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Dětský den Party BUŠ-GUN Buštěhrad. Foto: Archiv Buš-Gun

Buštěhrad na vodě 2018 — děti na projížďce na raftu. Foto: Archiv Buštěhradské fórum
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S LOVO  R E DA KC E

Milí čtenáři,
blíží se podzim a s ním i stoleté 
výročí vzniku Československa, 
které budeme slavit 28. října 2018. 
K tomuto výročí město připravilo 
– ve spolupráci s buštěhradskými 
spolky – řadu kulturních a spo-
lečenských akcí. Nenechte si je 
ujít! Ať již půjde o pokračování 
veleúspěšné výstavy Buštěhrádek 
v galerii Sýpka (Věčně mladí se-

nioři), osmičkovým letopočtům 
se věnující program Buštěhrad-
ského filmového klubu, rozpravy 
s buštěhradským historikem a fi-
lozofem Petrem Fleischmannem 
a jeho hosty, nebo o provedení 
zcela mimořádné a dojemné dět-
ské opery Brundibár z terezínské-
ho ghetta. V dnešní složité době, 
kdy jsou leckteré lidské hodnoty 
relativizovány, kdy veřejné dění 
přináší řadu pochybností a obav, 

zda naše republika skutečně smě-
řuje tím správným směrem, je 
více než kdykoliv jindy potřeba 
připomínat si naši historii, všech-
ny naše velké politiky a myslitele, 
doby vysoké politické kultury, a 
naopak i doby, kdy tato kultura 
byla pošlapávána. Neboť pouče-
ní z historie je něco, co bychom 
dnes velmi potřebovali.

RR

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

Usnesení ze zasedání zastUpitelstva města BUštěhradU č. 7/2018
Zastupitelstvo na svém zasedání 
č. 7/2018 ze dne 25. 7. 2018 při-
jalo tato usnesení:
Schvaluje:
Usnesením č. 1 Ověřovatele zápi-
su Jiřího Müllera a Antonína Je-
řábka, jako zapisovatelku Dagmar 
Novotnou.
Usnesením č. 3 Zápis ze zasedání 
č. 6/2018.
Usnesením č. 4 Doplněný pro-
gram zasedání č. 7/2018.
Usnesením č. 5 Rozpočtové opat-
ření č. 8 /2018.
Usnesením č. 6 Smlouvu na veřej-
nou technickou a dopravní infra-
strukturu pro 14 RD – lokalita Za 
Humny, mezi městem Buštěhrad,  
pověřuje starostku podpisem 
smlouvy.
Usnesením č. 7 Smlouvu o vypo-
řádání nákladů projektu a o pře-
vodu vlastnického práva k pro-
jektu mezi městem Buštěhrad, 

Mikroregionem údolí Lidického 
potoka a ostatními obcemi MÚLP 
(projekt Kompostéry a štěpkova-
če pro občany mikroregionu, do-
tace z OPŽP) a pověřuje starostku 
podpisem smlouvy.
Usnesením č. 8 Pronájem po-
zemku parc. č. 284/1, o výměře 
733m2, k. ú. Buštěhrad pro SVJ 
Hřebečská 668/13 a pověřuje sta-
rostku podpisem smlouvy.
Usnesením č. 9 Prodej pozemku 
parc. č. 260/2, k. ú. Buštěhrad, 
o výměře 55m2, p. , za cenu 
110.000,-Kč a pověřuje starostku 
podpisem smlouvy.
Usnesením č. 10 Smlouvu o po-
skytnutí finančních prostředků 
za účelem vybudování vodohos-
podářského díla mezi městem 
Buštěhrad a Vodárnami Klad-
no – Mělník, a. s. – na stavbu: 
„Buštěhrad - ul. Javorová + 2 ul., 
splašková kanalizace“, max. výš. 
příspěvku od města 2.500mil.bez 
DPH a pověřuje starostku podpi-

sem smlouvy.
Usnesením č. 11 Výběr zhoto-
vitele na přípravu a zpracování 
žádosti o dotaci na akci: Zámek 
Buštěhrad – centrum zájmového 
a neformálního vzdělávání, firmu 
GRANT GARANT s.r.o., cena: 
1.470.000,-Kč bez DPH, a pově-
řuje starostku podpisem smlouvy.
Usnesením č. 12 Vyvěšení záměru 
na prodej hrobky: hrobové místo 
F – VII-5/K2.
Usnesením č. 13 Smlouvu o svozu 
odpadu mezi městem Buštěhrad a 
AVE Kladno, a. s., a pověřuje sta-
rostku podpisem smlouvy.
Usnesením č. 14 Podání žádosti o 
dotaci: Program 2018 pro posky-
tování dotací z rozpočtu Středo-
českého kraje na obnovu památek 
určených ke společenskému vyu-
žití + schválení spoluúčasti 20% 
- na akci Obnova kaple sv. Máří 
Magdaleny, Náměstí.
Usnesením č. 15 Přidělení volné-

Dětský den Party BUŠ-GUN Buštěhrad. Foto: Archiv Buš-Gun
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volBy do městského zastUpitelstva v BUštěhradě

• Uskuteční se v pátek 5. října 
2018 od 14.00 hodin do 22.00 
hodin a

• V sobotu 6. října 2018 od 8.00 
hodin do 14.00 hodin.

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

Ve dnech voleb můžete dostat 
hlasovací lístky i ve volební míst-
nosti.
• Pro voliče, kterému zdravotní 

důvody nedovolí hlasovat osob-

ně ve volební místnosti, můžete 
na tel. 312 278 032 nebo osob-
ně ve volební komisi domluvit 
nejpozději v den voleb možnost, 
aby ho s přenosnou volební ur-
nou doma navštívili členové pří-
slušné volební komise.  Požádat 
o návštěvu členů volební komise 
s přenosnou volební urnou mů-
žete i mailem adresovaným na: 
vestfalova@mestobustehrad.cz

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

stávajícím Muzeu Oty Pavla, 
Kladenská 207 – v přízemí 

• ve volebním okrsku č. 2 -  v bu-
dově Základní a Mateřské školy 

Oty Pavla v Buštěhradě, Tyršova 
77, v přízemí nové budovy

• ve volebním okrsku č. 3 — v bu-
dově Městského úřadu, Revo-
luční 1 – přízemí, vchod u vý-
tahu

Názornou mapu rozdělení města 
Buštěhradu na 3 volební okrsky 
najdete na poslední straně tohoto 
zpravodaje.
Podrobnosti k volbám můžete 
získat na webu Ministerstva vni-
tra ČR: http://www.mvcr.cz/cla-
nek/volby-do-zastupitelstev-ob-
ci-65656.aspx

ZV

ho bytu v DPS Buštěhrad panu ...
Usnesením č. 16 Žádost o zkráce-
ní doby nočního klidu – Akce na 
fotbalovém hřišti dne 8. 9. 2018 o 
jednu hodinu, tedy od 24:00 hod.)
Usnesením č. 17a) Nákup licencí 
antiviru ESET od firmy BERÁ-
NEK s.r.o., za cenu 59.325,-Kč bez 
DPH na období 3 roky.

Bere na vědomí:
Bod č. 2. Kontrolu usnesení ze za-
sedání č. 6/2018
Neschvaluje usnesení:
Bod č. 17b): Nákup repasovaných 
PC pro město Buštěhrad a jeho 
příspěvkové organizace“ od firmy 
TECHNIMAX za cenu 167.960,-

Kč bez DPH.
Bod č. 17c): Nákup notebooků 
pro město Buštěhrad a jeho pří-
spěvkové organizace“ od firmy 
DELLPOINT, za cenu: 143.092,-
Kč bez DPH.
Vyhotoveno dne: 1. srpna 2018

…Ještě k matrice

Z rozhodnutí Ministerstva vnitra 
ČR o zachování matriky v obci 
budou rozhodovat starostové, 
plošně se rušit nebudou.  Změní 
se ale jejich financování, místo 
paušálu bude platba za jednotlivé 
úkony.  To se týká i matriky Měst-
ského úřadu v Buštěhradě.
Ministerstvo vnitra podle pů-

vodního návrhu mělo seškrtat do 
konce letošního roku počet mat-
rik o třetinu, tedy zhruba o 400. 
Záměr mohl dopadnout na ma-
triky, kde ročně provedou méně 
než 20 úkonů a do 20 kilometrů 
od obce je jiný matriční úřad. 
Starostové upozorňovali na to, 
že změna by zkomplikovala život 
hlavně starším a chudším lidem v 

obcích. Ministerský návrh vychá-
zel z rozboru z let 2014 až 2016. 
Podle Svazu měst a obcí už není 
aktuální. V našem městě také v 
posledních dvou letech vzrostl 
počet obyvatel, úměrně tomu i 
počet matričních úkonů.

ZV

městská policie BUde, až naJdeme toho správného člověka na pozici strážníka

Diskuse na téma městské policie 
probíhá ve městě i mezi zastupi-
teli průběžně. Všem nám vadí po-
rušování zákazu vjezdu do obce 
nákladními automobily. Všem 
vadí nevhodné parkování někte-
rých řidičů – v křižovatkách, na 
zákazech, na zeleni apod. Každou 
chvíli se objevují zprávy o přítom-
nosti tipařů či podvodníků různé-
ho druhu. Všechny tyto problémy 
může vyřešit pouze přítomnost 
policisty. Založení městské poli-

cie je věc nákladná – Obecní po-
licie Stehelčeves, se kterou jsme 
měli řadu let smlouvu, byla v 
minulém roce právě z finančních 
důvodů zrušena, Městská policie 
Kladno na Buštěhrad nemá kapa-
citu (jim samotným chybí značný 
počet strážníků) a státní policie 
také nemá kapacitu – může se u 
nás objevovat pouze nárazově. 
Na pokrytí každodenních služeb 
pro město by bylo potřeba 6 lidí, 
v úsporné verzi alespoň 4. To je 

však velká investice, a jen z vybí-
rání pokut se bohužel (přestože 
vžité představy lidí někdy bývají 
jiné) nezaplatí. V posledních mě-
sících se ukazuje být jako nadějná 
varianta, že bychom zaměstnali 
jednoho strážníka, který bude mít 
na starosti dva asistenty preven-
ce kriminality (které platí Úřad 
práce). Zastupitelé jsou tedy na-
kloněni myšlence městskou po-
licii založit, ale nejprve chtějí 
mít jistotu, že opravdu najdeme 
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revitalizace BUdovy základní Umělecké školy

Naše ZUŠka sídlí ve velmi krás-
né barokní budově mezi zámkem 
a Starým Hradem. Přestože díky 
jejímu vzhledu, který bývá cha-
rakteristický pro barokní fary, se 
někteří domnívají, že budova je 
bývalá fara, není tomu tak. Dům 
byl postaven zřejmě po vypálení 
hradu v r. 1632 jako malý záme-
ček a sloužil jako úřadovna a byt 
správce-důchodního (odtud jeho 
dřívější název „Důchod“). Když 
vévodkyně Anna Marie Františka 
Toskánská postavila v sousedství 
zámek nový, úřad se tam přemís-
til, a dům začal sloužit jako uby-
tování úředníků a zaměstnanců 
statku. Později se dům stal majet-
kem města, avšak ve druhé polo-

vině 20. století postupně chátral. 
Na začátku 80. let se dokonce 
uvažovalo o jeho demolici (tehdy 
historické budovy nebyly v kurzu, 
podobný osud hrozil i buštěhrad-
ské Sokolovně!). K té ovšem na-
štěstí nedošlo, protože se pro něj 
našlo nové využití – v roce 1983 
byl zrekonstruován pro potře-
by tehdejší Lidové školy umění, 
která se do něj přesunula z nevy-
hovujících prostor v zámku (kde 
sídlila od svého založení v roce 
1950). Velkou zásluhu na tehdejší 
záchraně a rekonstrukci objektu 
má mimo jiné dlouholetý ředitel 
pan Bohumír Bednář, který vedl 
buštěhradskou ZUŠku od roku 
1983 do loňského roku, kdy ode-

šel na zasloužený odpočinek.
S novým panem ředitelem, MgA. 
Martinem Filou, přichází nová 

toho správného člověka na pozici 
strážníka. Měl by to být zkušený 
policista, neboť (alespoň v počát-
ku) bude muset všechny věci řešit 
samostatně (pokud by se model 
osvědčil, můžeme později přibrat 
více lidí). Ve druhé polovině červ-
na jsme tedy zveřejnili nabídku 

tohoto pracovního místa a hledá-
me stále dál. Zatím jsme člověka 
s potřebnou kvalifikací nenašli. V 
červenci jsme sice vybrali ve spo-
lupráci s Úřadem práce dva nové 
asistenty prevence kriminality, 
ukázali se však být nespolehli-
vými – jeden nenastoupil vůbec 

a druhý ukončil pracovní poměr 
„z rodinných důvodů“ po cca čtr-
nácti dnech. Hledáme tedy dále i 
pracovníky na pozici asistent pre-
vence kriminality.

