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Nový ředitel ZŠ a MŠ Oty Pavla v Buštěhradě Václav Barták a jeho svěřenci. Foto: archiv ZŠ

Legitimace Eduarda Nováka — z výstavy ke 100 letům SK. Foto: archiv SK Buštěhrad
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BUŠTĚHRADSKÝ ZPRAVODAJ — Ev. č. MK ČR e 20696
Periodický tisk územního samosprávného celku města Buštěhrad

Uveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko vydavatele a redakční rady.

V  době, kdy jde tento zpravodaj 
do tisku, se chystáme na volby do 
evropského parlamentu. Až zpra-
vodaj vyjde, bude už po volbách, 
takže na Vás již nestihneme ape-
lovat, abyste šli volit, neboť tyto 
volby jsou velmi důležité. Přesto 
si však neodpustíme malý ko-
mentář. V  ČR se děje nepocho-
pitená věc – přestože z  členství 
v  EU má republika jednoznačný 
prospěch, což lze snadno ověřit, 
pokud lidi zajímají fakta, mnozí 
lidé zcela iracionálně podléha-
jí propagandě, která tvrdí pravý 
opak. Místo aby byli rádi za ob-
rovskou finanční podporu z  EU, 
široké možnosti práce nebo 
studia v  EU, otevřené hranice 
(o čemž se nám dříve ani nezdá-
lo) či možnosti mezinárodní spo-

lupráce, naopak na EU nadávají 
a vděčně hltají veškeré nesmysly, 
které se kolem „zlé“ EU šíří (od 
zákazu zakřivených okurek až po 
hlouposti o  tom, že EU nás nutí 
jíst zkažené maso). Přitom zcela 
pomíjejí zásadní pozitiva, která 
nám zřejmě již přijdou zcela sa-
mozřejmá, tedy že také díky této 
mezinárodní spolupráci prožívá-
me v Evropě nejdelší období míru 
a pozitivní spolupráce států v no-
vodobých dějinách. EU vděčíme 
za prosperitu, hodnotové ukotve-
ní a geopolitický význam. Přesto-
že se šíří dezinformace o tom, jak 
musíme EU platit a jak nás uzur-
puje, ve skutečnosti je opak prav-
dou – vloni ČR na dotacích obdr-
žela z  rozpočtu EU o  55 miliard 
Kč více, než do něj odvedla, a rok 

před tím to bylo dokonce o  80 
miliard Kč více. Bez dotací EU by 
Buštěhrad neměl například kana-
lizaci, park Ořešín, nový rybník 
na Bouchalce, vozidlo a  kontej-
nery na bioodpad a  uklízecí vo-
zidlo, zateplenou novou budovu 
základní školy, mateřskou ško-
lu a  DPSku, a  nově máme z  EU 
přislíbeny dotace na přístav-
bu mateřské školky, cyklostez-
ku Buštěhrad – Lidice a  sociální 
byty. Važme si tedy této prospe-
rity a  míru, které Evropa a  naše 
republika díky EU má, a nehazar-
dujme s  hodnotami, které nám 
členství v EU přináší. To je něco, 
co bereme jako dané, ale ono je to 
velmi křehké. Historie ukázala, že 
tyto výhybky jdou přehodit velmi 
rychle a snadno.

Nový ředitel ZŠ a MŠ Oty Pavla v Buštěhradě Václav Barták a jeho svěřenci. Foto: archiv ZŠ

Legitimace Eduarda Nováka — z výstavy ke 100 letům SK. Foto: archiv SK Buštěhrad

Slovo RR

Usnesení ze zasedání zastUpitelstva města BUštěhradU č. 4/2019 
Zastupitelstvo na svém zasedání č. 
4/2019 ze dne 24. 4. 2019 přijalo 
tato usnesení:
Schvaluje:
Usnesením č. 1  
Ověřovatele zápisu Hanu Hejnou 
a  Pavla Vavrušku, jako zapisova-
telku Dagmar Novotnou.
Usnesením č. 3  
Zápis ze zasedání č. 3/2019.
Usnesením č. 4  
Doplněný program zasedání č. 

4/2019.
Usnesením č. 5 
Rozpočtové opatření č. 4/2019
Usnesením č. 6  
Výši místního poplatku za zhod-
nocení pozemku možností připo-
jení se na kanalizaci ve výši 60,- 
Kč/m2.
Usnesením č. 7 
Prodej pozemku parc. č. 429/2, 
v k. ú. Buštěhrad, o výměře 6 m2, 
z  majetku města Buštěhrad, za 
cenu 9000,- Kč 

Usnesením č. 8 
Uzavření smlouvy o  řízení pro-
jektu „Nástavba a  rozšíření 
MŠ Buštěhrad“ mezi městem 
Buštěhrad a firmou LK Advisory, 
s. r. o.
Usnesením č. 9 
Přijetí dotace z  IROP – pro-
gramu 11703 na akci: Sociál-
ní byty Buštěhrad ve výši max.  
3 475 674,90 Kč.
Usnesením č. 10 
Smlouvu o budoucí smlouvě o zří-

I N FO R M AC E  Z  R A D N I C E
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zení věcného břemene a  dohoda 
o umístění stavby: Buštěhrad, Sta-
rý hrad – obnova kNN, mezi měs-
tem Buštěhrad a ČEZ Distribuce, 
a.s. (IE-12-6008554/VB/57)
Usnesením č. 11 
Přidělení bytu č. 38 v  DPS 

Buštěhrad od 1. 5. 2019.
Usnesením č. 12 
Nový ceník kopírování pro úřední 
účely.
Usnesením č. 13 
Poskytnutí návratné finanč-

ní výpomoci z  rozpočtu města 
Buštěhradu ve výši 100 000,- Kč 
na rekonstrukci fasády 
Usnesením č. 14 
Přerušení provozu MŠ v době od 
22. 7. do 31. 8. 2019.

A K T UA L I T Y

aktUality – chystané projekty a dotace    
Letos jsme byli velmi úspěšní 
v  získávání dotací na různé pro-
jekty. Některé již probíhají, někte-
ré jsou v přípravě a máme na ně 
již vydaná rozhodnutí o  poskyt-
nutí dotace. Co nás tedy čeká?
• Oprava kapličky sv. Máří Mag-

dalény na Náměstí – již probíhá. 
Náklady akce: 780 154,- Kč bez 
DPH. Z toho dotace od Středo-
českého kraje ve výši 342 778,- 
Kč. Opravu provádí restaurátor-
ská firma AKANT ART, v. o. s. 
Kaplička by měla být po opravě 
opatřena ve vchodu mříží, aby 
do interiéru bylo možné nahlí-
žet. Obnovena bude také její pů-
vodní interiérová i  exteriérová 
barevnost. Hotovo by mělo být 
do září 2019.

• Sociální byty Buštěhrad: v  pří-
pravě je výběrové řízení na zho-
tovitele stavby. Již bylo vydáno 
stavební povolení. Náklady akce 
max. 3 475 675,- Kč vč. DPH, 
z  toho dotace z  IROP (dotace 
z  EU) 3 282 582,- Kč. Stavba 
by měla začít, jakmile budeme 
mít vybranou stavební firmu. 
Cílem je přebudovat dva zde-
vastované byty v  přízemí č. p. 
128 (tzv. Šmalcovně) s nedosta-
tečným hygienickým zázemím 
na tři sociální byty, a  to včetně 
sítí, opravy fasád přízemí, sute-
rénu a  opatření proti vlhkosti. 
Dokončení stavby – odhadem 
podzim/zima 2019.

• Navýšení kapacity mateřské 
školy Buštěhrad: v  přípravě je 
výběrové řízení na zhotovitele 
stavby. Již bylo vydáno staveb-
ní povolení. Náklady akce max. 

13 662 168,- Kč vč. DPH, z toho 
dotace z  IROP (EU) 12 295 
951,- Kč. Předpokládaný začá-
tek stavby říjen 2019, předpo-
kládané dokončení srpen 2020. 
Cílem akce je v  patře zadního 
hospodářského křídla školky 
vybudovat dvě nové třídy, sou-
částí projektu je také oprava 
a navýšení kapacity kuchyně.

• Cyklostezka Buštěhrad – Lidice: 
v přípravě je výběrové řízení na 
zhotovitele stavby. Již bylo vydá-
no územní rozhodnutí, stavební 
povolení se předpokládá cca do 
2 měsíců. Rozhodnutí o  přidě-
lení dotace je v přípravě. Nákla-
dy akce max. 14 023 167,- Kč 
vč. DPH, z toho dotace z IROP 
(EU) 7 468 000,- Kč. Předpoklá-
daný začátek stavby leden 2020, 
předpokládané dokončení sr-
pen 2020. Cílem je vybudování 

cyklostezky mezi Buštěhradem 
a Lidicemi (v úseku od hřbitova 
k autobusové zastávce a přecho-
du k Lidicím), součástí projektu 
je ale také nový úsek chodníku 
u hřbitova a dvě nové autobuso-
vé zastávky u hřbitova a výsad-
by nové zeleně. Cyklostezka je 
v jednom úseku (podél budoucí 
nové zástavby naproti hřbitovu) 
navržená s  oddělenými pruhy 
pro pěší a cyklisty, na konci zá-
stavby pak již jako smíšená.

Poznámka: Náklady na všechny 
akce kromě kapličky jsou zatím 
projektantské rozpočty, skutečné 
ceny se teprve vysoutěží. Předpo-
kládá se tedy ještě jejich snížení 
min. o 10–20 %.
Další drobnější stavby, které se 
provádějí nebo budou letos pro-
vádět:

Nový chodník na Pražské. Foto: P. Vavruška
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A K T UA L I T Y

• Na Pražské ulici jsme minu-
lý měsíc dokončili nový úsek 
chodníku. Bohužel se zde kvů-
li historické zástavbě chodníky 
nevejdou všude, nebo nemají 
dostatečnou šířku, ale aspoň 
něco. Jakmile budeme mít něja-
ké volné peníze a kapacity, bu-
deme pokračovat s dalším úse-
kem chodníku u pasířství.

