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Protože se v  Buštěhradě (jako 
ostatně všude) velmi často řeší 
různé sousedské nevraživos-
ti (lidé kritizují, že někdo špat-
ně parkuje, netřídí, neuklízí po 
svém psovi, pálí v kamnech bůhví 
co, večer rámusí před hospodou 
nebo střílí petardy, atd., atd.), po-
kusili se zastupitelé zformulovat 

„Desatero dobrých sousedských 
vztahů“, které bude lidem připo-
mínat, jak se dá soužití se souse-
dy vylepšit. Některé obce takové 
desatero mají, my jsme se inspi-
rovali v Zichovci. Je to jistě počin 
symbolický, jehož úspěch závi-
sí na dobré vůli každého z  nás. 
Avšak myslíme si, že některé věci 

je dobré si občas připomínat. 
Koncept desatera jsme podrobi-
li obecné diskusi na neoficiální 
facebookové stránce města. Jistě 
by bylo možné vymyslet daleko 
více bodů, pokusili jsme se však 
zformulovat alespoň to nejpod-
statnější.

Zastupitelé
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Desatero Dobrých souseDských vztahů 
1. Odpadky, nepořádek a  sklád-

ky: Máme všude odpadkové 
koše, takže neházím odpadky 
na zem ani do křoví, a  to ani 
nedopalky od cigaret, ze kte-
rých se do vody uvolňují kar-
cinogenní látky. Komunální 
odpad z domácnosti dávám do 
své popelnice nebo na sběrné 
místo, nenechávám ho na hro-
madách za plotem či u kontej-
nerů.

2. Třídění odpadu: Třídím pa-
pír, plasty, sklo, kov a elektro-
odpad. Pokud mám kde, tak 
kompostuji bioodpad nebo 
si pořídím hnědou popelni-
ci. Plasty do kontejneru dá-
vám čisté, pet láhve, tetrapaky 
a  krabice sešlápnuté, aby tam 
zbylo místo i pro ostatní.

3. Venčení psů: V obci mám své-
ho miláčka vždy pod kontro-
lou, na volno ho pouštím jen 
na místech k  tomu určených 
nebo za zástavbou a  uklízím 
po něm. Nenechám ho ce-
lou noc venku štěkat, ať se on 
i sousedé dobře vyspí. 

4. Parkování: Neparkuji v  kři-
žovatkách, na přechodech, na 
chodnících; auto nenechám 
stát na trávě. Pokud mám 

dvůr, auto parkuji doma. U lé-
kaře, u  pošty a  před obchody 
parkuji jen na nezbytně dlou-
hou dobu, protože tu budou 
potřebovat zaparkovat i  jiní. 
Těch pár kroků navíc mě ne-
zabije.

5. Jízda autem: Pokud mohu, tak 
po Buštěhradě chodím pěšky, 
to platí zejména ráno pro cestu 
dětí do školy. A když už musím 
použít dopravní prostředek, 
jezdím ohleduplně a  pomalu, 
ať už v autě, na motorce nebo 
čtyřkolce. Chci, aby se tu i děti 
a staří lidé cítili bezpečně.

6. Vraky: A  když moje auto do-
jezdí, popřípadě, když jsem 
si pořídil vrak s  tím, že si ho 
spravím, nenechávám tyto 
hromady šrotu stát na ulici. 
Auto slouží k  jízdě, ne jako 
stojan, skladiště nebo úložný 
prostor.

7. Nadměrný hluk: Nejen o  ví-
kendu jsem ohleduplný k sou-
sedům, a  pokud je to možné, 
snažím se jim nezkazit ráno 
nebo čas oběda sekáním trávy 
nebo řezáním dřeva. Jsem ohle-
duplný i ke zvířatům, nepouží-
vám zábavní pyrotechniku. 

8. Venkovní oslavy a  akce: Vy-
varuji se hlučných oslav v ho-
dinách nočního klidu (po de-
sáté večerní hodině), které by 
mohly rušit mé sousedy. Když 
už slavím, budu ohleduplný 
a  případně oznámím pláno-
vanou akci sousedům v dosle-
chu. 

9. Pálení listí: Vím, že listí je lep-
ší kompostovat, větve a  listí 
mohu dát do červených kon-
tejnerů, a také nechci kouřem 
obtěžovat sousedy, takže na 
zahradě nic nepálím.

10. Topení v kotlích na tuhá pali-
va: Ve svém kotli či kamnech 
topím tak, abych neudusil své 
spoluobčany a  neničil životní 
prostředí. Stejně tak si dávám 
pozor, když používám che-
mické postřiky. 

Prosíme občany, nezapomínej-
te na toto desatero. Odměnou 
nám všem bude nejen na pohled 
pěkná obec, ale i příjemní souse-
dé a  méně nevraživostí, pomluv 
a sporů. 
Děkujeme za pochopení a  dodr-
žování.    

Zastupitelstvo města Buštěhrad
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usnesení ze zaseDání zastupitelstva města buštěhraDu č. 1/2019 
Zastupitelstvo na svém zasedání  
č. 1/2019 ze dne 30. 1. 2019 přijalo 
tato usnesení:
Schvaluje:
Usnesením č.  1
Ověřovatele zápisu Jiřinu Kop-
sovou a  Stanislavu Šumnou, jako 
zapisovatelku Dagmar Novotnou.
Usnesením č.  3  
Zápis ze zasedání č. 3/2018-N.
Usnesením č.  4   
Doplněný program zasedání  
č. 1/2019.
Usnesením č.  5 
Bod č. 5 odložen.
Usnesením č.  6  
Plán práce Kontrolního výboru 
pro rok 2019.
Usnesením č.  7 
Schválení podání žádosti o  do-
taci z  MMR, program Podpora 
obnovy a  rozvoje venkova, do-
tační titul: Podpora obnovy míst-
ních komunikací, název projektu: 
„Obnova místních komunikací ve 
městě Buštěhrad“. 
Usnesením č.  8 
Schvaluje přidělení zakázky na 
administraci dotace (firma TNT 
Consulting).
Usnesením č.  9 
Projekt „Zámek Buštěhrad – Ob-
nova východního křídla pro prak-
tickou školu a  ŠPZ“ – Usnesení 
zastupitelstva o  přenesení pravo-

mocí.
Usnesením č.  10 
Dotace spolkům, dle přílohy.
Usnesením č.  11 
Změnu ve složení Kulturního vý-
boru …
Usnesením č.  13 
Přijímání darů finančních účelo-
vých i neúčelových a hmotných do 
výše 20.000,- Kč, bez schvalování 
zřizovatelem školy.
Usnesením č.  14 
Odměnu pro ředitelku ZŠ a MŠ …
Usnesením č.  15 
Přidělení bytu č. 23 v  DPS 
Buštěhrad od 1. 2. 2019 …
Usnesením č.  16 
Instalaci kamerového systému 
ve společných prostorách DPS 
Buštěhrad z  důvodu zvýšení bez-
pečnosti klientů DPS, z  vlastních 
finančních zdrojů, a  ukládá ředi-
telce DPS Buštěhrad legislativně 
ošetřit používání CCTV systému 
v prostorách DPS Buštěhrad.
Usnesením č.  17 
Připojení se k  mezinárodní kam-
pani „Vlajka pro Tibet“ po celé vo-
lební období.
Usnesením č.  18 
Krizový plán města Buštěhradu, 
složení Krizového štábu a  slo-
žení Povodňové komise města 
Buštěhradu.

Usnesením č.  19 
Odpisový plán ZUŠ Buštěhrad na 
rok 2019 – odepsání klavíru Petrof 
a notebooku Apple.
Usnesením č.  20 
Dodatek č. 1 ke smlouvě mezi 
městem Buštěhrad a AVE Kladno 
o  svozu odpadů a  pověřuje sta-
rostku podpisem Dodatku.
Usnesením č.  21 
Odměny zastupitelů dle nařízení 
vlády č. 318/2017 od 1. 1. 2019.
Usnesením č.  22 
Zadání studie na revitalizaci are-
álu bývalých pivovarských sklepů 
pro architektku Nikol Kouřim-
skou, autorizovaný architekt, za 
cenu 165.000,- Kč bez DPH.
Usnesením č.  23 
Odpis pohledávek na místních po-
platcích ke dni 31. 12. 2018 v cel-
kové výši 70.321,- Kč.
Odkládá:   
Bod č. 5 
Plán práce Finančního výboru.
Bod č. 10r) 
Přidělení výše dotace pro tenisový 
klub Tenísek.
Bere na vědomí:  
Bod č. 2.  
Kontroly usnesení ze zasedání č. 
1/2018-N, 2/2018-N, 3/2018-N.
Neschvaluje usnesení: 
Bod č. 12: Vyvěšení záměru na 
prodej či pronájem části pozemku 
parc. č. 391/1.

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

zlepšete svoje okolí! již poDruhé

Zastupitelstvo Buštěhradu a  vý-
bor pro životní prostředí vyzývá 
již podruhé obyvatele Buštěhra-
du, aby nám poslali své nápady 
na drobná vylepšení našeho ži-
votního prostředí ve městě, které 
by bylo možné realizovat do cca  
35 000 Kč.
Pokud máte nápad na zkultivo-
vání nějakého zákoutí, umístě-
ní laviček, vysazení zeleně, dejte 
nápad na papír a pošlete nám ho 

na e-mail mrkvicka@mestobuste-
hrad.cz. Stačí popis nebo obrázek, 
vysvětlení, proč takovou věc chce-
te, a velmi hrubý rozpočet.
VŽP vybere ty nejlepší návrhy 
a bude spolu s městským úřadem 
usilovat o  jejich postupné usku-
tečňování. Přednost dostanou 
projekty, na kterých se dohodnete 
se svými sousedy a do kterých bu-
dete ochotni něco sami dát (raději 
práci než peníze).

Před rokem díky obdobné akci 
vznikla mozaika na Kozlero-
vých schodech, ze které máme 
všichni radost, tak doufejme, že 
přibude něco dalšího, hezkého. 
Návrh může podat každý občan 
Buštěhradu, spolek, žáci místní 
školy nebo sousedé. A to do konce 
dubna 2019.

Jan Mrkvička, předseda VŽP
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I N FO R M AC E  Z  R A D N I C E AktuAlity

O vytříděném odpadu a lidech
Touto cestou bychom chtěli po-
děkovat všem občanům našeho 
města, kteří třídí odpad.
Třídění odpadu je závislé na 
dobrovolné a  neplacené aktivitě 
miliónů domácností, které vyna-
kládají svůj čas i  část svého do-
mácího prostoru na třídění od-
padu.
Dle informací společnosti EKO-
-KOM, a.s. (autorizovaná společ-
nost zajišťující celorepublikově 
systém zpracování odpadů) sku-
tečně a stabilně třídí 72 % obyva-
tel v ČR. Dobrovolně, prostě pro-
to, že to považují za přirozené. 
Nebylo tomu tak vždy. Před dva-
ceti lety, kdy EKO-KOM začínal 
s  propagací třídění prostřednic-
tvím školního vzdělávacího pro-
gramu, se o třídění odpadu zají-
mala pouze asi pětina obyvatel. 
Tento školní program mimocho-
dem běží dodnes a  vzdělává již 
další generaci dětí, jejichž rodiče 
před 20 lety seděli v  lavicích 3. 
a 4. tříd, na něž se program tehdy 
zaměřoval.
Za ta léta se toho v myšlení lidí 
změnilo mnoho. Před patnácti 
lety považovalo třídění za důle-
žité přes 90 % lidí, ale skutečně 
třídila necelá polovina. Dnes je 
za důležité považuje sice jen 80 
% lidí, ale třídí skoro tři čtvrti-
ny. A víte, jaký nejčastěji udávají 
důvod, proč třídit? Říkají, že je 
to jedna z  mála věcí, kterou oni 
sami mohou udělat pro život-
ní prostředí a  pro dobrý pocit 
z jeho ochrany.
Proto bychom neměli zapomínat 
na to, že je to především o lidech, 
jejich ochotě a přesvědčení. Není 
to tedy jen technika a ekonomi-
ka, je to také sociologie, komuni-
kace a úcta k milionům třídících 
lidí i k sobě sama. A proto vám, 
kteří třídíte, město děkuje.