DJ

Budova na začátku 80. let 20. století. 
Foto: Archiv autora
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etapa i nároky na budovu ZUŠ. 
Rekonstrukce objektu v 80. letech 
přinesla i pár necitlivých zásahů 
do konstrukcí domu a stavebně 
technologických pochybení. Bu-
dova ZUŠky trpí v části přízemí 
velkou vlhkostí (především tam, 
kde je částečně zapuštěna v te-
rénu), chybí funkční vnější od-
vodnění a odvětrání, a betono-
vé podlahy a cementové omítky, 
neprodyšné koberce a linolea v 
interiéru problém ještě zhoršují. 
Nepříliš praktické je na několika 
místech dispoziční řešení – na-
příklad průchozí třídy. Architek-
tonické hodnoty budovy narušuje 
poměrně brutální vložení žele-
zobetonového schodiště do ba-
rokních kleneb síně, přitom zde 
ale zcela chybí důstojný vstupní 
prostor a zázemí pro děti i rodiče. 
Řada prvků už je dožilých. Ne-
chali jsme tedy vypracovat studii 
na revitalizaci budovy (autorem je 
Ing. arch. Pavel Geier, který nám 
již úspěšně vyprojektoval přístav-
bu mateřské školy), následovat 
bude projekt pro stavební povo-
lení.
Projekt počítá se třemi fázemi. 
1. Nejprve bude budova odkopá-
na ze strany terénu a vytvořen zde 
funkční systém drenáže a odvět-
rání zdiva. 
2. Ve druhé fázi dojde k několi-
ka dispozičním změnám. Zezadu 

bude zvnějšku k budově přistavě-
no nové točité schodiště (podob-
ný přístavek zde navíc máme do-
ložený na starých plánech). Poté 
bude odstraněno novodobé scho-
diště ze vstupní haly a opraveny a 
doplněny barokní klenby. Vznik-
ne prostorná a důstojná vstupní 
hala, kde bude zřízeno pohodlné 
posezení pro čekající děti i rodiče, 
i možnost nákupu drobného ob-
čerstvení. Přístup do patra bude 
zajišťovat nové schodiště, a tato 
úprava také umožní vznik nové 
ředitelny v patře naproti scho-
dům, a díky dalším změnám zís-

káme o tři třídy navíc. Zvnějšku 
bude (až do výše poškození) pro-
vedena nová omítka.
3. Třetí fáze je zatím spíše vizí s 
delším časovým horizontem. Spo-
čívala by ve vybudování podkrov-
ního ateliéru pro výtvarný obor 
v rozsáhlém půdním prostoru. Je 
to však zatím daleký výhled (na 
ZUŠky nejsou žádné dotace, takže 
je otázka, z čeho bychom to finan-
covali).
Jsme si jisti, že tyto úpravy naší 
ZUŠce výrazně prospějí.

DJ
sto let repUBliky aneB BUštěhrad 100
Velké výročí vzniku moderní čes-
ké státnosti, jejíž počátek se ote-
vřel vznikem Československa 28. 
října 1918, si v místním i mezi-
národním kontextu připomene-
me čtyřmi programy s názvem 
Buštěhrad 100, kterými jsou:
• Buštěhrádek II. – Město a jeho 

domy (minulost a současnost)
• Filmové osmičky (osmičkové 

roky ve filmech z Národního fil-
mového archivu)

• Buštěhradské rozpravy (mode-
rované besedy na témata z dějin 
země, regionu i města) 

• Brundibár (komorní dětská 
opera)

Buštěhrad 100 se zároveň hlásí do 
národních programů k připomín-
ce jubilea, kterými jsou Společné 
století (Česká centrála cestovního 
ruchu Czech Tourism), Slavíme 
100 let (Středočeský kraj) a Fil-
mové osmičky (Národní filmový 
archiv). Uvedené programy, jež 
vznikají v úzké spolupráci zdej-
ších spolků a dobrovolníků, stát-
ních a regionálních organizací, 
médií, soukromých subjektů a 
města, doplní i mimořádný kon-
cert Smíšeného pěveckého sboru 
Buštěhrad k výročí vzniku Česko-

slovenské republiky v listopadu. 
Termíny a místa uvedení jednot-
livých programů najdete v Ka-
lendáři akcí na městském webu, 
krátce je představíme ve čtyřech 
malých odstavcích níže:
Výstava Buštěhrádek II. – Město 
a jeho domy 
je volným pokračováním velmi 
úspěšné výstavy Věčně mladých 
seniorů, buštěhradské veřejnos-
ti, místních výtvarných umělců a 
Galerie Sýpka z minulého roku, 
která vyprávěla o městě a jeho 
obyvatelích prostřednictvím za-
pomenutých předmětů a věcí den-

Budova ZUŠ – současný stav. Foto: M. Aushaus
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ní potřeby. Tentokrát se podíváme 
na řadu zdejších míst a domů, jak 
vypadaly dříve a jaké jsou dnes na 
řadě dobových fotografií. Některé 
budou veřejnosti představeny po-
prvé. Výstava poběží dva týdny, 
vernisáž proběhne v Galerii Sýp-
ka v sobotu 8. září od 15.00 hodin, 
vstup je dobrovolný.
Filmové osmičky
je název pozoruhodného projek-
tu Národního filmového archivu 
(NFA), který ze svých rozsáhlých 
sbírek nabízí umělecky i historic-
ky mimořádnou kolekci šesti fil-
mů k tzv. osmičkovým rokům, je-
jichž prostřednictvím vstupujeme 
rovnou do historických okamžiků 
naší země a atmosféry doby. Vy-
brané filmy navíc doprovází krát-
ké dokumentární či zpravodajské 
záběry a reportáže, které přiblíží i 
atmosféru a dění v našem regionu 
v době, ke které odkazují umělec-
ké snímky. V současnosti připra-
vujeme výběr vhodných titulů, 
které uvedeme v období říjen až 
prosinec letošního roku v rámci 
promítání Buštěhradského filmo-

vého klubu ve spolkové místnosti 
zámku Buštěhrad, vstup bude vol-
ný.
Buštěhradské rozpravy
Osmičkový rok 2018 se na pod-
zim sice pomalu uzavírá, otázky, 
které s sebou však nese, nás přesa-
hují v čase i místě – do budoucna 
i za naše takřečená humna. Odtud 
pramení myšlenka uspořádat cy-
klus besed, které se budou těmito 
otázkami zabývat a ke kterým se 
pokusíme přizvat některé osob-
nosti naší veřejné a kulturní sféry. 
Okruhy témat, které kulturní vý-
bor konzultuje s Buštěhraďanem, 
historikem a politickým filozofem 
Petrem Fleischmannem, jsou ná-
sledující: 1. V pasti identity, aneb 
potenciály a úskalí národního či 
občanského sebeurčení; 2. Kte-
rak dějiny kráčely Buštěhradem; 
3. Československo a svět v roce 
1968; a 4. Perspektivy budouc-
nosti v domácím i mezinárodním 
kontextu. Besedy se uskuteční ve 
velkém sále na zámku v období 
říjen až prosinec letošního roku, 
vstup bude dobrovolný.

Brundibár
Ani obyvatelům Buštěhradu, 
stejně jako lidem celého Česko-
slovenska, se nevyhnuly útrapy 
druhé světové války. Dnes je naše 
obec městem rodin s malými dět-
mi, proto chceme vzpomenout 
odvahy všech, kteří se rozhodli 
porazit hrůzu krásou a hrou, od-
vahy všech dospělých i dětí, kte-
ré v obklíčeném Terezíně dělali 
muziku, bez ustání zkoušeli a za-
stupovali jeden druhého, dokud 
podobně jako jejich kolegové a 
kamarádi před nimi nenastoupili 
do svého posledního vlaku. Oslo-
vujeme proto Český rozhlas a zve-
me Dismanův dětský rozhlasový 
soubor, aby u nás zahrál a zazpíval 
dětskou operu terezínských dětí. 
Opera bude uvedena v symbo-
lických prostorách buštěhradské 
Sokolovny 1. listopadu a uvede ji 
promítání krátkého dokumentár-
ního filmu o příběhu terezínské-
ho Brundibára. Vstup bude dob-
rovolný.

Martin Kosa 

přehled kUltUrních a společenských akcí v září 2018
3. 9.  Jóga / sport — Zámecký sál 
od 9:00 do 10:30 (Věčně mladí se-
nioři)
8. 9.  Buštěhrádek II / výstava v 
rámci programů BUŠTĚHRAD 
100 — Galerie Sýpka od 15:00 
(Věčně mladí senioři, KV)
10. 9.  Jóga / sport — Zámecký sál 
od 9:00 do 10:30 (Věčně mladí se-
nioři)
11. 9.  Půlnoc v Paříži (r. W. 
Allen) / film — Spolková místnost 
od 19:00 (Buštěhradský filmový 
klub)
15. 9.  Lucie Revival / benefič-
ní koncert — Zámecký park od 

20:00 (KV)
17. 9.  Jóga / sport — Zámecký sál 
od 9:00 do 10:30 (Věčně mladí se-
nioři)
18. 9.  Sousedé sousedům II / 
koncert klasické hudby — Zá-
mecký sál od 20:00 (KPH a ZUŠ 
Buštěhrad)
19. 9.  Vyšetřovatel aneb setkání s 
Vladimírem Dzurem / beseda — 
Zámecký sál od 19:00 (Městská 
knihovna)
24. 9.  Jóga / sport — Zámecký sál 
od 9:00 do 10:30 (Věčně mladí se-
nioři)
20. 9.  Zahrada Čech Litoměřice / 

výlet — Odjezd v 8:00, návrat ko-
lem 16.00 hodin (KV)
22. 9.  Klášterec nad Ohří – Kadaň 
/ výlet — Věčně mladí senioři
22. 9. Memoriál Jiřího Pence / 
vzpomínková akce — Střelecký 
areál Mede od 9:00 (Bush-gun)
Z okolí
3.–6. 9. Kinematograf bří Čadíků 
/ filmy — Zahrada lidické galerie 
od 20:00 
8. 9. Lidický okruh / jízda histo-
rických vozidel - Okruh Lidice a 
okolní obce, od 10:00 do 14:00 

otevření  nového BUštěhradského  infocentra s kavárnoU

Bylo, nebyl, za sedmero horami, 
za sedmero řekami, kousek za 
dálnicí R7 stojí mediálně známý 
zámek ve městě Buštěhrad. Z bý-

valé konírny, čili stájí, kde s tro-
chou fantazie mohli být ustájeni 
i potomci Šemíka, bylo firmou 
Archatt přestavěno do vkusné 

podoby krásné nové Informační 
centrum. Otevření nového IC se 
neobešlo bez slávy okořeněné ob-
čerstvením a okávěním pro všech-