• Byla dokončena oprava havarij-
ního stavu odtokového kanálu 
z  rybníka, kolaudace proběhne 
do konce června 2019. Součás-
tí akce, kterou jsme prováděli 
s  pomocí dotace z  MZe, jsou 
i  dvě mola na Dolním rybníce 
(která byla také hrazena z  do-
tace). V  současnosti se ještě 
dokončují přístupové lávky na 
mola.

• Na Hřebečské ulici naproti spor-
tovnímu areálu jsme se přidali 
ke stavbě ČEZU, který provádí 
přeložku el. vedení. Díky tomu 
se nám zde podaří relativně lev-
ně provést nový úsek chodníku.

• Příští týden se začnou prová-
dět opatření proti vlhkosti na 
budově ZUŠ. Část budovy je 
zapuštěna v  terénu a místnosti, 
kterých se to týká, trpí velkou 
vlhkostí. Budova se z této strany 
odkope a  provede se odvětrání 
zdiva a  odvedení dešťové vody 
od objektu. Akce nijak nenaruší 
výuku. 

• Další dotační akce v  přípravě, 
u kterých ještě nevíme, zda do-
taci dostaneme:

• Obnova místních komunikací 
– 1. etapa: Na akci byla podána 
žádost o dotaci na MMR, Pod-
pora rozvoje regionů 2019+, 
podpora obnovy místních ko-
munikací. Pokud s  žádostí 
o dotaci uspějeme, měly by být 
v letošním roce provedeny nové 
povrchy v  ulicích Vodárenská, 

5. května, Švermova a  úsek Lí-
pové mezi nimi.

• Návrh obnovy zeleně v extravi-
lánu města Buštěhrad – projekt 
řeší celkem osm lokalit v extra-
vilánu města. V  těchto lokali-
tách by měly být obnoveny polní 
(travnaté) cesty, vysázena nová 
liniová zeleň (aleje stromů, keře 
a  další rostliny), v  některých 
lokalitách také doplněn mobi-
liář. Jednou z  lokalit je i parčík 
za Ořešínem, nová alej, která se 
napojí na alej a polní cestu ve-
doucí ze Stehelčevsi, nebo nová 
alej vedoucí podél potoka k no-
vému rybníku na Bouchalce. 
Pokud uspějeme, akce se bude 
provádět cca od konce roku 
2019 do roku 2020.

• Obnova části středního křídla 
zámku pro účely MěÚ – jedná 
se o  pokračování oprav nad již 
hotovým infocentrem, měly by 
zde vzniknout nové kanceláře 
a  zasedačka pro MěÚ. Akce le-

tos začne, pouze když obdržíme 
dotaci od Středočeského kraje, 
a bude trvat dle přísunu financí 
cca do roku 2021.

• Obnova východního zámecké-
ho křídla pro praktickou školu 
a  školské poradenské zařízení: 
Na tuto akci máme požádáno 
o dotaci z  IROP, výzva 86. Ná-
plní východního křídla by měly 
být jednak prostory pro prak-
tickou školu Slunce (pobočka 
školy v Unhošti), jednak školské 
poradenské zařízení. Část pro-
stor budou mít k dispozici i naši 
Junáci. Pokud s žádostí o dotaci 
uspějeme, akce se bude prová-
dět mezi lety 2020–2022.

• Revitalizace sportovního areálu 
– zde čekáme na vypsání vhod-
ného dotačního titulu.

Více informací o všech minulých, 
probíhajících i chystaných akcích 
a  získaných dotacích najdete na 
webu města v sekci Městský úřad 
– projekty. 

Kaplička na Náměstí. Foto: archiv MěÚ

informace o BUdování kanalizačních přípojek na chmelnici – dŮleŽité!
Práva a povinnosti týkající se ka-
nalizačních přípojek jsou dány 
zákonem o vodovodech a kanali-
zacích, viz citace na konci tohoto 

textu. Z toho vyplývá, že veškeré 
věci spojené s přípojkami by měl 
zajišťovat její majitel, tedy majitel 
připojované nemovitosti.

V  rámci urychlení a  zjednodu-
šení připojení všech nemovitostí 
v ul. Javorová, Břízová a Topolo-
vá bude projektovou dokumen-

DJ
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trápí vás něco? v BUštěhradě pomáháme radoU i slUŽBami

Nejeden z  nás se ve svém životě 
musí vyrovnávat i  se závažnými 
a  ne vždy příjemnými situacemi. 
Pokud řešíte aktuálně či dlouho-
době problémy, můžete na ně pře-
stat být sami.
V  rámci komunitního plánování 
propojujeme služby a  poskytuje-
me poradenství zejména v  násle-
dujících zastřešujících oblastech:
• Děti a  jejich školní a  výchovné 

problémy
• Péče o  nemocné či handicapo-

vané rodinné příslušníky

• Pomoc seniorům
Pracovníci městského úřadu, 
sociálních služeb a dalších orga-
nizací se pravidelně setkávají za 
účelem zmapování potřeb oby-
vatel města Buštěhradu a zajiště-
ní, propojení a  zefektivnění po-
moci těm, kteří se o ni přihlásí.
Poznáváte svůj problém mezi 
otázkami, které jsou našim pra-
covnicím nejčastěji směřovány? 
Týkají se například následujících 
problémů:

• Potřebuji pomoc a  poradit 
v oblasti opatrovnictví. 

• Nenašel jsem odpověď na svoji 
otázku v sociální oblasti.

• Nevím si rady při komunikaci 
s úřady.

• Jsem ohrožený ztrátou bydlení.
• Jsem ve finančních problé-

mech, řeším dluhy a exekuce.
• Potřebuji pomoci zorientovat 

se v  systému sociálních služeb 
a vybrat vhodnou službu.

taci pro všechny přípojky najed-
nou zajišťovat město Buštěhrad, 
resp. jím pověřená projekční fir-
ma Meritum Kladno – Projekce 
s.r.o. Bude tedy vypracována jed-
na projektová dokumentace pro 
všechny přípojky v  ul. Javorová, 
Břízová a Topolová a bude na tuto 
projektovou dokumentaci vydán 
jeden územní souhlas. Po vydá-
ní územního souhlasu bude tato 
projektová dokumentace poskyt-
nuta jednotlivým majitelům při-
pojovaných nemovitostí. Náklady 
na tuto projektovou dokumentaci 
zaplatí město.
Pro vydání územního souhlasu 
je nutné, aby všichni majitelé při-
pojovaných nemovitostí vyznačili 
svůj souhlas na situaci z  projek-
tové dokumentace, ve které bude 
zakreslena poloha přípojek tak, 
jak byla předjednána s firmou re-
alizující stavbu kanalizace.
Projektant (p. Kolouch – 604 280 
471, j.kolouch@atlas.cz) bude na 
místě stavby procházet jednotlivé 
připojované nemovitosti za úče-
lem získání souhlasu majitelů ne-
movitostí v termínech:
28. 5. 2019 od 17.00–18.00
30. 5. 2019 od 17.00–18.00
Pokud se vám žádný z  termínu 
nehodí, je možné kontaktovat te-
lefonicky ing. Koloucha a domlu-
vit se s ním individuálně.
V  případě, že se nepodaří sou-

hlas majitele nemovitosti zajis-
tit, nebude možné přípojku pro 
takovou nemovitost do projektu 
zahrnout, a  bude muset být pak 
dodatečně řešena na náklady ma-
jitele nemovitosti. 
Citace ze zákona o  vodovodech 
a kanalizacích: 
Zákon č. 274/2001 Sb o vodovo-
dech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu a o změně některých zá-
konů (zákon o vodovodech a ka-
nalizacích) ve znění zákona č. 
76/2006 Sb. a  zákona 275/2013 
Sb.

§ 3
Přípojky

(1) Vodovodní přípojka je samo-
statnou stavbou tvořenou úsekem 
potrubí od odbočení z vodovod-
ního řadu k vodoměru, a není-li 
vodoměr, pak k  vnitřnímu uzá-
věru připojeného pozemku nebo 
stavby. Odbočení s  uzávěrem je 
součástí vodovodu. Vodovodní 
přípojka není vodním dílem.
(2) Kanalizační přípojka je samo-
statnou stavbou tvořenou úsekem 
potrubí od vyústění vnitřní ka-
nalizace stavby nebo odvodnění 
pozemku k  zaústění do stokové 
sítě. Kanalizační přípojka není 
vodním dílem.
(3) Vlastníkem vodovodní pří-
pojky nebo kanalizační přípojky, 
popřípadě jejích částí zřízených 

přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto zákona, je vlastník pozemku 
nebo stavby připojené na vodo-
vod nebo kanalizaci, neprokáže-li 
se opak.
(4) Vlastník vodovodní přípojky 
je povinen zajistit, aby vodovodní 
přípojka byla provedena a užívá-
na tak, aby nemohlo dojít ke zne-
čištění vody ve vodovodu.
(5) Vlastník kanalizační přípojky 
je povinen zajistit, aby kanalizač-
ní přípojka byla provedena jako 
vodotěsná a  tak, aby nedošlo ke 
zmenšení průtočného profilu sto-
ky, do které je zaústěna.
(6) Vodovodní přípojku a  kana-
lizační přípojku pořizuje na své 
náklady odběratel, není-li dohod-
nuto jinak; vlastníkem přípojky je 
osoba, která na své náklady pří-
pojku pořídila.
(7) Opravy a  údržbu vodovod-
ních přípojek a  kanalizačních 
přípojek uložených v pozemcích, 
které tvoří veřejné prostranství, 
zajišťuje provozovatel ze svých 
provozních nákladů.
(8) Obecní úřad může v  přene-
sené působnosti rozhodnutím 
uložit vlastníkům stavebního po-
zemku nebo staveb, na kterých 
vznikají nebo mohou vznikat od-
padní vody, povinnost připojit se 
na kanalizaci v případech, kdy je 
to technicky možné.

Město Buštěhrad



ČÍSLO 6. ČERVEN 2019       STRANA 6 STRANA 7č í S L O  1 . ,  b ř e z e n  2 0 1 5                                                                              s t r a n a  2

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

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

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

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

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

 ČÍSLO 6. ČERVEN 2019 

• Kde můžu požádat o  sociální 
dávky. 