Lucie Dlouhá 
za MěÚ

Na co se také ptáte
V neděli ráno 3. února, poté, co 
napadlo cca 20 cm sněhu (výtah 
z různých stížností): 
Město absolutně nezvládlo úklid 
sněhu. Nemohla jsem vyjet. Revo-
luční nebyla protažená. Starostka 
mi nebere telefon. Tento přístup 
města se mi nelíbí. Zohledním to 
při příštích volbách! — Napadlo 
trochu sněhu, cca 15 cm. Na Klad-
ně vyhlásili stav kalamity. Před 18 
lety napadlo 50 cm a bez problémů 
se to zvládlo. U nás v Buštěhradu 
tehdy byly i 2metrové závěje. Teh-
dejší starosta pan Dütsch zajistil 
těžkou techniku a  během krátké 
doby se to zvládlo. Dnes tady na-
sněžilo směšných 15 cm a  byl to 
problém. Máme techniku na úklid 
ulic a chodníků, schopnou zvlád-
nout nemalou sněžnou nadílku. 
Jsem špatný počtář, ale předpo-
kládám, že zařízení na úklid ulic 
při rychlosti 30 km/h je schopné 
uklidit za 9 hodin 270 km ulic. Je-
žek na chodníky při rychlosti 6 km 
36 km chodníků. Uklidily se naše 
komunikace v  tomto tempu? Ani 
náhodou!!! Proč?
Obávám se, že je nutno přijmout 
fakt, že když hodně nasněží, tak 
zkrátka žádná obec není schopná 
to uklidit okamžitě a  všude na-
jednou, a ještě tak, aby sníh zmi-
zel a  nekupil se na hromadách. 
Zdá se, že jsme již odvykli nor-
málním zimám… Tyršovu, Re-
voluční a  Kladenskou protahuje 
KSÚS (jakožto majitel těchto ko-
munikací), naše TS přednostně 
uklízejí komunikace v  majetku 
města, a  pokud naše TS zrovna 
jezdí na druhém konci města, 
tak nemohou vědět, že u vás ještě 
není protaženo. Kladno vyhlá-
silo kalamitní stav, komunikace 
tam byly ještě méně sjízdné než 
u  nás. Naše TS dělají maximum 
toho, co jim umožňuje jejich 
technické a  personální vybavení 
(pluhy máme dva). V neděli jez-
dily už od rána, a pokud potřebo-

val někdo někde něco prohrnout, 
snažily se dle svých možností 
vyhovět. Nejdříve pochopitelně 
uklízely více frekventované ulice, 
kudy lidé jezdí a chodí na poštu, 
do obchodu, k  lékaři. Až poté 
okrajové části města. Vaše výpo-
čty rychlosti úklidu jsou bohužel 
zcela nerealistické. A  s  tím, že 
když projede pluh ulici, vznik-
nou hromady sněhu, toho také 
moc neuděláme. Je lepší namísto 
brblání vzít lopatu a také přiložit 
ruku k dílu. A  také zde apeluje-
me na sousedskou solidaritu – 
není moc solidární, když sníh ze 
svého parkovacího místa odhází-
te na parkovací místo sousedky, 
a ještě to svedete na naše TS!
Navrhuji, aby zaměstnanci úřadu 
šli odhazovat sníh.
To asi nemyslíte vážně? V  tom 
případě zavřeme úřad a popelni-
ce se budou platit, až sníh rozta-
je?
Po oblevě:
Chtěla jsem se zeptat, zda má 
město Buštěhrad v plánu zamést 
kamínky z  chodníku od hřbito-
va do centra podél Dynexu. Už 
v  tom křupeme týden, ničí to 
boty a jestli se čeká na velký déšť, 
tak se tím akorát ucpou ty nové 
kanály na silnici.
Váš podnět jsem předala našim 
TS. Nepochybně zametat bu-
dou, jako každý rok, ale obvykle 
se to dělá až po skončení zimní-
ho období, ještě může nasněžit 
a namrznout, takže v tuto chvíli 
by to asi bylo kontraproduktiv-
ní.
Dneska ráno jsem byl nakoupit 
a všiml jsem si obrovské hromady 
čurbesu u kontejnerů na tříděný 
odpad u  Seifertovny, na kterou 
samozřejmě čuňata přihazují 
další, protože jsou kontíky plné. 
Tak jsem se do té hromady cíle-
ně mrknul a našel v  těch věcech 
(evidentně vyházené věci při 
stěhování, je tam i  různá elekt-
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právnička města buštěhraDu juDr. r. slaDká reaguje na příspěvek  
pana l. kellera, který byl otištěn v minulém čísle bz na téma „netříDím a přes-
to šetřím“: 
LK: Lze za odvoz odpadků legálně 
ušetřit? Ano, lze a možností je celá 
řada. 
1. Nepřihlásit se k trvalému poby-

tu
Princip spočívá v  tom, že občan 
nemá v  obci trvalé bydliště a  má 
pouze kontaktní adresu „na obec-
ním úřadě kdekoliv“. V  takovém 
případě neplatí za odvoz odpadků 
nikde, přestože žije v  Buštěhradě, 
kde odpad tvoří. Odvoz odpadků 
sponzorují všichni, kteří poctivě 
platí. Tím lze v letošním roce uše-
třit 850 Kč za každou osobu v do-
mácnosti bez trvalého bydliště. 
RS: Není tak docela pravda. Jsou 
obce, a  Buštěhrad mezi ně pat-
ří, které vymáhají poplatky i  na 
osobách přihlášených k  trvalé-
mu pobytu na úřadě. Je to vždy 
otázka obce, jak se k  danému 
problému postaví. Pokud by se 
ale někdo odhlásil z trvalého by-
dliště v Buštěhradu a přihlásil na 
městském úřadě tamtéž, povin-
nosti úhrady a  hlavně vymáhání 
poplatku se jen tak lehce nezbaví.

2. LK: Zapojit se do programu „ne-
třídím a přesto šetřím“

Velmi jednoduchá a elegantní me-
toda, při které jedna osoba v  do-
mácnosti platí za odvoz netříděné-
ho odpadu a ostatní se přihlásí do 
programu „třídím, tudíž šetřím“. 

Výsledek si lze ukázat na příkla-
du pětičlenné rodiny, kde jeden 
člen domácnosti platí za netřídě-
ný odpad (850 Kč), ostatní se za-
pojí do akce „třídím, tudíž šetřím“ 
a zaplatí 425 Kč). Výsledek je ten, 
že místo 4 250 Kč rodina zaplatí  
2 550 Kč, ušetří 1700 Kč a je úplně 
jedno jestli třídí nebo netřídí. 
RS: Ani zde není toto tvrzení úpl-
ně jednoznačné, resp. je neúplné. 
V  uváděném příkladu by rodina 
měla popelnice dvě, jedna by se 
vyvážela každý týden, jedna, ve 
které ale nesmí být odpadky ur-
čené k třídění, jednou za čtrnáct 
dní. Jistě lze podvádět i  při tak 
marginálních záležitostech, jako 
je třídění odpadu. Ale už ve vy-
hlášení tohoto programu zastupi-
telstvo deklarovalo, že program je 
založen na důvěře v  uvědomění 
občanů města, že tříděním šet-
ří životní prostředí, a  na důvěře 
v  občany města, že své odpady 
umisťují skutečně do svých sběr-
ných nádob. 

3.  LK: Kombinace bodů 1 a 2
Tato metoda je nejefektivnější 
a  přesto legální. Opět uvedu pří-
klad pětičlenné rodiny, kde jeden 
člen rodiny platí za netříděný od-
pad, dva členové za tříděný a dva 
nemají trvalé bydliště nikde (mají 
uvedenou kontaktní adresu na 
obecním úřadě např. v  Horních 

Kotěhůlkách a  za odvoz odpadků 
neplatí nikde). Tato rodina místo 
4 250 Kč zaplatí pouhých 1 700 Kč. 
RS: Možnost přihlášení k  trvalé-
mu bydlišti na úřadě využívají, jak 
všichni již dlouhou dobu víme, 
zejména (byť ne bezvýjimečně) 
osoby, které se snaží ukrýt před 
věřiteli, exekutory a dalšími svý-
mi, většinou zákonnými, povin-
nostmi. Tomu není v silách státu, 
tím spíše v silách jakéhokoli úřa-
du zabránit. I kdyby byl program 
„Třídím, tudíž šetřím“ zrušen, 
situaci s  trvalým pobytem by to 
nijak neřešilo, neboť jde o obliga-
torní ustanovení zák. č. 185/2001 
Sb. o odpadech a o změně někte-
rých dalších zákonů, jehož usta-
novení jsou i  pro Buštěhrad zá-
vazná bez možnosti jejich změny.
LK: A pokud se ptáte, kolik za od-
voz poplatků ušetřila moje rodina, 
odpovím šalamounsky – hodně 
a legálně. 
RS: Pokud šetří jakákoli rodi-
na hodně a  legálně na úkor pro-
gramu vyhlášeného na podpo-
ru ochrany životního prostředí, 
a  tedy na úkor ostatních pocti-
vějších občanů města, je to mj. 
i otázka cti a morálky dotyčných 
parazitujících osob. Takoví obča-
né se vyskytovali a vyskytují vždy 
a za všech okolností. 

ronika a  nábytek!) jasnej důkaz 
o  viníkovi. Mám to doma. Tak 
aby se vědělo, po kom se uklízí. 
Nechám ty předměty doličné za-
tím u sebe... to pak může kdokoliv 
psát články a výzvy jak chce, ču-
ňata prostě zůstanou čuňaty, bez 
ohledu na intelekt.

Ano, bohužel, lidé si dělají z oko-
lí kontejnerů skládku. Někdo 
stěhoval byt z  protějšího „Rac-
ka“ a  všechno nám to naházel 
na hromadu… asi si pořád ješ-
tě nevšiml, že tu máme sběrné 
místo. Je to velmi smutné. Naše 
TS to raději rychle odvezly, aby 

se ta hromada nezvětšovala. Ale 
příště podáme podnět na poli-
cii. A poté, co jsme to odvezli, se 
tam zase objevily nějaké kartony, 
nejspíš z některé blízké prodejny. 
Asi tam nainstalujeme fotopast, 
a uvidíme, co chytíme.

 DJ

vlajka pro tibet

10. března naše radnice vyvě-
sí vlajku Tibetu. Kdyby stejnou 
vlajku vyvěsil Tibeťan, skončil 
by nejspíš s  několikaletým tres-

tem ve vězení. Což je vlastně ten 
hlavní důvod, proč se zastupitel-
stvo Buštěhradu rozhodlo opět 
se k akci připojit.

Ano, víme, že vlajka vyvěšená 
v  Buštěhradě ke konci represí 
v  Tibetu nejspíš nepovede. Ale 
také víme, že i  symbolická pod-

S P O L K Y,  P Ř Í S P Ě V KOV É  O R G A N I Z AC E  M Ě STA 
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 ČÍSLO 3. BŘEZEN 2019 

akce v březnu 2019
2. 3. 
Věčně mladí senioři: Vycházka 
na Libušínské hradiště, odjezd 
10.35 U Macíků

4. 3. 
Jóga ženy, zámek Buštěhrad 
9.00–10.30 / 18.30–19.30

8. 3.
Věčně mladí senioři: Oslava 
MDŽ, zámek Buštěhrad 17.00–
20.00

11. 3.
Jóga ženy, zámek Buštěhrad 
9.00–10.30 / 18.30–19.30

12.3. 
Škola před školou – setkání bu-
doucích prvňáčků a  jejich rodi-
čů, v  17.00-18.00 hod. ve staré    
budově školy              

13. 3.
BFK: Na Chesilské pláži – Film, 
Infocentrum 19.00–22.00

14. 3. 
Vernisáž výstavy: AD 2017–18, 
1. patro zámku Buštěhrad 17.30 

18. 3.