A K T UA L I T Y
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ny zúčastněné, a to samozřejmě 
ZDARMA. Dorazilo neuvěřitelné 
množství lidiček – kolem čtyřice-
ti. Celý ceremoniál začal úvodním 
slovem naší paní starostky Ing. 
arch. Daniely Javorčekové a poté 
přestřižením pásky, které držely 
dvě pracovnice nového IC – He-
lena Blesková a Hedvika Servu-
sová. Za sebe mohu poznamenat, 
že na přestřižení pásky a finální 
otevření IC jsem se neuvěřitelně 
těšila – bolela mě totiž již ruka z 
držení pásky :D. Všechny přícho-
zí jsme uvítali nabídkou jednohu-
bek a domácích koláčů a buchet, 
které vypečeně upekly Helenka a 
Daniela, a dále kupovaným ovo-
cem. Brazilská káva z kávovaru 
Pitti caffe se rozdávala jak na bě-
žícím pásu, buchty a ovoce mizely 
pod rukama, turistické suvenýry 
se prodávaly ve velkém a zábava 
plynula.
Nechci vás unudit rozpravou o 
původním IC v prostorách skladu 
knihovny, ani vás obtěžovat na-
máhavou částí stěhování a zařizo-
vání celého našeho IC.
Nyní vás chci seznámit s veškerou 
nabídkou a pozvat vás na návště-
vu našeho IC. Takže, co u nás na-
leznete: v kavárně si můžete dát 
výbornou brazilskou kávu, děti 
usadit v dětském koutku, kde je 
pro ně připraveno mnoho hraček 
– ovšem bez zvukových projevů 
:D. Dále máme v nabídce víno bílé 
a červené, vodu perlivou, neperli-
vou, džusy a drobné občerstvení. 
Pro turisty – a ano, nedivte se, 
chodí nám sem turisté, a dokon-
ce několik denně… tak tedy pro 
turisty zde máme turistické vizit-
ky, deníky, fotomagnetky – u těch 
již máme dva typy vyprodané, ale 
nově objednané. Dále pracujeme 
na získání turistické známky. 
A to je tak všechno, co bych k da-
nému tématu prozatím řekla.
Doražte a přesvědčte se osobně. 
Rádi vás u nás přivítáme.
Otevírací hodiny:
PO: 10:00–12:00, 13:00–17:00

ÚT: 8:00–12:00
ST: 10:00–12:00, 13:00–17:00
ČT, PÁ: ZAVŘENO
SO, NE: 13:00–18:00

Za Infocentrum Buštěhrad  
Heda Servusová 

A protože se po otevření infocen-
tra množí dotazy zúčastněných 
na dobroty, které upekla Helenka 
Blesková, přikládáme 2 recepty:
Raffaelo řezy
2 vejce
2 hrnky cukru
1 hrnek polohrubé mouky

1 hrnek hladké mouky
1 hrnek mléka
1 prášek do pečiva
1 hrnek kokosu
1 smetanu ke šlehání
Vejce ušleháme s 1 ½ hrnkem 
cukru, do pěny přisypeme obě 
mouky a prášek do pečiva, vlije-
me mléko a na plech s tím.
Hrnek kokosu a zbytek cukru 
smícháme dohromady a nasype-
me na koláč ještě před pečením.
Upečené hned polijeme šlehač-
kou.
Pečeme jen na 120 °C.

Otevření infocentra. Foto: J. Pergl

Uvnitř nově otevřeného infocentra. Foto: J. Pergl
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poděkování poctivémU nálezci

V dnešní době se stále častěji po-
ukazuje převážně na negativa ve 
městě – co se kde nedaří, neo-
pravuje, nefunguje, kdo se špat-
ně chová a jiné. Proto jsem velice 
potěšena, že mohu formou zve-
řejnění ve Zpravodaji uvést také 
situaci a čin, který je více než po-
zitivní.
Jedná se o nález peněženky s vyš-
ší hotovostí (více než 5000 Kč) 
spolu s plat. kartami a jménem 

majitele, ale bez adresy. Nálezci, 
který je donesl, patří velký dík, 
pochvala a obdiv. Je jím zrovna 
čerstvý středoškolák – gymnazis-
ta a odchozí žák 9. ročníku z naší 
ZŠ – 14letý DAVID STRNAD. 
Peněženku donesl poctivě do In-
focentra, dle jména byla zjištěna 
adresa majitele a peněženka mu 
byla donesena. Pán ani nevěděl, 
že ji ztratil v Revoluční ulici. Da-
vidovi moc děkovali i s manžel-

kou a mladému nálezci ihned vy-
platil nálezné.
Tímto chci podpořit všechny 
teenagery, že poctivost se oprav-
du vyplácí, a plně doufám, že Da-
vid bude příkladem i pro ostatní. 
PS: Davidovo jméno bylo uveřej-
něno se souhlasem rodičů.

Za Infocentrum  
Hedvika Servusová

oBJev pravěkého sídliště za pivovarskými sklepy

Na poli za pivovarskými sklepy 
na konci července skončil ar-
cheologický průzkum, který tam 
byl prováděn společností Pueblo 
v souvislosti s plánovanou vý-
stavbou (řadové domy firmy Be-
mett). Na místě bylo velmi mělko 
pod povrchem objeveno rozsáh-
lé pravěké sídliště (cca 5 tis. let) 
s žárovými hroby, zásobnicemi 
a dalšími objekty (nalezeny byly 
např. zlomky keramiky, pazourků 
a sekyr). Navíc zde byla nalezena 
podzemní cihelna, možná již ba-
rokní, která byla pravděpodobně 
spjata se stavbou nějakého kon-
krétního objektu, např. zámku 
nebo pivovaru. Společnost Pueb- 
lo přislíbila dodat z výzkumu 
nějaký výstup. Výzkum na místě 
by měl pokračovat, až dojde k 
výstavbám jednotlivých domů 
(nyní probíhal především pod 
budoucími komunikacemi).

DJ

Ořechový dortík
4 žloutky
30 dkg cukru
11 lžic vlažné vody
10 dkg mletých ořechů
20 dkg polohrubé mouky
½ prášku do pečiva
sníh z bílků
Smíchat vše dohromady (jen 

sníh nakonec lehce vmíchat) a 
dát péct.
Náplň:
Z 1 vanilkového cukru, 2–3 dcl 
mléka, 3 rovných lžic hrubé 
mouky a 2 žloutků uvaříme hus-
tý krém.

Poleva:

Čokoládu na vaření s 5 dkg tuku 

rozehřejeme v hrnku (ve vodní 
lázni).
Na upečený vychladlý dortík na-
mažeme náplň a polijeme pole-
vou.

Dáme ztuhnout do lednice.

Dobrou chuť přeje Heble

Nalezené zbytky barokní cihelny. Foto: J. Pergl
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Z  H I STO R I E  B U Š T Ě H R A D U

Jak to Bylo s pohonnými hmotami

S P O L E Č E N S K Á  K R O N I K A

Docela mě překvapilo, když jsem 
se ze starých zápisů dostal k in-
formaci, kdy se v Buštěhradě, s 
nástupem motorismu, objevilo 
první benzinové čerpadlo a kolik 
se jich tu vystřídalo. První zmínka 
už je z roku 1929, kdy firma Brey 
s.r.o. postavila pouliční benzino-
vé čerpadlo u čp. 392 (Kinštovi) 
na rohu ulic Kladenská a Švermo-
va. Z které strany bylo umístěno 
ze zápisu nevyplývá. Třeba by se 
mohla najít někde fotografie. V r. 

1932 staví další benzinovou stanici 
Alois Brey u čp. 470, což je Na Vy-
pichu (dnes majitel R. Oplt). Roku 
1933 Vacuum Oil Company Praha 
umístila čerpací stanici před dům 
čp. 330 (dnes prodejna COOP) na 
Kladenské ul. a v témže roce ještě 
Kralupská rafinerie minerálních 
olejů Praha zřídila „polostabilní“ 
benzinovou stanici před čp. 30 
(Mir. Čermák) v Podhradí. Další 
záznam z r. 1936 říká, že Vacuum 
Oil Company přemístila benzino-

vou stanici na křižovatku okresní 
silnice Kladno – Hřebeč. Poslední 
záznam z počátku okupace hned v 
r. 1939 uvádí stavbu benzinové sta-
nice Benzol Verband bez dalších 
údajů. Asi to tenkrát bylo tajné. 
Ale o tom už by mohli něco vědět 
pamětníci. Uvítal bych, kdyby se 
našel někdo, kdo by mě mohl do-
plnit. 

Váš kronikář J. Pergl

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

rekonstrUkce stezky historií BUštěhradU (shB) a JeJí rozšíření 
Co projektu předcházelo
Původní Stezka historií Buštěhra-
du byla v Buštěhradě zřízena a 
slavnostně otevřena 17. 6. 2002. 
Na jejím vzniku se podíleli členo-
vé spolku Buštěhrad sobě, finanční 
prostředky spolek získal z grantu 
Nadace Open Society Fund Praha 
– programu Revitalizace kulturní-
ho dědictví z iniciativy komunity. 
Hlavním cílem projektu bylo se-
známit návštěvníky s historií Sta-
rého Hradu a jeho okolí netradiční 
formou – 26 veřejně přístupných 
keramických rámečků na domech 
s texty o místech a jejich historii 
(rámečky vytvořily děti ze ZUŠ 
Buštěhrad) umožnilo veřejnosti 

pohlédnout na nejstarší část města 
očima archeologa a objevit nálezy 
a architektonické prvky překvapivé 
historické hodnoty. Odborným ga-
rantem textů byla obyvatelka měs-
ta, archeoložka PhDr. Dana Stol-
zová, která připravila texty a další 
historické materiály i fotografie.
Zastavení vedla návštěvníky od 
autobusové zastávky přes nejstar-
ší území města, tzv. Starý Hrad, k 
buštěhradskému zámku, kostelu, 
Muzeu Oty Pavla, rybníkům Oty 
Pavla a pivovaru. SHB byla dopro-
vázena expozicí v Buštěhradskému 
muzeu Oty Pavla u Rotta, která 
seznamovala formou představení 
historických materiálů a fotografií 

zapůjčených od místních obyvatel 
s historií města a jednotlivými za-
staveními SHB.
Součástí projektu byly tiskoviny 
– skládací letáček Stezka historií 
Buštěhradu, který jednoduchou 
formou informoval o jednotlivých 
zastaveních, a pomocí mapky s 
vyznačenou trasou provázel ná-
vštěvníky stezkou, brožura Stezka 
historií Buštěhradu, která obsa-
hovala v rozšířené podobě infor-
mace o jednotlivých zastaveních u 
historických objektů a také hlubší 
seznámení s historií města, a Vě-
domostní hra, určená pro žáky 
především základních škol.

Rádi bychom touto cestou všem srdečně poděkovali za projevenou soustrast k úmrtí Pavla Laksara.

Za zarmoucenou rodinu 
Naděžda Laksarová

V srpnu letošního roku uplyne 25 let od úmrtí mého muže Karla Hory. Byl zaměstnancem SONP Kladno. 
Všechen volný čas věnoval rodině a buštěhradské mládeži v oddílech Junáka. Dlouholetou celoroční a 
prázdninovou činnost věnoval dětem. Jeho tábory na řece Střele jsou nezapomenutelné a jeho skautské 
ideály žijí po několik generacích dál.
Pro svoji čestnou, zodpovědnou a veselou povahu byl oblíben všude, kde působil, v kolektivech dospělých 
i dětí.