• Nevím, s čím mi může pomoci 
sociální pracovník.

• Důchodce již nezvládá vzhle-
dem k  nepříznivému zdravot-
nímu stavu přebírat důchod. 
Mohu jeho důchod přebírat 
já (rodinný příslušník) a  jaké 
podmínky musím splňovat?

• Co je to euroklíč?
• Potřebuji informace ohledně 

výkonu vazby nebo trestu od-
nětí svobody.

• Propustili mne z výkonu trestu, 
jak mám postupovat?

• Jsou rodiče povinni spolupra-
covat s orgánem sociálně práv-
ní ochrany dětí?

• Jaká jsou práva a  povinnos-
ti k  dětem v  případě rozvodu 
manželství rodičů?

• Musí být dítě zastoupeno koliz-
ním opatrovníkem v  soudních 
řízeních ve věcech úpravy péče 
a výživy?

• Jaká je výše výživného, kterou 
určuje soud?

• Kdy je třeba podat návrh na 
úpravu výživného?

• Co dělat, když rodič neplatí 
soudem stanovené výživné?

• Je-li rodič zbaven rodičovské 
odpovědnosti, musí platit vý-
živné?

• Jak postupovat, pokud rodič 
brání styku druhého rodiče 
s dítětem?

• Jak postupovat v  případě, kdy 
je omezován nebo znemožňo-
ván styk dítěte s prarodiči? 

• Jak postupovat, pokud zjistím, 
že dítě nechodí bez mého vědo-
mí do školy?

• Mé dítě je šikanováno, kam se 
mohu obrátit?

• Mé dítě má problémy ve škole 
(výchovné, v  kolektivu apod.), 
kam se mohu obrátit?

• Jsem v situaci, kdy jsem vyčer-
pal/a  své výchovné možnosti 
vůči dítěti, mohu se někde po-
radit?

• Co dělat, pokud mám podezře-
ní, že moje dítě užívá nějakou 
drogu?

• Jak mám postupovat, pokud 
chci svěřit do pěstounské péče 
dítě, které dobře znám a  vím, 
že jej rodiče nemohou nebo ne-
chtějí dále vychovávat?

Dotazy ze sociální sféry i  otáz-
ky z  oblasti péče o  děti přichá-
zejí z  mnoha stran. Členky so-
ciálně zdravotního výboru MěZ 
spolupracují se zástupci posky-
tovatelů sociálních služeb i  vol-
nočasových aktivit, díky čemuž 
se s klienty a žádostmi o pomoc 
dokážou dostat ke správným od-
povědím, a umí propojit ty, kdo 
služby potřebují, s  těmi, kteří je 
poskytují.
Za zkvalitněním a zefektivněním 
sociálních služeb však stojí ne-
malé množství práce a  zejména 
i  osobního jednání. Nestačí jen 
předat telefonní čísla a  adresy, 
jak by se zdálo. 

Máte dobré zkušenosti v  uvede-
ných oblastech? Podělte se o ně!
Sociální a zdravotní výbor zve ke 
spolupráci a  partnerství jednot-
livce i  skupiny (i  neorganizova-
né).
V rámci komunitního plánování 
sociálních služeb v  Buštěhradě 
se do veřejné diskuze zapojili již 
zástupci většiny spolků a organi-
zací ve městě. 
Společným úsilím vytváříme síť 
profesionální i  lidsky chápavé 
pomoci. 
Budeme rádi, když i  vy budete 
při tom.
V  podzimním období počítáme 
s  větším zapojením veřejnosti. 
Právě klienti a  příjemci sociál-
ních služeb jsou rozhodující při 
plánování aktivit a  rozvoje jed-
notlivých služeb, které mají z je-
jich potřeb vycházet a  směřovat 
k řešení problémů.
Vaše podněty jsou tedy i  nadále 
nejen vítány, ale i  řešeny – kon-
taktujte s  náměty a  dotazy naše 
členky:
• Šárka Vojnová, ředitelka DPS 

Buštěhrad, Revoluční 323/6 
info@dpsbustehrad.cz, 312 250 
280, 724 881 210

• Stanislava Šumná, předsedkyně 
SZV sumna@mestobustehrad.
cz

• Zdeňka Vestfálová, osobně a te-
lefonicky na městském úřad-
vestfalova@mestobustehrad.cz, 
312 278 032
ZV a PhDr. Milada Záborcová

výsledek konkUrzU na nového ředitele/ředitelky zš a mš oty pavla

13. 5. proběhl konkurz na nové-
ho ředitele/ředitelku naší základ-
ní a  mateřské školy. Zastupitel-
stvo konkurz vyhlásilo proto, že 
stávající ředitelce končí k  30. 6. 
2019 její šestileté funkční období. 
V konkurzní komisi byli zástupci 
města (zřizovatele), Školské rady, 

České školní inspekce a  Středo-
českého kraje a  nezávislý odbor-
ník v oboru. Do konkurzu se při-
hlásil pouze jediný uchazeč, Mgr. 
Václav Barták (současný zástupce 
ředitelky), který splnil všechna 
kvalifikační kritéria, takže kon-
kurzní komise shledala, že je pro 

výkon funkce vhodný. Následně 
byl tedy jmenován do funkce ře-
ditele starostkou města, a to k 1. 7. 
2019 na dalších šest let. Více in-
formací o něm přineseme v příš-
tím čísle BZ.

DJ
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Dnes Vás zavedeme na silnici 
směrem k Lidicím a představíme 
kapličky, k nimž se váže dochova-
ná pověst.
V  roce 1933 vyměřoval úředník 
stavebního úřadu z Kladna rozmě-
ry kapličky, která stála blíže vcho-
du na buštěhradský hřbitov, a to při 
rozšiřování silnice, jež se v příštím 
roce měla dláždit. Kaplička neměla 
býti jako památná stavba stržena, 
ale přestavěna o  10 m dále na zá-
pad do pole k Lidicím. K přestavbě 
došlo ještě před dlážděním silnice 
vedoucí z  Kladna přes Buštěhrad 
na státní silnici u Vypichu. S dláž-
děním se začalo dne 10. září 1934 
a  trvalo až do 24. listopadu, kdy 
s  příchodem zimy bylo přerušeno 
a pokračovalo se v něm od 24. dub-
na do 25. května, kdy bylo dláždění 
dokončeno a  silnice dána do pro-
vozu. Tato kaplička je postavena 
k poctě sv. Anny. Asi deset minut 
pěšky jižně, směrem k Lidicím, sto-
jí druhá kaplička. Místům kolem 
obou kapliček se říká první u  sv. 
Anny a druhé u sv. Salvátora. 
Pověst zachovaná v  lidové tradici 
vypráví o zmíněných kapličkách:
Někdejší majitel buštěhradského 
hradu za dávných časů, rytíř Salvá-
tor, vracel se jednou lesem z tvrze 
lidické domů na Buštěhrad. V mís-
tech, kde odbočovala cesta ku 
Hřebči, respektive ku tehdejší tvr-
zi Tasovu, byl rytíř přepaden lou-
pežnou bandou, zabit a  oloupen. 
Panošovi, který pána doprovázel, 
se však podařilo uprchnouti, ov-
šem jen za cenu holého života. Na 
buštěhradském hradě v tu dobu již 
netrpělivě očekávali návrat rytíře, 
který v  Lidicích projednával dů-
ležitou obchodní věc, a  proto měl 
s  sebou nemalý obnos v  měšcích, 
což jen zvyšovalo jejich obavy.
Po poradě bylo rozhodnuto vypra-
vit pánovi naproti družinu jezdců 
z hradní chasy, které se do čela po-
stavila sama choť rytíře, paní Anna, 
a rychle družinu vedla směrem na 
Lidice. Družina však daleko nedo-
jela, neboť hned za Buštěhradem 

potkala vyděšeného a  zraněného 
panoše, který jim vyprávěl o  pře-
padení a  ohlašoval současně smrt 
pána, rytíře Salvátora.
Jeho choti Anně, jakmile uslyšela 
o smrti svého milovaného manže-
la, puklo srdce a  tato klesla mrtva 
z koně na zem.
Lid pak v místech obou těchto ne-
štěstí postavil jim na věčnou pa-
mátku kapličky.   

Všechno se mění jako celý svět,
vždyť i ty kráčíš dál – ne zpět,
starých však památek v úctě měj
a co z nich můžeš, příštím zachovej!

V Buštěhradě dne 12. dubna 1959 
sepsal dle vyprávění Josefa P., hor-
níka ve výslužbě, Elgr Jaroslav, ar-
chivář a kronikář města Buštěhra-
du.
Kaplička sv. Anny dle popisu pa-
mátkového katalogu:
Kaple sv. Anny je drobná výklen-
ková klasicistní kaple. Postavena 
byla kolem roku 1800. Je kvalitním 
příkladem drobné sakrální archi-
tektury. Jedná se o  výklenkovou 
pravoúhlou kapli. Stavba je ukon-
čena odstupňovanou římsou. Na ni 
dosedá segmentový fronton, rámo-
vaný mohutnou odstupňovanou 
a profilovanou římsou. Fronton je 
krytý taškami bobrovkami. Pra-
voúhlý výklenek má půlkruhově 
sklenutý záklenek s konkávně pro-
jmutými a odsazenými náběhy. Vý-
klenek rámují pilastry. Na vrcholu 
kaple je umístěn jednoduchý kříž. 
Po stranách kříže byly původně 

umístěné kamenné koule, zachova-
ly se však pouze jejich podstavce. 
Kaple je památkově chráněna od 
roku 1967. 
Svatá Anna (též svatá Anna Sa-
modruhá, či svatá Anna Samotřetí) 
a  svatý Jáchym byli údajní rodiče 
Panny Marie, a tedy prarodiče Ježí-
še Krista. V kanonických evangeli-
ích, která tvoří Nový zákon, o nich 
zmínky nejsou. Jejich jména jsou 
uvedena v  apokryfním evangeliu 
svatého Jakuba. Jméno Jáchym se 
vykládá jako „příprava na Pána“ 
a jméno Anny jako „milostná, las-
kavá“.
Sv. Anna je patronkou matek 
a  manželství, šťastného poro-
du, patronkou horníků, mlynářů, 
truhlářů, tkalců, krejčích, provaz-
níků a čeledínů. 
Kaplička sv. Salvátora dle popisu 
památkového katalogu:
Malá, velmi skromná výklenková 
kaplička z  18. století je zasvěcena 
sv. Salvátorovi. Výška kapličky je 
2,5 m. Umístěna je jihovýchod-
ně od centra Buštěhradu. Posled-
ní oprava kapličky proběhla roku 
1995.
Slovo Salvátor je latinskou podo-
bou českého slova spasitel. Kostely 
a  kaple zasvěcené svatému Salvá-
torovi jsou tedy ve skutečnosti za-
svěceny nejpravděpodobněji Kris-
tu, který je podle křesťanské víry 
spasitelem světa (Salvator mundi) 
(vedle toho existují ovšem i tři sva-
tí a šest blahoslavených Salvatorů).

