmi dobře).
Pak již hráči přebrali od vedení
klubu krásný pohár, mistrovské
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medaile a trička. Trofej pro nejlep- také dobře pracující fotbalový vý- reprezentaci našeho města. Dík
šího hráče si odnesl kapitán týmu bor a především pak trenér SK patří jak hráčům a trenérovi „A“
Josef Kurajský. Vítěznou čestnou Buštěhrad Ondřej Křišťan, který týmu, tak fotbalovému výboru,
medaili obdržel také Antonín Ta- do týmu vnesl nové, kvalitní im- trenérům mládeže, kteří to dnes
tíček, náš nejvěrnější fanoušek a pulzy pramenící z profesionální nemají vůbec snadné. Velmi děbývalý hráč SK Buštěhrad, který fotbalové zkušenosti z Viktorie kujeme za podporu městskému
pravidelně navštěvuje v úctyhod- Plzeň, kde působil. Tohoto úspě- úřadu. Ohromný dík patří našim
ném věku všechny naše domácí i chu se také podařilo dosáhnout v fotbalovým fanouškům, bez ktevenkovní zápasy. Oslavy potom době, kdy buštěhradský fotbal v rých by se nám jen těžko dařilo
probíhaly dlouho do noci s grilo- nadcházející sezóně oslaví 100 let podávat dobré výkony. Pevně věvaným selátkem a došlo také na svého trvání. Chceme, aby tento říme, že v nadcházející jubilejní
půlnoční bosý fotbálek.
postup byl prvním impulzem k sezóně v okresním přeboru buTohoto úspěchu buštěhradského oslavám, které se k tomuto velko- deme nadále předvádět kvalitní
výkony a všechny vás, kteří nám
fotbalu se podařilo dosáhnout lepému výročí chystají!
zachováváte svou přízeň, budeme
po několikaleté tvrdé a zodpo- Poděkování
vědné práci celého týmu, který Jménem SK Buštěhrad touto ces- dobře bavit. Tedy ještě jednou velje tvořen především odchovanci tou děkujeme všem, kteří se po- ké DÍKY.
buštěhradského fotbalu a dopl- DOdílejí
Sportu zdar a fotbalu zvlášť!
TOHOTO
MONTOVAT
OBSAH;
na PROSTORU
práci kolem
buštěhradněn několika skvělými hráči, kteříJE DŮLEŽITÝ
Za SKB A. Šturm
VOLNÝ
PROSTOR
NAHOŘE
I
DOLE;
ského fotbalu, a tím také na dobré
k týmuFONTY
přilnuli.
VelkýSTEJNÉ
podílJAKO
nese
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U BUŠTĚHRADSKÝCH LISTŮ - nadpisy font Binner, normální text bezpatkový font;
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ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ

Poděkování

organizátorům

V sobotu 26. května 2018 jsem
navštívila Bushfest, abych alespoň
zaplacením vstupného pomohla
zámku. Jako obvykle jsem nebyla
překvapená – protože práce „našich“ představitelů a organizátorů
z městského úřadu, Kulturního výboru a dalších dobrovolníků opět
nezklamala! Vše bylo promyšleno

B ushfestu
a provedeno do posledního detailu. Těm, kteří se postarali o hladký průběh tohoto svátečního dne
a večera, velký dík. Zejména pak
tomu, kdo několik týdnů na zámku obětavě pracoval a připravoval
ho pro návštěvy zvědavců. Jak již
mnozí tušíte – je to pan Jiří Blesk.
Jirko, ještě jednou děkujeme!

Dodávám, že kromě Jirky si slova chvály jmenovitě zaslouží i
Jaroušek Pergl, který jako vždy, s
trpělivostí sobě vlastní, Buštěhraďáky i přespolní návštěvníky celé
odpoledne fundovaně zasvěcoval
do historie našeho zámku i města.
Marie Kaiserová

nevhodné, aby tak činila RR. Měla
by být podle mého názoru politicky neutrální. Neměla by navádět
občany, koho mají nebo nemají
volit v nadcházejících komunálních volbách. Vím, že je to při
enormní snaze na všech stranách
propagace vedení města těžké být
se svými příznivci v RR neutrální,
ale je v tom ukázka politické mo-

rálky, zda to ustojí či nikoliv.
Věřím, že běžný občan je natolik
konfrontován s výsledky politického vedení města na webu města, na Facebooku, na stránkách
Buštěhradského zpravodaje i pouhým pohledem na stav obce, že to
RR nemá zapotřebí.
Ing. Jiří Janouškovec