Vzpomeňte si s námi.
Marie Horová s rodinou
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S P O L E Č E N S K Á  K R O N I K A

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

Od svého vzniku v roce 2002 až do 
roku 2016 byla Stezka několikrát 
opravována, původní keramické 
rámečky byly slepovány, poničené 
a roztrhané texty byly průběžně 
vyměňovány za nové. Během 15 
let docházelo postupně k získává-
ní nových informací z archeolo-
gických průzkumů Starého Hradu 
(zejména z období budování kana-
lizace a plynofikace), z nichž ně-
které značně pozměnily dosavadní 
představy o detailech některých 
staveb buštěhradského hradu. Ob-
jevily se také nové obrazové mate-
riály. V prosinci 2015 bylo rovněž 
přestěhováno Buštěhradské muze-
um Oty Pavla do větších prostor 
poskytnutých městem Buštěhrad, 
které se tak najednou ocitlo mimo 
dosavadní trasu stezky. Na konci 
roku 2015 byla stezka ve špatném 
stavu – část rámečků byla zničená, 
texty byly poškozené, informace 
na nich zastaralé, tiskoviny nebyly 
aktuální. Bylo nutné trasu i tisko-
viny stezky upravit.
Podání žádosti 
Když byl v roce 2016 vyhlášen 
Středočeským krajem v rámci 
Fondu cestovního ruchu program 
Podpory rozvoje naučných stezek, 
podal spolek žádost o grant na 
revitalizaci stezky a její rozšíření 
(únor 2016). Žádost byla schvále-
na a podpořena v maximální výši, 
a smlouva byla podepsána v říjnu 
2016.
Práce na projektu, výroba rámečků
Během podzimu 2016 byla vytvo-
řena výtvarnicí Romanou Štaje-
rovou nová matrice pro vytvoření 
keramických rámečků (starou ma-
trici se v té době nepodařilo do-
hledat), byl objednán materiál na 
výrobu rámečků (hlína a glazury) 
a od listopadu 2016 do červa 2017 
byly vytvářeny nové rámečky – 
první vytlačení do formy, retuše a 
vysušení, první výpal, naglazování, 
vysušení a druhý výpal.
Během stejné doby byla zpracová-
vána nová trasa stezky – její rozší-
ření o nová zastavení, ve spolupráci 
s archeoložkou Danou Stolzovou a 

kronikářem města Jaroslavem Per-
glem začaly být připravovány nové 
texty zastavení a nové texty histo-
rie města do brožury. Mezi nová 
zastavení byla zahrnuta místa, kte-
rá v dosavadní trase stezky neby-
la – zámecký park, kaplička Máří 
Magdaleny, dům Václava Černého, 
základní škola Oty Pavla, Sokolov-
na, pomník padlým během 1. a 2. 
světové války, výhled na Třinecké 
železárny, hostinec U Bečvářů a 
kaplička sv. Prokopa. Posledním 
zastavením stezky se stalo přesu-
nuté Buštěhradské muzeum Oty 
Pavla – budova Kulturního stře-

diska na Kladenské ulici. Bohužel 
se práce na rámečcích protáhly, 
ukázalo se, že jejich výroba je ná-
ročnější, než bylo původně před-
pokládáno, část rámečků se během 
procesu zlomila (ať již před vý-
palem, či v peci), byl omezen čas, 
kdy se dalo vypalovat (po částech 
vzhledem k objemu pece, otevírací 
době ZUŠ, hodinám vhodným k 
výpalu a volnému času, kdy nepá-
lily své výrobky děti z výtvarného 
oddělení). Zpožďovaly se i práce 
na textech brožury, a proto jsme se 
rozhodli v červenci 2017 požádat 
o prodloužení termínu dokončení 

Příprava stezky — listopad 2017 — glazování rámečků. Foto: Archiv BS

Příprava stezky — listopad 2017 — výpal rámečků v ZUŠ. Foto: Archiv BS 
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projektu o jeden rok. Tato žádost 
byla v červenci 2017 Středočeským 
krajem schválena a termín dokon-
čení projektu byl posunut na konec 
července 2018.
Práce na projektu, aktualizace tex-
tů
Od ledna 2017 pracovali odbor-
níci na nových textech zastavení, 
brožury i letáku, byly dohledávány 
historické fotografie a zhotovovány 
fotografie nové. Archeoložka Dana 
Stolzová, kronikář Jaroslav Pergl 
a architektka Daniela Javorčeková 
aktualizovali texty cedulek i text 
brožury z r. 2002, zapracovávali do 
nich změny, které byly zjištěny při 
archeologických výzkumech, a zá-
roveň připravovali texty k novým 
zastavením i části brožury, jež se 
týkaly nové situace buštěhradské-
ho zámku, historie nálezů uhlí a 
dolování i spolupráce s italským 
Vale di Ledro v rámci historic-
ké vazby města Buštěhrad s tímto 
místem.
Ve stejné době vznikala nová gra-
fická podoba textů cedulek, brožu-
ry, letáčku, úvodní informační ce-
dule, vědomostní hry a následně i 
pozvánek a plakátů: Texty cedulek 
– zastavení byla rozšířena z počtu 
26 na 34, nové texty byly doplně-
ny fotografiemi. Infocedule na za-
čátku Stezky byla nově zpracována 
tak, aby odrážela v mapě novou 
trasu. Skládací letáček Stezka his-
torií Buštěhradu z r. 2002, který 
jednoduchou formou informoval 
o jednotlivých zastaveních, a po-
mocí mapky s vyznačenou trasou 
provází návštěvníky stezkou, byl 
zaktualizován, doplněn novou 
rozšířenou mapou a novými za-
staveními. Brožura Stezka historií 
Buštěhradu z r. 2002, která obsaho-
vala v rozšířené podobě informace 
o jednotlivých zastaveních u histo-
rických objektů a hlubší seznáme-
ní s historií města, byla doplněna o 
nové informace z historie města a 
archeologických výzkumů. Vědo-
mostní hra pro žáky především zá-
kladních škol byla obnovena. Byly 
připraveny pozvánky na otevření 
a plakáty. Všechny tiskoviny pro-

šly jazykovou a grafickou korektu-
rou, celý proces byl velmi náročný 
a dlouhý. Nakonec jsme přece jen 
několik dní před otevřením drželi 
tiskoviny v rukou.
Vedle grafických a korektorských 
prací pro SHB jsme také pracovali 
na nové expozici o historii města 
Buštěhrad v prostorách Buštěhrad-
ského muzea Oty Pavla. Využili 
jsme zbytek rámů z původní expo-

zice města a dokoupili rámy nové, 
které jsme naplnili exponáty z his-
torie (fotografie, plakátky, člán-
ky…). V nové expozici zároveň 
vznikly i nové vitríny s 3D expo-
náty a rozšířila se rovněž expozice 
Oty Pavla o promítání filmu o spi-
sovateli.
Slavnostní otevření stezky
Datum otevření byl stanoven na 
neděli 24. 6. 2018. Tři dny před 

Příprava stezky 22. 6. 2018 — betonování stojky. Foto: Archiv BS 

Příprava stezky 22. 6. 2018 — připevňování nových cedulek. Foto: Archiv BS
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akcí byly postupně sejmuty všech-
ny „staré“ rámečky. Ty, které byly 
v pořádku, byly opatřeny novými 
texty a vráceny na původní místo. 
Rozbité rámečky byly nahrazeny 
novými rámečky s texty a připev-
něny zpět na původní místo. V 
poslední fázi jsme připevňovali 
rámečky pro nově vzniklá zastave-
ní stezky. Tady byl často problém 
s podkladem (oprýskané omítky, 
nerovné cihly atd.).
Ve stejnou dobu byla také zabeto-
nována stojka pro zastavení č. 30. 
V poslední fázi byla natřena stará 
stojka a také konstrukce pro hlavní 
infoceduli na začátku stezky a na-
montována samotná infocedule.
Byly rozeslány pozvánky, instalo-
vány plakáty, objednáno občers-
tvení a koncert pěveckého sboru 
Byzantion, připraveno Muzeum 
Oty Pavla pro speciální prohlídku. 
V neděli před otevřením (13:00) 
poskytla členka spolku Ivona Ka-
salická rozhovor do Českého roz-
hlasu Region. Následně (ve 13:30) 
se za přítomnosti předsedy výboru 
pro kulturu, památkovou péči a 
cestovní ruch Středočeského kraje 
Zdeňka Štefka a dalších přítom-
ných slavnostně odhalila infoce-
dule na začátku stezky, Ivona Ka-
salická poděkovala jednotlivým 
spolupracovníkům za jejich přínos 
do projektu – výtvarnici Romaně 
Štajerové, autoru textů Jarosla-
vu Perglovi, grafikovi Michalovi 
Fialovi a starostce města i člence 
spolku Daniele Javorčekové. Po 
krátkém projevu předsedy výboru 
Zdeňka Štefka a stručném shrnu-
tí projektu se ujal prohlídky první 
části stezky ve Starém Hradě (1–
18) kronikář města Jaroslav Per-
gl a provedl návštěvníky stezkou 
až ke kostelu. Tam mohli v 15:30 
návštěvníci vyslechnout koncert 
pěveckého sboru Byzantion. Po 
jeho skončení bylo poskytnuto ná-
vštěvníkům drobné občerstvení a 
kronikář Pergl provedl návštěvní-
ky druhou – novější – částí stez-
ky (19–34). Skupina návštěvníků 
dorazila po 18. hodině na konec 
stezky – do Buštěhradského muzea 

Oty Pavla, kde jim jeho zakladatel-
ka Ivona Kasalická poskytla výklad 
o expozici Oty Pavla i o expozici 
Buštěhradu. Pro návštěvníky bylo 
připraveno občerstvení. Celá akce 
skončila ve 20 hodin. Návštěvní-
ci si po celou dobu mohli zakou-
pit brožury a letáky Stezky. Akce 
měla velký úspěch, stezku navští-
vilo přes 70 zájemců z řad obyvatel 
města i přespolních.
Závěr a poděkování
Přestože byla práce na projektu 

velmi náročná a trvala déle, než 
bylo původně naplánováno, vý-
sledek tohoto úsilí považujeme za 
úspěšný. Aktualizace textů s vyu-
žitím nových poznatků z archeo-
logických výzkumů, nově vytvo-
řená místa Stezky seznamující se 
zajímavými místy města a nové 
tiskoviny o historii města opět o 
něco více pomohou zviditelnit 
Buštěhrad a seznámit zájemce s 
obrovským historickým bohat-
stvím, které nabízí. 

Otevření stezky 24. 6. 2018 — procházka po stezce s J. Perglem.  
Foto: M. Žitníková 

Otevření stezky 24. 6. — koncert Byzantionu. Foto: M. Žitníková 
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Poděkování patří členům spolku 
Buštěhrad sobě a jeho spolupracov-
níkům – výtvarnici Romaně Štaje-
rové, grafikům Mileně Burgrové 
a Michalovi Fialovi alias Finitovi, 
autorům textů Jardovi Perglovi, 
Daně Stolzové a Daniele Javorčeko-
vé, korektoru Honzovi Dvořákovi, 
Martinovi Kosovi, Hedě Servusové 
a Heleně Bleskové, panu faráři Ja-
roslavu Kučerovi, fotografům Mo-
nice Žitníkové a Martinu Homolo-
vi, Galině Fleischmannové a ZUŠ 
Buštěhrad, Marii Kašákové a sboru 
Byzantion. Speciální poděkování 
pak patří všem majitelům domů a 
pozemků, kteří svolili s umístěním 
cedulek na svoji nemovitost (sou-
kromí majitelé, Sokol Buštěhrad, 
město Buštěhrad) a sponzorům 
projektu – Janu Zelenkovi, firmám 
Atlas Advertising Group a Backal-
drin s.r.o. a Středočeskému kraji, 
bez jehož finanční podpory v rám-
ci dotace by se projekt nepodařilo 

uskutečnit. 
Brožuru i leták Stezka historií 
Buštěhradu je možné zakoupit v 
Muzeu Oty Pavla, vždy v sobotu a 
neděli: listopad–březen 10–16, du-
ben–říjen 10–17 a v Informačním 

centru města Buštěhrad. 
Kontakty: Spolek Buštěhrad sobě, 
www.bustehrad.cz, tel. 732 912 332

Ivona Kasalická,  
za Spolek Buštěhrad sobě

 Otevření stezky 24. 6. — prohlídka muzea Oty Pavla. Foto: M. Žitníková

šťaBaJzny slavily…
…a nebyly samy. To, že už dě-
lají radost a potěšení nejenom 

sobě, ale mnohým dalším i mimo 
Buštěhrad deset let, přece za oslavu 

stojí. Užily si jí 16. června a pozva-
ly si ještě spřátelené soubory. Umě-
lecký kroužek zařízení „Zahrada“ 
poskytovatele sociálních služeb z 
Kladna, Makotřaské stařeny, Čičo-
vické dračice a kapelu Trefa. Naše 
děvčata nám předvedla všechny 
tance, které za tu dekádu nacvičila. 
První léta v sokolovně jako součást 
TJ Sokol Buštěhrad. Od r. 2017 ale 
už jsou samostatným zapsaným 
spolkem, svůj Šťabál přestěhova-
ly do sálu restaurace U Bečvářů a 
trénují v zámeckém sále. Početní 
stav si téměř drží. V r. 2008 jich za-
čínalo 14 s průměrným věkem 42 
let + 3 měsíce. Dohromady tehdy 
měly 24 dětí a jedno vnouče. Za 
těch 10 let se tři vyměnily a jedna 
se nedožila. Těch 13 pozůstalých 
zkrásnělo do 53 let + 7 měsíců. 
Dětí mají 25, zato vnoučat už 20. 
Při tom všem stihly zvládnout 15 
tanců, 75 vystoupení a vlastnoruč-
ně si na to ušít 118 kusů kostýmů. 
Od tanečku „Trnky brnky“ z filmu 
„Slunce, seno, jahody“ se propra-
covaly, nebo spíše protančily, přes 
cikánky, jeptišky a mnohé další k 
uměleckému zvládnutí kankánu.