Hedvika Servusová  
za Infocentrum Buštěhrad

kapličky sv. anny a sv. salvátora
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BUshfest opět zazněl zámeckým parkem

V článku „Prostě Bushfest“ z mi-
nulého roku (viz BZ č. 7, 2018) se 
lze dočíst o hrstce nadšenců, kteří 
se scházeli již půl roku před akcí 
za účelem proměny této oblíbené 
hudební kratochvíle v  zámeckém 
parku v cosi živějšího a pestřejší-
ho, co přivábí širší publikum z do-
mova i ze záhumení. Kromě výčtu 
všech ingrediencí a  pracovních 
postupů v  článku zaznělo i  slovo 
prosby o  chvíli strpení s  tím, že 
jak se to celé dělá a k čemu že se 
dospělo se dozvíme příště. Máme 
za sebou již druhý Bushfest v no-
vém kabátě, srovnejme si tedy oba 
ročníky najednou. 
• V  minulém roce vystoupilo 

na Bushfestu celkem 11 kapel 
a  hlavním tahákem byli hard-
rockoví Gaia Mesiah, letos za-
hrálo 10 kapel s crazy-rapovým 
Kapitánem Demo v  čele pelo-
tonu, který doplnili Vložte koč-
ku, Mara Jade, Eturnity, Vepřo-
vé komety, The Train Robbers, 
Světy, Halo of the Sun a  Telesa 
Ohnepal, skvělým konferencié-
rem po celý den byl Honza Lu-
kavský z Divadla V.A.D.

• Průměrná denní teplota 26. 
května 2018 mezi 14.00 až 21.00 
hodinou se pohybovala od 28 
k 22 stupňům Celsia, o letošním 
18. květnu jsme proplouvali při-
bližně mezi 20 až 10 stupni Cel-
sia.

• Minulý Bushfest hlavním dílem 
podpořilo město Buštěhrad, le-
tos byl hlavním investorem nově 
vzniklý Kulturní spolek Butz-
kow (o Butzkowu viz samostat-
ný článek). 

• Stejně jako minulý rok akci pro-
pagovaly rozhlasové stanice Ra-
dio Relax, Radio 1 a Český roz-
hlas 3 Vltava. 

• Autorem propagačních materi-
álů obou ročníků, včetně loga 
se Sv. Máří Magdalenou hrající 
na elektrickou kytaru, je dvorní 
grafik festivalu, akad. mal. Mi-
chal Fiala. 

• Všechny tiskové propagační 
materiály, plachty a  letáky opět 
vyrobila společnost Atlas Ad-
vertising Group, s.r.o. 

• Předprodej vstupenek zajistila 
společnost Goout.cz a  turistic-
ké infocentrum, které se spolu 
s organizátory postaralo i o pro-
pagaci na sociálních sítích. 

• Prohlídky zámku Buštěhrad 
s  průvodním slovem kronikáře 
města Jaroslava Pergla a  Hed-
viky Servusové byly stejně jako 
v minulém roce naprosto obsa-
zeny. 

• Pestré a  kvalitní občerstve-
ní v  celkem čtyřech stáncích 
připravili stejně jako minule 
duo Jelen a  Zelí s  dobrovolní-
ky z  Buštěhradských Šťabajzen, 
Buštěhradských Junáků a  Diva-
dla KiX plus kladenský hudební 
klub Auto Da Fé, nově se zapo-
jily i  paní Hiromi Nakagawa se 
svým slovutným sushi a  Lenka 
Záhořová s pestrým vegetarián-
ským menu pro umělce. 

• Sponzory byli K-Sign, Omni-
plast, Igepa, Atlas Advertising, 
Pekárny Cvrčovice, Pivovar Kr-
čín, Mattoni a Asociace hudeb-
ních vědců a umělců. 

• Partnery a  sympatizanty akce 
byli Rytíři Kladno, SK Buštěhrad 
a obce Lidice, Hřebeč, Zákolany 
a Holubice. 

• Dík patří všem technickým part-
nerům festivalu, kterými jsou 
Eva Peslová a  Víťa Helísek (dě-
kujeme za přípojku k  el. ener-
gii!), KS-Audio (světla, zvuk), 
Tomáš Benetka (energie), Jiří 
Hasmann (jeviště), WC Servis 
(toalety a  technické vybavení 
areálu) a Technické služby měs-
ta Buštěhrad (svoz odpadu). 

• Na přípravách akce se opět půl 
roku předem podílelo šestičlen-
né jádro nadšenců z  minulého 
roku, jimiž jsou Hedvika Servu-
sová (propagace a sociální sítě), 
Vojta Mudra (program, šéf pó-
dia a  zákulisí), Ondřej Horký 
(rozpočet, web), Karel Jelínek 
a  Jan Zelenka (občerstvení, ca-
tering) a  pisatel tohoto článku 
(produkce), které se letos trans-
formovalo do výše uvedeného 
kulturního spolku Butzkow. 

• Jako minule, i letos se k nim při-
dalo dalších 41 dobrovolníků 
z  řad buštěhradských obyvatel, 
výše zmíněných spolků a  pra-
covnic turistického infocentra, 

Bushfest 2019 — Vepřové komety. Foto: Loukotová
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všichni do jedné a  do jednoho 
jsme své ruce k dílu přiložili ve 
svém volném čase a zcela zdar-
ma.

• V čele dlouhé řady díků své čest-
né místo mají všichni buštěhrad-
ští sousedé, kteří s  námi mají 
trpělivost a  jednou do roka ten 
randál s námi vytrpí. Děkujeme!

Nejde však jen o  statistický vý-
čet či bilanci, vyprávět o  tom, co 
všechno byl letošní Bushfest, by se 
dalo dlouze. Například den před 
akcí při opravě zámecké studny se 
vyvalila staletá bahna nad scho-
dy do parku, přičemž byl objeven 

prastarý barokní dřevěný vodo-
vod; kolem poledne nad vstupní 
branou přelétl včelí roj a  usadil 
se na vánočním stromku, odkud 
se přesunul na nedaleko stojící 
lípu; jeho profesionálního sběru 
se ujal neohrožený buštěhrad-
ský včelař David Šípek (děkuje-
me!); v  závěru celého dne došlo 
i  na dva pochroumané kotníky, 
v zákulisí a při návratu z kladen-
ské nemocnice (přejeme brzké 
uzdravení, pánové!). Tou hlavní 
zprávou uplynulých dvou ročníků 
je především skutečnost, že zá-
mecký park žije a získává si stále 

více příznivců. Velmi nás těší, že 
věrní diváci a divačky si svůj festi-
val letos opět nenechali ujít, i díky 
nim Bushfest získává dobré jméno 
mezi profesionály i fanoušky čes-
ké hudební scény, kteří jsou bez 
nadsázky okouzleni krásou místa 
i  přívětivou atmosférou, kterou 
všichni společně vytváříme. Nelze 
si než přát, aby se všichni drželi 
svého cíle a  další fáze proměny 
Bushfestu byla šťastná tak jako ty 
předešlé. 
Díky všem, přijďte zas a vezměte 
své známé! 

Martin Kosa

Dne 18. 5. 2019 se konal dal-
ší multižánrový hudební festi-
val BUSHFEST OPEN AIR, or-
ganizovaný na podporu opravy 
buštěhradského zámku. Spíše než 
velké finanční částky doufáme, že 
takováto akce přinese medializaci 
a  pomůže, aby zámek přestal být 
veřejností vnímán jako symbol 
korupce spojeného se jménem bý-
valého hejtmana, doktora Ratha. 
Součástí festivalu byla organizo-
vána i prohlídka zámku a prostor 
běžně veřejnosti nepřístupných. 
Prohlídky se konaly od 13:00 kaž-
dou celou hodinu do 19:00 spolu 
s  odborným komentářem kroni-
káře města, pana Jaroslava Pergla. 
Skupinky byly omezeny na počet 
max. dvanácti účastníků v  jed-
nom vstupu. Vstup do zámku byl 
na vlastní nebezpečí s  použitím 
ochranné helmy, která byla účast-
níkům zapůjčena před vstupem 
do nezrekonstruované části zám-
ku. 
Počet návštěvníků a zájem o pro-
hlídky byl značný, pan kronikář 
nejprve účastníky před samotnou 
prohlídkou seznámil ve stručnosti 
s  bohatou historií zámku a  osob 
s ním spjatých. Poté bylo vystou-
páno po části ještě původního 
dubového schodiště do prvního 
patra a dále do patra druhého, kde 
se prohlídka ukončila ve Velkém 
sále v  prostředním křídle. Tam 

byly umístěny i dvě z mnoha ob-
razových dokumentací průběhu 
rekonstrukce střechy v  roce 2003 
a  2004, které zapůjčil Městský 
úřad Buštěhrad a  které jsou běž-
ně k  vidění na schodech MěÚ 
Buštěhrad.
Pan Pergl má můj velký obdiv, 
především za to, jak dokázal od-
vyprávět stále opakující se in-
formace a  odchodit několik kol 
prohlídek, ochotně a  neúnavně 
odpovídat na veškeré dotazy. 
Doba trvání prohlídky i s povídá-
ním byla od 45 do 55 minut.
Počet celkově provedených účast-
níků byl 60.
Počet prohlídek byl 7.
Již nyní dostáváme na e-mail do-
tazy ohledně možnosti prohlídek 
organizovaných nejen v rámci fes-
tivalu, ale i průběžně během roku. 
Zájem je veliký, a proto bychom se 

v co nejkratší době této turisticky 
zajímavé nabídce rádi věnovali.
Velké díky patří především panu 
kronikáři Jaroslavu Perglovi, or-
ganizátorům festivalu a všem, kte-
ří se této akce účastnili a  jakkoli 
pomohli.