Jóga ženy, zámek Buštěhrad 
9.00–10.30 / 18.30–19.30

21. 3. 
S  kronikářem za uměním – Be-
seda, zámek Buštěhrad od 18.00
23. 3.
Sportovní ples ke 100. výročí fot-
balového SK Buštěhrad
25. 3.
Jóga ženy, zámek Buštěhrad 
9.00–10.30 / 18.30–19.30
26. 3.
KPH Buštěhrad: Učitelé, žáci, ro-
diče – Koncert ZUŠ Buštěhrad, 
zámek Buštěhrad 18.00–21.00
27. 3. 
Veřejné zasedání zastupitelstva, 
zámek Buštěhrad od 17.30 

pora lidí, kteří se rozhodli zdán-
livě marně bojovat proti zvůli 
moci, pro ně má veliký význam.
Vlajka pro Tibet však symbo-
lizuje mnohem víc. Říkáme, že 
nás zajímají lidi tisíce kilometrů 
daleko, a  že věříme, že svoboda 
projevu a respekt k lidským prá-
vům jsou univerzální hodnoty, 
za které stojí za to bojovat.
Mimochodem, Jan Palach se při 
svém činu inspiroval právě bud-
histickými mnichy. V  Tibetu 

se v  posledních několika letech 
upálily desítky lidí. Jako by se ty-
hle lidské příběhy i  příběhy ná-
rodů propojovaly, přes ohromné 
vzdálenosti, kulturní odlišnosti, 
přes staletí.

Jan Mrkvička, za zastupitelstvo 
Buštěhradu

Mezinárodní kampaň „Vlajka pro 
Tibet“ vznikla v polovině devade-
sátých let v západní Evropě a sta-
la se jednou z  nejvýznamnějších 

symbolických akcí na podporu Ti-
betu. Akce probíhá každý rok 10. 
března, v  den výročního povstá-
ní Tibeťanů proti čínské okupaci 
Tibetu. Při povstání v  roce 1959 
zemřelo více než 80 000 Tibeťa-
nů, statisíce jich zemřely v násle-
dujících letech ve vězeních, pra-
covních táborech nebo v důsledku 
hladomoru. V  loňském roce se 
k  akci připojilo 737 obcí, měst, 
městských částí nebo krajů. 
Zdroj: http://www.lungta.cz

S P O L E Č E N S K Á  K R O N I K A

vítání občánků

Ve čtvrtek 7. února 2019 pro-
běhlo v  obřadní síni městského 
úřadu tradiční Vítání občánků. 
Společně s  paní místostarost-
kou Magdou Kindlovou jsme do 
Buštěhradu přivítaly dalších 6 

občánků, a  to: Nikolu, Kryštofa, 
Jonáše, Daniela, Adama Tonyho 
a Tadeáše. Dětem přejeme hodně 
zdraví, štěstí a spokojené dětství. 
Jejich rodičům děkujeme za roz-
hodnutí vychovávat své děti tady 

u  nás v  Buštěhradě a  přejeme 
jim, aby si užívali každou chvíli 
s nimi a svojí rodinou.

Jana Zemanová, matrikářka

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

zase něco z historie

Když jsem se probíral všemi roč-
níky Buštěhradského zpravodaje 
(vyhledával jsem články, co pro 
nás napsal p. Dr. Žebera), občas 
jsem narazil na něco, co by stálo 
za uveřejnění i dnes. I když mno-

hé články byly poplatné době. 
Před časem s tím nápadem přišla 
už Eliška Reine, a  já se pokusím 
v tom pokračovat. Ona mi to od-
pustí. Pro tentokrát bych použil 
článek o školách (BZ č. 1/1984).

Řemeslnicko-živnostenská ško-
la pokračovací v Buštěhradě 
Místní řemeslníci se od roku 
1900 domáhali zřízení pokračo-
vací školy v  Buštěhradě, proto-
že ke společenstvu patřilo tehdy 
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tentokrát s kulturou o kulturnosti

V zámecké sýpce máme zase no-
vou výstavu – Historické hřbito-
vy. Je zaměřená na stav toho, co 
tu po nás zbude. Dotýká se jedi-
né jistoty – smrti, kterou získává-
me okamžikem svého narození. 
Výstava je netradiční a nastavuje 
nám zrcadlo kultivovanosti naší 
současné společnosti. Fotogra-
fie dokumentují skutečný, ne-
utěšený stav historických hřbi-
tovů (vesměs v  pohraničních 
oblastech ČR). A  to bez rozdílu 
víry nebo národnosti. Spolek 
Omnium zdokumentoval na 27. 
panelech místa posledního od-
počinku na Karlovarsku, Pod-
bořansku, Broumovsku a dalších 
místech Čech a Moravy. Výstava 
už rok putuje po ČR a Německu 
za podpory Českoněmeckého 
fondu budoucnosti.           
Jak málo si uvědomujeme, že 
hřbitovy jsou často poslední 
připomínkou toho, co tu po nás 
zůstane, kde zanecháváme svou 
poslední stopu. Hřbitovy jsou 
sice stavěny pro mrtvé, ale jejich 
stav poukazuje na kulturní úro-
veň nás živých. Od pradávna to 
byl prostor pro setkávání celé 

komunity. Naši předci věnova-
li hřbitovům velkou péči a  po-
zornost. V  kultivované cizině je 
tomu tak stále, o čemž se může-
me přesvědčit při svých cestách 
po cizích zemích. Staleté náhrob-
ky jsou hmatatelným důkazem 
toho, že tu i po nás možná něco 
zbude. Prostory za hřbitovními 
zdmi jsou poslední připomínkou 
lidských osudů i  historie místa. 
Jsou nedílnou součástí kulturní-
ho dědictví každé země. Ukazují 
vztah k hodnotám, které tady za-

nechaly předešlé generace. Zkus-
me se pohledem na vystavované 
fotografie zamyslet nad tím, ja-
kou stopu tady zanecháme my 
příštím generacím. Hromádky 
zeminy před jednotlivými panely 
nám připomenou, co nás čeká.            
Výstavu pro Evropu připravili B. 
Větrovská, Z. Finger a J. Děd. Pro 
Buštěhrad ji připravili Eva Peslo-
vá a  Víťa Helísek. Tematicky ji 
doplnili svou tvorbou umělci 
provozující ateliér malby v  sýp-

dvanáct obcí a  učedníci nemoh-
li do takové školy chodit jinam 
pro velkou vzdálenost (Klad-
no, Slaný, Unhošť). Tato byla 
v Buštěhradě otevřena 1. 1. 1914. 
Zpočátku měla jen dva ročníky 
a  r. 1916–1917 docela jen jeden 
ročník. Po válce roku 1918 měla 
škola tři pobočky, celkem pět 
tříd. Roku 1923 byla uspořádána 
touto školou výstava žákovských 
dílenských prací. Vyučovalo se 
ve třídách měšťanky, umístěných 
v budově obecné školy. Průměrně 
chodilo do jedné třídy 45 žáků. 
V roce 1932 byla tato škola z roz-
hodnutí Ministerstva školství 
a národní osvěty zrušena a žactvo 
přiděleno do živnostenských škol 
pokračovacích v Kladně.
Židovská škola v Buštěhradě 
V  letech 1864–1865 byla zde též 

v  čp. 54 škola pro židovské děti. 
Školu navštěvovalo 15–20 dětí 
z místa i okolí. Výbornými učiteli 
na té škole byli A. Flašner a Ad. 
Fischl, který pak odešel do Hos-
touně. Z žáků této školy se v do-
spělých letech stali majitelé zná-
mých velkých obchodních domů 
v Praze.
Mateřská škola v Buštěhradě 
Obecní mateřská škola 
v  Buštěhradě byla zřízena roku 
1939, měla dvě třídy a byla umís-
těna v  budově zámku v  prvním 
patře. Vždy v  červenci a  srpnu 
v ní byl zřízen žňový útulek pro 
děti matek, které pracovaly v ze-
mědělství. Počet dětí se pohy-
boval od 45 do 60. V  roce 1951 
se školka přestěhovala do nové 
budovy újezdní měšťanské školy, 
kde bylo pro ni vybudováno pří-

slušenství včetně hřiště. Od 16. 
1. 1978 má mateřská škola teď už 
čtyřtřídní vlastní stánek na Hře-
bečské v čp. 660.
Hudební škola v Buštěhradě 
Od r. 1936 jednalo město o zříze-
ní městské hudební školy v místě. 
Jako pamětnice a  bývalá žákyně 
hudební školy od r. 1940 vím zce-
la určitě, že tato škola byla v roce 
1940 otevřena v  zámku. Později 
na nějaký čas snad zavřena a zno-
vu otevřena. V  roce 1951 měla 
škola 79 žáků. Statut a název ško-
ly byl již několikrát měněn. 

V. Cachová 
(Dějiny školství zpracoval dobro-
volný archivní pracovník Jaroslav 
Elgr v roce 1965 a doplnila a pře-
dala nám je kronikářka V. Cacho-
vá.)

Svatební košile. Foto: M. Žitníková
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okénko Do záklaDní a mateřské školy oty pavla buštěhraD

Škola před školou – Den otevře-
ných dveří v ZŠ
Zveme všechny rodiče budoucích 
prvňáků i  jejich děti na setká-
ní „Škola před školou“, které se 
uskuteční v úterý 12. března 2019 
od 17 do 18 hodin ve staré budo-
vě ZŠ (1. patro).
Děti si vyzkoušejí práci v  cen-
trech s  paní učitelkou, rodiče se 
dozvědí spoustu zajímavých a dů-
ležitých informací k zápisu a ná-
stupu dětí do školy.
Těšíme se na vás!

Kolektiv ZŠ

Exkurze do Náprstkova muzea
5. února se sedmá třída vydala 
do Prahy navštívit Náprstkovo 
muzeum, kde pro ni byl připra-
ven program o  původních oby-
vatelích Jižní Ameriky. Lektorka 
poutavě vyprávěla a  diskutovala 
s dětmi a všichni přitom společně 
procházeli zajímavou výstavou. 
Výstava Indiáni jim přiblížila pů-
vodní obyvatele Jižní Ameriky 
a jejich minulé i současné tradice. 
Všichni se ocitli na dobrodružné 
cestě fascinujícím světem indiá-
nů. Prohlídli si originální sbírkové 
předměty získané českými bada-

teli a  cestovateli, velkoplošné fo-
tografie, autentické filmové i foto-
grafické dokumentace a  zvukové 
nahrávky. Nechyběly ani atraktiv-
ní předměty, jako jsou zmenšené 
trofejní hlavy ekvádorských Jíva-
rů (tzv. tsantsy), péřová čelenka 
parikó brazilských Bororů nebo 
překrásná maska vlčí bytosti. Žáci 
se dostali i do tropického deštné-
ho pralesa Amazonské pánve, kde 

se setkali s amazonskými indiány 
a  jejich běžnými činnostmi, pro-
hlédli si tradiční dům i různé typy 
pohřebišť. Ocitli se také v údolích 
a  náhorních plošinách And, kde 
poznali život současných hor-
ských indiánů a prozkoumali ar-
cheologická naleziště předkolum-
bovských kultur.
Na závěr si děti vyzkoušely plete-
ní tradiční indiánské ozdoby. Na 

ce, Bára Bieylonovičová a  MgA. 
Martin Mulač. 
KiX zpestřil vernisáž výstavy ne-
tradičním pojetím Svatebních 

košilí z  Erbenovy Kytice. Asi 
díky tomu byla účast na vernisá-
ži tak hojná. Škoda, že tolik lidí 
nechodí i na jiné, stejně hodnot-
né výstavy, které se v Buštěhradě 

konají. Výstava je přístupná po 
tel. domluvě (na č. 733 674 863) 
každou středu od 17. hod.