 Šťabajzny 10 let. Foto: J. Pergl
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Otevření Stezky historií Buštěhradu 24. 6. 2018 - zleva Jan a Ivona Kasalických (BS), Zdeněk Štefek (zástupce Středočeského kraje), 
výtvarnice Romana Štajerová, kronikář Jaroslav Pergl, starostka Daniela Javorčeková, výtvarník Michal Fiala. Foto M. Žitníková 
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Fotoreportáž z turnaje o pohár Města Buštěhradu. Foto: Tomáš Fencl
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Šťabajzny tančí 10 let – foto z oslavy výročí. Foto: I. Kasalická

Vizualizace úprav ZUŠ. Návrh: Ing. arch. P. Geier.
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echo zUš ohlédnUtí

Blíží se konec prázdnin a nastal 
okamžik k zamyšlení nad uply-
nulým školním rokem. Chci nej-
prve poděkovat svým kolegům 
ve škole za pomoc při vytváření 
nové koncepce školy a zavedení 
změn. Jejich rady a nápady nám 
všem mnohdy usnadnily práci. 
První velkou změnou byl pře-
chod z papírové dokumentace na 
elektronickou. Přestože tato no-
vinka nebyla povinná, všichni se 
se zaujetím vrhli do práce v no-
vém elektronickém systému iZuš. 
Paní učitelka Eva Čechová si do-
konce koupila notebook i domů 
a přihlásila se do kurzu práce na 
PC. Obětavost našich učitelů se 
projevila při pořádání okresní-
ho kola soutěže, kdy se přihlásilo 
téměř 90 účastníků a bylo nutné 
organizačně stihnout všechny 
soutěžní kategorie v jediném dni. 
Tento nejvypjatější moment jsme 
zvládli hladce. Jsem rád, že se ně-
kteří rodiče svými připomínka-
mi a podněty aktivně podílejí na 
provozu školy. Díky patří našemu 
zřizovateli, městu Buštěhrad, od 
něhož máme nebývalou podpo-
ru. 
V naší škole se plánovalo mnoho 
akcí a změn, které se nám poved-
lo během školního roku realizo-
vat. Rád bych nejdůležitější mo-
menty připomněl.

Srpen
• nová koncepce IT technologií 

navržená a zrealizovaná pa-
nem Ivanem Heráňem (údržba 
školní sítě, internet od Klfree.
net zdarma, Wi-fi pro rodiče a 
žáky, zrušení pěti zbytečných 
telefonních linek, přechod na 
internetový telefon) 

• školení iZuš/příprava přechodu 
na elektronickou dokumentaci

• zrušení odběru všelijakých pa-

pírových novin a časopisů
• přestěhování ředitelny do 1. patra
• nejnutnější opravy uvnitř bu-

dovy
• z důvodu velkého počtu při-

jatých žáků podána žádost na 
MŠMT o navýšení max. kapaci-
ty školy

Září
• zakládáme orchestr a sbor
• rozšiřujeme výuku o hru na 

trubku
• kupujeme kávovar
• výuka tanečního oboru se pře-

souvá do krásného a mnohem 
vhodnějšího zámeckého sálu, 
zakoupili jsme baletizol (pod-
ložka na podlahu) a baletní tyč

• využíváme spolkovou místnost 
na zámku jako učebnu

• zakládáme novou rubriku Echo 
ZUŠ do BZ

Říjen
• společně s panem Martinem 

Kosou zakládáme Kruh přá-
tel hudby, který se za podpory 
města prezentoval zahajovacím 
koncertem „Sousedé souse-
dům“ 3. října ve zcela zaplně-
ném zámeckém sále

• ministerstvo školství vyhově-
lo naší žádosti a navýšili jsme 
maximální povolenou kapacitu 
školy z 256 na 308 žáků

• první koncert žáků v zámeckém 
sále

Listopad
• rozsvícení vánočního stromu 

na nádvoří zámku v Buštěhra-
dě, kde poprvé vystoupil náš or-
chestr a sbor

• druhý koncert žáků s výstavou 

prací výtvarného oboru
• odpolední koncert pro DPS

Prosinec
• zakoupili jsme nové hudební 

nástroje, které využijeme v or-
chestru

• vánoční koncert žáků na zám-
ku, vystoupil zde opět náš nový 
orchestr a sbor

Leden 2018
• 9. 1. novoroční představení ta-

nečního oddělení paní uč. He-
leny Blagoevové

• pořízení projektoru, plátna a 
zatemňujících rolet do učebny 
výtvarného oboru

• dne 11. 1. jsme s paní starost-
kou Ing. arch. Danielou Javor-
čekovou podepsali spolupráci s 
hudební fakultou AMU v Pra-
ze. Studenti fakulty vystupují 
společně s našimi žáky na kon-
certech buštěhradského Kruhu 
přátel hudby. Pan děkan prof. 
Vlastimil Mareš navrhl zařadit 
jejich vystupování v Buštěhradě 
do studijního programu AMU.

• 18. 1. setkání a přehrávka žáků 
poboček v sále školy

Únor
• ve druhém pololetí rozšiřujeme 

školu o další dva obory, vyučuje 
se hra na pozoun a violoncello. 
Přijímáme dvě nové paní učitel-
ky

• logo školy (oslovili jsme reno-
movaného buštěhradského gra-
fika Michala Cihláře, aby nám 
navrhl logo školy, které využí-
váme k propagaci)

• 15. 2. Předsoutěžní koncert 
žáků na zámku

• 19. 3. pořádáme okresní kolo 

Celým programem, který technic-
ky zajišťoval Milan Mudra, bravur-
ně provázel Richard Maška. Na zá-
věr dlouho hrála kapela Trefa, při 

které už si mohli zatančit všichni 
účastníci tohoto velmi vydařeného 
odpoledne, a myslím, že se dobře 
bavili všichni, kdo přišli. Prostor 

před zámeckou sýpkou zase žil do 
pozdních večerních hodin.

JP
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soutěže ZUŠ ČR – obor zpěv
Březen
• v předvelikonočním čase jsme 

opět zahráli babičkám a dědeč-
kům v DPS 

• 27. 3. koncert KPH se studenty 
hudební fakulty AMU

Duben
• 19. 4. koncert žáků na zámku
• 24. 5. koncert KPH, vystou-

pili studenti hudební fakulty 
AMU v rámci přípravy na sou-
těž Pražského jara a žáci ZUŠ 

Květen

• saxofonista Vít Novák ze třídy 
Petra Vaňka zvítězil 4. 5. v ce-
lostátním kole soutěže ZUŠ ČR 

• Jarní hraní v parku — v sobo-
tu 12. května v 15 hodin jsme 
pořádali v zámecké zahradě 
odpolední setkání orchestrů 
ZUŠ. Přijely hostovat orchest-
ry Aulodia a Hudba z Marsu ze 
ZUŠ Jižní Město a vystoupily 
společně s naším orchestrem a 
sborem. Velká účast poslucha-
čů nás vybízí k založení nové a 
hezké tradice 

• 24. 5. se konal na zámku kon-
cert žáků našich poboček z 
Brandýsku a Hřebče

Červen
• přijímací talentové zkoušky
• 14. 6. koncert žáků
• 19. 6. závěrečné vystoupení ta-

nečního oddělení s výstavou 
prací výtvarného oboru

• 21. 6. absolventský koncert 
žáků hudebního oboru

Srpen
• příprava nových webových 

stránek, které nám vytvořila 
paní Dana Heráňová – stránky 
spustíme v září

 MgA. Martin Fila
 ředitel školy

skaUtský táBor 2018
Na letošní prázdniny jsme se už 
dlouho dopředu těšili. Před námi 
byl totiž tábor, na který jsme vyra-
zili hned v pátek 29. června. Vše již 
bylo nachystané – stany, kuchyně, 
umývárky… Na nás tedy po pří-
jezdu čekalo ještě několik věcí – 
stavba teepee, sušáků, stožáru na 
vlajku a také hřišť na volejbal a na 
fotbal. Po těchto přípravách jsme 
se již mohli pustit do táborových 
her!
Náš nejmladší oddíl Vlčat, který 
byl letos na táboře poprvé, celý tá-
bor bojoval s Římany ve své galské 
vesnici. Díky jejich vytrvalosti a 
také pomoci jejich druida Panora-
mixe se jim podařilo Římany pora-
zit a svou zemi ubránit.
Starší oddíl Vlků se letos ocitl ve 
Středozemi mezi hobity, elfy a tr-
paslíky. Cílem jejich cesty bylo do-
stat se až k Osamělé hoře a získat 
slavný drahokam Arcikam. Po sto-
pách Hobita tak putovali různými 
kraji, bojovali se skřety a nakonec 
se samotným drakem Šmakem, 
kterého se jim podařilo přemoci.
Dívčí oddíl Berušek letos zaví-
tal do Řecka mezi samotné řecké 
bohy! Ti se rozhodli je podrobit 
několika zkouškám, aby zjistili, 
zda jsou hodny usednout s nimi 
na hoře Olympu. Jelikož v těchto 

Nejmladší Vlčata se připravují na další úkol. Foto: Archiv autorky

Olympští bohové z oddílu Berušek (a jeden Vlk). Foto: Archiv autorky
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zkouškách obstály a projevily dost 
odvahy i šikovnosti, bohové je sku-
tečně přijali mezi sebe.
Na nejstarší oddíl Zálesáků letos 
čekal Tajný závod. Kluci se tedy 
pustili do množství šifer a zálud-
ných úkolů, které prověřily jak je-
jich schopnosti, tak fyzickou zdat-
nost. Zakončením celého závodu 
byla dvoudenní výprava, jež kon-
čila u skály Kozelka, kterou kluci 
po jednom slaňovali.
Každý oddíl, ačkoliv měl zcela jiné 
téma her, si z tábora odvezl nové 
zážitky. Dobrou náladu nám ne-
zkazil ani občasný déšť, protože 
naštěstí zbývalo dost krásných dní 
na koupání, výlety či stavění tá-

boráků. Při letošním závěrečném 
ohni také někteří z nás složili své 
světluškovské, vlčácké či skautské 
sliby. Pak už se jen rozdaly ceny, 
zazpívaly se poslední písničky a 
další den ráno se pomalu začal tá-

bor zase bourat. Doufáme, že rok 
zase rychle uteče a my opět vyrazí-
me na naši Střelu!