Za Infocentrum  
Hedvika Servusová 

prohlídky zámkU v rámci festivalU BUshfest open air 2019

Prohlídka v zámku.  
Foto: H. Servusová

Prohlídka v zámku.  
Foto: H. Servusová

V patře zámku. 
Foto: H. Servusová



ČÍSLO 6. ČERVEN 2019       STRANA 10 STRANA 11č í S L O  1 . ,  b ř e z e n  2 0 1 5                                                                              s t r a n a  2

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

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

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

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

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

 ČÍSLO 6. ČERVEN 2019 

jarní jarmark mezi ryBníky

V sobotu 12. května se konal již tra-
diční jarmark mezi rybníky. Zpr-
vu to vypadalo na rekordní účast 
stánkařů – registrovalo se více než 
45 stánků. Vzhledem k velmi špat-
né předpovědi počasí však bohužel 
mnoho stánkařů nedorazilo. I  tak 
jsme však měli 23 stánků, takže 
Babky a  hráz mezi rybníky roz-
hodně prázdnotou nezely. Počasí 
bylo celý týden velmi ošklivé, a ješ-
tě v  neděli ráno se stánky stavěly 
za deště a větru. Ten nahoře se nad 
námi ale nakonec slitoval a  počasí 
bylo snesitelné, chvílemi i se slabým 
sluníčkem, takže nakonec bylo na 
Babkách plno, a kdo se pořádně ob-
lékl, ten si jarmark užil. Kromě již 
tradičního domácího textilu, mar-
melád, bižuterie či oplatek a cukro-
vé vaty jste si mohli zakoupit výrob-
ky z biofarmy z Mšeckých Žehrovic, 
koření, výpěstky svých buštěhrad-
ských sousedů (kaktusy, sukulen-
ty a  bylinky), keramické, textilní 
a  jiné dekorační předměty, domácí 
pražené mandle Martiny Sejko-
rové, skvělé dorty a  další sladkosti 
Zuzky Šípkovské, poctivé polévky 
Hedy a  Jarina či skvělé víno pana 
Bartka. I  naše děti vytvořily něko-
lik nápaditých stánků (např. prodej 
slizu), velký stánek měla i naše zá-
kladní škola. O jídlo a pití se staral 
především nově vzniklý spolek Bu-
tzkow (založený mimo jiné pro or-
ganizování kulturních akcí) našich 
známých aktivistů Jelena a  Zelího. 
V  jeho stánku se vystřídala celá 
řada dobrovolníků, neboť výtěžek 
z  občerstvení bude spolek dále in-
vestovat do našich kulturních akcí. 
Skvělou kávu, jakožto i pohlednice, 
mapy, turistické známky a  magne-
tky nabízel stánek našeho Turistic-
kého informačního centra. Divácky 
vděčná byla představení KiXindlíků 
(dětského kroužku divadla KiX), 
jejichž scénář si děti samy napsaly 
a nacvičily. Důležitou součástí pro-
gramu byla instruktáž první pomoci 
Českého Červeného kříže, kde jste 
si mohli vyzkoušet, zda zvládnete 
masáž srdce a  oživení zraněného. 
Odpoledne nám vytvořila příjem-
nou atmosféru buštěhradská blue- 
grassová skupina Kramle, která vy-
hrávala až do večera.

Jarmark mezi rybníky — stánky. Foto: M. Žitníková

Kramle na Jarmarku. Foto: M. Žitníková

Stánek na Jarmarku. Foto: M. Žitníková
DJ
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Vzpomínka paní Řánkové na jejího 
tatínka mě přiměla k  tomu, abych 
oslovila pana Jana Fencla a Evu Pro-
cházkovou s návrhem, abychom se 
sešli a  zavzpomínali na pana Fuk-
se… a  následně se s  vámi o  část 
našeho povídání podělili ve Zpra-
vodaji. Dodatečně jsem pak ještě 
požádala pana Jaroslava Pergla, aby 
na tuto schůzku k paní Procházko-
vé přišel a oslovené bývalé redakto-
ry Buštěhradského zpravodaje (dále 
jen BZ) vyfotografoval. A pan kro-
nikář nejen fotil, ale i zůstal s námi 
a  zajímavým povídáním o  panu 
Fuksovi, ale i  o  tom, jak se dělal 
BZ dříve, jsme nečekaně společně 
všichni čtyři strávili čtyři hodiny.

Pan Vladimír Fuks byl buštěhrad-
ský rodák a  jeden ze zakládajících 
členů redakční rady BZ, která od r. 
1976 pracovala nejprve pod vede-
ním Ing. Františka Hubáčka, a  už 
tehdy v ní byla i Eva Procházková, 
ale také paní Eliška Thujová a Čest-
mír Schmalz. Jako vyučený sazeč 
a  pracovník pražské tiskárny Naše 
vojsko se pan Fuks věnoval zejména 
grafické úpravě časopisu. V té době 
– bez počítačů – byla příprava pe-
riodika do tisku opravdu náročná. 
Eva Procházková přepisovala ru-
kopisy od všech „dopisovatelů“ na 
Obecním úřadu na mechanickém 
psacím stroji. Na oddělení jednot-
livých textů často používala různé 

vladimír fUks ve vzpomínkách kolegŮ-redaktorŮ BUštěhradského zpravodaje

S P O L E Č E N S K Á  K R O N I K A

Dne 28. 4. 2019 odešel ve věku 91 
let pan Vladimír Fuks, dlouhole-
tý člen redakční rady Buštěhrad-
ského zpravodaje. Jako vyučený 
strojní sazeč pracoval celý svůj 

aktivní život v  tiskárně a  svoje 
zkušenosti dokázal využít právě 
při přípravě Zpravodaje. 
Dne 17. 5. 2019 by se dožila 90 
let paní Helena Fuksová, dámská 

krejčová z Buštěhradu. 
Kdo jste mé rodiče znali, věnujte 
jim prosím tichou vzpomínku. 

Dcera Helena Řánková  
s rodinou.

vzpomínka

P. Fuks je první zprava, dále Eva 
Procházková, Jan Fencl a Antonín 

Tatíček. Foto: archiv J. Fencla

program akcí – červen 2019
1. 6. 
Dětský den: Rybáři Buštěhrad, dolní 
rybník, 8.00–12.00
1. 6.
 Dětský den: RC pelíšek, ZUŠ, KV – 
zámecký park, 14.00–18.00
5. 6.
Pasování prvňáčků na čtenáře: Měst-
ská knihovna Buštěhrad – Společen-
ský sál zámku, 16.00–18.00
6. 6. 
Koncert: Marcel Bárta & Dora Ba-
rová & David Dorůžka – Vinotéka 
Sýpka, 20.00
7. 6. 
Muzika ve vinotéce Sýpka
8. 6.
Koncert: smíšený pěvecký sbor Krá-
lovská obora – Kostel Povýšení sv. 
Kříže Buštěhrad, 17:00 
11. 6. 
BFK: Obyčejný fašismus – Infocent-
rum, 19.00

13. 6.  
Pěvecké trio LeMaJa – Vinotéka Sýp-
ka, 19.30
14. 6. 
Divadlo KiX: E. A. Poetyč: Jáma a di-
vadlo – Divadlo KiX, BokOFFka Art 
Klub, 20.00 
14. 6.–16. 6. 
Den otců: Rybáři Buštěhrad, Na Bab-
kách
16. 6. 
Rodinné divadlo: Malý princ, před-
stavení pro děti – BokOFFka Art 
Klub, 15.00 
20. 6. 
Závěrečný koncert žáků ZUŠ – Spo-
lečenský sál zámku, 17.00
21. 6.
Divadlo V.A.D.: Harila aneb 4 z pun-
ku a pes – BokOFFka Art Klub, 20.00  
22. 6. 
Bufo: Buštěhrad na vodě – Na Bab-
kách, 10.00–15.00

22. 6. 
Cimbálová muzika: Buštěhradištan 
Oty Pavlicy – vinotéka Sýpka
23. 6. 
Hledání svatojánského pokladu: RC 
Pelíšek 
23. 6. 
Sousedské grilování: Eva a  Samuel 
Gallatovi – Sousedský parčík v Druž-
stevní ulici, 16.00–21.00
25. 6. 
Závěrečné taneční vystoupení ZUŠ – 
Společenský sál zámku, 17.00–19.00
28. 6. 
HERNA: Autorská tvorba na pomezí 
jazzu, latiny, folku a  šansonu – Bo-
kOFFka Art Klub, 20.00
29. 6. 
SK Buštěhrad: Fotbal stará garda – 
Fotbalisti, 10.00
Podrobnější informace sledujte v ka-
lendáři akcí na městském webu! 
Martin Kosa, Kulturní výbor MěZ
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S P O L E Č E N S K Á  K R O N I K A