JP

echo zuš
Leden byl u nás ve škole ve zna-
mení tance. Nejprve měla 15. 
ledna novoroční vystoupení naše 
taneční a hudební oddělení. O tý-
den později, 24. 1., jsme si udělali 
výlet do Stochova, kde se konala 
Stochovská Grácie – taneční pře-
hlídka všech ZUŠ z okresu Klad-
no. Naše baletky pod vedením 
Heleny Blagoevové jako jediné 
prezentovaly poctivou klasickou 
baletní školu. Skvělé vedení naší 
paní učitelky, bývalé profesionál-

ní baletky, je znát.
Ve variacích z  Šípkové Růženky 
P. I. Čajkovského se představily 
Sofie Herblichová, Claudie Herb-
lichová, Nikola Podušková, Lucie 
Popovská, Tereza Kimlová a Zu-
zana Šauerová. Ve španělském 
tanci následně sólově excelovala 
Nikola Podušková. 
Na zámku v  Buštěhradě se v  tu 
stejnou dobu konal koncert 23 
žáků našich poboček v  Hřebči 

a v Brandýsku. V Hřebči studuje 
v současné době 21 žáků, v Bran-
dýsku 12.
Nedávno jsem procházel webové 
stránky Národního divadla, kde 
je kompletní archiv všech sezón, 
a k svému úžasu jsem tam obje-
vil rozsáhlou evidenci vystoupe-
ní naší paní učitelky tance, která 
byla dlouhou řadu let členkou 
baletu ND. To mě přivedlo k my-
šlence blíž seznámit čtenáře BZ 
s pedagogy ZUŠ.  

7. třída ZŠ v Náprstkově muzeu. Foto: archiv ZŠ

M. Fila
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Helena Blagoevová-Hájková – 
učitelka tanečního oboru
Helenko, můžeš nám přiblížit 
své dětství, odkud jsi?
Narodila jsem se v  Brně, ale od 
jednoho roku žiji v  Praze, a  tak 
jsem vlastně Pražačka. 
Jak a  kdy jsi s  tancem začína-
la? Podporovali tě rodiče ve tvé 
umělecké dráze?
V  pěti letech mě vzala maminka 
do Národního divadla na balet 
Šípková Růženka a následně mne 
přihlásila do pohybové rytmiky, 
protože jsem doma pořád po-
skakovala. Postupem času mě víc 
než tancování bavilo chodit do 
skautu. Ve čtvrté třídě mě ale na 
besídce viděla tančit naše soused-
ka, sólistka baletu Národního di-
vadla, a doporučila rodičům, aby 
mě přihlásili do přípravky baletu 
Národního divadla. Po dvou le-
tech jsem už byla přijata na Státní 
konzervatoř v Praze. 
Kolik let trvá, než se baletka do-
stane na pódium ND? Kdy jsi se 

vlastně poprvé objevila na prk-
nech, která znamenají svět?
Osm let trvá studium na konzer-
vatoři a  je zakončené absolvent-
ským koncertem. Já jsem ještě 
získala roční stipendium v Petro-
hradě, ale pod „lehkým“ nátlakem 
rodičů jsem nakonec rovnou na-
stoupila do angažmá v Národním 
divadle v Praze, kde jsem tančila 
22 let. Na prknech ND jsem si za-
tančila už při studiu na konzer-
vatoři a  kupodivu to nebyla role 
pážete ani dítěte, ale byla to labuť 
v mém dodnes nejmilejším bale-
tu „Labutí jezero“. Samozřejmě 
mými nejoddanějšími diváky byli 
maminka s tatínkem a celou moji 
kariéru mne podporovali a pomá-
hali mi.
Platí stále, že nejlepší výuka je 
v Rusku? Čím je toho dosaženo?
Po mnohaletých zkušenostech 
jsem neustále přesvědčena, že ba-
letní školy v Rusku byly a stále jsou 
nejlepší na světě. Měla jsem mož-
nost poznat jak americkou, tak 

francouzskou školu, ale ruská je 
pro mne stále tou nejdokonalejší 
a  nejpropracovanější. Její úspěch 
spočívá v  obrovské a  dlouholeté 
tradici a  téměř nekonečném vý-
běru talentů. Balet v  Rusku vždy 
byl a stále je milován a podporo-
ván, od carů po prezidenty! 
Je výcvik tanečníků opravdu tak 
drsný a tvrdý?
Na otázku, zda je „výcvik“ taneč-
níků drsný a  tvrdý, je odpověď 
jednoduchá. Ano, je to tvrdá prá-
ce, která se dá nejlépe přirovnat 
k práci vrcholových sportovců, jen 
s rozdílem, že „odměna a péče“ je 
o poznání menší a skromnější. 
Jaké jsou důležité dispozice? 
Máš nějaký handicap, se kterým 
jsi se musela vyrovnat?
Ke studiu baletu je potřeba něko-
lik důležitých dispozic. Především 
štíhlá, souměrná postava, což je 
často genetická dispozice a  nedá 
se ovlivnit ani nejpřísnější dietou. 
Velké plus jsou tzv. „volné“ klouby 
a co největší ohebnost. Samozřej-

Dnes se vám přeDstaví

zpáteční cestě si všichni vyprávěli 
o svých zážitcích a plánovali, jak 
by se rádi podívali do Jižní Ame-
riky.

Ples školní družiny
Plesová sezóna je v  plném prou-
du a tradičně i děti ve družině na 
základní škole v Buštěhradě pro-
kázaly, že se umějí pěkně odvá-
zat. Ve vyzdobené tělocvičně se 
kluci měnili v gentlemany a lehce 
ostýchavě vyzývali své dívčí pro-
tějšky k tanci. Při dámské volence 
naopak hledaly parťáky pro další 
tanec dívky. Kluci přišli ve sluši-
vých košilích, někdo měl i krava-
tu nebo motýlka. Holky se točily 
na parketu v šatičkách, ve kterých 
je kluci v lavicích jen tak neuvidí. 
Klasické taneční postoje se často 
měnily v moderní vlnění, poska-
kování do rytmu nejnovějších 
hitů. Populární píseň ke sto letům 
vzniku republiky s názvem Za sto 
let se stala jakousi hymnou pro 

celé odpoledne. Dýdžej v podání 
jedné z  vychovatelek ji musel na 
přání odehrát hned několikrát. 
Děti vytvářely nekonečného hada, 
pinkaly do nafukovacích balónků 
a všichni se skvěle bavili. Nechy-
bělo ani předtančení dívek se stu-

hami a v závěru jsme si mohli užít 
i představení baletu. Bylo to moc 
příjemné lednové odpoledne, 
které jsem si jako rodič jednoho 
z žáků nemohl nechat ujít.

Martin Krpač

Ples školní družiny. Foto: archiv ZŠ
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mě hudební sluch, ale i smysl pro 
rytmus a ideálně i povahové vlast-
nosti, jako třeba cílevědomost 
a  disciplinovanost... a  handicap? 
Ten jsem naštěstí žádný neměla, 
ale některé kolegyně se za celou 
svoji kariéru nesměly pořádně 
najíst. 
Co je v baletu nejtěžší?
Jednoznačně nejtěžší je udržet se 
ve zdraví a  v  kondici co nejdelší 
dobu. 
Existuje u baletu protekce? 
Myslím, že protekce je téměř všu-
de, a tedy i u baletu, jen ten, kdo 
se dostane přes protekci třeba 
k nějaké roli, to má potom velmi 
těžké, protože je všem na očích 
a  je ode všech velmi přísně hod-
nocen a  nic mu není odpuštěno, 
alespoň ne od kolegů. 
V kolika letech jsi skončila s ak-
tivním tancem?
Skončila jsem ve 42 letech. 
Je předčasný odchod do důcho-
du noční můrou profesionální-
ho tanečníka?
Pro mne to nebyla noční můra, 

protože můj manžel, taky bývalý 
tanečník, se „úspěšně rekvalifi-
koval“ na podnikatele. Mnoho 
dalších kolegů a  kolegyň takové 
štěstí nemělo a vzhledem k tomu, 
že tanečníci a  tanečnice po od-
chodu z angažmá žádnou finanč-
ní podporu nedostávají, je pro ně 
odchod a  začlenění do nového 
pracovního procesu velmi těžké.
Nestýská se ti po záři reflektorů?
Když jsem měla poslední předsta-
vení a při „klaněčce“ mi tleskalo 
celé Národní divadlo, včetně or-
chestru a celého baletního soubo-
ru, tak mi bylo trochu smutno, ale 
jen chvíli! Těšila jsem se na novou 
životní etapu, i když jsem ještě nic 
konkrétního neměla. A  na konci 
posledních divadelních prázdnin 
mi zavolal tehdejší ředitel ZUŠ 
v  Buštěhradě, pan Bednář, a  po-
žádal mne, zda bych nešla učit 
tanec sem. Po chvíli váhání jsem 
souhlasila a jsem tu už 19 let a tě-
ším se z tanečního mládí. Dokon-
ce několik mých žaček skončilo 
v přípravce ND a ty, které nechtě-
ly odejít a jsou velmi talentované, 
tak reprezentují na soutěžích a ta-

nečních přehlídkách a  dělají mi 
obrovskou radost! 
Prozraď, čemu se věnuješ, když 
nejsi u nás ve škole? 
Určitě je to moje rodina včetně 
psa, cestování, vaření a samozřej-
mě kultura na všechny způsoby.

Děkuji za rozhovor.
MgA. Martin Fila

Hodina baletu v ZUŠ s pedagožkou 
Helenou Hájkovou Blagoevovou. 

Foto: M. Žitníková 

kanáři buštěhraD 
Dne 22. 12. 2018 proběhl již 9. 
ročník o  pohár města Buštěhra-
du ve zpěvu harckých kanárů. 
Tato místní soutěž je kvalifikací 
na mezinárodní mistrovství ve 
zpěvu těchto kanárů.
Místní soutěž se konala v příze-
mí našeho zámku, proto bychom 
chtěli touto cestou poděkovat 
všem, kteří nám tyto prostory 
propůjčili. Soutěže se zúčastnilo 
5 kolekcí (každá kolekce čítá 4 
zpěvné kanáry) od chovatelů Bo-
humila Fábery a Josefa Kotouče. 
Posuzovatelem byl pan Jiří Vrňa-
ta z Prahy.
Vítězem se stala kolekce p. Fábe-

ry s 356 body, ale přesto se nám 
oběma podařilo kvalifikovat na 
83. mezinárodní mistrovství, 
které se letos konalo ve dnech 
8.–12. ledna 2019 v  Komorní 
Lhotce v Beskydech poblíž Třin-
ce. Účast byla opravdu slušná, 
soutěžilo 48 kolekcí, což je neu-
věřitelných 192 žlutých zpěváč-
ků, někteří přijeli i ze Slovenské 
republiky.
Ostudu jsme našemu městu 
opravdu neudělali, p. Fábera se 
umístil na 3. místě, moji kanárci 
byli šestadvacátí.
Příští ročník mezinárodní soutě-
že proběhne ve Slovenské repub-

lice v Martině a my doufáme, že 
se nám opět podaří kvalifikace.

J. Kotouč, jednatel MO

Harcký kanár, ilustrační foto.  
Foto: Archiv autora

jak cestovat levně Do peruánské země

Tento měsíc mělo možnost asi pa-
desát posluchačů se na zámku se-
známit se zajímavým povídáním 
z  Jižní Ameriky, které organizo-

valo Buštěhradské fórum. Slyšeli 
jsme popis zážitků z cesty napříč 
Peru a  částečně severní Bolívií. 
Postupně jsme se s využitím foto 

a video prezentace dostali od měs-
ta Cuzca, přes Machu Picchu, je-
zero Titicaca až k  Islas Ballestas, 
metropoli Limě a  dalším zajíma-
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vým místům. Peru je krásná země 
se svou zlatavou krajinou, tma-
vomodrými horami a  azurovou 
oblohou. Ačkoliv se po Incích za-
chovaly ruiny megalitických měst 
a staveb, o jejich kultuře a zejmé-
na historii máme doloženo oprav-
du málo, jelikož po sobě bohužel 
nezanechali žádné písmo. 
Cestování tam zní jako dobro-
družství – například řidiči neustá-
le troubí, často nedodržují předpi-
sy. V  autobusech se čeká, aby se, 
pokud možno, nejvíce naplnil, 

teprve potom se vyjede a o cenách 
se také smlouvá. Lidé z  našeho 
pohledu žijí velmi skromně, domy 
nejsou zatepleny, některé potravi-
ny jsou o poznání dražší než naše, 
v  restauraci ale ušetříte. Mno-
ho silnic za moc nestojí. Obecně 
jsou Peruánci dobrosrdeční a rádi 
se seznamují. V  Peru se často jí 
kuřecí maso klidně v  kombinaci 
s  rybou, jako příloha slouží rýže 
a obrovské množství druhů bram-
bor, které tady v Čechách nezná-
me – liší se tím, jak jsou sladké. 