Vlaďka Horká

Slavnostní závěrečný táborák. 
Foto: Archiv autorky

Oddíl Vlků při stavbě teepee. 
Foto: Archiv autorky

léto v rc pelíšek Je ve znamení táBorů

Tábor v Pelíšku nese letos název 
„Cestování časem“. Za sebou už 
máme 3. úspěšný týden a čeká nás 
poslední týden od 13. do 17. 8. Bě-
hem týdne děti cestovaly od doby 
dinosaurů přes středověk až do 
budoucnosti. Letošní příměstský 
tábor v Pelíšku měl jednu novinku 
oproti předchozím ročníkům, a to 
jeden týden pouze pro školní děti, 
který byl velice vydařený. Děti si 
z tábora kromě trička, kloboučku 
nebo kšiltovky a různých suvený-
rů z našich dobrodružných cest 
domů přinesly také své cestovatel-
ské deníky, diplomy a samozřejmě 
nezapomenutelné zážitky. Trošku 
nám daly zabrat vysoké teploty, 
ale dětem to nijak nevadilo, zdolá-
vali jsme je spoustou vodních ra-
dovánek, které jsme pro děti měli 
připravené. Děti se vydaly na ce-
lodenní výlet, zahrnuli jsme i ná-
vštěvu koupaliště a některé týdny 
měly možnost si vyzkoušet i pře-
spání ve stanech. 

Za sebe jako vedoucího můžu říct, 
že jsme si to užili, a doufáme, že se 
k nám děti budou rády vracet i v 
dalších letech.

RC Pelíšek, tábor. 
Foto: Archiv autorky

RC Pelíšek, tábor 1. týden.  
Foto: Archiv autorky

RC Pelíšek, tábor.  
Foto: Archiv autorky

ryBářský dětský den 2018
Ano, ano, už je to tak. Rok se s 
rokem sešel a buštěhradští rybáři 
na konci května zorganizovali na 
dolním rybníku tradiční dětské 
rybářské závody, a to v kategoriích 
„nejdelší ryba“ a „celková délka“. 
V kategorii „nejdelší ryba“ se vy-

hodnocuje ryba, která je nejdelší, 
a v kategorii „celková délka“ se vy-
hodnocuje součet délek všech chy-
cených ryb. 
Již v sedm hodin ráno se organi-
zátoři začali scházet, aby zajistili 

vše potřebné pro hladký průběh 
závodů, postavili stánek s občer-
stvením, na několik stolů umístili 
ceny pro vítěze, zatopili v udírně a 
netrpělivě očekávali rybáře-junio-
ry, a těch se letos dostavil rekordní 
počet – konečné číslo na listině zá-
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vodníků bylo 45. Nebe bez mráčku, 
bezvětří, roztopená udírna a dobře 
zásobený stánek s občerstvením, to 
vše signalizovalo ideální podmín-
ky pro rybaření. 
Přivítání a krátkou instruktáž zá-
vodníků provedl generální ředitel 
závodu Roman Dědič. V 8:00 se 
závodníci rozběhli na svá stano-
viště a vzápětí bylo slyšet svištění 
vlasců s háčky a nástrahami. Samo-
zřejmě, že rybářské závody nemají 
dynamiku hokejového zápasu, a 
tak podrobný popis nemá smysl. 
O tom, že okolo rybníka bylo živo, 
dosvědčují rozhodčí, kteří byli do-
slova na roztrhání a mnohdy se i 
zadýchali. Přestože se jednalo o 
závody, u rybníka vládla pohoda, 
klid a všichni zúčastnění si užívali 
krásného sobotního dopoledne.
V 11:30 byl vyhlášený konec, mla-
dí rybáři odevzdali lovecké lístky v 
logistickém centru a s napětím oče-
kávali výsledky. Krátce před poled-
nem začalo slavnostní vyhlášení 
výsledků. Každý závodník dostal 
diplom, byl vyfotografován, dostal 
balíček se sladkostmi a následně si 
mohl vybrat cenu. Ceny byly (díky 
sponzorům) hodnotné – pro vítěze 
disciplíny „nejdelší ryba“ byl urče-
ný dort z naší buštěhradské cuk-
rárny. Pro disciplínu „celková dél-
ka“ byly ceny uložené na několik 
metrů dlouhém stole, na kterém si 
závodníci podle pořadí ceny vybí-
rali dle vlastního uvážení – pruty, 
navijáky, podběráky, atd. Protože 
cen bylo mnohem více než závod-
níků, po skončení vyhlášení vítězů 
si závodníci rozebrali vše, co zbylo.
Kdo zvítězil? V disciplíně „nejdelší 
ryba“ jsou vítězové dva: Klára Fia-
lová a „Štěpán Kyndl“. Vítězkou v 
disciplíně „celková délka“ je Eliška 
Chalupová. Blahopřejeme.
Protože každá akce musí být řádně 
vyhodnocena, i tentokrát se rybáři 

zamysleli nad výsledky a průbě-
hem závodů a dospěli k závěru, že 
příští rok bude nutné vyhlásit nové 
disciplíny. Jedná se zejména o dis-
ciplínu „nejkratší ryba“, kde bude 
vyhodnocována ryba, která bude 
nejkratší, a uvažuje se i o disciplíně 
„největší počet ryb“. Jedna holčič-
ka sice chytila 8 ryb, ale vzhledem 
k jejich celkové délce se nedostala 
ani do první desítky. Kromě toho 
se diskutuje i o dalších disciplí-
nách – „nejrychleji vylovená ryba“ 
a „netradiční úlovek“. Cena za 
„netradiční úlovek“ bude vyhlá-
šená pouze v případě, že závodník 
má skutečně netradiční úlovek. 
Např. v roce 2012 J. Penc senior 
ulovil model křižníku „Londýn“ a 
loni byla ulovena kachna. Bohu-
žel, nebyl jsem nablízku a chybějí 
fotografie. Letos mnoho nechybělo 
a byla ulovena želva (ta skutečně v 
našem rybníku žije).
Co napsat na závěr? Příští rok se 
akce bude opakovat. Kdo může 
přijít? Kdokoliv. Kdo nemá rybář-
ské náčiní, bude mu půjčeno. Kdo 

rybařit neumí, tomu organizátoři 
poradí. Kromě toho závody bu-
dou obohaceny o další disciplíny 
– „nejkratší ryba“ a „největší počet 
ryb“. Pravděpodobně bude vyhlá-
šená i disciplína „netradiční úlo-
vek“.
Zvláštní poděkování patří naší ko-
legyni rybářce Lence Kozlerové, 
jež se ujala nevděčné funkce „ve-
doucí logistického centra“, kterou 
zvládla na jedničku. 

Ing. Ladislav Keller

Rybářský dětský den — vítězka Eliška 
Chalupová Foto: L. Keller

Rybářský dětský den — vítězové kate-
gorie o nejdelší rybu. Foto: L. Keller

Rybářský dětský den – pohoda. 
Foto: L. Keller

chladný BUštěhrad na vodě

Letošní šestý ročník buštěhradské-
ho rozvlnění velkého rybníka byl 
ve znamení silného netypického 
ochlazení. Naštěstí nezapršelo. I 

tak ranní teplota 8 °C dělala pořa-
datelům spolku Buštěhradské fó-
rum a jejich pomocníkům starosti, 
kolik nakonec přijde soutěžících. 

Odpoledne vysvitlo sluníčko, zá-
roveň přijeli jako tradičně hasiči z 
Hřebče a ukázali dětem hasičskou 
techniku. Každý si mohl vyzkoušet 
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stříkat hadicí a prozkoumat interi-
ér kabiny hasičského vozu. Nešlo 
jen o představení hasičů. Jeden z 
nich ochotně vysvobodil z výpusti 
rybníka mladé kačenky, které tam 
uvízly, údajně potom, co je tam 
vhodily nějaké děti. Bez pomoci a 
jejich odchytu by určitě zahynuly. 
Konec akce při 14 °C byl poněkud 
rozpačitý. Ne každý vydržel až do 

konce. Účastníků i tak bylo kolem 
padesáti, ale během doby se hodně 
návštěvníků prostřídalo. 
Soutěžilo se ve třech kategoriích: 
dítě a rodič, dospělí a třetí byli žáci. 
Každý žák z naší ZŠ dostal podle 
daného slibu flešku a další drob-
né dárky. V kategorii dítě – rodič 
startovalo 8 posádek. Dospělých se 

zúčastnilo 7 párů a žáků byla jen 
jedna kánoe, a tak dostali většinu 
cen určenou pro tuto kategorii! 
Věříme, že příští rok bude tepleji. 
Děkuji všem pořadatelům, hasi-
čům, pomocníkům a propagáto-
rům akce.

Ing. Jiří Janouškovec 

Buštěhrad na vodě 2018 — slalom. Foto: J. Pergl Vítězové rychlostní kanoistiky kate-
gorie dítě – rodič . Foto: J. Pergl
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S P O RT

sk BUštěhrad – letní tUrnaJ o pohár BUštěhradU

Ve dnech 11. a 12. 8. 2018 se usku-
tečnil na buštěhradském hřišti 
druhý ročník fotbalového turnaje. 
Turnaje se zúčastnily čtyři týmy, 
a to SK Buštěhrad, Slavoj Kladno, 
Slovan Kladno a FK Brandýsek. 
V sobotu se odehrály rozehráv-
ky o postup do nedělního finále. 
Los rozhodl o soupeřích takto: 
nejprve FK Brandýsek rozstřílel 
Slovan Kladno poměrem 5:0 a v 
druhém zápase vyhráli domácí SK 
Buštěhrad nad Slavojem Kladno 
3:1. Do nedělního finále se tak 
probojovali domácí fotbalisté a 
FK Brandýsek. V neděli se tedy 
nejprve odehrál zápas o třetí mís-
to. V něm byli úspěšnější fotbalis-
té Slovanu Kladno a zvítězili nad 

Slavojem 3:0. Ve finálovém zápase 
došlo na konfrontaci dvou týmů z 
okresního přeboru a SK Buštěhrad 
si tak mohl vyzkoušet soupeře, na 
kterého narazí v mistrovské soutě-
ži. Hrál se velice pohledný fotbal 
a po vyrovnané partii, kdy si oba 
týmy vytvořily spoustu šancí, byl 
nakonec, a to zaslouženě, lepší do-
mácí tým SK Buštěhrad. Konečný 
stav 2:0 znamenal, že se domácí 
tým stal celkovým vítězem turnaje 
a po loňském druhém místě přebí-
ral z rukou paní starostky pohár za 
první místo. Turnaj byl také sou-
částí letní přípravy, kterou hráči 
zahájili v polovině července. Ve 
všech třech přípravných zápasech, 
které do této chvíle SK Buštěhrad 

odehrál, obstáli na výbornou. To je 
určitě motivující před nadcházející 
sezónou, nově v okresním přebo-
ru. Hráči si věří a tým chce urči-
tě podávat co nejlepší výsledky! 
Závěrem nutno dodat, že během 
turnaje panovalo dobré počasí a 
na hřišti byla oba dva dny skvělá 
divácká kulisa. Fanouškům velmi 
děkujeme za podporu a doufáme, 
že si hráči i diváci letní turnaj uži-
li. Děkujeme také paní starostce 
za předání pohárů a budeme se 
těšit na příští, již třetí ročník tur-
naje O pohár Buštěhradu, který 
se uskuteční v jubilejní sté sezóně 
buštěhradského fotbalu.