Ale i v době dovolených naše
město žije svými běžnými radostmi, problémy i sportovním a
společenským životem. Co z toho
vás zaujme, a o co se budete chtít
podělit s ostatními spoluobčany –
o tom nám pište samozřejmě i v
červenci a srpnu. Příspěvky a fo-

tografie k nim posílejte, prosím,
na adresu bustehradsky.zpravodaj@mestobustehrad.cz. Mějte se
v létě moc hezky!

Propagace
Chtěl bych zareagovat na poslední
slovo redakční rady (RR). To, že se
blíží komunální volby letos v říjnu, si aktivní voliči našeho města
určitě uvědomují. Co mě zaráží,
to je politická propagace RR, složené z kandidátů Společně a ODS.
Jestliže by se neměly propagovat
politické strany v časopisech obcí,
pak si myslím, že je přinejmenším

Přejeme

příjemné léto

Vážení čtenáři, stejně jako v loňském roce se na jeden měsíc se
zpravodajem odmlčíme. Vy i my
si v příštích dvou měsících užijeme prázdniny a dovolené. Pak
už vyjde Buštěhradský zpravodaj
jako dvojčíslo 8-9/2018. Jeho uzávěrka bude 12. srpna 2018.
číSLO 1., březen 2015
ČÍSLO 7. ČERVENEC  2018

Za RR Zdena Vestfálová
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Vernisáž

ve

Vysoké

Galerie Špýchar Domu řemesel
Arkadis ve Vysoké u Mělníka je
tradičním místem, kde jsou k
vidění obrazy buštěhradské malířky Galiny Fleischmannové.
V pátek 8. června byla vernisáž
výstavy obrazů, kde společně s
Galinou vystavují i její kolegyně
Simona Blahutová a Marie Vrá-

nová. Dům řemesel Arkadis je
dům starobylý s bohatou historií.
Původní statek je postupně opravován a v podstatě již přetvořen
v kulturně-řemeslné centrum.
Splňuje většinu představ, které
měli jeho noví majitelé v době
začátku celkové rekonstrukce v
roce 2011. Jsou zde výtvarné a

řemeslné dílny, vlastní cukrárna,
stylová kavárna a vinárna. Okolní polabská rovina je vhodná pro
spojení návštěvy galerie s cyklistickým výletem. Výstava potrvá
do 2. 9. 2018.
LZ
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Z vernisáže. Foto: Galina Fleischmannová

M alostranská

beseda v buštěhradské

Bluesberry přijela opět zahrát
do Buštěhradu. Koncert proběhl
ve vinotéce Sýpka ve čtvrtek dne
7. 6. za nádherného letního počasí. Zazněly známé pecky, z nichž
některé spatřily světlo světa již v

Sýpce

době vzniku kapely v roce 1971.
Pamětníci si její blues chodívali
poslechnout do Malostranské besedy, do hospody Na Slamníku,
na Baráčnickou rychtu nebo také
na Portu. V buštěhradské Sýpce

se spojilo retro klubové prostředí
s příjemnou muzikou, s možností popíjet dobré víno a konzumovat jedinečné grilované speciality.
LZ

Malostranská beseda v sýpce. Foto: Archiv autora
číSLO 1., březen 2015
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O známení

pošty

Pošta Buštěhrad oznamuje, že od * v úterý, čtvrtek a pátek 8.00 otevřeno jako dosud, tedy 8.00 25. 6. 2018 do 31. 8. 2018 budou -11.00 a 13.00 - 16.00 hodin.
11.00 hod a 13.00 - 18.00 hodin.
omezeny její hodiny pro veřej- * v pondělí a ve středu pak bude
nost, a to následovně:
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Postupující fotbalisté SK Buštěhrad. Foto: Archiv SK Buštěhrad
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Buštěhradišťan na Kladenských dvorcích. Foto: J.Pergl
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Bushfest. Foto: Sylva Louthanová

Bushfest. Foto: J. Pergl
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