Dozvěděli jsme se také tipy, jak 
ušetřit, např. jít pěšky po kolejích 
do Machu Picchu místo drahého 
vlaku, nebo si nesměňovat větší 
množství peněz na letišti, ale až 
ve městě, protože je tam levnější 
kurz. 
I  za ostatní přítomné zájemce 
o cestování děkuji za úžasné vta-
žení do tohoto jiného světa a  za 
sebe děkuji za skvělé a  odvážné 
rodiče, kteří čtyřtýdenní cestu ab-
solvovali!

Jiří Janouškovec ml.

Z přednášky. Foto: JP

Každý, kdo šel v  sobotu 9. úno-
ra odpoledne kolem Seifertovny, 
nemohl neslyšet veselé vyhrává-
ní tuby, harmoniky, houslí a  ky-
tar. To Stryci z Buštěhrada žhavili 
masopustní průvod, jenž se prá-
vě chystal vyrazit na svou pouť 
Buštěhradem. Letošní v pořadí již 
19. masopust pořádaný spolkem 
„Buštěhrad sobě“ tradičně zahá-
jil Zdeněk Malý v  roli Masopus-
ta. Sousedé i  přespolní se vydali 
vstříc oblíbeným občerstvovacím 
zastávkám u  Hrabinů, u  Malých 
a u DPS. Všem patří velký dík, že 
nás po cestě nasytili, napojili a ve-
selými kalíšky počastovali! Rozja-
řený průvod nakonec dorazil na 
zámecké nádvoří, kde od brzkého 
rána kmitala parta řeznického mi-
stra Martina Tůmy, aby se natěše-
ní masopustníci mohli naládovat 
zabijačkovými pochoutkami. 

Letošní masopust se tak opět vy-
dařil. Organizátory může těšit po-
měrně hojná účast — přišlo na 381 
dětí a dospělých! Smutnějším fak-
tem ovšem zůstává poměrně slabé 
zastoupení masek. Bylo jich sice 
málo, o to více však zářily v zápla-
vě péřových bund, ať už to bylo 
Slunce v  mracích v  doprovodu 
kokosové palmy, chodící galerie, 
ovoce i  zelenina, Lady Karneval, 
červení, dáma na klíček, mumie, 
lyžníci a  bezpočet chobotnatců, 
zobanů, slamáků, kýblovců, pta-
kounů, rytířů i princezen. 
Doufejme, že úžasné momenty 
zachycené Monikou Žitníkovou 
zpoza rámu její Móni Lisy budou 
inspirací pro všechny letošní civi-
ly, kteří na příští jubilejní 20. ma-
sopust řádně vyparádí nejen své 
ratolesti, ale i sami sebe :) 

masopust 2019 

Kostýmy na masopustu.  
Foto: M. Žitníková

PJ
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sk buštěhraD – ,,a“ tým

Buštěhradské Áčko úspěšně ab-
solvovalo únorové zimní sou-
středění. V  Podještědském spor-
tovním areálu mělo od středy do 
neděle v plánu osm tréninkových 
jednotek a  jedno přátelské utká-
ní. Všechny tréninky proběhly na 
umělém osvětleném hřišti, kte-
ré bylo hráčům plně k dispozici. 
Tuto možnost trenér dokonale 
využil a k běžeckým dávkám za-
řadil i práci s míčem, což trénin-
kové jednotky velmi obohatilo 
a hráči je tak lépe snášeli. Došlo 
také na táhlý kopec, který s  are-
álem sousedil. Toto vše nohy vel-
mi rychle pocítily a  daly o  sobě 
vědět. Na tuto variantu jsou ale 

v tomto fotbalovém areálu Luďka 
Zelenky také připraveni. Vždy po 
skončení tréninkové dávky bylo 
k  dispozici wellness s  vířivkou 
a saunou, kde mohli hráči únavu 
odbourat. 
Předposlední den soustředění 
byl na programu přátelský zápas 
s  účastníkem místní třetí třídy. 
Přes únavu, kterou měli hráči 
v nohách, se podařilo podat kva-
litní výkon a  Buštěhrad zvítězil 
poměrem 14:2. Celkově hodno-
tím soustředění jako povedené 
a  prospěšné. Tým bude nadále 
pokračovat v  nabírání kondice 
k  jarní části soutěže, a  to třikrát 
týdně – v  Ořešíně, na tréninko-

vém hřišti SK Buštěhrad a v tělo-
cvičně místní základní školy Oty 
Pavla.

Za SKB A. Šturm

S P O RT

informAce z kultury

Prvního března byla zahájena vý-
stava buštěhradského fotografa 
Martina Homoly v  prestižní ga-
lerii Muzea fotografie a  moder-
ních obrazových medií v  Jezuit-
ské koleji v  Jindřichově Hradci, 
kde bude ke zhlédnutí do 21. 4. 
2019. Autor vás zve, i  když je si 
vědom toho, že to není zrovna 
„za rohem“. Následně se výstava 
přesune do Neratovic a  v  srpnu 
už půjde do světa. Velký zájem 

projevilo Muzeum Jugoslávie 
v srbském Bělehradě. Dále ji čeká 
britský Stoke on Trent, České 
centrum v Paříži a Mexiko, v dal-
ším časovém plánu ještě Izrael 
a  USA. Publikace vydaná u  pří-
ležitosti této výstavy, s doplňují-
cími texty kurátorky Luby Héd-
lové a ředitelky Památníku Lidice 
Mgr. Martiny Lehmannové, už je 
rozebraná, a na dotisk čeká.

JP
Domov můj — svědectví portrétů 

(z pozvánky). Foto: archiv M. Homola

sportovní ples ke 100. výročí fotbalu na buštěhraDě se uskuteční  
v sobotu 23. 3. 2019 
Nenechte si ujít tuto kdysi tra-
diční a  oblíbenou sportovně-
-kulturní společenskou akci. Na 
plese bude mimo jiné na progra-
mu předtančení, bohatá tombo-
la nebo čumba – nejoblíbenější 
tanec dřívějších buštěhradských 
plesů. Všechny občany města 
Buštěhradu a  okolí srdečně zve 
sportovní výbor SK Buštěhrad. 
Více info v  městském informač-
ním centru nebo na www.skbus-
tehrad.cz.
Malé fotbalové naděje za hra-
nicemi: V  sobotu 9. února se 

v Buštěhradě slavil masopust, fot-
balová přípravka SK Buštěhrad 
měla však vyšší cíle než navlék-
nout masku – díky přátelským 
kontaktům trenéra Davida Záru-
by vyrazila porovnat svou spor-
tovní zdatnost do německého 
Heidenau. 
Správný sportovec chce vyhrát, 
a  tak devět šikovných hráčů od-
jíždělo ještě za tmy s  touhou po 
medaili. Fanouškovská základna 
byla dvojnásobná, týmů ročníku 
2012 i  s  našimi dětmi šťastných 
sedm (6 výběrových týmů z oko-

lí Drážďan – Dresden, Heidenau, 
Pirna, Dippoldiswalde, Rade- 
beul, Loschwitz), způsob hry – 
každý s každým.
Pověstná německá přesnost ne-
zklamala, turnaj běžel hladce, 
Buštěhrad nastoupil hned v dru-
hém zápasu turnaje proti loň-
ským vítězům. Od počátku bylo 
jasné, kdo je tahounem mužstva: 
Tonda Poloczek, neuvěřitelný ta-
lent, který může kluky motivovat 
a  spoustu fotbalového umění už 
i naučit.
Dalším pilířem se stal brankář 
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Matyáš Homola, který byl do-
konce pořadatelem vyhodnocen 
nejlepším brankářem celého tur-
naje. Ke gólové radosti přispěl 
i Kryštof Ulrich.
Silné jádro vždy potřebuje ochra-
nu a  podporu, a  těmi byli beze 
zbytku všichni kluci – Alex, Jára, 
Kryštof, Honza, Ondra a  Petr. 
Rodičům nešla upřít obrovská 
snaha povzbuzováním „dotlačit“ 
kluky co nejdál, náš zápal dokon-
ce nakazil i  jinak vcelku opatrné 
a  nijak zvlášť hru neprožívající 
německé diváky.

V turnaji nebylo outsiderů, všech-
ny týmy byly velmi šikovné, roz-
hodnutí rozhodčích nebyla vždy 
100% férová, ale i  tak dokázali 
kluci vysoutěžit bramborovou 
medaili se skóre 2 remízy, 2 pro-
hry a 2 výhry. 
Všichni kluci si zaslouží velkou 
pochvalu a  uznání, na velkém 
hřišti, s  cizími týmy a  rozhodčí-
mi, kterým nerozuměli ani slovo, 
dokázali soustředěně uhrát šest 
zápasů a vydat ze sebe to nejlep-
ší; 4. místo sice není oblíbené, ale 
neztratit se na prvním meziná-
rodním turnaji a  ještě předvést, 

že buštěhradský fotbal vychovává 
férové a šikovné hráče, stálo za tu 
dlouhou cestu. Příští rok se těšíme 
na odvetu a slibujeme, že to vítěz-
nému Loschwitzu ještě nandáme!
Fotbalová přípravka SK Buštěhrad 
trénuje s Davidem Zárubou tepr-
ve od září loňského roku, ale díky 
nadšení, které v dětech trenér do-
kázal vzbudit, a  sounáležitosti, 
která mezi dětmi funguje, si může-
me být jisti, že se (skoro) nejmlad-
ší fotbalová generace nemá za co 
stydět a my fanoušci se máme na 
co těšit!