Za SKB A. Šturm 

dětský den party BUš-GUn BUštěhrad

V neděli 24. 6. 2018 se v areálu 
bývalých „Medeho“ tenisových 
kurtů konal již 3. ročník střelec-
kého dětského dne Party Buš-Gun 
Buštěhrad. Děti, tak jak přicházely, 
byly zaregistrovány a rozděleny do 
tří věkových kategorií. Po zahájení 
střeleckého dne se děti rozeběhly 
po areálu a plnily na čtyřech sou-
těžních stanovištích dané úkoly. 
Jednalo se o střelbu z luku, střelbu 
ze vzduchovky, střelbu z praku a 
hod míčku do břicha draka. Páté, 
nesoutěžní stanoviště nám vytvo-
řili kaskadéři z Prahy, kde si děti 
mohly vyzkoušet airsoftovou střel-
bu. Po splnění všech čtyř disciplín 
děti odevzdaly soutěžní kartičky 
k vyhodnocení. Toto vyhodno-
cení nám na profesionální úrovni 
provedly paní Jolana Křiváčková a 
Helena Blesková, která nám navíc 
ještě zajistila zdravotnický dozor. 
Za toto jim patří oběma velký dík. 
V jednotlivých kategoriích se děti 
umístily takto : 
 věk 1–6 let : 1. Nikola Benedikto-
vá, 2. Julinka Čakijová, 3. Jáchym 
Zoubek 
 věk 7–11 let : 1. Tomáš Dunka, 2. 
Matěj Křiváček, 3. Jan Zoubek 

 věk 12–15 let : 1. Kristyan Dunka, 
2. Natalie Maturová, 3. Klára Fia-
lová
Všichni ocenění obdrželi diplom 
a dárkovou tašku. Dále bylo pro-
vedeno losování o 3 ks výborných 
dortů, z každé kategorie byl vylo-
sován jeden šťastlivec. Mám za to, 
že se tento 3. ročník střeleckého 
dětského dne opět vyvedl. Aby vše 
probíhalo hladce, musím poděko-
vat celému organizačnímu týmu v 
čele s p. Pencem a správci areálu p. 
Eberlemu. Musím poděkovat i ob-
sluze na jednotlivých střeleckých 
stanovištích, a to na luku p. Janu 
Benediktovi a Ladislavu Dvončo-
vi, vzduchovku obsluhoval p. Ho-
rešovský a Stanislav Sochr st., na 
draka dohlížel Stanislav Sochr ml., 
prak obsluhovali p. Karel Sládek st. 
a Jiří Hošek. Nesmím však zapo-
menout ani na sponzory, kteří nám 
finančně či hmotně pomohli uspo-
řádat toto hezké dopoledne. Ještě 
jednou děkuji: MěÚ Buštěhrad, 
paní starostce Ing. arch. Daniele 
Javorčekové, dále Pasířství HOUS-
KA-DOUDA Buštěhrad, Psímu 
útulku Bouchalka, paní Sych-
rovské, ATLAS AG Králův Dvůr, 

panu Jan Zelenkovi, Parkovišti 
AIR-PARKING Buštěhrad, Auto-
servisu Černohorský Buštěhrad, 
Autoservisu Kiml Buštěhrad, panu 
Fršlínkovi, panu Víťovi Helískovi 
ze Sýpky Buštěhrad, Obchodu U 
Hafíka Buštěhrad, panu Mudro-
vi, cukrárně Náprstek, drogerii 
Buštěhrad, panu Drmolovi, panu 
MUDr. Skálovi, panu Zíkovi, panu 
Šounovi, panu Zoubkovi, panu Tů-
movi, panu Karlu Sládkovi st., paní 
Čermákové, panu Demeterovi, 
panu Frejovi, panu Trnobranské-
mu, panu Benediktovi, panu Koš-
ťálovi a paní Horešovské. Doufám, 

Dětský den Party BUŠ-GUN 
Buštěhrad. Foto archiv BUŠ-BUG
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že jsem na nikoho nezapomněl, 
jestliže ano, tak ať mi promine. 

Myslím si, že ti, kdo nevyhráli, 
mohou k nám chodit trénovat, aby 
se dostali v následujícím ročníku 

na stupně vítězů. 
Horešovský Václav

příměstský táBor – tJ sokol BUštěhrad

Ve dnech 23.–27. července 2018 
jsme se již čtvrtým rokem sešli v 
BUŠTĚHRADSKÉ SOKOLOVNĚ 
a prožili společně týden cvičení, 
her, výletů a další zábavy. Letošním 
tábornickým týdnem se lehce táh-
lo téma INDIÁNI. Povídali jsme si 
o nich, vymýšleli indiánská jména, 
zatančili indiánské tance, vyráběli 
lapače snů, čelenky a z triček in-
diánský oděv – a je pravda, že ten 
už jsme téměř nestačili dokončit! 
Každý den měl své téma. Indiá-
ni a koně – to jsme si užili nejen 
poníky, ale i velkého koně a děti 
měly možnost se projet a pozoro-
vat svět z koňského sedla. Indiáni a 
psi – navštívil nás úžasný pes Artur 

se svou paničkou a předvedli, co 
všechno umějí. Indiáni a jeskyně 
– to byl celodenní výlet do Koně-
pruských jeskyň s obědem v Be-
rouně a Indiáni – hledači pokladů 
a lovci. Hledání pokladu dopadlo 
opravdu dobře, našli jsme jej, a na 
závěr tábora jsme ještě měli všich-
ni možnost dozvědět se něco o lu-
kostřelbě, vyzkoušet si ji i střelbu 
ze vzduchovky. 
Celý týden nás sice trápilo úmorné 
vedro, ale i tak si myslím, že nám 
bylo společně fajn a na každý den 
jsme se těšili. Poděkování za dobré 
obědy patří místní základní škole a 
paním kuchařkám, které nám je s 
úsměvem vydávaly.

A hezký zbytek prázdnin všem! 
My tři (Marcela, Diana a Simona) 
už pomalu začínáme vymýšlet, co 
podnikneme příští rok v létě…

Marcela Jonešová
zprávy ze sokolovny

Milí příznivci sportu. Od září se na 
vás opět těšíme na některé z našich 
pravidelných aktivit.
DOSPĚLÍ
Cvičení pro ženy seniorky

• pondělí 18.00 – 19.00
• čtvrtek 9.00 – 10.00

Kruhový trénink  
• pondělí 19.00 – 20.00
• čtvrtek 20.00 – 21.00

Rekondiční cvičení
• pátek – čas bude upřesněn

Stolní tenis
• pátek 19.30 – 21.30

Šachy
• časy budou upřesněny

Volejbal
• úterý 18.00 – 20.00

DĚTI
Capoeira

• úterý – čas bude upřesněn
Judo

• pondělí 15.15 – 16.15
• středa 15.00 – 16.00
• pátek 14.30 – 15.30 a 15.30 – 

16.30
Stolní tenis

• středa 17.30 – 19.30

• neděle čas bude upřesněn
Šachy

• časy budou upřesněny
Všestrannost atletika

• čtvrtek 15.00 – 16.00 a 16.00 – 
17.00

• další trénink dle dohody s 
trenérkou

NOVĚ připravujeme Pohybově ta-
neční kroužek pro děti a mládež. 
Začínat budeme koncem září či 
začátkem října.
Časy cvičení v době uzávěrky 
Zpravodaje ještě nebyly všech-
ny upřesněny. Na našich strán-
kách se je v průběhu září dozvíte  
www.sokolbustehrad.cz.

Příměstský tábor. Foto: Archiv autorky

Č T E N Á Ř I  N Á M  P Í Š Í

BUštěhradská zastavení

Chtěl bych poděkovat organizáto-
rům za pěkné znovuotevření Stez-
ky historií Buštěhradu 24. června. 
Náročná, ale zajímavá několikaho-
dinová procházka s výkladem mě 
velmi zaujala. Přestávka na kon-
cert sboru Byzantion byla netra-

dičním zpestřením. Konečně jsem 
se podíval i do místního muzea 
Oty Pavla, které je pěkně upraveno 
a zvídavý návštěvník si při studiu 
vystavených dokumentů určitě mi-
nimálně hodinku odškrtne ze své-
ho času. 

Speciální poděkování si určitě za-
slouží průvodci J. Pergl a I. Ka-
salická. Chtěl bych ocenit i to, že 
doplněná stezka navázala na tu 
původní i stejným stylem keramic-
kých desek s popisky. 

Ing. Jiří Janouškovec 

S P O RT
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archeoloGický průzkUm 
Dne 20. 7. 2018 opustili své půso-
biště na Buštěhradě archeologové 
ze společnosti Pueblo, kteří pro-
váděli výzkum v místě za pivovar-
ským sklepem na lokalitě, kterou 
už objevil Dr. Žebera. Mají se tam 
stavět bytovky. Škoda. Odvedli zde 

neskutečný kus práce a podařilo se 
jim objevit nejen množství arte-
faktů nejrůznějšího stáří, kosterní 
pozůstatky, ale i starou cihelnu. Na 
zpracování výsledků jejich práce si 
musíme nějaký čas počkat. Těšíme 
se na nálezovou zprávu a nejvhod-

nější by asi bylo, kdyby nám ji při-
šel představit a taky vysvětlit někdo 
z archeologů, který se na výzkumu 
osobně podílel. Budeme se těšit.                                                                                                                                  

JP

Archeologický průzkum. Foto: J. Pergl Naleziště. Foto: J. Pergl

„Bankomat“ s otevírací doBoU

Hodně lidem v Buštěhradě chy-
bí bankomat. A zatím to na jeho 
umístnění v nejbližší době ani ne-
vypadá (i když se na tom pracuje). 
Jde ale už dnes vybrat hotovost z 
platební karty v Buštěhradě pro-
střednictvím služby cashback (čti 
„kešbek“). Tato služba zde byla 
dostupná celou dobu (možná se o 
ní nevědělo), ale od 1. 7. 2018 se 
značně zlepšily podmínky pro vý-
běr. 
O co přesně jde? Tuto službu v 
Buštěhradě nabízí obchod Coop 
a benzínka EuroOil. Stačí nakou-
pit na benzínce EuroOil nebo v 
obchodě Coop cokoliv za více jak 
1 Kč (rohlík, nanuk) a při place-
ní kartou tohoto zboží požádat o 
cashback (čili hotovost zpátky) do 
maximální výše 3000 Kč. A je to.
Ano, uznávám, má to tři vady na 
kráse. První vada na kráse je, že 
je výběr je omezený do maximál-
ní výše 3000 Kč. Ale tato vada se 
dá přežít. Domnívám se, že část-
ka 3000 Kč stačí na běžné pokrytí 
výdajů tady v Buštěhradě do doby, 

než pojedete do Kladna nebo do 
Prahy... Nebo druhá možnost, že 
zkusíte tuto službu častěji.
Druhá vada na kráse je, že je nut-
né respektovat tohoto à la „ban-
komatu“ otevírací dobu. Coop má 
sice otevřeno ve všední den do 17 
h, ale benzínka do 20 h. A benzín-
ka je dokonce otevřená i o víken-
du (5.30–20.00 h). Opět, pokud 
trávíte celé dny v Buštěhradě, tak 
snad si najdete čas trefit se do ote-
vírací doby. A pokud dojíždíte do 
Buštěhradu až po práci a nestíháte 
otevírací dobu, tak si leda vybrat u 
práce (v Praze nebo Kladně…). 
A třetí, asi nejzávažnější vada této 
služby je, že není 100%. Může se 
totiž stát, že už ten den budete 10. 
člověk, co bude chtít využít službu 
cashback a v pokladně už nebude 
na tuto službu dostatečná hoto-
vost, takže vám peníze nevydají. 
Nebo od rána všichni platili kar-
tou, takže pokladna opět nebude 
mít hotovost, kterou by vám vy-
dala. Nebo je pravděpodobné, že 
v 5.30 benzínka ještě nebude mít 

posbíranou dostatečně vysokou 
hotovost, kterou by mohla na služ-
bu cashback vydat. Ale na druhou 
stranu, i kdyby byla na výběr šan-
ce 50 %, pořád je to více jak 0 %, 
kdy tu žádná jiná možnost výběru 
hotovosti (pokud nevyužíváte ještě 
služeb České pošty a ČSOB) zatím 
není. Takže díky aspoň za to. 
Co se týká nastavení platební kar-
ty a zpoplatnění výběru u banky, 
tak dle vyjádření novinek (www.
novinky.cz, přesněji https://www.
novinky.cz/finance/476032-u-po-
kladen-obchodu-pujde-vybrat-
-z-karty-az-3000-korun.html):  
„V Česku prakticky všechny ban-
ky umožňují zdarma výběr hoto-
vosti u pokladen na debetní kar-
tu, ze které zákazník čerpá vlastní 
peníze. Některé banky, například 
Česká spořitelna, ČSOB, Komerč-
ní banka či Sberbank, nezpoplat-
ňují cashback ani z kreditní karty,  
Raiffeisenbank si za to účtuje 10 
korun a UniCredit Bank 19 ko-
run.“ 