motivy z aršíků „propisotu“. Později 
některé obrázky dodával Jára Sou-
kup. 
Po odchodu vedoucího redaktora 
pana Hubáčka se na popud tehdej-
šího předsedy MNV Petra Dütsche 
stal v roce 1981 vedoucím redakto-
rem Jan Fencl a přibyli také pánové 
Ing. Zdeněk Burgr a Antonín Tatí-
ček. Dámou v pozadí už tehdy byla 
Slávka Kopecká, která měla na sta-
rosti korektury – v  té době praco-
vala v redakci časopisu Květy a byla 
pro redakční radu svou prací i rada-
mi velkým přínosem. 
V  době působení pana Fukse 
a  jeho výše uvedených kolegů byl 
Buštěhradský zpravodaj oceněn 
jako 3. nejlepší obecní periodikum 
ve Středočeském kraji, předstihl 
i  mnohem větší města, kde na ča-
sopisech pracovali profesionálové 
(přikládám níže stranu č. 3 z BZ č. 
6/1984, kde se o té události podrob-
něji píše).
Dnes máme BZ z  tiskárny někdy 
už do 3 dnů po odeslání podkladů 
k  tisku – a  ještě nám ho pan Koč-
ka z jeho slánské tiskárny přiveze až 
do Buštěhradu. O tom si v té době 
mohli nechat jen zdát. Někdy pro-
dlení bylo až tři týdny, a tím se bo-
hužel časopis často stával méně ak-
tuálním. Z toho důvodu ne vždy byl 
BZ v tehdejší době opravdu měsíč-
níkem. Nebylo lehké najít také tis-
kárnu, která by i cenově vyhovovala 
omezeným možnostem rozpočtu 
MNV. Během těch 23 let bylo nutné 
každý BZ dovézt do tiskárny druž-
stva DISK DAVLE a  pro vytištěné 
zpravodaje tam znovu dojet. Zpra-
vodaj tehdy navíc roznášeli zastupi-
telé, kteří měli rozdělený Buštěhrad 
na své „rajony“, v kterých 1x za rok 
i vybírali od čtenářů peníze.  BZ se 
začal vydávat zdarma až v r. 2004. 
Pan Vladimír Fuks byl vždy trpě-
livým pomocníkem a také dobrým 
přítelem všem ostatním redakčním 
kolegům. Práce bylo hodně, ale byla 
pro všechny zajímavá a dělali ji rádi. 
Při setkávání nad novými čísly BZ 
se někdy dohadovali, ale častěji byli 
v  pohodě, i  se společně zasmáli – 
při tvorbě zpravodaje.
Ve výše uvedeném složení redakč-
ní rada pracovala až do r. 2004, kdy 
Eva Procházková odešla do důcho-

du, a s ní skončili i ostatní členové 
redakční rady. V RR, která pracova-
la od r. 1976 do r. 2004, se vystřídala 
celá řada spolupracovníků. Je vhod-
né všem těm nejmenovaným  podě-
kovat za to, že zpravodaj mohl vy-

Eva Procházková a Jan  Fencl při 
vzpomínání — květen 2019.  

Foto: J. Pergl

Bývalá redakční rada při práci.  
Foto: archiv p. J. Fencla



ČÍSLO 6. ČERVEN 2019       STRANA 14č í S L O  1 . ,  b ř e z e n  2 0 1 5                                                                              s t r a n a  2

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

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

Buštěhradští Tygři vybojovali 
stříbro!!
Jak jsme již psali v  předchozích 
číslech BZ, naši žáci 3.–7. tříd se 
již posedmé letos zúčastnili Škol-
ní florbalové ligy „florbalem pro-
ti drogám a kriminalitě“. Po dvou 
bronzových umístěních i v  tomto 
roce mířili k metám nejvyšším.
Po základní části patřilo našim 
klukům třetí místo. Ve čtvrtfiná-
le, které se konalo v rámci finálo-
vého dne 13. 4. 2019 v kladenské 
hale BIOS, jsme se utkali s Opice-
mi z Hnidous. Po brzkém vedení 
soupeře 2:0 se naši kluci oklepali 
a dokázali zápas, hlavně díky Lu-
káši Střeskovi, otočit na koneč-
ných 7:3. „Povinný“ postup do 
semifinále byl tedy splněn. V boji 
o  finále jsme narazili na kvalitní 
tým Medvědů ze ZŠ Zd. Petříka 
Kladno. Vyrovnaný duel odstar-
toval šťastný, ale důležitý gól Ma-
tyáše Pajkrta. Na naše vedení 2:0 
dokázali soupeři odpovědět už jen 
snížením na konečných 2:1. Po-
stupové oslavy mohly začít. Když 
celý tým naskákal na oporu týmu 
a  strážce naší svatyně Oleha Fe-
dorovyche, byl to jasný důkaz, že 
se klukům splnil hlavní cíl – FI-
NÁLE. V  něm nás čekali kvalitní 
Nosorožci ze ZŠ Norská Kladno. 
V jejich kádru figuruje velká řada 
jmen hráčů, kteří hrají florbal ak-
tivně za mládežnické celky Kano-
nýrů Kladno. Bylo tedy jasné, že to 
nebude snadné. Úvod zápasu pat-
řil našim, ale po neproměněných 
šancích se brzy ujal vedení soupeř 
a  boj o  zlato jasně ovládl teniso-
vým výsledkem 6:1. Jediný úspěch 
Buštěhradských zaznamenal na-
dějný mladíček Martin Šumný.

Jak dokazuje fotografie na str.  2 to-
hoto zpravodaje, kluci byli z pro-
hraného finále hodně zklamaní. 
Pomýšleli na příčku nejvyšší, a to 
je v  pořádku. Nicméně už teď 
vědí, stejně jako všichni rodiče, že 
se jim podařilo něco výjimečného 
a že mají na co vzpomínat po celý 
svůj život. Jako trenér bych svému 
týmu rád poděkoval a  pochvá-
lil ho za vynikající a  příkladnou 
reprezentaci naší školy a  našeho 
města. Velké díky patří i rodičům 
za celoroční podporu a povzbuzo-
vání při všech zápasech. A  jak to 
dopadne příští sezónu? Zlato? To 
už se nechme překvapit :)

Mgr. Václav Barták

Postoupili jsme do krajského fi-
nále v McDonald‘s Cupu
Dne 26. 4. 2019 se zúčastni-
li naši nejmladší žáci (1.–3. tří-
da) okresního kola v  kopané –  
McDonald‘s Cupu – které se ode-
hrálo na umělé trávě v  areálu SK 

Kladno. Náš tým byl zařazen do 
skupiny B s týmy 4. ZŠ Kladno, ZŠ 
Jiráskova, 14. ZŠ a 7. ZŠ. Kluci tuto 
základní skupinu ovládli a  díku 
lepšímu skóre postoupili do finá-
lové skupiny. 
Finálovou skupinu tvořily pouze 
tři nejlepší týmy z okresu. Naším 
soupeřem byla 5. ZŠ a ZŠ Unhošť. 
Díky skvělé hře celého týmu a po-
ctivého výkonu jsme nakonec po-
razili oba dva soupeře a celý turnaj 
vyhráli. V  McDonald‘s  Cupu po-

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 

okénko do základní a mateřské školy oty pavla BUštěhrad

cházet a přinášet informace o dění 
v  našem městě. Pak bylo složení 
redakční rady zcela nové… ale to je 
na povídání někdy příště...
Pan Fencl na naši schůzku přine-
sl i  fotografie z doby jejich společ-
ného působení v redakční radě BZ 

i s panem Fuksem, a tak vám někte-
ré ráda přikládám, a  spolu s  nimi 
fotografii J. Pergla, kde je paní Eva 
Procházková a  pan Jan Fencl dnes 
– všem zároveň děkuji za příjemný 
večer se vzpomínáním.

ZV

Dovětek pana kronikáře Jaroslava 
Pergla: Podle jeho informací úplně 
první Buštěhradský zpravodaj vyšel 
v  roce 1968 (tehdy s  velmi omeze-
ným počtem stran).

Momentka z florbalového zápasu. 
Foto: V. Barták

Fotbalový tým hráčů ZŠ Buštěhrad  — McDonald‘s Cup. Foto: archiv ZŠ
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echo zUš
V sobotu 11. května se konalo spo-
lečné vystoupení ZUŠ Buštěhrad 
a  ZUŠ Křtinská z  Prahy-Jižního 
Města. Po roce k nám opět přije-
ly soubory Hudba z Marsu a Au-
lodie. Pro nepřízeň počasí jsme se 
přestěhovali do nedaleké galerie 
v  zámecké sýpce, kterou nám dal 
k dispozici pan Víťa Helísek. Za to 
mu patří velké díky a obdiv, proto-
že vzhledem k  velké návštěvnosti 
bychom se v  Buštěhradě nikam 
jinam nevešli. V  plně obsazeném 
sále bylo přes 250 posluchačů, at-
mosféra byla skvělá. Jako první 
vystoupila pod vedením Simony 
Vaňkové Hudba z Marsu s písně-
mi ze známých filmů jako Limo-
nádový Joe, Páni kluci nebo Panna 
a  netvor. Po krátké přestávce se 

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 

kračujeme krajským kolem, které 
se bude konat 16. 5. 2019 ve Vla-
šimi.

Jak pro kluky, tak pro školu je to 
obrovský úspěch, já bych jim rád 
pogratuloval a popřál hodně štěstí 

do dalších bojů. Pánové, makejte!
Bc. Petr Horák

ZUŠ koncert Jarní hraní na Sýpce. Foto: M. Žitníková

kultuRní Spolek BUtzkoW

Na buštěhradské scéně se obje-
vil nový spolek jménem BUTZ-
KOW. I  když vlastně jeho aktivi-
ty nové nejsou – jeho zakladateli 
jsou naši známí kulturní aktivisté 
Honza „Zelí“ Zelenka a Karel „Je-
len“ Jelínek, k  nimž se jako spo-
luzakladatel spolku přidává Vojta 
Mudra. Jelen a  Zelí zde kulturně 
působí již dlouho, mají na svém 
organizátorském kontě například 

koncerty All Right Bandu a Lucie 
Revival v  zámeckém parku, ma-
sopustní zabíjačku, spoluorgani-
zování Bushfestu, a  v  posledních 
dvou letech zajišťování bohatého 
občerstvení téměř na každé akci 
(nejen) Kulturního výboru města. 
Filozofií spolku je výdělek z  ob-
čerstvovacích stánků vracet zpět 
do organizace kulturních a  spo-
lečenských akcí. A  aby byla tato 

aktivita nějak formálně zaštítěna, 
vznikl právě spolek BUTZKOW 
(kdo má rád historii města, ví, že 
toto byl po několik staletí název 
obce pod buštěhradským hradem 
a posléze zámkem…). 
Pokud má kdokoliv chuť být při 
tom a  pomoci při organizování 
kulturních akcí, může se do spol-
ku BUTZKOW přihlásit!  