Ivana Müllerová

Č T E N Á Ř I  N Á M  P Í Š Í

raritní buštěhraD

„Nic nesplete člověka tolik, jako 
jméno vesnice“ – takto začíná po-
hádka Lakomá Barka od Jana We-
richa. Nicméně v  tomto článku 
nebudeme citovat tuto krásnou po-
vídku, ale řeč bude o  něčem bliž-
ším našemu městečku, a tím bude 
buštěhradský městský znak. Ne 
tak ouplně o  celým se pobavíme, 
ale jen o  jednom jeho fragmentu. 
V Buštěhradu ale mohou splést lidi 
jiná fakta než název vesnice. Ráda 
v našem Infocentru turistům, když 
se vyptávají, hlásím, že zde máme 
dvě rarity: za prvé Starý hrad, kte-
rý zde vlastně už není, a za druhé 
Buštěhradskou dráhu, která tudy 
nevede a ani nikdy nevedla. Lidem 
se to líbí a zasmějí se. Nyní ovšem 
můžu od minulého týdne pyšně 
hlásit ještě třetí raritu města. Jde 
o drobnost, nijak důležitou, páč už 
je vše oficiální v  současném zob-
razení, a vše přetvořit by bylo ná-
kladné a zbytečné. Je jím erb rodu 
Kolowratů, který drží (dříve vob-
rostlá – rozumějme chlupatá) Máří 
Magdaléna. Než jsme s  Milanem 
Jarošem začali pracovat na mozaice 
znaku, který je umístěn na „Kozle-
rových schodech“ mezi ulicí Revo-
luční a zmíněným Starým hradem, 
tak jsme si dopodrobna našli popis 
znaku. To kvůli přesné barevnosti, 
významu a snaze o pochopení, neb 

dílo, které tvořím, musím také chá-
pat. Ale nepochopila jsem… Nepo-
chopila jsem, proč je orlice na erbu 
pánů z Kolowrat barevně obráceně. 
Jako důvod? Hledala jsem, pátra-
la, ptala se pana kronikáře Perg-
la, ptala se tatínka svého, páč má 
k  dějinám odborně blízko jakožto 
bývalý profesor dějin výtvarné kul-
tury, a vždy byl pro mě chodící Wi-
kipedií, ale nic… Nikdo nevěděl, 
nikdo neporadil.. Bylo mi to sic 
proti srsti – té mé, nikoli té Máři-
ně – ale nakonec byl erb vyskládán 
barevně dle oficiálně uznávaného 
a  používaného znaku městského, 
což byla jediná možná správná věc. 
Mozaika se osadila, vyspárovala, 
slavnostně odhalila, její fotky se 
olajkovaly na FB, lidem – Vám – se 
líbila bez rozdílu věku, staroused-
lictví či náplavismu, já si oddychla 
a byla moc potěšená, že se opravdu 
líbí a  lidičky ji chválí. Koho by to 
také netěšilo? Ale stín pochybnos-
ti s orlicí mi zůstával v hlavě jako 
strašák v  zelí a  při jakékoli cestě 
kolem znaku na mě kolowratská 
orlice triumfálně z mozaiky vypla-
zovala svůj jazyk. Nenechala jsem 
to být ani po tři čtvrtě roce a pátra-
la dále – zda nějaká větev rodu ne-
měla opravdu takto barevně polce-
nou orlici ve znaku z důvodu snahy 
o odlišnost. Copa já vím, japa tihle 

páni šlechtici v období středověku 
mysleli a navzájem mezi sebou měli 
vztahy? Nedalo mi to a  drze jsem 
napsala přímo na kontaktní e-mail 
rodu Kolowratů. Ihned druhý den 
ráno po odeslání e-mailu mi volala 
paní Mgr. Hana Marešová (jme-
nování povoleno) s  tím, že dotaz 
na obrácenou barevnost na našem 
znaku zaujalo přímo paní JUDr. 
Dominiku Kolowrat-Krakovskou 
a že volá jako historička rodu s pří-
mým pověřením zodpovědět na 
mou otázku. Zde přikládám opis 
e-mailu, který jsme po pár dnech 
obdrželi:
Vážená paní Iks Ypsilonová,
v návaznosti na náš telefonický roz-
hovor v  minulém týdnu vám zasí-
lám informace týkající se městského 
znaku, respektive kolowratské orlice 
v něm. Vše jsem konzultovala s pa-
nem doktorem Bubnem (PhDr. Mi-
lan Buben, Ph.D.), se kterým jsme se 
shodli na následujících informacích: 
V  dostupné literatuře a  pramenech 
týkajících se Kolowratů jsme nikde 
nenašli doklad, že by rodová větev 
Bezdružických z  Kolowrat užívala 
orlici opačně polcenou, tj. červeně-
-stříbrnou. Proč tomu tak je u měst-
ského znaku Buštěhradu můžeme 
pouze spekulovat. K  záměně tink-
tur polcení orlice tak došlo prav-
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Na nejstarší informace o buštěhrad-
ském podzemí u kapličky jsem na-
razil ve třicátých letech minulého 
století, kdy průzkum tohoto pod-
zemí prováděl RNDr. Karel Žebera, 
DrSc. Ten se měl dostat podzemím 
až k  Vypichu. Během druhé svě-
tové války došlo k propadu v hos-
podářském zázemí zámku, později 
státního statku, nyní Dynexu. Jsou 
to informace, které jsem získal od 
buštěhradských občanů, pamětní-
ků. Jestli zůstaly nějaké záznamy 
po RNDr. Karlovi Žeberovi se mi 
zjistit nepodařilo.
V padesátých letech minulého sto-
letí došlo k  narušení boční stěny 
vstupní chodby, kterou pobořil ná-
kladní automobil. Ve stejné době 
došlo k  propadu počátku chodby 
pod zdí zámeckého parku.

V  této době šlo vstoupit do pod-
zemí u pivovaru a vylézt u parku. 
Propad byl zasypán, oprava zdi 
byla provedena tak, že k  původní 
kamenné zdi přizdili zeď cihlovou, 
kterou uzavřeli i původní vchod od 
bývalého pivovaru. 
V  roce 1999 jsme spolu s  Českou 
speleologickou společností ZO 
1-09 NIPHARGUS Kladno za pod-
pory městského úřadu Buštěhrad 
a  jeho tehdejšího starosty pana 
Petra Dütsche a  se souhlasem 
Římskokatolické farnosti u  kos-
tela sv. Václava v  Kladně-Rozdě-
lově prováděli průzkum známých 
podzemních prostor v Buštěhradě. 
Jednalo se o sklepení zámku, kos-
tela, Vinohradu a  tunely potoka 
pod ul. P. Bezruče a pivovarem.
V roce 2001 jsem doprovázel sen-
zibila Jiřího Vydru, který s  virgu-

lí prováděl průzkum Buštěhradu 
z  povrchu. Všechny podzemní 
prostory, jež z  povrchu vytipoval, 
odpovídaly údajům, které jsme 
před tím nebo později ověřili. Pou-
ze o podzemním prostoru pod par-
kovištěm proti objektu DPS mám 
pouze informaci od pamětníka, že 
tam zůstalo nezasypané sklepení 
bývalého hostince. 
Od pana Vydry jsem se také dozvě-
děl, že podzemní chodba vycháze-
jící z podzemí u kapličky prochází 
pod oplocením vedle parkoviště 
u hřbitova směrem k Vypichu, kde 
se pod třetím sloupem elektrické-
ho vedení z  Vypichu k  Makotřa-
sům větví. Jedna část chodby míří 
k Makotřasům a druhá kolem Či-
čovic k  Okoři. Pan Vydra prošel 
s  virgulí notný kus Čech. Další 
informace o jeho cestách jsou po-

Č T E N Á Ř I  N Á M  P Í Š Í

děpodobně (my se na tuto stranu 
přikláníme) omylem, který se pak 
časem v městském znaku vžil a byl 
respektován i  příslušnou kanceláří 
za vlády Františka Josefa I. v  roce 
1911 (Nejvyšší rozhodnutí), resp. 
1913 (vydání diplomu). Pravděpo-
dobně byl znak vytvářen po paměti, 
či kreslíř obdržel pouze informace 
o  barevnosti bez ohledu na určení 
stran. Za mě bych se přikláněla také 
k teorii, že kreslíř věděl, že orlice je 
polcená, ale netušil, že heraldicky se 
strany označují opačně, a prostě se 
mohl splést.

Pokud budete mít informace týka-
jící se šlechtického rodu Kolowratů, 
budeme rádi za poskytnutí materiá-
lů. Pokud byste měli jakýkoliv další 
dotaz, neváhejte se na mě kdykoliv 
obrátit, velice ráda vám budu k dis-
pozici. Doufám, že jsem vám ales-
poň takto pomohla a informace jsou 
dostačující.

S pozdravem  
a přáním hezkého dne

Mgr. Hana Marešová
Archiv Kolowratových domů

Tímto mám do fondu rarit 
buštěhradských další díl a  také 
mám upřímnou radost z napojení 
se na rod Kolowratů, neb díky nim 
a  jmenovitě díky Jetřichu Bezdru-
žickému z Kolowrat jsme od roku 
1497 městem. Byl to malý krůček 
pro Buštěhrad a velký pro mne :). 
Dále nám paní Marešová slíbila 
pomoc v  možném hledání vyob-
razení původního hradu, který se 
ve své době těšil velké důležitosti 
a velikosti. Takže se těším na další 
spolupráci. 

Plán sklepení. Foto: Archiv autora

buštěhraDské poDzemí

Přeji všem hezký den.
Servusová Hedvika alias HedvikaS
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cesta za našimi umělci č. 6
Tentokrát byla naše cesta krátká, 
stačilo zajít do již proslulé galerie 
Sýpka. 
Že v Buštěhradu žije opravdu vel-
ká spousta umělců nejen v  oboru 
výtvarném a  hudebním, to jistě 
není žádné tajemství. Tajemstvím 
už také není, že máme u nás skvělý 
soubor divadelní, KIX. Po zhléd-
nutí Svatební košile v Sýpce jsem si 
dovolila povýšit je na umělce. Pro-
sím, nemusíte se mnou souhlasit, 
je to mé osobní vnímání. 
Součástí vernisáže opravdu neob-
vyklé fotografické výstavy hrobů 

na českých hřbitovech, kterou si 
určitě nenechte ujít, bylo vystou-
pení divadla KIX se svou Svatební 
košilí. 
Bylo mi jasné, že Svatební košile 
od K. J. Erbena v  podání KIXáků 
nebude žádná klasika, ale to, co 
předvedli, mě ohromilo. 
Úžasná scéna se stínohrou, kde 
perfektně využili dispozice galerie, 
přednes trojice, která celou částeč-
ně přebásněnou „košilí“ provázela, 
byla strhující. Neobvykle podaná 
cesta nevěsty a  ženicha na kolech 
byla opravdu vtipná. Bosé nohy ve 

studené Sýpce a „břišáky“ při třech 
prkenných sedy-lehy ženicha stály 
za obdiv. Dramatické výkony jed-
notlivců byly úchvatné.
Jen doufám, že předvedení Svateb-
ní košile nebylo v Sýpce poslední, 
kdo tam nebyl, měl by se určitě po-
dívat. 
Úmyslně nikoho nejmenuji, byť to 
byl nápad jednoho z členů, ale kla-
ním se všem a děkuji. Jsem šťastná, 
že vás tady máme. Těším se další 
vaše představení.

St. Šumná

psány v knize Miloše Štrauba a Ji-
tky Lenkové „Tajemné podzemí“, 
II. díl Střední Čechy, nakladatelství 
REGIA.
Při pátrání o možných přípojkách 
na podzemní chodbu z Buštěhradu 
jsem narazil na dvě informace. Prv-
ní, kterou jsem se dozvěděl nedáv-
no, byla, že ze sklepení domu č.p. 
1 v  Malých Čičovicích vycházela 
chodba, kterou se nikdo neodvážil 
prozkoumat. Dnes je zazděna. Ten-
to údaj nemám zatím ověřený. Po-
dobně jsem se, asi před dvaceti lety, 
dozvěděl od starosty obce Okoř, 
že ze sklepení č.p. 8 na Okoři vy-
chází chodba. Po rozhovoru s  pa-
nem Petrem Hapkou, majitelem 
nemovitosti, jsem se dozvěděl, že 
ze sklepení domu opravdu chod-
ba vycházela. Kam, to pan Hapka 
nezjišťoval. Vzhledem k  tomu, že 
v  jeho domě bývalo purkrabství, 
tak předpokládal, že chodba vede 
na hrad. Ústí chodby nechal zazdít. 
V roce 2003 došlo k propadu v pří-
stupové chodbě k  podzemnímu 
komplexu u kapličky. Shodou okol-
ností jsem se to dozvěděl od pana 
Štrauba. Okamžitě jsme propadu 
využili a opět spolu s Českou spe-
leologickou společností ZO 1-09 
NIPHARGUS Kladno jsme pro-
vedli průzkum, základní zaměření 
a fotodokumentaci. Zjistili jsme, že 
podzemní komplex je spojen chod-
bou s domem č.p. 315, jehož oby-
vatelé jako jediní mají dodnes do 

podzemí přístup. Dále jsme zjistili, 
že část sklepení je zatopené. Prav-
děpodobně z  důsledku uskřípnutí 
přirozeného odtoku spodní vody 
z  podzemních prostor se celá se-
verní stěna vstupní chodby začala 
odklánět. To se projevilo propa-
dem stropu vstupní chodby v roce 
2003. Ve zdi kryjící původní vstup 
je dnes 2cm trhlina. Propad byl, 
jak jinak, na příkaz vedení města 
a  doporučení „odborné pracovni-
ce“, která nerozezná kozí chlívek 
od chodby a která tak vstupní pro-
story definovala jako kozí chlívky, 
v  jejichž blízkosti se nachází roz-
sáhlé podzemí, technickými služ-
bami zasypán. 
Námitka, že při vytváření podzem-
ních prostor by musely vznikat 
haldy nepoužitelné vytěžené zemi-
ny, je mylná. Tyto chodby vznika-
ly v  době budování tvrzí a  hradů, 
kdy bylo naopak k  vytvoření rov-
ného nádvoří zapotřebí obrovské-
ho množství materiálu. Občas si 
budovatelé hradů pomohli skle-
pením, jako například u  Hasištej-
na, kde jim obrovské sklepení pod 
nádvořím ušetřilo nejméně polo-
vinu materiálu na vyrovnání teré-
nu. Většinou ale byl prostor mezi 
hradem a hradbou vyplněn pouze 
zeminou. Názorným příkladem je 
pražský Vyšehrad. Na vyrovnání 
prostoru mezi hradbami a původ-
ním kopcem bylo použito obrovské 
množství zeminy a dodnes se neví, 
kde ji budovatelé Vyšehradu vzali. 