L. Čermáková
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malý slovník kladenštiny

Malý slovník výrazů a frází kla-
denského nářečí, aneb jak se doro-
zumět na Buštěhradě, na Kladně a 
v okolí.
S laskavým svolením redakce ča-
sopisu Kladno-Záporno jsme jako 
základ použili slovníček otištěný 
v č. 8, které vyšlo na jaře 2010, a 
doplnili jej o další kladenské a 
buštěhradské výrazy, které jsme 
shromáždili. Za tímto účelem 
jsme uspořádali brainstorming na 
Facebooku – a obdrželi jsme od 
vás velké množství podnětů, jež 
nebylo snadné zpracovat. Pokud 
některý výraz ve slovníčku nena-
jdete, může to být proto, že se ne-
jedná o čistě kladenský dialekt, ale 
obecnou češtinu, výraz, který sice 
není spisovný, ale používá se i v 
jiných regionech (např. štokrdle, 
portmonka, bikramka, chrouny, 
senkrovna), anebo prostě proto, 
že se nám sem nevešlo vše. Také 
se může stát, že některé výrazy si 
lidé pamatují různě, mohou mít i 
odlišné varianty, zkrátka slovníček 
možná není stoprocentní, ale sna-
žili jsme se a doufáme, že vás po-
baví.
Odlišnost kladenštiny spočívá 
především v mluveném projevu. 
Vzhledem k tomu, že není v na-
šich silách k tištěné podobě slov-
níku vydat ještě zvukovou podobu 
na DVD, musela autorská skupina 
mapující kladenštinu zavést speci-
ální znak pro tzv. kladenské ote-
vřené E. Redakce časopisu Klad-
no-Záporno vstoupila již v roce 
2010 v jednání s firmou Microsoft 
a požadovala, aby od příští verze 
operačního systému Windows byl 
pro písemný projev zaveden font 
obohacený o znak kladenského 
E. Věříme, že tato verze fontů pro 
Windows bude pro uživatele na 
Kladensku ke stažení na oficiál-
ních stránkách Microsoftu, a také 
zdarma ke stažení na webu města 
Buštěhradu. Protože zatím firma 
Microsoft nereagovala, musíme 
místo něj v textu dočasně používat 
znak æ.

Kladensky – česky:
Změny významu některých slov:
hokejka – hokejista
kamna – sporák
kahan – horník, havíř
mandelinka – autobus MHD
naše holka – dcera
pražák – autobus na lince Kladno 
– Praha
pumlič – míč
hračkárna, narpa – papírnictví
havěť – domácí zvířata
Záměny souhlásek či samohlásek
hnízko – nízko
balgón – balkón
címent – cement
Gáblovka – Kablo Kladno (místní 
továrna na kabely)
lekmín – leknín
počta – pošta
pabouk, babouk – pavouk
pampuliška – pampeliška
grém – krém
kečky – sportovní obuv

Zkracování a tzv. polykání
človek – člověk
kucí – chlapci, kluci
pojte – pojďte
leta – roky
knedlik, králik – knedlík, králík

Speciální novotvary
antikóro – jakýkoliv lesklý nereza-
vějící kov, nerezová ocel
courák – autobus Kladno – Praha, 
stavící na všech zastávkách
mycák – dřez
pajsr – páčidlo
vixlajvant – omyvatelná hmota 
např. na ubrusy, umělá hmota

vyšnorovat – vydrhnout, vyčistit
vodřampa – šupák, neupravený 
člověk
rusání, súfování – oblíbené ne-
bezpečné dětské zábavy na tajícím 
ledu z dob, kdy pravidelně zamrza-
ly rybníky 
kracička – krátká motyčka se třemi 
zuby
králičovna – králíkárna, nebo též 
dům s pozůstatky letohrádku na 
Starém Hradě, ve kterém přenoco-
val král Fridrich Falcký
chemodróga – drogerie
oringle, ornodle – náušnice
brdik – zvláštně vypadající po-
krývka hlavy

Z oblasti gastronomie
buďáky – pečivo plněné švestkami 
a slazeným mákem
cibul – cibule
pourek – pórek
čikuláda – čokoláda
hedvábná kaše – bramborová kaše
podmáslik – jedlá houba
se sypanou houskou – se strouhan-
kou
syreček – tvaroh
karásky – buchty
kokíno, káko – bonbon, cukrátko
štolwerk – karamela
čeperka, štípavka – minerální voda

Prodlužování hlásek
hadí – hadi
hříště – hřiště
fotbalistí – fotbalisti
pívo – pivo
dívadlo – divadlo
ďéda – dědeček
kdý – kdy
tří, štyří – tři, čtyři
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k móři – k moři
vaříno, pečíno – navařeno, nape-
čeno
kůrvy – lehké ženy

Odlišnosti ve skloňování, absen-
ce předložek
Králikum a slepicám
Hodně uhliho a dříviho
Chleba máslem, rohlik medem, 
dolky hruškama, knedliky černej-
ma jahodama (borůvkové knedlí-
ky)
O víkend, o prázdniny, o přestávku 
– o víkendu, o prázdninách, o pře-
stávce (toto je tak hluboce zakoře-
něno, že to používají i učitelky ZŠ!)
Tepláky do lítání/do vztekání – 
tepláky na hraní

Vlastní jména a jejich kladenské 
mutace
Mírek z Doges – Mirek z obce 
Doksy
Rapice, Rapičácí – Vrapice, obyva-
telé Vrapic
Pinda – Jindřich
Bojena – Božena
Vlastik – Vlastimil
Jarda – hokejista Jaromír Jágr
Keňa – svérázný buštěhradský ob-
čan žijící ve druhé polovině 20. 
století

Zájmena, příslovce a další
tajdle, todle – tady, toto
dycky – vždy
notojo, no – rezignovaný souhlas, 
přitakání
ju, juuuuu? – potvrzení
væj, væď? – že ano? Viď?
hoření, dolení – horní, dolní

Místopisné názvy
na Buštěhradě, na Kladně – v 
Buštěhradě, v Kladně
jít do Baťovny – navštívit obchod s 
obuví pana Buška
Prokopávka – lokalita poblíž gará-
ží v Sadové ulici

Fráze
Nutno nacvičit před verbálním 
projevem na území Kladna a okolí.
Du doktorovi na inekci a nesu mu 
čikuládovou bombonijéru.
Kolikýtka jede na engrt? (Jaké čís-
lo autobusu jede na zastávku En-
gerth?)
Z hořeního šupliku vem si jednu 
štolwerku. (Z horního šuplíku si 
vem jednu karamelku)
Ceé u vás novýho pae Plch? (Co je 
u vás nového, pane Plchu?)
Kucí hráli s kucíma na garážích 
lóru. (Muži hráli v restauraci Na 
Garážích karetní hru lóra)

Přecedo (např. Ká es čé) neser mi! 
(Předsedo, nezlob mě!)
Jeníčku asi na tebe leze křipka.
Už vám zavedli ten plæn? (Už vám 
zavedli ten plyn?)
Netoč vodu! Vyděláváš moc vody! 
– (Nepouštěj vodu! Plýtváš vo-
dou!)
Mám žížeň, jdem na paňáka!
Na závěr bychom zařadili několik 
výrazů i z novodobé buštěhradšti-
ny. Třeba se jí budeme podrobněji 
věnovat v některém dalším vydání 
BZ.
Stehno, Buštík – Stehelčeves, 
Buštěhrad
Godlapark – náměstí zvané u Ma-
cíků
větrák – větrolam na poli za zá-
kladní školou
dědkodům/domeček – Domov s 
pečovatelskou službou
buštěhradská Kotva – bývalý ob-
chodní dům na Kladenské naproti 
Seifertovně
Sandonoriko – intenzivně nasvět-
lený nový přechod s ostrůvkem u 
kostela

Slovníček z časopisu  
Kladno-Záporno  

upravila a doplnila DJ

představUJeme nový reGionální dopravní systém pid lítačka

Od konce letošního léta bude ces-
tujícím v městské hromadné do-
pravě v Praze a ve Středočeském 
kraji k dispozici rozšířená služba 
platby za jízdné. Cestující budou 
mít na výběr mezi více platební-
mi kanály. Dojde tak k zásadní 
modernizaci stávajícího systému 
odbavování v hromadné dopravě. 
Hlavním prvkem je digitalizace a 
propojování systémů.
Díky novému odbavovacímu sys-
tému budou moci cestující dojíž-
dějící ze Středočeského kraje ko-

nečně využít jeden platební systém 
pro celou jízdu, což zajisté ocení 
více než 100 000 osob, které denně 
do Prahy ze Středočeského kraje 
dojíždějí. 
Na co se můžete těšit? 
Nově si cestující bude moci zvolit 
nosič svého dlouhodobého časové-
ho kupónu. Buď jím bude jako do-
sud Lítačka, nebo bude nově moci 
využít bezkontaktní bankovní kar-
tu Visa nebo Mastercard, které jsou 
běžně v České republice vydávány 
a vlastní je většina obyvatel. 

Dalším novým nosičem dlouho-
dobého časového jízdného bude In 
Karta ČD, který zajisté využijí ti, 
kteří cestují často vlaky ČD. 
Dlouhodobé časové jízdné se bude 
nahrávat na bezkontaktní bankov-
ní karty nebo In Kartu ČD stejně 
jako na Lítačku. Tedy přes e-shop 
PID Lítačky www.pid.litacka.cz 
(ten bude spuštěn souběžně se 
spuštěním regionálního doprav-
ního systému PID Lítačka), nebo 
jako doposud na přepážkách ve 
Škodově paláci či v některém z 
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předprodejních míst ve stanicích 
metra. 
Nový e-shop PID Lítačky umožní 
nákup z pohodlí domova, cestující 
si tak budou moci zakoupit libo-
volnou časovou jízdenku (na 30 
dní až jeden rok) a už si nebudou 
muset chodit dlouhodobý kupón 
aktivovat k validátorům ve stani-
cích metra. Jízdenka bude na kartě 
aktivována nejpozději 60 minut po 
jejím zaplacení.
Součástí regionálního dopravního 
systému PID Lítačka je i nová uži-
vatelsky přívětivá mobilní aplikace 
PID Lítačka, která nahradí mobilní 
aplikaci PID Info. Novou aplikaci 
si cestující můžou stáhnout zdar-
ma a jejím prostřednictvím bude 
možné zakoupit si všechny druhy 
krátkodobých jízdenek, platné od 
několika minut do tří dnů. 
Mobilní aplikace PID Lítačka ces-
tujícím umožní:
• vyhledat aktuální spojení a nej-

levnější lístek pro toto spojení; 

• nakoupit jednorázové jízdné; 
• pozdější aktivování jízdného (při 

nástupu do vozu); 
• přeposlání jízdenky třetí osobě; 
• vyhledávání aktuálního spojení 

včetně výluk a omezení; 
• zobrazení aktivní mapy zastávek 

dle polohy uživatele; 
• přehled komerčních parkovišť a 

městských parkovišť P+R s infor-
macemi o jejich aktuální obsaze-
nosti 

V současné době je možné si v 
aplikaci PID Lítačka zakoupit pou-
ze krátkodobé časové jízdné, do 
konce roku bude ovšem cestujícím 
prostřednictvím této mobilní apli-
kace umožněn nákup i dlouhodo-
bých časových kupónů. 
V rámci nového systému PID Lí-
tačka bude spuštěn také zcela nový 
webový portál www.pid.litacka.
cz s přehledným e-shopem, kde si 
pohodlně cestující zakoupí nejen 

jízdní kupóny, ale v e-shopu si taky 
bude možné: 
• nakoupit jízdné dle vybraných 

pásem včetně kalkulace ceny; 
• nahrát kupón na Lítačku, bez-

kontaktní bankovní kartu, In 
kartu ČD; 

• aktivovat kupón online (již ne-
bude nutné chodit k validátoru v 
metru); 

• nastavit upozornění na vypršení 
platnosti kupónu (to bude zasí-
láno buď formou SMS, či na e-
-mail); 

• změnit nosič během platnosti 
kupónu; 

• přes jednu registraci spravovat 
více účtů (což využijí především 
rodiny a firmy pro své zaměst-
nance). 
Vladimír Antonín Bláha, za Ope-

rátora ICT (tato společnost celý 
nový dopravní systém zaštiťuje)
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