Císařské otisky. Foto: archiv autorky Pánové Zelenka a Jelínek, zakladatelé 
spolku. Foto: archiv autorky 

DJ
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ořešínský vandráček – soUtěŽní odpoledne 27.4 od 14:30
Den Země již tradičně znamená 
pro buštěhradské děti další akci, 
a to Ořešínského vandráčka. Tra-
dičně, již osmým rokem, vychá-
zejí děti s  rodiči ze startovního 
stanoviště mezi rybníky a  cestou 
do Ořešína plní různé úkoly a na 
kartičku zaznamenávají odpovědi 
na kvízové otázky. Hned na prv-
ním stanovišti si děti vybarvovaly 
kytičky, dále pak trénovaly hla-
sivky při zpěvu, otestovaly vjemy 
při hádání vůní a určování zvuků 
zvířat a  těsně před finále, kde si 
všichni za vyplněný kvíz převzali 
zasloužené medaile, prokázaly, že 
umějí třídit odpad. V cíli na děti 
čekali koníci, kteří je rádi povo-
zili na svých hřbetech, dětmi vel-
mi oblíbené malování na obličej 
a  skákací hrad. Na závěr akční-
ho odpoledne, během kterého 
si s  námi počasí pěkně pohrálo, 
zhlédly děti pohádku O perníko-

vé chaloupce v  podání Sváťova 
Dividla.  
V blízké době nás čeká DĚTSKÝ 

DEN v Zámeckém parku, a to už 
v sobotu 1. 6., kde, jak doufáme, 
nebudete chybět.

Z Vandráčku. Foto: archiv autora

ze škody do svijan   
V pátek 10. května vyrazila kolona 
čtyř tranzitů na exkurze v Mladé 
Boleslavi a  ve Svijanech. Vyrazi-
lo se podle plánu brzy ráno a ku-

podivu se všechna auta udržela 
za sebou i při plynulém průjezdu 
Prahou. Do Škody Mladá Bole-
slav jsme dorazili přesně na čas. 

Zde se nás ujaly dvě průvodkyně, 
které si k nám do tranzitů přised-
ly, a  cestou do provozu lisovna 
a montáž nám byly sdělovány in-

noc s andersenem aneB spaní v pelíškU 29. 3. na téma z pohádky do pohádky

Tradiční, již čtvrtý ročník úspěš-
né akce zaštítěné organizací Klub 
dětských knihoven SKIP se konal, 
jak jinak, než s obrovským nadše-
ním a zápalem pro hru a zábavu 
všech zúčastněných. Děti čeka-
la úžasná noční hra, při které se 
všechny dozvěděly příběh O Ma-
lence, a že to s ní nakonec dobře 

dopadlo. Zároveň měly čas a chuť 
vytvořit si vlastní přívěšky a  zís-
kaly pamětní průkaz a  odkaz, 
přes který si doma mohly zdarma 
stáhnout audiopříběhy Princezna 
na hrášku a Ošklivé káčátko.
Všichni jsme se vyspinkali do rů-
žova a bylo nám líto, že už je na-

šemu dobrodružství konec. Ale 
nevěšíme hlavy, protože už teď se 
těšíme na příští ročník.
Rádi bychom poděkovali všem 
organizátorům, a  hlavně Jarušce 
Frolíkové a  Petře Hrmové, které 
za námi přijely s  úžasnou hrou 
O Malence.

ples princŮ a princezen v herně rc pelíšek 29. 3. od 16:00 
Velice děkujeme paní učitelce 
Katce z  MŠ, která se organizace 

plesu pro ty nejmenší ujala. Pro 
děti přichystala spoustu soutěží, 

odměn a hlavně byla zábava a ta-
nec. Všichni se královsky bavili. 

představil velký soubor zobcových 
fléten Aulodie, který zahrál nej-
známější písně z  Osvobozeného 
divadla od Jaroslava Ježka. Závě-
rečný blok patřil našemu orchest-
ru a pěveckému sboru ZUŠ, který 
pod vedením Petra Vaňka a  Soni 
Macháčkové premiéroval operku 

Jaroslava Uhlíře a  Zdeňka Svěrá-
ka O  dvanácti měsíčkách. Sólově 
zde excelovali jako Maruška: Ka-
rolína Čermáková, matka: Denisa 
Radová, Holena: Nela Svojanov-
ská a  Pepa: Filip Hrubý. Jediným 
nedostatkem byly občasné výpad-
ky bezdrátových mikrofonů, tyto 

mouchy musíme propříště vychy-
tat.
Celé představení výborně podtrh-
lo občerstvení Zelí&Jelen, kteří 
svými nezištnými aktivitami pod-
porují město. 

MgA. Martin Fila, ředitel školy

H. Hejná
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formace o jednotlivých budovách 
a  technických datech rozsáhlého 
komplexu na výrobu škodovek. 
Jednotlivé provozy jsou v  různé 
míře automatizovány, ale lidská 
ruka je i  tak nezastupitelná. I au-
tomatizovaná lisovna, která lisuje 
hlubokotažný plech do požado-
vaných tvarů kapot, dveří a  dal-
ších komponentů, se neobešla bez 
kontroly člověka. Během prohlíd-
ky jsme výklad zřetelně slyšeli do 
sluchátek. Na kompetentnost prů-
vodkyně jsme si opravdu stěžovat 
nemohli, na jakoukoli otázku zna-
la odpověď, kromě těch tajných, 
které nám sdělit nemohla :). 
Z celé exkurze bylo zřejmé, že zá-
vod na výrobu škodovek má pre-
cizní logistiku a  pracovní doba 
je využita dokonale. Dodavatelé 
musí být vyloženi do stanovené 
doby, půl hodiny na oběd, každý 
ze zaměstnanců je průběžně in-
formován, jak si stojí s  denním 
plánem. Každý z  pracovníků ví 
přesně, co je jeho povinnost. Pře-
dák se zeleným trikem má jasný 
přehled o pracovnících, které má 
na starosti. Porady se dějí přímo 
u  stolu vedle montážní linky. To 
vše bylo k  vidění na nejzajíma-
vější části prohlídky – montážní 
hale. Kolem dokola pomalu pro-
jížděli roboti se součástkami, jak 
to známe ze závěrečných záběrů 
filmu Marečku, podejte mi pero. 
Pás podlahy se pomalu pohyboval 
a  zaměstnanci plynule přecházeli 
od jednotlivého vozu ke druhému 
a kompletovali jednotlivé kompo-
nenty. Montážní hala byla jednou 
z  nejméně automatizovaných li-
nek. 
Po návratu do budovy muzea se 
nás ujala se svým výkladem dru-
há průvodkyně a provázela nás po 
jednotlivých exponátech včetně 
depozitáře, kde jsme viděli legen-
dární vůz Ferat, který ve známém 
filmu vysával krev z herečky Dag-
mar Veškrnové. A  jak se Václav 
Klement dostal k  výrobě aut, ze 
kterých pak vznikla současná 
Škoda? Na počátku všeho stála 
reklamace knihkupce a  vášnivé-

ho cyklisty Václava Klementa na 
vadný převod řetězu u  kola. Vý-
robce na reklamaci nereagoval, 
a  tak se pan Klement rozhodl si 
kolo opravit nejen sám, ale tuto 
službu nabízet i ostatním. Od kol 
se dostal ve spolupráci s šikovným 
mechanikem Václavem Laurinem 
k motokolům a následně prvnímu 
autu pod značkou Laurin&Kle-
ment. Po fúzi s plzeňskou Škodou 
převzala auta vyráběná v Boleslavi 
stejné označení.
Po obědě jsme se zajeli podívat 
na Michalovickou Putnu, zříce-
ninu hradu se silně nakloněnou 
věží. Docela adrenalinový zážitek 
při výstupu na ochoz věže. Před 
odjezdem na závěrečnou exkurzi 
do Svijan jsme se tradičně, jak je 
u  akcí Buštěhradského fóra zvy-
kem, zahřáli tradičním léčivým 
nápojem. 

Svijanský pivovar, kam jsme do-
razili na třetí hodinu odpolední, 
nepatří mezi velké pivovary, ale 
na druhé straně má svá specifika. 
Mladá průvodkyně nás podrobně 

Exkurze v Mladé Boleslavi. Foto: archiv autora

Exkurze v pivovaru Svijany. Foto: J. Pergl



ČÍSLO 6. ČERVEN 2019       STRANA 18č í S L O  1 . ,  b ř e z e n  2 0 1 5                                                                              s t r a n a  2

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

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

S P O RT

sk BUštěhrad – fotBal

V 18. kole přivítali domácí fotba-
listé tým FK Slovan Kladno, na 
nějž ztráceli 6 bodů. Zápas začal 
tlakem hostujícího týmu, který 
ale končil na dobře postavené 
obraně domácího týmu. Od 10. 
minuty se hra vyrovnala a čekalo 
se, že zápas rozhodne jeden gól. 
Ten se povedlo ještě v  prvním 
poločase, po chybě domácího 
gólmana, vstřelit hostům. Polo-
čas 0:1. Do druhého poločasu na-
stoupili domácí s větší aktivitou, 
ale nedařilo se jim překonat hos-
tující obranu finální přihrávkou. 
Skvěle chytal hostující brankář, 
který do té doby zlikvidoval tři 
velké šance. O  zápasu rozhod-
ly standardní situace. Domácí 
se prosadili z  přímého kopu, po 
nacvičeném signálu a brance Vá-
vry. Hosté se zase prosadili z ro-
hového kopu, opět po chybě do-
mácího brankáře. 5 minut před 
koncem po zahraném přímém 
kopu z vlastní poloviny hřiště se 
balon po několika odrazech do-
stal k Muselovi, a ten vyrovnal na 
2:2. Penaltový rozstřel ovládají 
dokonale domácí hráči Buštěhra-
du a  nezaváhali ani tentokrát. 
Připsali si tedy cennou výhru 3:2 
a dva body do tabulky. 
Ještě že díky nevlídnému chlad-
nému a  deštivému počasí nedo-
razilo na přítočenské hřiště až to-
lik diváků. Ti, kdo přišli podpořit 
Přítočno, museli totiž celých 90 
minut fotbalově trpět, protože 