Je velice pravděpodobné, že použili 
vytěženou zeminu právě z podob-
ných podzemních prostor.

 Popis podzemních prostor

1. Přístupová chodba (délka  
12,8 m, plocha 28 m2). Strop na-
rušený odklonem boční stěny.

2. Sklepení (délka 13,1 m, plocha 
75 m2). Sklepení skoro zavezené 
hlušinou.

3. Sklepení (délka 8,5 m, plocha 48 
m2). Sklepení částečně zavezené 
hlušinou.

4. Boční sklep s  průchozí chod-
bou do sklepa číslo 7 (délka  
8,7 m, plocha 33 m2).

5. Sklep s cihlovou klenbou (délka 
6,6 m, plocha 41 m2). Zavezeno 
stavebním odpadem.

6. Propojovací chodba k  domu  
č. p. 315.

7. Chodba (délka 22,3 m, plocha 
49 m2). Částečně zatopená vo-
dou.

8. Hlavní sklepení (délka 23,2 m, 
plocha 107 m2).

9. Počátek chodby zatarasený zá-
valem.
Pro Informační centrum Měst-

ského úřadu v Buštěhradě a pro 
Městský úřad v Buštěhradě

vyhotovil 8. ledna 2019  
Pavel Mikšovic
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 ČÍSLO 3. BŘEZEN 2019 

se správcem Dušanem macounem o facebookové veřejné skupině město buštěhraD 
– unofficial (a nejen o ní) 
Těm, kdo nejsou na Facebooku, 
a  třeba ani nemají počítač, bych 
ráda představila pana Dušana 
Macouna, který je správcem ve-
řejné facebookové skupiny Měs-
to Buštěhrad – unofficial, jež má 
v  současné době přibližně 1200 
registrovaných uživatelů a z toho je 
asi 900 aktivních.
Zaujal mě nejen touto svojí aktivi-
tou, ale také fotografiemi pořizova-
nými z  ptačí perspektivy, které na 
výše uvedené stránky občas dává. 
Jednu z nich jsme s jeho svolením 
zveřejnili v Buštěhradském zpravo-
daji č. 2 na str. 20. 
Sešla jsem se s panem Macounem 
ale i proto, abych se s ním osobně 
seznámila a zeptala se ho i na jiné 
věci. A sdílný byl tak, že jsem si ani 
nestačila zapisovat poznámky. Do-
zvěděla jsem se tak, že v Buštěhra-
dě žije 11 let – nyní v  novostav-
bě na „Chmelnici“ s  manželkou 
a  dvěma dcerami. Původně bydlel 
v  jedné z  „řadovek“ u  hřbitova. 
Buštěhrad má rád a  jeho výhodu 
zejména vidí v dobré dosažitelnos-
ti Prahy a  okolí kvůli zaměstnání. 
Původně žil v Roztokách u Prahy, 
i o tom městě vyprávěl zajímavos-
ti a porovnával jej s Buštěhradem. 
Roztoky ho také inspirovaly při 
jeho zakládání neoficiální faceboo-
kové skupiny našeho města. Tehdy 
na úplném začátku –  tedy před asi 
2 a půl rokem se tu děly nepříjem-
né věci – lákání dětí do aut, divní 
lidé po ulicích – a tak do toho Du-
šan šel, jak říká, hlavně proto, aby 
si lidé v  takových situacích mohli 
pomáhat, sdílet důležité informa-
ce. Ale i si navzájem poradit třeba 
když hledají řemeslníka na drobné 
opravy, nebo jen Mikuláše a  čerta 
na začátku prosince…

Ve volném čase rád cestuje s rodi-
nou a karavanem, a také v poslední 
době dělá rád zajímavé fotografie 
za pomoci svého dronu. Slíbil mi, 
že pro čtenáře zpravodaje si bu-
deme moci i  v  budoucnu některé 
fotografie vybrat a zdarma uveřej-
ňovat. 
Při našem povídání jsem se ho ptala 
i na to, co se mu v Buštěhradě líbí, 
i co by tu raději neviděl. Líbí se mu 
zde rozmanitost – lidé, kulturní 
a  společenské akce, mezi kterými 
si každý může vybrat. Moc se mu 
líbí nová „psí louka“, na kterou se 
svým psem i dětmi chodí, a je rád, 
že ji mohou užívat i  jiní majitelé 
psů. Chybí mu tu v současné době 
hospoda, v které by i on rád poseděl 
a mohl se tam i najíst. 
Velmi se mu nelíbí, že některé úzké 
ulice používají někteří řidiči i míst-
ní podnikatelé jako parkoviště pro 
své automobily. Jejich automobily 
stojí kolikrát v křižovatkách, a díky 
nim vznikají nebezpečné situace. 
Vyhláška a  třímetrová vzdálenost 
je sice daná, ale tady není bohužel 
městská policie, která by na dodr-
žování předpisu dohlédla. Nějaká 
cesta ke zlepšení této situace ve pro-
spěch všech uživatelů místních ko-
munikací by se měla najít. Vidí také 
určité nejasnosti a  nespravedlnosti 
ve zdejším způsobu nastavení po-
platků „za popelnice“. Ale to je také 
na delší povídání. Tak o  tom snad 
někdy příště. 
Pro informaci uvádíme pravidla FB 
skupiny od správců (tedy i od Duša-
na Macouna):
1/ Buďte přívětiví a zdvořilí
Všichni táhneme ve snaze vytvořit 
příjemné prostředí za jeden provaz. 
Respektujme jeden druhého. Zdra-
vé debaty, kdy nemusíme vždycky 

všichni sdílet stejný názor, jsou při-
rozené. Ale je potřeba být zdvořilí.
2/ Žádné nenávistné projevy ani ši-
kanování
Dbejte na to, ať se všichni cítí bez-
pečně. Šikana jakéhokoli druhu je 
zakázaná a netolerujeme žádné po-
směšné komentáře týkající se rasy, 
náboženství, kultury, sexuální ori-
entace, pohlaví nebo identity.
Jsou lidé, kteří občas některé z pra-
videl nerespektují, pak jsou panem 
Macounem upozorněni, ať už to 
nedělají, nebo pak může i  jejich 
příspěvky vymazat, a  pokud se to 
opakuje, jsou ze skupiny správcem 
vyloučeni.
Sám o sobě administrátor FB skupi-
ny říká, že je pozitivním člověkem, 
a to mohu potvrdit. Při celém našem 
povídání na mě přesně tak pan Du-
šan Macoun působil. Slíbili jsme si, 
že naše setkání někdy zopakujeme, 
a  vy se zatím můžete těšit na jeho 
další fotografie, které nám ukazují 
Buštěhrad, jaký je z nadhledu.                   

kalamita, 20 čísel sněhu! co buDeme Dělat? kDe je pluh? chci jet,  
mám nA to právo

Mrazivé počasí a nedávná sněhová 
nadílka vyvolaly na výše zmiňova-
né FB stránce velmi žhavou disku-

si. Místy to dokonce vypadalo, že si 
kvůli neuvěřitelným 20 centimet-
rovým závějím půjdou Buštěhrad-

ští po krku.

Celou až téméř komickou situaci 

Dušan Macoun. Foto: Archiv autora

ZV
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trefně vystihl komentář Martina 
Fendrycha, který jeden z diskutují-
cích na FB přiložil. Zmiňovaný text 
si dovolujeme se souhlasem autora 
přetisknout. 
Změkli jsme, je minus pět a mno-
ho mužů se nabalí, jako by teplo-
měr ukazoval minus dvacet, šálu 
přes pusu a kožešinu okolo hlavy, 
učiněná Antarktida.
Je únor a padá (padal) sníh, v ne-
děli 3. února napadlo celých dvacet 
centimetrů, ta mokrá bílá hmota 
ležela v  souvislé vrstvě dokonce 
i  v  Praze a  leží tam díky mrazu 
dosud. Nemalou část občanů sníh 
vykolejil, mluví se a píše o „kala-
mitě“, „přívalech sněhu“, některá 
média vytasila „bílé peklo“. Do-
spělí většinou nadávají, děti se ra-
dují, protože jsou normální, hravé 
a nemusejí ometat auta, vyprošťo-
vat je ze sněhu, když parkují nebo 
zapadnou.
Premiér Andrej Babiš, který má 
extrémně zvýšenou citlivost na 
národní brblání, na odpor chabý-
mi zimami rozmazlených poten-
ciálních voličů ANO k  zimě, ke 
sněhu, míní, že dopraváci nemají 
dostatek sypačů, zatímco ministr 
dopravy Dan Ťok (ANO) zastává 
zcela výjimečně opačný názor: sy-
pače stačí. Rozumně pravil: „Obá-
vám se, že kdybychom teď zvýšili 
počet sypačů, tak by nám někdo 
říkal, že pak tři sta dnů leží ve 
skladu a nemají využití.“ Celkem 
to trefil, i když 65 dní sypače běž-
ně třeba v Praze rozhodně nejezdí.
Zajímavé, jak jsme neuvěřitelně 
rychle a snadno zpohodlněli, sta-
čí pár let v  podstatě beze sněhu 
(nemluvím teď o horách, ale i tam 
to bývá s  bílou pokrývkou bída 
s  nouzí), a  už si nevíme rady, už 
si zoufáme, když najednou zase 
trochu napadne. Přitom není po-
chyb, že dvacet čísel sněhu není 
nic, vůbec nic, úplně normální 
zimní stav (aspoň to tak mnoho 
let, mnoho zim, bývalo), ani ná-
hodou kalamita. Kalamita, tedy 
stav, kdy je doprava vyřazena 
z provozu, kdy se nedá jet, pokud 

nemáte rolbu nebo traktor, kdy 
neotevřete dveře domu, protože 
jsou zapadlé sněhem, nastává při 
podstatně vytrvalejším a více dnů 
trvajícím sněžení.
Odvykli jsme si neuvěřitelně 
snadno, lehce a  rádi přivykáme 
všemu pohodlnému, nenáročné-
mu. Vidíte v ulicích mnoho řidi-
čů, kteří sice mají zimní gumy, ale 
na sněhu to neumějí (taky kde by 
se to za poslední roky naučili, že), 
když zapadnou, „řeší“ to zpáteč-
kou a plynem na podlaze, lopatu 
nevozí prakticky nikdo, řetězy ve 
městě taky ne, na co, že.
Silnic a  ulic je strašně moc, není 
možné je všecky „vyčistit“, není 
možné sníh odstranit, bydlím 
v Praze, v Břevnově, a tam se sa-
mozřejmě ulice ani nepluhují, 
ani nesypou (jsem za to vděčný), 
ostatně v pražských čtvrtích dnes 
parkuje tak obrovské množství 
aut (podle Technické správy ko-
munikací hlavního města bylo 
v  roce 2017 v  metropoli 844 613 
osobních automobilů), že by ani 
pluhovat nešly.
Chvála sněhu
Sníh nabízí možnost pomoct sou-
sedovi vyprostit auto od chodní-
ku, navázat kontakt, dělat něco 
společně, skvělé. O  tom, že obec 
nestačí uklízet chodníky, netře-
ba snad ani psát, s  tím počítá-
me. Když slyšíte a čtete ty debaty 
o „neschopnosti města“, máte chuť 
přidělat si na hrablo ceduli SNÍH 
JE V ZIMĚ NORMÁLNÍ a chodit 
s ní po ulicích jako prorok.
Potíž se neskrývá jen v  obecném 
změkčení, zpohodlnění, odvyk-
nutí na skutečnou zimu (mimo-
chodem, všimněte si, je minus 
pět a  mnoho mužů se nabalí, 
jako by teploměr ukazoval mi-
nus pětadvacet, šálu přes pusu 
a  kožešina okolo hlavy, učiněná  
Antarktida), potíž tkví taky v tom, 
že vlastníme mnohem víc aut než 
dřív, všude „se jezdí“ autem, „auto 
je základ“, proto se zvyšují nároky 
na stav silnic, sjízdnost silnic, řidi-
či i mnohé řidičky mají dojem, že 