výkon domácího týmu rozhod-
ně neodpovídal jeho možnostem 
a pozici v tabulce, a byl tudíž vel-
mi velkým zklamáním. Hostu-
jící Buštěhrad přijel do Přítočna 
ve „splácané“ sestavě (!) a kdyby 
býval proměnil jasnou gólovou 
šanci, do které ho domácí vel-
koryse pustili už ve třetí minutě 
zápasu, bylo by jednoznačně zle. 
Buštěhrad totiž na hřišti nechal 
srdce a  parta bojovníků, byť ně-
kdy působící i  trochu nefotba-
lově, nechtěla favoritovi zápasu 
nechat nic zadarmo. První fot-
balový moment ze strany Pří-
točna přišel ve 13. minutě, kdy 
se Pavlíček rázně opřel do míče 
odraženého proti němu na hra-
nici vápna. Buštěhradský gólman 
čistě trefenou střelu pouze vyra-
zil před sebe, kde číhal Salyuk, 
a  ten snadno dorazil míč do sítě 
– 1:0. To ale i do té doby matné 
Přítočno pravděpodobně ještě 
více ukolébalo a  zbytek zápasu 
už bylo jen a jen trápením. Indi-
viduální snahy některých hráčů 
se zápasem něco udělat narážely 
buď na připravenost a bojovnost 
Buštěhradu, nebo zůstaly nevy-
slyšeny vlastními spoluhráči. Až 
v  samotném závěru zápasu se 
přeci jen Přítočno trochu osmě-
lilo a v podání Popelky předvedlo 
rychlé zatažení míče do vápna, 
obhození obránce a  střelu, kte-
rou se štěstím vytěsnil hostující 
gólman mimo. To bylo ale zou-
fale málo, každý přítočenský di-

vák a fanoušek očekává od týmu 
(a  zcela oprávněně) diametrálně 
odlišný výkon, a  to i  přesto, že 
zápas byl vítězný. 
20. kolo – domácí zápas proti TJ 
Slavoj Zvoleněves. Střet nováčků 
lépe začali pohyblivější a  s  větší 
chutí hrající hosté. Nejprve tre-
fili tyč, aby se posléze přece jen 
dostali do vedení. První půle 
patřila spíše hostům a mohli jen 
litovat, že chvíli před přestávkou 
po faulu na Falce v  pokutovém 
území vyrovnal z desítky Výbor-
ný. Po změně stran se obraz hry 
na hřišti výrazně změnil. Domácí 
Buštěhrad přidal na aktivitě a fot-
balovosti, a to se po zásluze pro-
mítlo také do skóre. Nejprve zvý-
šil Rohla po centru Jindry. Poté 
skóroval Jindra po centru Valtera 
a  na konečných 4:1 pro domácí, 
po střele Jindry tečoval Valter. 
V  21. kole zajížděli buštěhrad-
ští fotbalisté na hřiště Slavo-
je Pozdeň. Kdo čekal, že by 
Buštěhrad mohl získat bod či dva, 
byl zklamaný. Zásluhou Valtera 
sice Buštěhrad vedl v  8. minutě 
1:0, ale od té doby už úřadovali 
jen domácí hráči. Jednoduchou 
hrou, skvělým pohybem a s rych-
lými křídelními útočníky se pro-
sadili do prvního poločasu hned 
pětkrát. Po čtvrtém gólu domá-
cích sice snížil Vávra, ale to bylo 
od Buštěhradu vše. O  přestávce 
nepomohlo ani střídání branká-
ře. Domácí hráli s  chutí a  ode-

seznámila s  výrobou piva. Mohli 
jsme ochutnat různé druhy sladu, 
přičichnout ke granulovanému 
chmelu, otestovat hořkost chme-
lové „šlehačky“ a na závěr ochut-
nat čerstvě stočenou nefiltrovanou 
jedenáctku, která byla výtečná. Po 
ukončení prohlídky se každý rád 
podíval do podnikové prodejny, 
aby si něco z  produkce nebo na 
památku zakoupil. Časový itine-
rář jsme splnili a  podle plánu se 

vrátili do Buštěhradu v 19.00 hod. 
plni zážitků a informací. 
Měli jsme u obou exkurzí oprav-
dové štěstí na fundované průvod-
kyně, kterým bylo rozumět. Po-
děkovat bych chtěl zejména všem 
řidičům. Bohužel o  akce exkurzí 
v zajímavých provozech organizo-
vaných Buštěhradským fórem je 
velký zájem a nemohli jsme z dů-
vodu kapacity uspokojit všechny 
zájemce. Pokud budete mít, milí 

čtenáři, o podobné exkurze do bu-
doucna zájem, napište svůj e-mail, 
že chcete být o akci informováni, 
na jiri.janouskovec@seznam.cz. 
Po rozeslání nabídky na e-maily 
se nám vždy rychle počet účastní-
ků naplní. Z tohoto důvodu jsme 
ani inzerci na akci neuváděli na 
stránkách Buštěhradského zpra-
vodaje, protože kapacita již byla 
naplněna. 

Jiří Janouškovec st.
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S P O RT

výstava artefaktŮ sk BUštěhrad

Kdo si v minulých týdnech našel 
cestu do Informačního centra, byl 
jistě potěšen výstavou artefaktů 
fotbalového klubu SK Buštěhrad, 
kterou pokračovaly oslavy stého 
výročí založení. 
K  vidění byly desítky fotografií, 
ať již mužských, tak i mládežnic-
kých týmů, samozřejmě nechy-
běla ani vzpomínka na ženský 
Zděnda tým. Z  akčních fotogra-
fií dýchala atmosféra zápasů dob 
dávno i  nedávno minulých, do-
plňovaly je poháry a plakety jako 
důkaz mnoha úspěšných devade-
sátiminutových bitev. Plakáty vý-
ročních zápasů, dresy, legitimace 
bývalých členů klubu – to vše 
je zjevně uchováváno s  velkou 
úctou.
Prostor íčka byl doslova nabit 
úžasnou sbírkou všeho, co se váže 
ke stoleté historii klubu, a nechy-
běly ani raritní kousky, jako na-
příklad členská legitimace Edu-
arda Nováka s  datem narození 
28. 11. 1946 (Wikipedie i Síň slá-
vy ČSLH uvádí datum narození 
27. 11. 1946), historický náčrtek 
rozměrů fotbalového hřiště nebo 
klasické gumové kopačky Botas, 
které míval každý, kdo hrál fot-
bal. Ne že by byly tak moc dobré, 
ale protože jiné nebyly. 
Někde mezi druhým a  třetím 
kolečkem (kroužil jsem po těch 
památkách jako letadélko Káně) 
jsem si slíbil, že si znovu přečtu 
knihu „Kožené slunce“ od Josefa 
Maška, která beletristicky popi-
suje počátky fotbalu na Kladen-
sku. Než ji seženu, budu si listovat 
Almanachem SK Buštěhrad. Cel-
kově bych dojem z výstavy popsal 

asi takto: když jsem na výstavu 
šel, nebylo mi nic, a  když jsem 

odcházel, bylo mi lépe. Díky.
Led

Výstava ke sto letům SK Buštěhrad. Foto: archiv SK Buštěhrad

Výstava ke sto letům SK Buštěhrad. Foto: archiv SK Buštěhrad

vzdanému Buštěhradu nasázeli 
ještě 4 branky. Konečný stav 9:2 
pro domácí. 
22. kolo bylo pro Buštěhrad exi-
stenční. Na domácí hřiště přijeli 
hosté ze Zichovce, kteří měli jen 
o dva body méně než Buštěhrad. 
A v tomto důležitém zápase zača-
li lépe domácí. Po chybě zichov-

ské obrany poměnil na 1:0 Val-
ter. Ovšem do poločasu hosté po 
zbytečném faulu snížili z  penal-
ty. Lepším začátkem v  druhém 
poločase domácí zvýšili na 3:1. 
Hosté před koncem zdramatizo-
vali situaci a snížili na rozdíl jed-
noho gólu. V  napínavém závěru 
přidal Buštěhrad Kolářem ještě 

jeden gól a konečný výsledek tak 
byl 4:2 pro Buštěhrad. Toto byly 
velmi důležité body pro náš tým. 
Sportu zdar a fotbalu zvlášť! Dě-
kujeme našim věrným fanouš-
kům.

  Za SKB Aleš Šturm
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Č T E N Á Ř I  N Á M  P Í Š Í

sýpka Boys se odměňovali 
Ve vinotéce Sýpka v Buštěhradu si 
můžete zahrát šipky. Za dvouletou 
dobu existence Sýpky si nájemce 
tohoto prostoru Tomáš Rudčenko 
vymyslil se svým kolektivem ce-
lou řadu pozoruhodných aktivit. 
Interiér prodejny stáčených vín je 
vybaven nábytkem ve stylu retro.  
O víkendech se na nádvoří griluje 
a  v  letních měsících venku hraje 
cimbálová nebo rocková kapela. 
V  průběhu roku si nenechte ujít 
autorská čtení nebo hraní folko-
vých souborů. Do stejné kategorie 
jako uvedené zábavy patří i  šipky. 
Šipkařský klub Sýpka Boys byl za-
ložen v  roce 2018 Janem Bláhou. 
Sdružení má 11 členů a  ti pravi-
delně dvakrát a  někdy i  třikrát 
týdně trénují  a  pořádají turnaj. 
Vyhodnocení  sportovní sezóny 
2018-2019  bylo 17.5. na nádvoří 
před vinotékou.  Každý z účastní-

ků šipkařského klání dostal me-
daili a tři nejlepší obdrželi  pohár. 
Příjemnou atmosféru happeningu 
vhodně doplňovala svojí přítom-

ností grilující se krůta. Absolut-
ním vítězem ročníku 2018-2019 
byl vyhlášen zakladatel klubu Jan 
Bláha.  

Šipkařský klub Sýpka Boys při vyhlášení vítězů. Foto: J. Pergl

LZ
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Č T E N Á Ř I  N Á M  P Í Š Í
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