existuje jakési „právo na sjízdnou 
silnici, ulici“, „právo pohodlně 
jet“, jenomže příroda toto právo 
občas (bohužel zřídka) neuznává.
Jedna z  mých sousedek, jíž jsem 
pomáhal zaparkovat, mi zcela 
vážně řekla: „Nechápu, že to ne-
zvládnou vyčistit, od čeho platíme 
daně?“ Mínila vyčistit silnici od 
sněhu. Koukal jsem na ni v ustr-
nutí: jak by to jako ti „oni“ mohli 
„vyčistit“? Mají sníh naložit a od-
lifrovat jinam?
Celkem se dá chápat, že řidiči 
očekávají sjízdné dálnice a silnice 
první třídy, že tam ty pluhy a sy-
pače vyjedou a  budou je udržo-
vat, ale i  to platí jen do určitého 
množství sněhu (20 cm v  prů-
měrně fungující zemi rozhodně 
nemůže znamenat problém). Ale 
těžko už můžete chtít, aby měl stát 

Zasněžený Buštěhrad. Foto: L. Keller

Silnice pod sněhem. Foto: L. Keller
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návrAt nA zámek s novými obrAzy 
Městský úřad bude po třech le-
tech znovu ve svých prostorách 
hostit výstavu obrazů jedné ze 
svých pracovnic.
Název výstavy sestávající z  pou-
hých dvou písmen a dvou letopoč-
tů je víceznačný. AD jsou iniciály 
vystavujících – Anna (Horčičko-
vá) a  Dagmar (Hartmannová). 
AD je — rovněž zkratka latinské-
ho Anno Domini – léta Páně, kte-
rá odkazuje k létům 2018 a 2019, 
kdy většina vystavených obrazů 
vznikla. A konečně latinská před-
ložka AD znamená vztažení k ně-
čemu ve významu místním i  ča-
sovém – což zůstává nevyřčeno. 
Obě amatérské malířky se se svý-
mi obrazy do prostor buštěhrad-
ského zámku vracejí po necelých 
třech letech. Plní se jim tak přání 
vyslovené na závěr článku, kte-
rý v našem zpravodaji tehdy vy-
šel: Kéž to není naposledy, kdy 
v Buštěhradě vystavujeme.
Pozorný divák, schopný sledovat 

vývoj a posun co do tematického 
zaměření i  uměleckého ztvárně-
ní vystavených děl, brzy zjistí, že 
okouzlení severočeským městeč-
kem Úštěk stále trvá. Obě výtvar-
nice tam opakovaně vyjíždějí na 
letní plenér. Vracejí se k  osvěd-
čeným motivům v  samotném 
Úštěku a  kromě toho objevují 
stále nové scenérie v  jeho okolí. 
Lze pozorovat i jakýsi větší „roz-
mach“. Převažují velké formáty, 
pro něž jsou rozlehlé zámecké 
chodby jako stvořené, a  uvolně-
ná forma. Kromě krajiny a archi-
tektury jsou zastoupeny i  figury 
a zátiší, které vznikaly v průběhu 
zimních měsíců v ateliérech. 
Městský úřad v Buštěhradě uspo-
řádáním této výstavy, jejíž pří-
pravě věnuje pečlivou pozornost, 
opakovaně podporuje amatérské 
umění, zprostředkovává setkání 
s  vystavovatelkami a  návštěvní-
kům úřadu zpestřuje pohled na 
jeho stěny při cestách za vyři-
zováním občanských záležitos-

tí. Za to vše mu patří velký dík. 
A  článek k  letošní výstavě končí 
přáním ještě odvážnějším: Kéž se 
tyto výstavy stanou tradicí. 

 Dagmar Hartmannová 

Výstava obrazů AD 2017–2018
Vystavují Anna Horčičková a Dagmar Hartmannová

Městský úřad Buštěhrad (zámek), 28. února – 1. dubna 2019 
Setkání s výtvarnicemi „uprostřed výstavy“ ve čtvrtek 14. března v 17.30 hodin

Obraz z výstavy. Foto: Archiv autorky

založení sboru Dobrovolných hasičů v buštěhraDě

Vznikla myšlenka ta u  pana 
Frant. Rotta, obchodníka 
v  Buštěhradě, v  roce 1886. 
Kterýž požádal obecní radu, 

aby vyslán byl obecní strážník 
Frant. Staněk od domu k domu 
s  provoláním, kterýž občan by 
se chtěl činnosti hasičské věno-

vati. Tu přihlásilo se občanů ně-
kolik. S těmito občany věnoval, 
a  obětoval pan Frant. Rott čin-
nost hasičskou.

tolik pluhů, že odklidí (vyčistí) 
všecky okresky.
Sníh má ještě jednu skvělou, cen-
nou vlastnost, leží a  pak pomalu 
odtává, vsakuje se, doplňuje zou-
fale ubývající podzemní vody. Už 
to je důvod k  tomu, abychom ho 
milovali, abychom jej očekávali 
a byli za něj ze srdce vděční.
Ještě k  těm dvaceti centimetrům: 
opravdu to není mnoho, sotva to 

stačí na běžky. Před asi patnácti 
lety jsem jel koncem zimy přejít 
na sněžnicích přes Munții Țarcu 
v Rumunsku, krásné hory, v zimě 
na hřebenech potkáte jen vlky, 
žádné lidské bytosti. Tehdy bylo 
sněhu neuvěřitelně moc, napadlo 
ho tolik, že nebylo vidět koliby, 
tedy několik metrů vysoké dře-
věnice pro bači. Šli jsme tam, kde 
stály, ale ani jedna nevykukovala. 
To je kalamita, nedalo se vůbec 

prokutat k  potokům, sníh jsme 
museli tavit na vodu.
Třetího února kalamita nenastala, 
napadlo trošku sněhu, bylo by ho 
potřeba mnohem víc. Nejen kvůli 
spodní vodě, ale taky proto, aby 
nás trochu vymanil z  té zoufalé 
zpovykanosti.

Martin Fendrych  
pro Aktualne.cz, 5. 2. 2019 
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Takto je v  pamětní knize SDH 
Buštěhrad popsán vznik sboru 
v  našem městě. Ještě v  tom roce 
pánové František Rott (obchod-
ník), Karel Biňovec (starosta) 
a Karel Březovský (obecní tajem-
ník) vypracovali návrh stanov, 
které zaslali na C. K. místodrži-
telství ke schválení. V únoru 1887 
byly stanovy schváleny, a tak sta-
rosta Biňovec nechal na 27. února 
svolat 1. valnou hromadu Sboru 
dobrovolných hasičů v Buštěhra-
dě. Historie organizovaného ha-
sičského sboru v  našem městě 
začala...
V  kladenském oblastním archi-
vu se zachovala jak kronika, tak 
velká část zápisů ze schůzí SDH 
Buštěhrad. Ve Sládečkově vlas-
tivědném muzeu v  Kladně je 
zase uložen krásný prapor SDH 
Buštěhrad, který byl rozvinut 
v roce 1924.
Na stopu těmto artefaktům mě 
přivedli kronikář Buštěhradu pan 
Jaroslav Pergl a pan Tomáš Hof-
man, a budiž jim za to velký dík. 
Ony písemnosti a  prapor ucho-
vával u sebe pan Burgr, než je na 
sklonku života nechal s  pomocí 
pana Pergla uchovat tak, aby byly 
k užitku dalším pokolením. Díky 
tomu je dnes možné projít histo-
rií SDH Buštěhrad od počátku až 

do roku 1987, ze kterého jsou po-
slední záznamy.
Ten příběh by však mohl být 
zmapován mnohem lépe. V  ar-
chivu totiž úplně chybějí fotogra-
fie, a nejsou k nalezení ani infor-
mace z posledních let fungování 
sboru. Rád bych vás tedy touto 
cestou požádal – pokud jste vy 
nebo někdo z vaší rodiny byli čle-
nem SDH Buštěhrad, nebo máte 
doma fotografie dědečka, babič-

ky (ano, členkami sboru dobro-
volných hasičů byly i  ženy jako 
samaritánská družina), pokud 
jste uchovali cokoliv, co souvisí 
se sborem dobrovolných hasičů – 
dovolte mi prosím pořídit kopie 
a  shromáždit tak vzpomínky na 
buštěhradský sbor dobrovolných 
hasičů, než zmizí v toku času.

Zbyněk Ledvinka

Prapor SDH Buštěhrad, Sládečkovo vlastivědné  muzeum, p.o. v Kladně.  
Foto: J.Vyšín

rybářský kurz pro Děti a Dospělé ve hřebči

Příznivce a  přátele Petrova cechu 
bych rád oslovil s nabídkou udělat 
si rybářský kurz a  stát se právo-
platným členem rybářského svazu.
Místní organizace Českého ry-
bářského svazu Hřebeč (dále jen 
MO) pořádá kurz pro děti (od 6 
let) a  dospělé. Zahájení kurzu se 

bude konat dne 3. dubna 2019 od 
16.00 hodin, v kanceláři MO, Hře-
beč – Kladenská 43. Zkoušky se 
budou konat dne 13. května 2019 
na stejném místě.
Zájemci se mohou hlásit v kance-
láři MO, kde je možné si i  osob-
ně vyzvednout přihlášku, a  to  

každou středu od 18 do 20 hodin. 
Bližší informace podá na telefon-
ním čísle 606 266 229 pan Alexej 
Neveri.

Petrův zdar!
Václav Vestfál st.,  

člen MO ČRS Hřebeč

informační centrum funguje

Buštěhrad se stal cílem turistů. Na 
buštěhradském zámku je pro ně 
v  provozu Informační centrum, 
ve kterém si může návštěvník vy-
brat z  velké nabídky suvenýrů. 
Zaměstnankyně infocentra, znal-

kyně městských zajímavostí, rády 
zasvěceně doporučí, kam se vypla-
tí podívat a kde jsou buštěhradské 
rarity. A že jich tady je! K zajíma-
vým místům nás nyní dovedou 
směrové ukazatele a nejen pro tu-

risty jsou přínosem krásné plány 
města, které jsou určitě potřebné 
i  pro neustále přibývající nové 
obyvatele Buštěhradu.

LZ
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Harmonogram svozů odpadů pro rok 2019

Reklamaci nevyvezených sběrných nádob ( popelnic, 
kontejnerů) na směsný komunální odpad nebo bioodpad, 
které byly přistaveny na svozové místo ve stanovený den 
a čas nebo poškození sběrné nádoby posádkou svozo-
vého vozu můžete nahlásit nejpozději v následujícím pra-
covním dnu po neprovedeném svozu na telefonní čísla  
312 278 034, 312 278 021 nebo e-maily soukupova@mes-
tobustehrad.cz, dlouha@mestobustehrad.cz.



Závěr masopustu patřil zabíjačce. Foto: M. Žitníková

Masopustní veselí. Foto: M. Žitníková


